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Inleiding
75 jaar niod

Het is een wonder dat we er nog zijn. Het Rijksbureau voor Oor-
logsdocumentatie (rvo) dat op 8 mei 1945 werd opgericht, zou van 
zeer tijdelijke aard zijn. Verzamelen en ordenen van aan de bezet-
ting gerelateerd oorlogsmateriaal was de belangrijkste taak. Wan-
neer dit af was en de geschiedenis in een aantal publicaties was vast-
gelegd, kon het Rijksbureau – met de aanstelling van Loe de Jong 
als chef vanaf 1 oktober 1945 Rijksinstituut – zijn deuren sluiten. 
De inschatting was dat de afronding van de werkzaamheden nog tot 
circa 1960 zou duren. 

Maar zoveel tijd was er niet als het aan minister van Finan ciën 
Lieftinck lag. Als gevolg van zijn bezuinigingsdrang hing het 
voortbestaan van het instituut, dat in enkele jaren tijd van een 
handvol medewerkers naar circa tachtig employees was gegroeid, 
al in de zomer van 1948 aan een zijden draadje. Er kwam toen 
vanuit Den Haag een telefoontje met de mededeling dat het werk 
binnen twee jaar moest zijn afgewikkeld. De Jong ondernam on-
middellijk actie. Hij liet de verantwoordelijke minister van On-
derwijs weten dat het instituut inmiddels een belangrijke maat-
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schappelijke taak vervulde. Opheffing zou daarom tot negatieve 
reacties bij zowel het Nederlandse volk, het voormalige verzet, als 
de volksvertegenwoordiging leiden. Bovendien had De Jong een 
alternatief plan voor de financiering van het rvo (vanaf de jaren 
zeventig: riod) bedacht. Hij vond het bestuur van het Nationaal 
Steun Fonds (nsf), van oorsprong een verzetsorganisatie die tij-
dens de bezetting als geldschieter voor het verzet had gediend, 
bereid om de financiering op zich te nemen zodat het instituut 
weer zo’n tien jaar vooruit kon. 

Het grote overzichtswerk
De mogelijkheid van opheffing bleef echter als een zwaard van 
Damocles boven het rvo hangen. Vanaf eind jaren vijftig was een 
belangrijk argument voor de continuering van het instituut dat er 
nog een groot wetenschappelijk overzichtswerk over de geschie-
denis van de bezetting voltooid moest worden. De oplevertermijn 
van dat door De Jong te schrijven werk, dat uiteindelijk tot de 
veertiendelige reeks Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog zou uitgroeien, werd echter telkens opgeschoven. 

In economisch opzicht ging het Nederland inmiddels voor de 
wind. Tegen de tijd dat het nsf begin jaren zestig bijna door zijn 
geld heen was en zelf op korte termijn zou worden opgeheven, 
zag de Rijksoverheid dan ook weer mogelijkheden om de finan-
ciering van het instituut over te nemen. Met ingang van 1 januari 
1963 stond het opnieuw op de begroting van het ministerie van 
Onderwijs, nu op voorwaarde dat de werkzaamheden in vijf jaar 
werden afgerond. Die deadline werd wederom niet gehaald, maar 
van opheffing van het instituut kwam het niet zolang het grote 
overzichtswerk nog niet klaar was. 

De Jong, die de publiciteit nooit schuwde, had, zeker sinds de 
tv-serie De bezetting, die op 6 mei 1960 startte en vijf jaar door zou 
lopen, een sterrenstatus. Vanaf de jaren zeventig prijkte in vrij-
wel elk huishouden met een boekenkast de reeks met de kleurige 
banden – het eerste deel verscheen in 1969 – van Het Koninkrijk 
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der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens zijn directeur-
schap wist De Jong iedere dreiging uit Den Haag succesvol te 
pareren door het grote maatschappelijke belang van het instituut 
te benadrukken. De verantwoordelijke bewindslieden bleken voor 
dat argument zeer gevoelig. Het was inmiddels eind mei 1976, 
drie jaar voordat De Jong met pensioen zou gaan, toen de Werk-
groep ‘Taken/Taakbeëindiging rvo’ werd ingesteld. De vraag die 
ter tafel lag was of het instituut een permanente status moest krij-
gen of niet. Voor de liberaal Arie Pais, die in 1977 was benoemd 
tot minister van Onderwijs, was er geen twijfel mogelijk. In het 
belang van de generaties die nog steeds de gevolgen van de Twee-
de Wereldoorlog ondervonden, moest het alom gerespecteerde 
instituut goed toegerust blijven bestaan. De Jong, die al eerder 
in de media had opgemerkt dat het riod na de afronding van zijn 
grote geschiedwerk wat hem betreft opgedoekt zou kunnen wor-
den, reageerde opmerkelijk zuinigjes. Volgens zijn biograaf lag De 
Jongs loyaliteit steeds minder bij het instituut en steeds meer bij 
de voltooiing van zijn boekenreeks Het Koninkrijk. 

