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Onze bestuursvergaderingen  
In verband met de Coronamaatregelen zijn de vergaderingen van het bestuur anders 
verlopen. Er is op 21 maart, 9 mei en 14 november vergaderd via een conference call.  
Op 20 juni heeft het bestuur weer live vergaderd in Amersfoort. 
 
Wie zitten er in het bestuur? 
De samenstelling van het bestuur is in 2020 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 
Wegens de Corona maatregelen was er in 2020 geen herdenking op de Dam in 
Amsterdam, noch in Vught.   
 
Hoe en wanneer communiceren we met de achterban?   
Ook in 2020 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 2020 hadden zij 
gezamenlijk 150 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  
Er was in 2020 in verband met de Coronamaatregelen slechts één contactmiddag.  
Op 26 januari was er een bijeenkomst onder leiding van psychiater Fedia Jacobs in het Sinaï 
centrum in Amstelveen. Jacobs lichtte daar zijn methode van verwerking van familietrauma’s 
toe. Op 26 september was onze jaarlijkse donateursdag waar in de ochtend publicist Chris 
Reinewald een lezing gaf over zijn roman ‘Hard Zijn’. In de middag werd gesproken over de 
behoefte aan weer een gespreksgroep voor zowel huidige als nieuwe donateurs. 
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Voorlichting  
Een aantal donateurs, waaronder twee bestuursleden, waren ook in 2020 betrokken bij het 
Gastsprekersproject van Herinneringscentrum Westerbork. Helaas zijn door de 
Coronapandemie de gastlessen grotendeels uitgevallen. Deze lessen worden gegeven aan 
leerlingen uit het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. 
Ook in 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.  
Voorjaar 2020 is er een lesbrief voor het voortgezet onderwijs “Op 5 mei 1945 was het niet 
voor iedereen feest” ontwikkeld door bestuurslid Rosanne Buis met medewerking van het 
Comité 4 en 5 mei. 
 
Bijdrage Herkenning aan het maatschappelijke debat en nieuw onderzoek 
In januari heeft de voorzitter samen met onderzoekster Monika Diederichs een gesprek 
gehad met de directeur van Stichting Arq - het nationaal psychotrauma centrum -over de 
mogelijkheid om een onderzoek te laten doen naar de kinderen van Duitse Militairen. Daarbij 
kon worden gebruik gemaakt van materiaal dat al door een eerdere enquête was verzameld. 
Helaas vond men bij Arq geen ruimte - financieel en qua mankracht - om dit te realiseren. 
In februari is gesproken met de rijksarchivaris van het Nationaal Archief over de gevolgen 
van het vrijgeven van de dossiers van het CABR in 2025. Afgesproken is dat Herkenning 
hierbij betrokken zal blijven. 
 
Ons NieuwsBulletin 
Dit is in 2020 drie keer verschenen, met een dubbelnummer in de kerstperiode.  
Cuny Holthuis verzamelt de artikelen, Rosanne Buis doet de samenstelling en 
eindredactie. Frans ten Veen zorgt voor het drukwerk en verzending. 
 
Het Internationale Bulletin 
Gonda Scheffel – Baars heeft in het 25e jubileumjaar van het Internationaal Bulletin een 
compilatie gemaakt van de interessantste artikelen. Dit is in een mooie uitgave, verzorgd 
door Frans ten Veen, aan de trouwe lezers verzonden. 
  
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 aan via de website. Velen hebben dan ook al de informatie op de site 
bekeken. 
 
Onze donateurs 
In 2020 hebben zich weer 15 nieuwe donateurs aangemeld, 19 personen hebben als 
donateur bedankt en eind 2020 had de Stichting 189 donateurs.  
 
Goedgekeurd door het bestuur in augustus 2021. 
 
C.H.M. Holthuis-Buve, voorzitter 
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