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Jaarverslag 2009 Stichting Herkenning  

 
2009 was een jaar waarin wij ons voor een groot deel bezig hielden met externe zaken.  

Het aantal donateurs nam met 47 af (niet betalend, overlijden, bedankt of verhuisd zonder 

bericht), maar nam toe met 9 nieuwe aanmeldingen. 

 

Het bestuur  

Het bestuur is in vergadering bijeen geweest op 22 januari, 9 april, 28 mei, 22 juli, 25 augustus 

en 19 november. Op 9 december zijn we bij elkaar geweest om onder leiding van Anneloes 

Hamelinck te praten over de onderlinge communicatie binnen het bestuur. Helaas heeft dit niet 

tot resultaat geleid. In april kwam Ab van Aldijk het bestuur versterken. Verdere pogingen om 

tot uitbreiding van het bestuur te komen hebben niet tot resultaat geleid. 

 

Donateursdag  
Op vrijdag 6 maart vond er een donateursdag plaats in de Twee Marken te Maarn waarvoor zich 

51 mensen hadden opgegeven. Na de film 'Oorlogsrust', die vorig jaar op het programma stond 

was er behoefte aan een vervolg op dit onderwerp. Daarom was aan twee medewerkers van de 

Stichting Cogis, te weten Evelyn Houtman en Renate van den Bronk, gevraagd een programma 

voor deze dag te maken en de dag te leiden. Het thema van deze dag was 'omgaan met ouder 

worden'. Naast Evelyn en Renate hebben ook Cuny en Jeanne veel energie gestoken in het 

welslagen van deze dag. Na een plenaire ochtend waren er 's middags verschillende groepen die 

zowel op onderwerp als leeftijd ingingen op de problematiek. Voor zowel de deelnemers als de 

begeleiders was het soms verhelderend en wij kunnen terugkijkend dit dan ook een geslaagde 
dag noemen. 

 

Vrijwilligers  

Mieke de Groot-Waanders gaf te kennen dat zij wilde stoppen met haar deelname aan de 

telefoondienst. Wel blijft zij beschikbaar als regiomedewerkster. Wij hebben van haar en de 

mensen die vorig jaar bedankten als vrijwilliger voor de telefoondienst, samen met hun collega-

vrijwilligers, afscheid genomen. 

31 januari vond er een bijeenkomst plaats met alle vrijwilligers van Herkenning. Naast de 

ervaring van iedereen weer even te zien en bij te praten ging er veel aandacht naar de jongeren. 

Dit resulteerde in het volgende: Samen met Jeanne Diele-Staal en enkele jongeren werd er 

gezocht naar de mogelijkheden die er gewenst en aanwezig waren. Voor 2010 is dan ook een 

gespreksgroep gepland voor deze jongeren.  

Ook is aandacht besteed aan het belang van ervaringsdeskundigheid en heeft Gonda Scheffel 

verteld over de internationale samenwerking. 
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Het telefoonteam  

Ondanks de aandacht die wij in de media kregen, was het  aanmerkelijk rustiger dan het 

afgelopen jaar. Het team kwam vier keer bij elkaar voor supervisie. Wij zijn erg blij dat 

mevrouw Anneloes Hamelynck zich hiervoor steeds belangeloos inzet. Ook onmisbaar is 

mevrouw M. Kruse die wekelijks de telefoon doorschakelt naar de dienstdoende vrijwilliger.  

 

Het Open Archief  

Met de website www.openarchief.nl waar het inventariseren van levensverhalen van kinderen 

van “foute”ouders centraal staat, hadden we dit jaar minder van doen. Wel kwam de 

begeleidingsgroep, waarin de voorzitter ons vertegenwoordigt, bij elkaar en stond de 

“levensduur” van de site ter discussie. Gelukkig is voor dat laatste een oplossing gevonden en 

kunnen we met de nog aanwezige en toegezegde subsidies nog een jaar verder. De contacten 

met mevrouw Ceciel Huitema, de projectsecretaris, verliepen goed. 