Met de pensionering van De Jong in 1979 kwam er een einde 
aan een tijdperk waarin de directeur van het instituut aan de He-
rengracht optrad als dé deskundige op het gebied van de Tweede 
Wereldoorlog, iemand die reputaties kon maken en breken. Het 
instituut werd na De Jong achtereenvolgens geleid door Harry 
Paape (1979-1990), Kees Schulten (1990-1996), Hans Blom (1996-
2007), Marjan Schwegman (2007-2016) en Frank van Vree (2016-). 

Humanities Center
Nadat het riod in januari 1999 van het ministerie van Onderwijs 
was overgegaan naar de Koninklijke Nederlandse Akademie voor 
Wetenschappen (knaw), waarbij het woordje ‘Rijks’ veranderde 
in ‘Nederlands’ en riod niod werd, werd opnieuw de vraag ur-
gent of het Instituut voor Oorlogsdocumentatie wel in de oude 
vorm moest blijven voortbestaan, of dat de organisatie en het 
werkterrein ingrijpend veranderd dienden te worden. 
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‘Kostbare plannen knaw zouden het einde van het niod be-
tekenen,’ kopte de Volkskrant van 17 mei 2013. In het artikel leg-
de niod-directeur Marjan Schwegman uit waarom de plannen 
van de knaw om de diverse geesteswetenschappelijke instituten 
samen te brengen in een Humanities Center niet goed voor het 
niod waren. Het zou, aldus Schwegman, een einde maken aan de 
unieke positie die het niod sinds 8 mei 1945 in de samenleving 
vervulde. De incorporatie in een mega-instelling zoals de knaw 
voor ogen stond, met daarin het Meertens Instituut (Nederland-
se taal en cultuur), het Huygens ing (Nederlandse geschiedenis), 
het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (iisg) en 
het Netherlands Institute for Advanced Studies (nias), zou in de 
praktijk een opsplitsing van het niod betekenen. In een dergelijke 
constructie zou het niod alleen al door de versnipperde huis-
vesting – een van de plannen was de collectie van het instituut 
onder te brengen bij het iisg – in verschillende delen uiteenval-
len, waardoor de unieke eenheid tussen collectie, onderzoek en 
maatschappelijke dienstverlening zou verdwijnen.

Ging het in de decennia na de oorlog om bezuinigingsmaat-
regelen en om het idee dat na verloop van tijd het onderzoek naar 
de oorlog zou zijn voltooid, in 2013 kwam er een argument bij. Nu 
werd de ontmanteling van het niod ook beargumenteerd vanuit 
een specifieke opvatting van wetenschappelijke vernieuwing. In 
2013 nam de populariteit van digitaal geesteswetenschappelijk 
onderzoek (‘digital humanities’) toe als gevolg van de aanzwellen-
de hoeveelheid beschikbare digitale bronnen. Sneller, efficiënter 
en verifieerbaarder waren de toverwoorden. In die visie waren 
afzonderlijke en (te) kleine geesteswetenschappelijke instituten als 
het niod een fenomeen van het verleden. Dergelijke qua omvang 
bescheiden instellingen zouden er baat bij hebben wanneer ze 
hun krachten bundelden. Het mes sneed op die manier aan twee 
kanten. De knaw moest zich namelijk verweren tegen door de 
Rijksoverheid opgelegde bezuinigingen en tegen het gelanceerde 
topsectorenbeleid dat een instrumenteel-economische visie aan 
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de wetenschap oplegde. Schaalvergroting en objectief meetbare 
geesteswetenschap (in de vorm van digital humanities) moesten 
de oplossing bieden. De plannen van de knaw om het niod in 
het inmiddels ontstane Humanities Cluster te laten opgaan zijn 
voorlopig van de baan, mede door succesvol verzet van het niod. 

