
 

 

Jaarverslag  2010 Stichting Werkgroep Herkenning  

 

Bestuur  

In het verslagjaar is het Bestuur van de Stichting Werkgroep Herkenning bijeen geweest op de 

volgende data: 26 januari, 18 februari, 24 februari, 24 maart, 15 april, 5 mei, 16 juni, 18 

augustus en 16 november. De vergaderingen aan het begin van het jaar hebben gestaan in het 

teken van het overnemen van het secretariaat en het voorbereiden van het symposium dat op 24 
april gehouden is te Maarn. 

Blij waren we met het feit dat we als bestuur versterkt werden met een lid dat na de oorlog 

geboren is. Mede door de kijk van Johan Wagenaar op moderne media is zijn aanwezigheid een 

versterking van ons bestuur te noemen. 

 

Symposium 

De titel van het symposium was 'Het Taboe Voorbij?'. Er waren die dag veel donateurs en 

andere geïnteresseerden aanwezig. Helaas hebben we moeten constateren dat het taboe nog niet 

voorbij is en dat er nog gaten in onze geschiedschrijving liggen. We hebben afgesproken de rest 

van het verslagjaar en ook de volgende jaren te kijken wat we daar nog aan doen kunnen. 

Uitbreiding Bestuur 

 

65 jaar na de bevrijding 

In dit 'jubileumjaar' zijn verschillende van onze donateurs op radio of tv geweest. Dit waren 

Jeanne Diele – Staal ( twee keer), Dick Woudenberg, Zus Wassenaar, Marit de Bree en Wil 

Bernards. 

 

Jongerengroep 
Johan kon ons ook aangeven dat er bij de jongeren binnen Herkenning behoefte is aan 

lotgenotencontact. Over de wijze waarop dat vorm moet gaan krijgen is dit jaar 

geëxperimenteerd en nagedacht door de betrokkenen. Dit is een generatie die goed bekend is 

met internet en daar ook gebruik van maakt. De plannen om op korte termijn een forum op onze 

website te openen en ook meer gebruik te maken van de mogelijkheden van onze site, zal voor 

hen van belang zijn. 

 

Donateursdag 

Op 4 september hebben we, eveneens in Maarn, een donateursdag gehouden, waar donateurs 

met hun eigen verhalen aan het woord geweest zijn. Verhalen zijn nog steeds van belang en dat 

niet alleen voor de 'Kinderen van “foute” ouders', maar ook voor een beter begrip van wat er 

gebeurd is. Op die dag was er ook genoeg tijd om elkaar te ontmoeten. Voor hen die al langer 

donateur zijn was het meer een reünie, maar voor hen die voor het eerst aanwezig waren was 

het een heel emotioneel gevoel om te midden van andere lotgenoten te zijn, waar men open en 
eerlijk over de problemen kon praten. Sommigen van hen ervoeren het als een soort 'thuis' 

komen. 

 



Beleid 

Ook op deze donateursdag hebben we met onze donateurs ons beleid besproken voor de 

komende drie jaren. Dit plan is ook opgenomen in het septembernummer van het Bulletin. 

Geïnteresseerden kunnen het beleidsplan op verzoek nog toegestuurd krijgen. Het kan ook 

gelezen worden op onze website www.werkgroepherkenning.nl. 

 

Bulletin 

In het verslagjaar hebben we onze donateurs vier keer een Bulletin gezonden met artikelen en 

wetenswaardigheden over onze groep. Na het symposium hebben we de donateurs nog een 

vijfde Bulletin gestuurd met daarin aandacht voor wat er tijdens het symposium is gezegd. 

Internationale Bulletin 

Naast het gewone Bulletin hebben we ook dit jaar weer twee keer het Internationale Bulletin 

uitgegeven. Dit Bulletin gaat naar ruim 180 mensen in bijna twintig landen over de hele wereld. 

De lezers van dit Internationale Bulletin leveren vaak eigen artikelen om hun werk te laten 

kennen door de anderen. 

 

Telefoonteam 
Het aantal telefoontjes van mensen die hulp zoeken loopt al jaren langzaam achteruit. De top dit 

jaar lag zoals te verwachten was rond 4 en 5 mei. Zeker nu het vijf en zestig jaar geleden is dat 

de oorlog eindigde. Jammer is het dat ook het aantal mensen dat in die groep 

zitting heeft achteruit gaat, waardoor dit nuttige werk op de schouders van slechts enkelen komt 

te liggen. Het team is dit jaar vier keer bijeen geweest om onder leiding van mevrouw Anneloes 

Hamelynck de gesprekken en de daar bij behorende valkuilen te bespreken. 

Andere zaken waarmee we ons als bestuur hebben bezig gehouden: 

 

Het Open Archief 

Niet alleen de verhalen van KFO staan nu op het Open Archief, maar ook de verhalen van 

andere kinderen van de oorlog hebben nu een plek gekregen op dat Archief. De overdracht van 

dit voor ons zo belangrijke archief naar het Nationaal Archief in Den Haag zal komend jaar 

plaats vinden. Daardoor blijven de bestaande verhalen bewaard voor de toekomst en kunnen er 

nieuwe verhalen bijkomen. In het najaar hebben we er aan meegewerkt dat de contacten die er 

kunnen zijn tussen hen die geschreven hebben en belangstellenden die met hen er over willen 

communiceren beter gestroomlijnd zijn, waardoor de schrijvers zich niet meer 'aangevallen' 

voelen. 

 

Overleg over 'foute' kranten 

In de zomer hebben we onze donateurs, die per e-mail bereikt konden worden, gevraagd naar 

hun mening over het feit dat de Koninklijke Bibliotheek 'foute kranten' uit 1930 – 1940 op het 

internet wilde zetten. Deze mening hebben we in de discussie hierover uitgedragen. 

Nieuwe landelijke Gespreksgroep 

 

Landelijke gespreksgroep 

In het verleden we hebben we vaak regionale gespreksgroepen georganiseerd, maar de behoefte 

daartoe is de laatste jaren afgenomen. Toch wilden we hen die aan een gespreksgroep deel 
wilden nemen niet in de kou laten staan en daarom hebben we besloten een landelijke 

gespreksgroep te starten. Ook op de donateursdag kon men zich daarvoor opgeven. De plannen 

zijn in een vergevorderd stadium en zullen waarschijnlijk begin 2011 hun beslag krijgen. 

 

 


