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Onze bestuursvergaderingen  
Het bestuur is in 2019 vier keer bijeengeweest op 30 maart, 22 juni,14 september en  
16 november. 
 
Wie zitten er in het bestuur? 
De samenstelling van het bestuur is in 2019 niet gewijzigd. 
Cuny Holthuis-Buve, voorzitter/ Jeanne Diele-Staal, secretaris en portefeuille 
hulpverlening/ Herman Schouten, penningmeester/ Lenie Degen, portefeuille 
hulpverlening tezamen met Jeanne Diele-Staal/ Rosanne Buis, portefeuille communicatie. 
Frans ten Veen is ondersteuner bestuur en beheert de website. 
 
Vertegenwoordiging van Herkenning op 4 mei Herdenking 
Rosanne Buis was daar met haar partner aanwezig. In 2019 was er geen 
vertegenwoordiging namens het bestuur aanwezig bij de herdenking in het Kamp Vught. 
 
Hoe en wanneer communiceren we met de achterban?   
Ook in 2019 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. Regelmatig zijn donateurs bereid en in staat om 
aan een verzoek te voldoen of mee te werken aan een programma. 
 
Het belang van onze hulptelefoon en een goede website 
Jeanne Diele-Staal en Lenie Degen zorgden voor de hulptelefoon, in 2019 hadden zij 85 
hulpverlening- en informatie contacten. De hulpverzoeken gingen meestal over een 
zoektocht naar de geschiedenis van de ouders en grootouders van kinderen en 
kleinkinderen. Er is veel informatie en advies gegeven over de procedures bij het CABR 
en hoe om te gaan met de geheimen in de familie en het zwijgen daarover. 
Ook waren er vragen over het kaalscheren van de moeders en over het lot van de ISIS-
kinderen. Zeer regelmatig komen er 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 30 maart was er een bijeenkomst in het kader van de herdenking op 4 mei onder de 
titel: Vrede is niet zonder ballast. Dat bleek maar weer al te waar te zijn, vele donateurs 
hebben nog steeds geen goed gevoel bij de herdenking. 
Op 22 juni sprak onze donateur Monique van der Laar over haar te verschijnen boek  
‘Alles begint met de emotionele erfenis van onze (voor)ouders’. Monique is van de derde 
generatie en als therapeute is zij aan de slag gegaan met haar eigen ervaringen. 
Op 28 september was onze jaarlijkse donateursdag waar in de ochtend filmer Raymon 
Hilkman zijn afstudeerfilm ‘Moffenmeid’ presenteerde. Geïnspireerd door het verhaal van 
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zijn grootmoeder heeft Hilkman een boeiende korte film over een beladen onderwerp 
gemaakt. Voor de realisering was een crowdfunding georganiseerd, waaraan ook veel 
donateurs van Herkenning meededen. In de middag vertelde Angeniet Berkers over haar 
fotoprojecten van kinderen die existentiële trauma’s hebben beleefd. Zij wilde ook graag 
donateurs van Herkenning fotograferen en kwam daarom kennismaken.  
 
Voorlichting  
Een aantal donateurs, waaronder twee bestuursleden, waren ook in 2019 betrokken bij het 
Gastsprekersproject van Herinneringscentrum Westerbork. Zij hebben met elkaar 85 
gastlessen verzorgd over hun levensverhaal. Deze lessen worden gegeven aan leerlingen 
uit het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. De voorzitter heeft op het 20-jarig jubileum 
van het Gastsprekersproject een presentatie van haar gastles gegeven. 
In de aanloop naar het herdenkingsjaar 2020 waren er weer veel verzoeken van 
journalisten voor interviews en is weer medewerking verleend aan werkstukken van 
studenten, die daarna worden gepubliceerd op onze website.  
 
Bijdrage Herkenning aan het maatschappelijke debat 
Op 13 september waren Lenie Degen en Herman Schouten aanwezig op het Triado 
Congres waar gesproken werd over de digitalisering van de archieven uit het CABR en de 
openbaarheid in 2025. Herman Schouten heeft daar als kind van foute ouders en geregeld 
gebruiker van het archief gepleit voor meer aandacht voor de privacygevoelige aspecten. 
Dat heeft geresulteerd in een uitnodiging van de Rijksarchivaris aan het bestuur om hier 
over te komen praten. 
 
Ons NieuwsBulletin 
Dit is in 2019 drie keer verschenen, met een dubbelnummer in de kerstperiode. Rosanne 
Buis doet de samenstelling en eindredactie. Frans ten Veen zorgt voor het drukwerk en 
verzending. 
 
Het internationale Bulletin 
Heeft Gonda Scheffel – Baars in 2019 opnieuw twee keer laten verschijnen. Dit Bulletin, 
geschreven in het Engels, wordt al sinds 2004 verstuurd naar bevriende organisaties en 
relaties in het binnen- en buitenland. 
 
Onze website  
De site wordt zeer veel bezocht. Het belangrijkste zoekgedrag van onze bezoekers gaat 
nog steeds over informatie inwinnen over voormalige interneringskampen en de zoektocht 
naar aanleiding en geschiedenis van "foute" familieleden. Daarnaast was er weer vraag 
naar de derde generatieproblematiek en de mogelijkheden voor hulpverlening.   
Onze website fungeert als belangrijke poort voor nieuwe donateurs, zij melden zich vrijwel 
allemaal direct via de website. Velen hebben dan ook al de informatie op de site bekeken. 
 
Onze donateurs 
Dit jaar hebben zich weer 13 nieuwe donateurs aangemeld, 4 personen hebben bedankt 
en eind 2019 had de Stichting 193 donateurs.  
 
Goedgekeurd op de bestuursvergadering van 5 september 2020 te Den Bosch. 
 
C.H.M. Holthuis-Buve, voorzitter 
J. Diele-Staal, secretaris 