Maatschappelijk relevant
In de roerige geschiedenis van het instituut is een volgende exis-
tentiële crisis echter nooit ver weg geweest. Dat het niod zijn 
75-jarig jubileum heeft gehaald is dus zeker bijzonder te noemen. 
Er is gedurende die driekwart eeuw steeds naar gestreefd om de 
werkzaamheden van het instituut maatschappelijk relevant te la-
ten zijn. De maatschappelijke context waarin het niod sinds de 
oprichting heeft geopereerd is dan ook niet alleen van invloed 
geweest op allerlei bedrijfsorganisatorische en financiële kwes-
ties, maar heeft zeker ook richting gegeven aan de inhoudelijke 
aspecten van het werk van Oorlogsdocumentatie. Dat heeft niet 
alleen maar bevredigende resultaten opgeleverd, maar ook tot 
momenten van frictie en wrijving – ‘oorlog’ zo u wilt – geleid. 
Sommige daarvan zijn algemeen bekend, andere zijn vooralsnog 
binnen de muren van het niod gebleven.

In deze bundel hebben we een serie artikelen verzameld die 
de rijke geschiedenis van het niod belichten. Sommige van de 
auteurs zijn al tientallen jaren aan het instituut verbonden, ande-
re komen net kijken, weer andere hebben inmiddels een nieuwe 
werkkring gevonden. Voor zover er al neutrale onderwerpen be-
staan, zijn oorlog, Holocaust en genocide dat zeker niet en de ge-
schiedenis van het niod is dan ook een geschiedenis van spraak-
makende kwesties en affaires. Naar volledigheid is niet gestreefd, 
maar wel is geprobeerd om de relatie tussen het instituut en maat-
schappelijke vraagstukken – denk hierbij bijvoorbeeld aan de vrij 
recente discussie over de uitgave van Mein Kampf of de berech-
ting van oorlogsmisdadigers – voor het voetlicht te brengen.

De naam van De Jong duikt met regelmaat op in de verschil-
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lende artikelen, niet in de laatste plaats omdat het instituut tot op 
de dag van vandaag met hem wordt geassocieerd, en ook omdat 
we nog altijd te maken hebben met zijn erfenis van morele ge-
schiedschrijving in termen van ‘goed’ en ‘fout’. 

Hoewel het Nederlandse perspectief een belangrijke plaats 
blijft innemen binnen de onderzoeksactiviteiten van het niod 
en er, vaak in opdracht van derden, nog steeds onderzoek wordt 
gedaan naar thema’s rond bijvoorbeeld ontrechting en rechts-
herstel, of politiek-bestuurlijke collaboratie, reikt het niod-on-
derzoek inmiddels ver buiten de landsgrenzen. Een belangrijke 
impuls is daarbij uitgegaan van de samenvoeging van het niod 
met het Centrum voor Holocaust en Genocidestudies (chgs) in 
2010, als gevolg waarvan de (internationale) thematiek van ‘tran-
sitional justice’, genocides en massaal geweld in andere delen van 
de wereld uitdrukkelijk onderdeel zijn geworden van het onder-
zoeksterrein. 

Als gevolg van deze uitbreiding van het onderzoeksterrein, 
verandert de collectievorming en neemt het belang van oorlogs-
documentatie in de letterlijke betekenis van het woord weer toe. 
In het ‘Syria Oral History Project’ bijvoorbeeld worden Syrische 
vluchtelingen geïnterviewd over roof en plundering, dader- en 
slachtofferschap, en ontrechting en verzoening. Die interviews 
zullen in de niod-collectie worden opgenomen. Al eerder, in 
2013, maakte het niod een herstart met het verzamelen van ar-
chiefmateriaal onder de titel ‘Niet weggooien’, een actie die tot op 
de dag van vandaag voortduurt en mensen oproept om twee keer 
na te denken voordat oude papieren bij het vuilnis worden gezet. 

En soms leidt het succes van het ene project tot een ander 
project en heeft de tentoonstelling ‘De Jodenvervolging in foto’s. 
Nederland 1940-1945’ een vervolg gekregen in het landelijke pro-
ject ‘Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’. 

