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Jaarverslag 2012 Stichting Werkgroep Herkenning 
 

 
Bestuursvergaderingen 

Het  bestuur is in 2012 6 keer bijeen geweest op 8 februari, 4 april, 6 juni, 1 augustus, 7 

november en 12 december. 

In de vergadering van februari en april is veel aandacht geweest voor de gelden die de 

Stichting Vrienden van Herkenning wilde geven aan projecten.  

In juni hebben we als bestuur de commotie rond de Herdenking van 4 mei geëvalueerd. 

Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een enquete voor onze achterban. 

In de tweede helft van het jaar was veel aandacht nodig voor het vlot trekken van de 

vernieuwde website. Rik van Burken is bereid gevonden om dit op zich te nemen en is in 

staat geweest om in zeer korte tijd dit project te voltooien. Het bestuur heeft hem vervolgens 

gevraagd om tot het bestuur toe te treden voor de portefeuille digitalisering. 

Publiciteit  

Rond  4 mei is er veel onrust geweest naar aanleiding van het gedicht over een SS'er. Het 

bestuur heeft de donateurs die een emailadres hebben, op de hoogte gehouden met actuele 

informatie. Daarop zijn ook weer reacties gekomen en werd de vraag opgeworpen wat de 

positie van het bestuur in deze discussie is.  Enkele bestuursleden en donateurs zijn 

geïnterviewd voor radio en tv programma's en kranten.  

Enquête 

Naar aanleiding van de commotie rond de Herdenking op 4 mei heeft het bestuur besloten 

om de donateurs te vragen naar hun mening over herdenken.  Er is een korte enquete per 

mail en post gestuurd, waarop meer dan 80 donateurs hebben gereageerd. De resultaten 

van deze enquete zijn in het decembernummer van het Bulletin gepubliceerd. Het bestuur 

heeft daaruit haar conclusies getrokken: 'herdenkingssouvereiniteit 'zal bij Herkenning 

voorop staan, aangezien er binnen de achterban verschillend over dit onderwerp wordt 

gedacht. Bestuursleden die naar buiten treden over dit onderwerp doen dit op eigen titel, 

waarbij ze wel kunnen  aangeven hoe er binnen Herkenning over wordt gedacht. 

  

 Communicatie met de achterban 

 Via het secretariaat heeft het bestuur in 2012 regelmatig aan de donateurs die hun 

emailadres hebben doorgegeven bericht gestuurd over verzoeken tot medewerking met 
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radio en televisieprogramma's, berichten over tentoonstellingen en debatavonden en 

publicaties in kranten en tijdschriften die onze doelgroep aangaan. 

 

De hulptelefoon 

De telefoongroep is dit jaar 1x bij elkaar geweest onder supervisie van Anneloes Hamelynck. 

Vanwege het dalend aantal hulpaanvragen, is er geen telefoongroep meer. Jeanne Diele, 

bestuurslid, neemt de hulptelefoon waar. Bij langere afwezigheid van haar neemt Ab Aldijk, 

ook bestuurslid en eerder lid van de telefoongroep, het van haar over. Anneloes Hamelynck 

gaf aan dat supervisie nu niet meer nodig is.We nemen daarom van haar en ook van  Roelie 

Ansing, die jarenlang onze regiocoördinator van Friesland is geweest, afscheid. 

Er zijn ongeveer 20 hulpaanvragen per telefoon geweest. Deze behelsden informatie over  
bezoek aan het Nationaal Archief of een zoektocht naar familieleden. Ook was er behoefte 
om eindelijk het  verhaal, dat vaak nooit verteld mocht en kon worden,  te kunnen vertellen 
aan een deskundige lotgenoot iemand. Een aantal bellers heeft  zich daarna opgegeven voor 
een gespreksgroep. 

Er waren ook vragen  van  kinderen van Duitse militairen over  de zoektocht naar onbekende 

familie. Deze  worden altijd doorgegeven aan Ab Aldijk, die als kind van een Duitse militair 

daarmee ervaring heeft.   

Daarnaast komen er zeer regelmatig verzoeken om hulp en inlichting binnen via de 

secretariaatsmail , de telefoon van Herkenning en via de website. Deze worden afgehandeld 

door het secretariaat of de telefoongroep. 

