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Jaarverslag 2011 Stichting Werkgroep Herkenning 
 
Bestuur 
In het verslagjaar zijn we als bestuur 7 keer bijeen geweest. Dit gebeurde op de volgende 
dagen: 
9 februari, 4 mei, 17 juni, 4 augustus, 30 augustus, 9 november en 14 december. 
De vergaderingen in het tweede deel van het jaar stonden grotendeels in het teken van het 
voorbereiden van het dertigjarig jubileum. 
In de tweede helft van het jaar kwamen we in contact met een lotgenoot, de heer Jan 
Jacobs, welke al vrij vlug te kennen gaf ons bestuur te willen komen versterken.  
Hij zal per 1 januari 2012 het secretariaat overnemen van Ton, die naast secretaris in 2011 
ook nog penningmeester is. 
 
Publiciteit  
Rond de dagen 4 en 5 mei zijn net als vorig jaar weer enkele van onze donateurs 
geïnterviewd door radio en televisie.  
 
Hulptelefoon 
De telefoongroep, die de telefoontjes beantwoordt die er in de loop van het jaar 
binnenkomen, is door terugtreding van Pieter Kempers en Jurrien Oortwijn heel erg klein 
geworden. 
Aangezien ook het aantal telefoontjes afneemt, zijn we om de kosten te drukken overgegaan 
tot de aanschaf van twee 06 nummers, een voor de stichting en een voor de hulptelefoon.  
Daardoor is het overschakelen van de telefoon door Mathilde Kroeze komen te vervallen.  
We hebben van haar afscheid genomen en haar bedankt voor al die jaren dat zij belangeloos 
de telefoon elke week doorschakelde. 
De telefoongroep is dit jaar drie keer bijeen geweest bij onze supervisor, Mw. A. Hamelinck.  
Onder haar deskundige leiding heeft de telefoongroep de problemen die men tegen komt, 
doorgesproken. 
 
Vrijwilligers 
Er is nog een groepje vrijwilligers, wel is dit door het terugtreden als lid van de telefoongroep 
door de heren Kempers en Oortwijn kleiner geworden. Van hen hebben we op 17 juni in 
Hoogeveen afscheid genomen. 
 
Stichting Vrienden van Herkenning 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Herkenning heeft te kennen gegeven dat zij de 
stichting wil opheffen. 
Op 2 augustus hebben daarom twee bestuursleden van onze stichting hierover overleg 
gehad met een delegatie van het Bestuur van de Stichting Vrienden van Herkenning met als 
doel te komen tot een in hun ogen zinvolle besteding van hun tegoeden. Mede naar 
aanleiding van dit overleg heeft het Bestuur van de Stichting Vrienden van Herkenning 
besloten dat zij zich voorlopig nog niet opheffen, maar naast onze stichting willen blijven 
staan. 
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Herinneringscentrum Westerbork 
Op 17 juni hebben we in Westerbork overleg gehad met de directeur van het 
Herinneringscentrum, de heer Mulder, en een van zijn medewerkers.  
De heer Mulder was van mening dat Herkenning als belangenbehartiger van KFO nog 
onmisbaar is. 
Het Herinneringscentrum wil meer contacten leggen in Drenthe, waar naar hun mening nog 
veel verborgen leed uit de oorlog is.  
In het kader hiervan bezochten we op 16 november een avond die mede door hen 
georganiseerd was in Hoogeveen.  
 
 
Bulletin 
Zoals onze gewoonte is, hebben we ook dit jaar weer een viertal bulletins naar onze 
donateurs verzonden. Elk kwartaal een. De inhoud van deze bulletins wordt altijd door de 
lezers gewaardeerd, gezien de reacties die binnenkomen. 
 
Internationaal Bulletin 
Dit bulletin wordt geheel verzorgd door Mw. H.J. Scheffel – Baars en is twee keer 
verschenen, te weten in het voor- en najaar van het verslagjaar. 
In het kader van de internationale contacten heeft zij ook namens Herkenning een 
conferentie bijgewoond in Reading (Engeland), welke ging over de verloren kindertijd van 
oorlogskinderen. Zij heeft daar ook over gepubliceerd in het Bulletin. 
 
Jubileum 
In het laatste kwartaal van 1981 is indertijd de Werkgroep Herkenning opgericht.  
De donateursdag van 2011 is geheel in het teken van ons dertig jarig bestaan gehouden.  
Op 25 november zijn wij bijeen geweest in het Nationaal Archief te Den Haag, waar ruim  
 zeventig donateurs waren er aanwezig.  
De nadruk in het programma lag op de verhalen van KFO en de dossiers van hun ouders. 
Medewerkers van het Archief vertelden daarover en we werden rondgeleid door het Archief 
zelf. 
De geschiedenis van Herkenning werd belicht door de eerste voorzitter, Dick Woudenberg, 
en Marcel Kemp, van de groep Kinderen van Duitse Militairen, welke groep een paar jaar 
geleden in Herkenning is opgegaan en niet meer apart bestaat. Daarnaast gaf de huidige 
voorzitter nog uitleg over waarom Herkenning nog steeds nodig is. 
 
Gespreksgroepen 
In 2010 was er een jongerengroep gestart, die ook in 2011 een paar keer bijeen geweest is.  
De mensen die deze groep bezochten waren over het algemeen nog volledig aan het werk.  
Mede daardoor beschikten zij over andere hulpmiddelen, zoals internet, om de problemen 
waar zij tegenaan lopen te verwerken. 
Anders was dat voor de gespreksgroep van mensen die in of voor de oorlog geboren waren.  
Zij hadden meer behoefte om elkaar regelmatig te zien. Onder leiding van Jeanne Diele – 
Staal en Hans van Hoof kwamen zij een aantal keren bijeen. Helaas moesten enkele 
mensen teleurgesteld worden omdat deze groep ‘vol’ zat. Deze mensen zullen waarschijnlijk 
met nog een paar anderen in 2012 een groep starten. 
 
CABR 
In het verslagjaar hebben we op verzoek van het Nationaal Archief onder de donateurs een 
enquête gehouden over de vraag of de dossiers in het Archief van de Bijzondere 
Rechtspleging nu al ook voor niet-betrokkenen toegankelijk zouden mogen worden. Ruim 
zeventig van onze drie honderd en vijftig donateurs reageerden op deze vraag. De uitkomst 
was divers. Een derde wilde volledige toegankelijkheid nu, een derde alleen onder strenge 
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voorwaarden en een even grote groep was faliekant tegen. Deze uitkomst heeft het 
Nationaal Archief doen besluiten voorlopig niets te wijzigen. 
 
Ton Scheffel,secretaris 

 


