Jaarverslag 2017 Stichting Werkgroep Herkenning
Onze bestuursvergaderingen
Het bestuur is in 2017 vier keer bijeen geweest op 18 maart,10 juni, 2 september en 18
november.
Wie zitten er in het bestuur?
Het bestuur is in 2017 niet gewijzigd en bestaat uit de volgende personen.
Cuny Holthuis-Buve,voorzitter / Jeanne Diele-Staal, secretaris/ Herman Schouten,
penningmeester/ Rosanne Buis, bestuurslid met portefeuille communicatie.
Frans ten Veen is ondersteuner bestuur met portefeuille Website.
Hoe en wanneer communiceren we met de achterban?
Ook in 2017 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.
Het belang van onze hulptelefoon en een goede website
Jeanne Diele zorgde ook weer voor de hulptelefoon, in 2017 had zij 23
hulpverleningscontacten, waarbij de belangrijkste vragen gingen over de gevolgen van
het zwijgen en de afwijzing in het verleden en nu. Zoals geen eigen identiteit kunnen
ontwikkelen,, trauma’s en nachtmerries, met soms jaren zware therapie. Verschillende
hulpvragers waren afgekeurd vanwege oorlog gerelateerde problematiek.
Ook waren er vragen over hoe je meer te weten komt over het verleden, er wordt dan
doorverwezen naar het CABR.
Steeds meer blijkt dat de 2e en 3e generatie hun eigen weg naar verwerking hebben:
de 2e generatie wil eerst de eigen trauma’s verwerken en daarna vaak meer weten over
de achtergrond, terwijl de 3e generatie juist eerst wil weten wat er is gebeurd, waardoor
men soms daarna zichzelf tegenkomt en daaraan wil gaan werken.
Daarnaast komen er zeer regelmatig verzoeken om hulp en/of inlichtingen binnen via de
website en het secretariaat van Herkenning. Er is opvallend veel vraag naar en er zijn ook
suggesties over de interneringskampen.
Onze contactdagen
Op 18 maart gaf Misty Zonneveld voor 17 donateurs een lezing over hoe de WOII
Herinneringscentra in Nederland omgaan met de interneringsgeschiedenis van foute
Nederlanders. Misty Zonneveld heeft hier haar doctoraal these over geschreven.
Op 2 september vertelde Janny de Heer over haar boek ' De Barones', waarin zij het
levensverhaal beschrijft van de dochter van een NSB familie uit Zwijndrecht. Janny de
Heer heeft een groot aantal boeken over de geschiedenis van minderheden in onze
samenleving geschreven, dit boek gaat over de familie van haar echtgenoot.
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Voorlichting
Een aantal donateurs, waaronder drie bestuursleden, waren betrokken bij het
gastsprekersproject van Herinneringscentrum Westerbork. In 2017 hebben zij 63
gastlessen verzorgd over hun levensverhaal voor leerlingen uit het basis-, voortgezet en
hoger onderwijs. 5 gastlessen waren samen met een ander kind van de oorlog. Ook is
een aantal keren medewerking verleend aan werkstukken van studenten, die zijn ook
gepubliceerd op onze website.
De voorzitter heeft in Westerbork meegewerkt aan een voorlichtingsmiddag over
gastlessen voor docenten van het middelbaar onderwijs.
Nieuwe projecten
Hoe kan het verhaal van kinderen van foute ouders het best worden verteld? Die vraag
houdt Herkenning nog steeds bezig. Naast het Verhalenarchief op de website van het
Nationaal Archief, blijkt er behoefte aan gefilmde verhalen die vooral jongeren meer
aanspreken. Herkenning heeft daarom een film gefinancierd, waarin een lotgenoot ter
plekke over haar ervaringen in het interneringskamp Westerbork vertelt. De film zal in
2018 gereed zijn en dienen als pilot voor volgende films.
Een archief voor de erfenis van de 1e generatie blijft op de agenda van het bestuur en zal
met het Nationaal Archief worden besproken.
Ons NieuwsBulletin
Is in 2017, 4 keer verschenen, Rosanne Buis doet de samenstelling en eindredactie. Frans
ten Veen zorgt voor het drukwerk en verzending.
Het internationale Bulletin
Gonda Scheffel – Baars heeft wegens ziekte in 2017 slechts een keer het Internationaal
Bulletin kunnen samenstellen.
Onze website
Deze wordt zeer veel bezocht, in oktober 2017 is gestart met Google Analytics om een
goed overzicht te krijgen welke pagina's van de website veel bezocht worden.
Het belangrijkste zoekgedrag van onze bezoekers ging over informatie inwinnen over
voormalige interneringskampen en de zoektocht naar aanleiding en geschiedenis van
"foute" familieleden. Daarnaast was er vraag naar de derde generatieproblematiek en de
mogelijkheden voor hulpverlening en werd onze site ook geraadpleegd voor actuele
berichtgeving en algemeen historische achtergrondinformatie over WOII.
Onze website fungeert als poort voor nieuwe donateurs, zij melden zich vrijwel allemaal
direct via de website. Velen hebben dan ook al informatie op de site bekeken.
Onze donateursdag op 25 november 2017
Het thema was De betekenis van ons verhaal. Voor 29 lotgenoten sprak schrijfster Isabel
van Boetzelaer over haar boek Oorlogsouders en de reacties daarop. 's Middags
besteedden we aandacht aan het belang van het zelf vertellen van ons verhaal aan
jongeren en hoe film daarbij kan helpen.
Onze donateurs
In 2017 hebben zich weer 8 nieuwe donateurs aangemeld en eind 2017 had de Stichting
183 donateurs.
Goedgekeurd op de bestuursvergadering van 1 september 2018 te Utrecht
C.H.M. Holthuis-Buve, voorzitter
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