De gespreksgroep 

Net als in voorgaande jaren was er in 2012 een gespreksgroep. Deze komt  om de twee of 

drie weken  bij elkaar in Amersfoort onder leiding van bestuurslid Jeanne Diele-Staal en 

Hans van Hoof. 

Deze groep  blijkt nog steeds  een goede functie te hebben om mensen te laten ervaren hoe 

ze met hun afkomst om kunnen gaan. Eens per jaar wordt de groep weer open gesteld voor 

nieuwe lotgenoten.  

Voorlichting  

Naast een aantal donateurs zijn ook twee bestuursleden, Ab Aldijk en Jeanne Diele 

betrokken bij het gastsprekersproject van Herinneringscentrum Westerbork, in 2012 hebben 

zij  15  gastlessen gegeven .Er is veel vraag naar gastsprekers met onze achtergrond bij 

scholen en opleidingen en  ook voor andere activiteiten van Westerbork die te maken 

hebben met  onze achtergrond, is de medewerking van Herkenning gevraagd. Vanuit 

hogescholen zijn er ook  4 verzoeken om interviews geweest. 

Projecten in samenwerking met de Stichting Vrienden van Herkenning (SVH) 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Herkenning heeft dit jaar besloten om haar 

resterende gelden aan drie projecten te geven en  haar nalatenschap aan de Werkgroep 

Herkenning.  
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Aan historicus Chris van der Heijden is € 12.500,- toegezegd voor  een collectieve biografie 

over de kinderen van foute ouders. Om dit boek te kunnen realiseren heeft ook de 

Werkgroep Herkenning een bijdrage geschonken van € 7.500.  

Aan Rinke Smedinga is € 4.000,- toegezegd voor een handleiding voor mensen die in het 

CABR  naar hun familiegeschiedenis op zoek zijn. Samen met het Nationaal Archief  wordt 

dit nu gerealiseerd.  

Bijdragen aan projecten van het Herinneringscentrum Westerbork 

Ook dit jaar heeft het bestuur een bijdrage geleverd aan de debat avonden die het 

Herinneringscentrum  in Drenthe houdt.  Dit jaar was er  een avond in Norg, waar op verzoek 

van Westerbork  ook het bestuur van Herkenning vertegenwoordigd was. Ook andere 

donateurs dragen bij aan de activiteiten die Westerbork organiseert in het kader van 

voorlichting. 

Het Bulletin 

Ook dit jaar is er elk kwartaal een bulletin naar de donateurs verzonden, zowel per post als 

per email.  In het Bulletin wordt, naast bespreking van boeken en bijeenkomsten, steeds 

vaker een samenvatting gegeven van de informatie die al eerder per mail is gestuurd. Meer 

dan de helft van onze donateurs heeft geen emailadres, maar op deze manier kunnen zij 

alsnog op de hoogte van actuele gebeurtenissen worden gehouden.  

Het Internationaal Bulletin 

Dit bulletin wordt geheel verzorgd door Mw. H.J. Scheffel – Baars, met bijdragen uit de hele 

wereld. Dit jaar  is  in het voor- en najaar een editie verschenen, die naar relaties in binnen-

en buitenland is gestuurd. 

De Website  

De vernieuwing van de website van Herkenning die gepland was voor begin 2012 heeft 

helaas ernstige vertraging opgelopen. Maar door de energieke aanpak van een van onze 

donateurs, Rik van Burken, is  de realisering eind 2012  afgerond. 

De Donateursdag 

In november is in Maarn weer de jaarlijkse donateursdag gehouden, die geheel in het teken 

stond van boeken die in recentelijk door en over Kinderen van foute ouders waren 

verschenen.  

Onze donateurs Zonneke Matthee, Monika Diederichs, Janna Postma en Arjen de Groot 

deden verslag van hun boeken. Het verhaal van bestuurslid Jeanne Diele is door Pim 

Molemaker verwerkt tot een roman. In de evaluatie werd vastgesteld  dat aan de opzet van 

de dag niets veranderd behoeft te worden, discussies moeten kort gehouden worden en er  

moet voor de aanwezigen voldoende ruimte voor bijpraten zijn. Wel is het goed om naar een 

plek te zoeken die nog meer aansluit bij onze missie. 


