
 
 

Jaarverslag 2014 Stichting Werkgroep Herkenning 
 

 

Bestuursvergaderingen  
Het  bestuur is in 2014  7 keer bijeen geweest op  11 maart,  23 april, 26 mei,  16 juli,  3 
september,  5 november en  17 december. 
 

Bestuurssamenstelling  
De samenstelling van het bestuur  is in 2014 niet gewijzigd: Cuny Holthuis -Buve  is 
voorzitter, Ab van Aldijk - secretaris, Rik van Burken – penningmeester en Jeanne Diele – 
lid. Alwin van Ee staat het bestuur bij in verband met de vernieuwing van de website en de 
plannen voor een Kenniscentrum. 
 

Herkenning naar buiten   
In april is zoals jaarlijks veel aandacht geweest voor WOII. 
Het bestuur heeft een brief gestuurd aan het  Comité 4en5 mei over de visie van 
Herkenning op Herdenken. Hiermee wilden we onze bijdrage leveren aan de door het 
Comité georganiseerde Verkenningsbijeenkomsten over de toekomst van Herdenken. 
Helaas heeft het Comité hier niet op gereageerd, ook niet na een herhaald verzoek. 
 
De voorzitter is geïnterviewd voor een stuk in het digitale blad De Correspondent over het 
Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, waarop veel reacties zijn gekomen bij dit blad.   
Op 21 mei  was het bestuur vertegenwoordigd bij de presentatie van het boek van Bram 
Enning over Herkenning en KFO “Spreken over fout”  in het Verzetsmuseum in 
Amsterdam. De voorzitter heeft daar commentaar op het boek geleverd. Op 7 september 
en 5 oktober waren bestuursleden  aanwezig bij het optreden van Rinke Smedinga en 
Martine Letterie in Herinneringscentrum Westerbork. Bij de herdenking van Dolle Dinsdag 
heeft Jeanne Diele van het bestuur een radio-interview gegeven over haar ervaringen in 
1944. Op 20 september is  de hoofdredacteur van het Bulletin Gonda Scheffel -Baars 
namens Herkenning naar  het symposium van de stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost 
die de belangen behartigt van mensen met een Japanse vader die op zoek zijn naar hun 
wortels. Op 21 december werd de voorzitter geïnterviewd voor het radioprogramma 
1vandaag over de problemen voor KFO in verband met het kopieerverbod bij het Centraal 
Archief Bijzondere Rechtspleging.  

  

Communicatie met de achterban   
Ook in 2014  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 onze 
doelgroep aangaan.  
 

Hulptelefoon  
Ons bestuurslid Jeanne Diele zorgt al sinds jaar en dag voor de hulptelefoon. Tijdens haar 
afwezigheid in de maanden oktober, januari en februari, neemt Ab van Aldijk, ook 



bestuurslid en eerder lid van de telefoongroep, het van haar over. Er zijn ongeveer 11 
hulpaanvragen per telefoon en of de mail  geweest. Deze gingen over het  nationaal 
archief; verzoek om contact met lotgenoten en enkelen vertelden voor het eerst hun 
verhaal. Zij waren blij dat ze dat op deze voor hen veilige manier konden doen. Sommigen 
hadden nog mailcontact of hebben later in het jaar de contactmiddagen bezocht. Er zijn 
ook steeds meer hulpvragen van mensen die na 1945 zijn geboren, waaronder meerdere 
kleinkinderen. 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. 
 
Gespreksgroep en contactdagen 
In juni is de gespreksgroep die sinds 2012 bestond, gestopt. De deelnemers houden nu 
contact met elkaar zonder begeleiding. De vaste begeleiders, Hans van Hoof en Jeanne 
Diele,  gaan zelf geen nieuwe gespreksgroepen meer begeleiden.  Wel is er een 
contactmiddag voor nieuwe donateurs in september en oktober geweest, die zal 
voortgezet worden in 2015. Deze middagen zijn georganiseerd door donateurs die de 
vorige gespreksgroep hebben bijgewoond en zij hebben zich bereid verklaard om ook een 
eventuele nieuwe gespreksgroep te begeleiden. 
 

Afscheid van regio coördinatoren 
In 2014  hebben we na raadpleging van de betrokkenen besloten om de functie van regio -
coördinator op te heffen. Verzoeken om hulp worden nu centraal afgehandeld en een regio 
-coördinator blijft  nog als achterwacht beschikbaar. Van de anderen hebben we  met 
dankbaarheid afscheid genomen. 
 
Voorlichting  
Een aantal donateurs en twee bestuursleden zijn  betrokken bij het gastsprekersproject 
van Herinneringscentrum Westerbork, in 2014   hebben zij weer 59 lessen verzorgd voor 
leerlingen  uit het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Ook is medewerking verleend 
aan werkstukken van studenten. 
 
