Jaarverslag 2016 Stichting Werkgroep Herkenning
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in 2016 zeven keer bijeen geweest op 29 januari, 18 maart, 12 mei, 24
juni, 22 augustus, 3 november en 13 december.
Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur is eind 2016 ingrijpend gewijzigd.
Ab van Aldijk, heeft zich vanwege ziekte teruggetrokken als secretaris en Jeanne Diele is
hem opgevolgd. Zij blijft ook verantwoordelijk voor de individuele hulpverlening aan
lotgenoten. Ook Rik van Burken is vanwege zakelijke drukte gestopt als penningmeester
en webmaster. Herman Schouten is hem opgevolgd als penningmeester en Frans ten
Veen is de website gaan beheren. Tenslotte is Rosanne Buis bestuurslid geworden met
aandachtsgebied communicatie en eindredactie van het Bulletin.
Herkenning naar buiten
Op 28 april waren twee bestuursleden aanwezig in Zwolle bij de première van de
documentaire “Tot in het derde geslacht “ van Emile de Rouveroy van Nieuwaal.
Op 29 mei was de voorzitter gevraagd om aanwezig te zijn bij de presentatie van een
onderzoek over de naoorlogse generaties door Stichting Arq. Herkenning is gevraagd lid
te worden van het Platform 1WOII, dat een paar keer per jaar bij elkaar komt om te leren
van elkaars organisaties. Bij de bijeenkomst van 24 september van dit platform waren
twee bestuursleden aanwezig.
Op 31 oktober heeft de voorzitter op verzoek van de Stichting Onderzoek Bijzondere
Rechtspleging op hun jaarlijkse studiedag een voordracht gehouden over kinderen van
foute ouders en het CABR.
Het bestuur heeft ook advies gegeven aan de groep nakomelingen die de gevolgen van de
Black Tulip Operatie – de verdrijving van Duitsers uit Nederland na WOII – onderzoekt.
Communicatie met de achterban
Ook in 2016 hebben we donateurs via de mail regelmatig berichten gestuurd. Dit betrof
verzoeken tot medewerking met radio en televisieprogramma's, berichten over
tentoonstellingen en debatavonden en publicaties in kranten en tijdschriften die van belang
kunnen zijn voor onze achterban.
Hulptelefoon
Ons bestuurslid Jeanne Diele zorgde weer voor de hulptelefoon en tijdens haar
afwezigheid nam Ab Aldijk, ook bestuurslid en eerder lid van de telefoongroep, het van
haar over. Jeanne had 12 verzoeken om hulp, 4 hulpvragers van de 3e generatie en 6
van de 2e generatie. 3 mensen zijn voor een gesprek bij haar thuis geweest.
De belangrijkste vragen waren in verband met de zoektocht naar het verleden voor
zichzelf of voor een familielid, de verwerking, de moeite met zwijgen binnen de familie en
soms zelfs haat en afwijzing. Ook was er de wens om te weten en te delen met
lotgenoten zoals met de getroffenen door de Black Tulip operatie van de Nederlandse
overheid na WOII.
Daarnaast komen er zeer regelmatig verzoeken om hulp en/of inlichtingen binnen via de
mail van het secretariaat, de website en de telefoon van Herkenning. Deze worden
afgehandeld door het bestuur.
Contactdagen
Op 23 april is er een speciale middag voor donateurs geweest i.v.m. de
herdenkingsperiode in mei. De aanwezige 14 donateurs stelden dat erg op prijs.
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Op 25 juni was er een contactmiddag georganiseerd voor 5 geïnteresseerde nieuwe
donateurs, die werd begeleid door bestuurslid Jeanne Diele-Staal en een van onze
donateurs.
Op14 september was er een middag met schrijfster Willeke Stadtman over haar boek “Op
voet van oorlog” voor 22 donateurs.
Voorlichting
Een aantal donateurs, waaronder drie bestuursleden waren betrokken bij het
gastsprekersproject van Herinneringscentrum Westerbork, in 2016 hebben zij 76 lessen
verzorgd over hun levensverhaal voor leerlingen uit het basis-, voortgezet en hoger
onderwijs. 7 gastlessen waren samen met een ander kind van de oorlog. Ook is een
aantal keren medewerking verleend aan werkstukken van studenten. Die werkstukken zijn
ook gepubliceerd op onze website.
Projecten
Over het verbod op kopieën uit de CABR-dossiers is meer duidelijkheid gekomen, het is
nu mogelijk om toestemming te vragen aan het ministerie van OCW om privé documenten
te laten kopiëren.
Onze website als digitaal Kenniscentrum voor kinderen van foute ouders en andere
belangstellenden blijkt vaak bezocht door buitenstaanders om informatie over onze
geschiedenis te verkrijgen.
Een archief voor de erfenis van de 1e generatie is wegens tijdgebrek van het bestuur nog
niet van de grond gekomen. Dit blijft een belangrijk project voor de komende jaren.
Het Nieuwsbulletin
Nadat eind 2015 Gonda Scheffel het eindredacteurschap van het Bulletin had neergelegd,
heeft Rosanne Buis dit in 2016 overgenomen. Besloten is de nieuwsbrief wat kleiner te
maken en de naam te veranderen in Nieuwsbulletin. Dit NB is vier keer verschenen.
Het internationale Bulletin
Gonda Scheffel – Baars heeft nog wel twee keer een Internationaal Bulletin verzorgd,
waarbij ze bijdragen uit alle Europese landen, vertaald in het Engels, verzamelt. Het IB is
ook in 2016 in het voor- en najaar per mail naar abonnees gestuurd. Relaties die het IB
per post ontvangen, betalen hiervoor een bijdrage.
De Website
Onze website fungeert als poort voor nieuwe donateurs, zij melden zich direct via de
website. Er is bij nieuwe donateurs wel belangstelling voor het forum, maar er wordt weinig
op gediscussieerd.
De Donateursdag
Op zaterdag 3 december heeft op de jaarlijkse donateursdag 's ochtends onze donateur
Hendrik Jan Vermeulen zijn kunstproject “Krieg” laten zien en horen. 's Middags heeft
Emile de Rouveroy zijn documentaire “ Tot in het derde geslacht” getoond. Beide
onderwerpen gaven aanleiding tot discussie en reflectie en de 33 aanwezigen keken terug
op een interessante dag.
De donateurs
In 2016 hebben zich weer 5 nieuwe donateurs aangemeld en eind 2016 had de Stichting
205 donateurs.
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