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De kerntaken van de Stichting Werkgroep Herkenning zijn belangenbehartiging, eerste 
opvang, ontmoeting lotgenoten, verwijzing naar professionele zorg, hulp of advies. De 
laatste jaren fungeert de SWH steeds meer als kenniscentrum voor lotgenoten en 
geïnteresseerden. Uit de vragen die wij krijgen blijkt, dat er nog altijd weinig kennis is 
over de geschiedenis van de kinderen van foute ouders en dat veel van deze ‘kinderen’ 
behoefte hebben aan ondersteuning in het onderzoek naar het verleden van hun familie. 
Herkenning wil aan de realisatie van deze doelstellingen een bijdrage aan leveren 
middels het volgende beleidsplan. 

• De openstelling en de digitalisering van het CABR 

In 2025 verloopt de wettelijke termijn af waarin de persoonsdossiers van het Centraal 
Archief Bijzondere Rechtspleging die opgeslagen zijn bij het Nationaal Archief slechts 
toegankelijk zijn voor familie leden en gekwalificeerde onderzoekers. Het aflopen van 
deze termijn en de digitalisering van de dossiers maakt onderzoek mogelijk en verrijking 
van de kennis over de periode van internering en vervolging van verdachten. Dat maakt 
het mogelijk beter inzicht te krijgen in de wijze waarop in deze periode rechtspleging en 
onrecht hebben plaatsgehad. De Werkgroep Herkenning acht het in het belang van de 
nabestaanden dat dit proces enerzijds zorgvuldig en met oog voor de belangen van de 
nabestaanden zal plaatsvinden en anderzijds bevorderen dat deze openstelling zal 
bijdragen tot een herwaardering van deze periode uit de naoorlogse geschiedenis en 
maatschappelijke erkenning voor het vaak onnodige leed dat vele nabestaanden is 
aangedaan. 

• Toenemende vraag naar hulp bij onderzoek 

De afgelopen jaren heeft zich een flinke stijging van het bezoek aan het nationaal 
archief voor gedaan. Vele nabestaanden zoeken naar het verleden van ouders en 
grootouders over wie in de afgelopen decennia gezwegen is of veel betekend 
gefluisterd. Nieuwe generaties, die minder gebukt gaan onder het verleden, willen weten 
wat er gebeurd is en gaan op onderzoek uit.  

De Werkgroep Herkenning ziet het als haar taak deze vraag te ondersteunen met een 
aanbod om degenen die onderzoek willen doen naar hun familieverleden in de 
oorlogsjaren te ondersteunen met kennis en ervaring van onderzoekers en 
gespecialiseerde vrijwilligers van de SWH die weg weten in de enorme hoeveelheid 
informatie. 
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• Realiseren van een archief met speciaal geselecteerde in beeld gebrachte 
verhalen van kinderen van foute ouders 

Dit project bestaat uit twee delen: 

1. Er is reeds een verhalenarchief bij het Nationaal Archief met meer dan 200 
verhalen van lotgenoten. Deze verhalen zijn weliswaar vrij toegankelijk, maar de 
wijze van opslag nodigt niet uit tot inzage. Middels een pilot zal nu bekeken 
worden, hoe een verhaal in beeld kan worden gebracht en hoe daarbij het 
kenniscentrum van onze website gebruikt kan worden om de historische feiten 
achter het verhaal te laten zien. Deze pilot zal gefinancierd worden door 
Herkenning. 

2.Als de pilot goed aanslaat, zal subsidie worden aangevraagd om meer 
kenmerkende verhalen van kinderen van foute ouders op deze manier te 
verbeelden. 

• Zoeken naar mogelijkheden om de website als kenniscentrum te laten 
voortbestaan  
 
De website fungeert steeds meer als Kenniscentrum over de geschiedenis van 
kinderen van foute ouders. Het aantal bezoekers stijgt en daarom zal in de komende 
jaren veel aandacht worden besteed aan uitbreiding van de inhoud en een zo groot 
mogelijke toegankelijkheid, zie ook onder communicatieplan. 

• Herkenning zal informatie blijven bieden aan- en bijeenkomsten organiseren 
voor haar donateurs. 

Donateurs die toestemming hebben gegeven om hun email-adres te gebruiken, krijgen   
regelmatig actuele informatie toegestuurd. Daarnaast wordt 3 keer per jaar een 
contactmiddag voor donateurs georganiseerd naar aanleiding van een actueel thema. In 
Na de zomer vindt jaarlijks de donateursdag plaats, waar donateurs of geïnteresseerden 
van buitenaf hun verhaal kunnen vertellen. 

• Het opzetten van een communicatieplan 

In 2022 wordt een nieuw communicatieplan ontwikkeld om de informatiestroom, ook 
digitaal, naar donateurs en andere geïnteresseerden zo goed mogelijk te laten verlopen. 
De website zal daarbij een belangrijke rol gaan spelen en naast de verdergaande 
digitalisering zal er meer gebruik gemaakt worden van nieuwe media en 
communicatiemiddelen als podcasts en video. 
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• De functie van het Nieuws Bulletin 

Het Nieuwsbulletin zal worden aangepast aan de behoefte naar meer diversiteit aan 
communicatie middelen en verbreding van de onderzoeksthema’s. De meeste donateurs 
ontvangen het NB per mail, een steeds kleinere groep krijgt een papieren versie 
toegestuurd. De bedoeling is om steeds meer informatie digitaal naar de donateurs te 
sturen, zie ook het communicatieplan. 

• Continueren van de gespreksgroepen, hulptelefoon/hulpverlening 

De afgelopen jaren is gebleken dat het aantal hulpvragen niet afneemt. Er zelfs een 
toename van de vraag om ondersteuning en verwijzing Er zijn nog veel verzoeken om 
hulpgesprekken, waarbij ook de derde generatie steeds vaker een beroep op ons doet. 

De Werkgroep zal zich inzetten voor het beschikbaar komen van professionele 
hulpverlening voor onze doelgroep binnen de instellingen die ook voor andere groepen 
oorlogsgetroffenen beschikbaar zijn. 

• Onderbrengen van Archief van Herkenning bij het Nationaal Archief 

Een deel van het archief is reeds bij het Nationaal Archief ondergebracht, over de status 
daarvan moet nog worden overlegd. 

De beleidsvoornemens worden iedere bestuursvergadering doorgesproken en 
voorzien van aanvullende informatie. Belangrijke ontwikkelingen worden in het 
Nieuws Bulletin gezet. 
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