Projecten   
Voorjaar 2014 is het boek “Kinderen van foute ouders. Hun verhaal” , geschreven door 
Chris van der Heijden, uitgekomen.  Dit boek is gebaseerd op het Verhalenarchief en kon 
worden gerealiseerd  door een bijdrage van de Werkgroep Herkenning en Stichting 
Vrienden van Herkenning. Op 10 april was in het Nationaal Archief de officiële presentatie, 
waar ook veel donateurs van Herkenning bij aanwezig waren.  
 
Het bestuur heeft  in het voorjaar met de Rijksarchivaris van het Nationaal Archief  
gecorrespondeerd en een gesprek gehad over het verbod op kopieën  uit de  CABR-
dossiers. Aangezien daar weinig voortgang in zat,  is ook op de donateursdag hier 
aandacht aan besteed en heeft Herkenning hulp van de pers gehad. Eind 2014 was nog 
geen oplossing in zicht. 
 
Het bestuur heeft zich beraden over waar het archief van de Stichting in bewaring moet 
worden gegeven, zodat het voor toekomstig onderzoek beschikbaar blijft. Het Nationaal  
Archief heeft ons archief bekeken en laten weten  dat zij onderdelen hiervan graag wil 
hebben. Ook dat deel dat bij het NIOD lag in verband met het project Erfenissen van 
Collaboratie, is door ons teruggehaald en zal ook naar het NA gaan. 
 
Nadat  een in 2013 onder donateurs gehouden enquête  had laten zien dat  voor 
Herkenning nog zeker een toekomst is, heeft het bestuur  in 2014  een projectgroep 



opdracht gegeven om  met voorstellen te komen  voor een digitaal Kenniscentrum.   
 
Het Bulletin 

Het Bulletin blijkt zeer gewaardeerd door de donateurs, maar is de grootste kostenpost 
voor Herkenning. Het verzoek van het bestuur aan de donateurs om alle post van 
Herkenning en het Bulletin  per mail te ontvangen, heeft  gelukkig succes gehad. 
Ongeveer de helft van de donateurs (161) krijgt  nu ook het Bulletin per email. Dat scheelt 
enorm in de portokosten. Meer dan de helft van onze donateurs heeft echter geen 
emailadres en voor hen is het Bulletin nog steeds de belangrijkste informatiebron. In 2014  
is het  Bulletin 4 keer verschenen. Het wordt  geredigeerd, verzorgd en naar donateurs per 
post verzonden door Gonda Scheffel-Baars.  De digitale editie wordt door het secretariaat 
verzonden. 
 
Het internationale Bulletin 
Dit speciale bulletin wordt twee keer per jaar geheel verzorgd door Gonda Scheffel – 
Baars. Zij verzamelt daarvoor bijdragen uit alle Europese landen en vertaalt die in het 
Engels. Het IB is in 2014 in het voor- en najaar naar relaties in binnen-en buitenland is 
gestuurd. Vanwege de kosten gebeurt dit ook per mail. 
 
De Website  
In 2014 is de website verder gemoderniseerd. De moderatoren (Rik van Burken van het 
bestuur en Alwin van Ee)  zorgen ervoor  dat  alle actuele informatie direct zichtbaar is. De 
website is de belangrijkste bron voor nieuwe donateurs, zij melden zich vaak direct na een 
bezoek via de website als nieuwe donateur. Ook het forum krijgt steeds meer deelnemers, 
die daar met anderen hun ervaringen kunnen uitwisselen in een veilige, besloten 
omgeving. Eind 2014 is een start gemaakt met  de ombouw van de website naar een 
digitaal Kenniscentrum.  
 
De Donateursdag 
Op de jaarlijkse bijeenkomst op 22 november waren 65 donateurs aanwezig. De 
bijeenkomst was in het Nationaal Archief  in Den Haag waar in het middagprogramma 
werd gesproken over de problemen met het kopiëren van documenten uit de CABR 
dossiers. In het ochtendprogramma hielden Rinke Smedinga en zijn vrouw Martine 
Letterie een voordracht over hun leven samen als kind van een foute vader en als 
kleinkind van een omgekomen grootvader in Neuengamme. Elmer den Braber hield een 
korte inleiding over zijn net verschenen boek “Mijn vader was een NSB’er” . De dag werd 
bijgewoond door twee redacteuren van het radioprogramma EenVandaag, die met 
toestemming van betrokkenen interviews opnamen van donateurs die gedupeerd zijn door 
het kopieerverbod.   
 
De donatie 
Het bestuur heeft  besloten om aan donateurs die het Bulletin per post willen blijven 
ontvangen, € 7,50  extra  te vragen i.v.m. met de druk- en portokosten. Voor donateurs die 
alle berichten en het Bulletin per mail krijgen, blijft de minimum donatie € 20,-  
 
De donateurs 
In 2014 hebben zich  25 nieuwe donateurs aangemeld en eind 2014 stond de teller op  
304.   
 
Goedgekeurd op de bestuursvergadering van 5 augustus 2015 te Utrecht 
C.H.M. Holthuis-Buve, voorzitter 
A. van Aldijk, secretaris 