 

Publiciteit  

Medewerking van lotgenoten werd direct of indirect verleend aan:  
TV programma 'De Wandeling' van de KRO in Westerbork met Tineke van Hal, 13 maart. 

Reichsschule Valkenburg in TV programma 'Andere Tijden', 9 april  

TV programma Kruispunt 'De derde generatie' met Natascha van Wezel en Hannie Besselink, 3 

mei 

RVU 'In de familie' met kind van een Duitse militair, 8 september 

Omroep Gelderland in de week van 14-20 september rond het thema Market Garden met Kiek 

Bierman de TV-serie voor de jeugd "13 in de Oorlog" over de NSB, 8 november 

TV programma ''Das Meisje und der deutsche Soldat'' met Monika Diederichs op WDR 7 

december.  

TV programma 'De Wandeling' van de KRO in gesprek met Dick Woudenberg 11 en 18 

december 
 

Website  

Het lukt steeds beter de website onder beheer van de webmaster, Tosh Koot, bijgewerkt te houden. 
Helaas lukt het niet in de vakantieperiode de site up to date te houden en zijn wij ook hiervoor op 

zoek naar een vrijwilliger. Er zijn steeds meer mensen die de weg naar Herkenning op deze manier 
weten te vinden. Dit kan zijn voor informatie, maar ook voor het plaatsen van oproepen, of voor het 

lezen van de oudere bulletins. Minder vaak leidt dit tot een actieve betrokkenheid. 
 

Bulletin  
Het bulletin is in 2009 vier keer verschenen. De redactiecommissie is goed op elkaar ingespeeld en 

het resultaat mag er zijn. Het aantal dat via de elektronische snelweg zijn weg vindt naar de 

donateurs breidt zich nog steeds uit, dit mede door de extra aandacht die er aan geschonken is. 

 

Externe contacten  
De contacten met de maatschappelijk werkers van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening 

Midden Holland, team Oorlogs- en Geweldsgetroffenen zijn na ziekte en vervolgens vertrek van 

een van de mensen beëindigd. Wel bereikten ons enkele berichten van mensen die zowel in Het 

Sinaï centrum als bij Stichting Centrum 45 terecht konden, ook al gaat dit nog niet zonder slag of 

stoot. 
 

NIOD  
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Veel aandacht ging ook uit naar de presentatie van het boek “Besmette jeugd” van Ismee Tames. Voor 

velen onder ons was de inhoud van dit boek erg teleurstellend. Er was behoefte bij het bestuur om met 

haar hierover te spreken. Dit gesprek was helaas te kort en de onderwerpen die niet aan de orde konden 

komen zijn haar later per mail voorgelegd. Hierna heeft het bestuur een gesprek georganiseerd met 

Ismee Tames, Bram Enning en Peter Romijn, waarbij ook een aantal lotgenoten aanwezig was. 

Hoewel de onderzoekers van het NIOD voor onze kritiek niet direct begrip hadden, hopen wij toch dat 
we tijdens dat gesprek meer over onze ervaringen en verwachtingen duidelijk hebben kunnen maken. 

Wij verwachten dat de uitkomst van de twee onderzoeken, die op dit moment gaande zijn, voor ons 

beter herkenbaar zal zijn. 
 

Opzetten van een Kenniscentrum voor de naoorlogse generatie  
Samen met KOMBI en in overleg met COGIS is gestart met een werkgroep om de ervaringskennis van 

de kinderen van de oorlog bruikbaar te maken voor toekomstige generaties. Een aantal tweede generatie 

organisaties heeft zich daarbij aangesloten en er wordt nu samen gewerkt om te kijken of en hoe dit te 

realiseren is. 

 

Internationale contacten  
Het International Bulletin dat door de Werkgroep gesponsord wordt, verscheen tweemaal. Het 

lezersaantal is op dit moment ongeveer 180. Het bereikt mensen over de hele wereld, mensen die zich 
als kind van de oorlog, wetenschapper of journalist/schrijver met de psychische en sociale gevolgen van 

oorlog bezighouden. 

 
Symposium 

Eind van het jaar is er een begin gemaakt met het organiseren van een internationaal symposium in het 

voorjaar van 2010. 


