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Holocaust-archieven zijn op het nippertje 
gered voor onderzoek. Dit dankzij de inzet 
van de International Holocaust Remembrance 
Alliance (IHRA) die heeft gelobbyd voor 
het aanpassen van een nieuwe Europese 
verordening op het gebied van de bescherming 
van persoonsgegevens (GDPR). Karel Berkhoff 
van het NIOD betoogt het belang van de nieuwe 
Europese verordening voor archiefonderzoek 
naar de Holocaust.  
door Karel Berkhoff foto Chris van Houts

Resultaat IHRA

Beperkte 
archieftoegankelijkheid is 
niet een uniek Nederlands 
probleem

EuropEsE Holocaust-arcHiEvEn 
blijvEn toEgankElijk

n
iet zo lang geleden verzocht het Holocaustmuseum 
Yad Vashem in Israël het NIOD om een kopie van 
de “stukken betreffende het instellen van een on-
derzoek naar oorlogsmisdrijven tegen Joden in het 
kamp Bobruisk (Rusland), gepleegd door Lamber-

tus Johannes Loyen, 1975-1976.” 
Hans Loyen was in de jaren zeventig een stateloze inwoner van het 
Limburgse dorp Horn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij 
als bewaker in een werkkamp voor Poolse Joden in Wit-Rusland. 
Nadat de Duitse justitie de zaak in 1973 had overgedragen aan de 
Nederlandse collega’s, stelde de Rijksrecherche in samenwerking 
met het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie een 
eigen onderzoek in. Het onderzoek verliep makkelijk: Loyen be-
kende snel. Ja, hij had als Waffen-SS’er in het kamp minstens hon-
derd Joden vermoord, en dat louter en alleen omdat het Joden wa-
ren. Vijf overlevenden getuigden in Roermond. In december 1976 
werd de man levenslange hechtenis opgelegd. 

Yad Vashem wilde graag feiten checken en wellicht een deel van 
de stukken over Loyen uit de NIOD-collectie tonen op de website 
van de European Holocaust Research Infrastructure (EHRI); een 
website bekostigd door de Europese Commissie en beheerd door 
het NIOD. Geen probleem, zou je denken. Het antwoord was ech-
ter: nee. De stukken waren beperkt toegankelijk, dus Yad Vashem 
of een vertegenwoordiger kon de stukken alleen in de NIOD-lees-
zaal inzien. Sommige delen mochten eventueel online worden ge-
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chieven reeds ontzegd. De IHRA merkte dit op en startte een lob-
bytraject in Brussel. Deze lobby, die vrijwel niet door de media is 
opgemerkt, werd op 18 december 2015 bekroond. De verordening 
werd aangepast en de Holocaust werd zelfs specifiek vermeld. Elke 
EU-lidstaat heeft nu het recht om persoonsgegevens vrij te geven 
voor de studie van “politiek gedrag onder voormalige totalitaire 
regimes, genocide, misdaden tegen de menselijkheid, in het bij-
zonder de Holocaust, of oorlogsmisdaden.” Het reële gevaar dat ar-
chiefonderzoek naar de Holocaust binnen de gehele EU afgeremd 
zou worden, lijkt nu verdwenen. 
Voor de zekerheid inventariseren de IHRA-lidstaten momenteel 
welke documenten in overheidsarchieven voor de studie van de 
Holocaust relevant, maar nog officieel ontoegankelijk zijn. Neder-
land staat er wat dat betreft goed voor. Ons land kent niet zozeer 
totale verboden als wel beperkingen. Maar de kwestie van de ar-
chiefstukken over Loyen en de wetgeving van de EU laten zien hoe 
belangrijk het is dat de IHRA de toegang tot de Holocaust-archie-
ven voor de toekomst heeft veiliggesteld.

Karel Berkhoff is senior onderzoeker bij het NIOD Instituut voor Oor-
logs-, Holocaust- en Genocidestudies en lid van de Nederlandse IHRA-
delegatie. Hij is vicevoorzitter van de Stuurgroep Archieven van de 
IHRA.

Kijk voor meer informatie over EHRI op: http://ehri-project.eu, 
en voor informatie over de IHRA en de archieven op: http://ho-
locaustremembrance.com/media-room/stories/brussels-includes-
reference-holocaust-gdpr.

plaatst, maar alleen als er geen ‘persoonsgegevens’ in stonden en 
het NIOD dit had vastgesteld. 

Beperkt toegankelijk
Wie documenten over de Holocaust uit Nederlandse archieven wil 
gebruiken, kan dus voor verrassingen komen te staan. Hoe komt 
dat? Het is merkwaardig, maar deze archieven vallen in Nederland 
onder wetten die elkaar deels tegenspreken: de Wet Openbaarheid 
van Bestuur uit 1991, de Archiefwet uit 1995 en de Wet Bescher-
ming Persoonsgegevens uit 2000. Deze situatie leidt soms tot een 
defensieve houding van archivarissen. 
Bovendien heeft een uitspraak in 2012 van de Rechtbank Den 
Haag over beperkt toegankelijke overheidsarchieven een verstrek-
kend gevolg gehad. Het Nationaal Archief besloot na de uitspraak 
dat geen kopieën uit dit soort archieven meer gemaakt mochten 
worden; heel specifieke uitzonderingen zoals een gerechtelijke 
procedure daargelaten. Dergelijke documenten zouden namelijk 
allemaal gecontroleerd en desnoods geanonimiseerd moeten wor-
den. Iets wat men te veel werk vond. 

Als onderzoeker kun je wel eens jaloers op de Duitsers worden. De 
naoorlogse Duitse justitiële onderzoeken zijn sinds 2014 in een 
digitale databank ontsloten. Deze databank mag onder bepaalde 
voorwaarden op het Institut für Zeitgeschichte in München wor-
den ingezien. Het Bundesarchiv verschaft een tamelijk omvang-
rijke omschrijving van het justitiële opsporingsarchief in Ludwigs-
burg. In Duitsland krijgt de onderzoeker probleemloos kopieën 
van dergelijk archiefmateriaal.

 
Europese wetgeving
Beperkte archieftoegankelijkheid is niet een uniek Nederlands pro-
bleem. In meer landen bestaan problemen met de toegang tot en 
het gebruik van Holocaust-archieven. In 2014 kwam hier helaas 
een nog groter probleem bij. De Europese Unie maakte plannen 
voor General Data Protection Regulation, een verordening die niet 
vooraf met archivarissen of historici was besproken. De reden voor 
de nieuwe wetgeving: een wens om de privacy van burgers beter 
te beschermen. De ontwerptekst was echter verontrustend vaag en 
het was de vraag of de verordening ook voor alle archiefdocumen-
ten zou gelden en zo ja, hoe dan precies. 

De voorgenomen Europese verordening, die in alle lidstaten direct 
bindend zou zijn, had al effect voordat ze gereed was: wetenschap-
pers werd in de afgelopen tijd toegang tot sommige Holocaust-ar-
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Hans loyen in het beklaagdenbankje (achter glas)

getuigen tegen de van oorlogsmisda-
den verdachte ex ss’er Hans loyen. 
Hier arriveren de israeliërs szraga 
Zisholc (l) en Moshe Manne bij het 
gebouw van de rechtbank


