
 1 

 

 

Jaarverslag Stichting Ogen Open!  

Kalenderjaar: 2020 

 

Data bestuursvergaderingen 

3 februari 2020  

13 mei 2020 

24 september 2020 

17 december 2020 

Projecten 

-Truus’ Children 

De Stichting heeft zich het eerste deel van 2020 gericht op de afronding van het 

internationale filmproject Truus’ Children en op de organisatie van de première op 

Wereldvrouwendag.  

Vrijwel direct na de succesvolle première op 8 maart 2020 in Eye Film Museum liet 

de NPO weten dat zij de film op 3 mei 2020 in een verkorte versie wilde uitzenden. 

In vrij korte tijd moest de film vervolgens ‘gehermonteerd’ worden.  

-Truus Wijsmuller Archief 

Tijdens het langdurige proces van het monteren van de bijna 90 uur film, en zeker ook als 

uitvloeisel van de getoonde belangstelling tijdens de online lezingen, is er een besef 



 2 

gekomen dat alle interviews, en zeker ook de documenten die tijdens de research zijn 

verzameld, de unieke archief-beelden die zijn opgespoord, de brieven en documenten die  

door de ‘Kinderen van Truus’ werden aangereikt dat er zo ongelofelijk veel bijzonder 

materiaal is, dat het niet juist voelt het bij ‘alleen’ de documentaire te laten. 

De reacties die de makers en ook de Stichting hebben ontvangen van mensen die de film 

heben gezien, gaven voldoende aanleiding een nieuw project te starten, in aanvulling op en 

als uitvloeisel van het werk aan Truus’ Children in de afgelopen meer dan drie jaar. 

Het idee is geboren voor Het Truus Wijsmuller Archief (TWA). Dit archief zal een online 

archief worden, dat voor iedereen waar ook ter wereld toegankelijk zal worden. Hierin zullen 

van de ruim 23 verschillende interviews met de ‘kinderen’ van Truus montages worden 

gemaakt van rond de 15 minuten per persoon. Dit betekent dat per gesprek dat is gevoerd 

met de verschillende overlevenden (‘kinderen’ van Truus) een aanzienlijk groter deel dan wat 

uiteindelijk terecht is gekomen in de documentaire Truus’ Children bewaard zal blijven, en 

voor huidige en toekomstige geïnteresseerden opvraagbaar zal zijn; waar ook ter wereld.  

 

Het archief zal een schat aan informatie opleveren, en mensen die geïnteresseerd zijn geraakt 

door het zien van de film van nog veel meer informatie kunnen voorzien. Scholen in 

Nederland en daarbuiten hebben al laten weten dat zij (delen van) de film aan hun 

leerlingen/studenten willen vertonen. Ook voor deze groep is het belangrijk dat zij de 

verhalen uit de film in uitgebreider versie terug kunnen vinden. Op deze manier blijft een 

belangrijk onderdeel van het joods erfgoed van Nederland – het land van waaruit Truus 

Wijsmuller opereerde - bewaard! 

 

Voortgang project(en)  

 

Voor de vertoning van de originele versie van de film is er interesse vanuit zowel 

binnen-en buitenland. Vanwege de pandemie is het helaas niet mogelijk om de film 

op grotere internationale filmfestivals te tonen.  

Wel worden er online screenings en lezingen georganiseerd. Zo zal de Stichting 

lezingen organiseren over de making off van de film op onder anderen middelbare 

scholen in binnen- en buitenland. 
 

In het komende jaar zal de Stichting zich verder blijven inzetten voor het verkrijgen 

van steun voor het TRUUS WIJSMULLER ARCHIEF. En hopelijk kunnen we op korte 

termijn meer vertoningen organiseren om zo de belangrijke boodschap van de film : 

Make a Difference, verder uit te dragen. Een thema dat zeer nauw aansluit bij het 

oogmerk van Stichting Ogen Open.  

 

Voor het Truus Wijsmuller Archief is inmiddels steun toegezegd door onder 

anderen: Stichting Erik en Hans, Zabawas, Gemeente Dortmund, Neu Iseburg, 

Marion Polak Stichting, Stichting Ankie Hak, Polak Mainz,  Lerak Foundation, 

Stichting Shalom. Ook de opbrengsten van de lezingen worden gebruikt voor de 

realisering van het Archief.  
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Media 

Op 3 mei 2020 is de verkorte versie van de film (60’) uitgezonden bij de NPO en 

keken bijna 1 miljoen kijkers.  

 

 

Financiën 

Zie jaarrekening 2020 van het Adviesbureau voor de Detailhandel.  

Opmerkingen 

Het bestuur van Stichting Ogen Open dankt alle donateurs die het project Truus’ 

Children het afgelopen jaar hebben gesteund en die ook hun steun weer hebben 

gegeven aan de oprichting van het Truus Wijsmuller Archief. Dit geeft hoop en 

vertrouwen dat we in 2022 daadwerkelijk het Truus Wijsmuller Archief kunnen 

lanceren.  

Voor alle verdere acties, mediamomenten en ander nieuws verwijzen wij naar onze 

website  www.stichtingogenopen.nl. 

  

 

http://www.voorsara.nl/
http://www.voorsara.nl/

