
 

Jaarverslag 2021 van Stichting Werkgroep Herkenning 

Onze bestuursvergaderingen  
In verband met de Coronamaatregelen zijn de vergaderingen van het bestuur afwisselend 
digitaal en fysiek verlopen. De vergaderingen waren op: 23 januari, 27 maart, 22 mei, 26 
juni en 11 september.  

I.v.m. ons 40 jaar jubileum zijn er diverse extra vergaderingen geweest. Alles rondom een 
mooie jubileum dag te organiseren met een Hoge gast van het Koninklijk Huis die ook 
mee wilde doen met de ronde tafel gesprekken, Er waren diverse sprekers en een 
theatervoorstelling. 

Er is door ons een jubileumboek uitgegeven waar ook veel over is vergaderd, over de 
samenstelling, vorm inhoud en fotografie. Ons bestuur is onbezoldigd. 

Wie zitten er in het bestuur? 
De samenstelling van het bestuur is in 2021 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 
Ondanks de Corona maatregelen was er in 2021 een herdenking op de Dam in 
Amsterdam in het bijzijn van Lenie Degen.   

Hoe en wanneer communiceren we met de achterban?   
Ook in 2021 hebben we donateurs via de email, regelmatig berichten gestuurd. Dit betrof 
verzoeken tot medewerking aan 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. Veelvuldig worden 
aan ons recensies gevraagd van boeken omtrent de gevolgen van de keuzes in de 2e 
W.O.  

Het belang van onze hulptelefoon en een goede website 
Jeanne Diele-Staal en Lenie Degen zorgden voor de hulptelefoon. In 2021 hadden zij 
samen 87 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. 
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Ook waren er vragen over het kaalscheren van de moeders en over het lot van de ISIS-
kinderen.  

Met grote regelmaat komen er verzoeken om hulp en/of inlichtingen binnen via de website 
en het secretariaat van Herkenning. Er is opvallend veel vraag over de 
interneringskampen. Ook bellen er veel mensen voor het eerst met hun verzwegen 
familieverhaal. 

Gespreksgroep 
Gezien de vraag en de behoefte aan een gespreksgroep, zijn wij na zeer lange tijd in 2021 
met een landelijke gespreksgroep met 7 deelnemers en 2 begeleiders gestart. 
                                                                                                                                                                      
Onze contactdagen  
Er was in 2021 in verband met de Coronamaatregelen één contactmiddag op 26 
september geweest met één boekbespreking. Op 24 oktober was er een hele dag een 
tweede workshop “Van Daar naar Nu”, onder leiding van psychiater Fedia Jacobs. De heer 
Jacobs lichtte daar zijn methode van verwerking van familietrauma’s toe en werd er in 
kleine groepjes met poppetjes op tafel gewerkt.  

Voorlichting  
Een aantal donateurs, waaronder drie bestuursleden, waren ook in 2021 betrokken bij het 
Gastsprekersproject van Herinneringscentrum Westerbork. Zij hebben met elkaar 40 
gastlessen verzorgd over hun levensverhaal. Deze lessen worden gegeven aan leerlingen 
uit het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. 

Ook in 2021 waren er veel verzoeken van journalisten voor interviews en is weer 
medewerking verleend aan werkstukken van studenten, die daarna worden gepubliceerd 
op onze website. Dit jaar hebben wij actuele flyers en twee banners laten maken. 

Jubileum 40 jaar SWH 
Op 20 november 2021 vierden wij ons 40-jarig jubileum in het Nationaal archief in den 
Haag. Een zeer bijzondere dag. Een bezoek van prinses Beatrix, de burgemeester van 
den Haag en de loco commissaris van de Koning van Zuid Holland, Een verkorte theater 
voorstelling, lezingen, de gesprekken op het symposium, de forum discussie  en de vele 
ontmoetingen hebben vele donateurs geraakt. 

Ons Nieuwsbulletin  
Dit is in 2021 4x keer verschenen, met een dubbelnummer in de kerstperiode. Cuny 
Holthuis-Buve 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 ook in 2021 het Internationale Bulletin geschreven. 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.   
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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 
In 2021 hebben zich weer 10 nieuwe donateurs aangemeld, 13 personen hebben bedankt. 
Eind 2021 had de Stichting Werkgroep Herkenning  219 donateurs. 

Netwerk- samenwerking 
Wij hebben een actievere rol genomen om ons zelf te presenteren. Er is nu meer overleg 
en samenwerking met Psychotrauma ARQ Centrum ’45. Er is een netwerk overzicht van 
hulpverleners waar wij naartoe kunnen verwijzen. 

Goedgekeurd door het bestuur in september 2022. 

Jeroen Saris, voorzitter 
Jeanne Diele-Staal, secretaris
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