De dynamiek die het niod inmiddels 75 jaar kenmerkt, heeft nog 
niets aan kracht ingeboet en ondanks alle strubbelingen zijn on-
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derzoek en collecties hecht met elkaar verbonden gebleven. Con-
troversieel blijven de onderwerpen waarmee het instituut zich 
bezighoudt, ook vanwege het hardnekkig verlangen om de bezet-
tingsjaren en de geschiedenis van oorlog en geweld in een morele 
mal te gieten. Er valt dus nog veel te doen, en behalve met deze 
terugblik in dit herinneringsjaar, kijkt de huidige directeur Frank 
van Vree aan het slot van deze bundel dan ook graag vooruit.

De redactie
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De flop van het verzuilde Hoofdwerk
Gestuntel van een duur auteursteam

Jaap Cohen

‘Ik ga weer naar Dartmoor,’ zei de Utrechtse professor Coen Brandt 
tegen zijn vrouw als hij ’s ochtends de deur uitstapte. Hoewel hij niet 
écht naar deze beruchte Engelse gevangenis vertrok, voelde het wel 
zo. Tussen 1951 en 1954 werd hij wekelijks op het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie verwacht om samen met drie collega-auteurs 
het ‘Hoofdwerk’ van het instituut te schrijven: een allesomvattende 
overzichtsgeschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Brandt ervoer het als ‘dwangarbeid’. Hij leed er zelfs fysiek 
onder – niet zozeer vanwege de zwaarte van het onderwerp, wel 
omdat hij besefte dat het een klus was die hij en zijn collega’s nooit 
zouden kunnen klaren. Niet genoeg samenwerking, niet genoeg tijd, 
niet genoeg kennis. Maar ze hadden de eervolle opdracht nu een-
maal aangenomen en ze werden er bovendien vorstelijk voor be-
taald. De opdracht teruggeven zou gezichtsverlies betekenen. In de 
zomer van 1954 zat Brandt helemaal vast, de toestand was ‘hoogst 
benauwend’. Hoe had het zo ver kunnen komen?

Al tijdens de bezetting had de flamboyante en progressieve Am-
sterdamse hoogleraar economische geschiedenis Nico  Posthumus 
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plannen gesmeed om na de bevrijding een instituut op te richten 
dat niet alleen archiefmateriaal over de oorlog zou verzamelen en 
ordenen, maar ook een selectie van bronnen en monografieën zou 
publiceren. Als dat werk was gedaan, zou er een synthese moeten 
verschijnen, oftewel, zoals Posthumus het omschreef, ‘een weten-
schappelijke publicatie over de geschiedenis van de bezettings-
tijd in al haar aspecten.’ Daarna zou Nederland het hoofdstuk 
‘oorlog’ hebben afgesloten, zo was de gedachte, en weer kunnen 
overgaan tot de orde van de dag. 

Posthumus had in de oorlog ook al een auteur voor het Hoofd-
werk aangezocht: de bekende historicus professor Jan Romein, 
die meteen een plan schreef. Dat was nogal voorbarig, want het 
Hoofdwerk zou het sluitstuk vormen van het werk van het insti-
tuut – en dat instituut was nog niet eens opgericht.

Drie dagen na de bevrijding, op 8 mei 1945, was het Rijksin-
stituut voor Oorlogsdocumentatie een feit. Er was ontzettend 
veel werk te doen. In de zomer van 1947 ging het ‘directorium’ 
van het instituut voor het eerst filosoferen over vorm en auteur 
van het te schrijven Hoofdwerk. Voorzitter Posthumus was en-
thousiast over Romein en zijn plan, maar hij had te maken met 
een medebestuurder die zo’n beetje in alles zijn tegenbeeld was: 
de steile, orthodox-protestantse historicus Zeger Sneller (die 
erom bekendstond dat hij zich ’s ochtends regelmatig achter een 
boom bij de instituutsingang verschool om te controleren of me-
dewerkers wel op tijd op hun werk verschenen). Sneller moest 
niets hebben van Romein, die een behoorlijke eisenlijst had en 
– erger – marxistische sympathieën koesterde. Het directorium 
besloot om geen verbintenis met Romein aan te gaan en de boel 
op de lange baan te schuiven: het instituut verkeerde immers nog 
steeds in het beginstadium, er was geen haast.

Twee jaar later – Posthumus was inmiddels afgetreden – werd 
de kwestie wel urgent. Dat kwam door een actie van Loe de Jong, 
die als ‘chef’ de dagelijkse leiding had van het instituut. Hoewel 
hij slechts geacht werd de besluiten van het directorium uit te 
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voeren, schreef hij op eigen initiatief een nota waarin hij zijn visie 
op het Hoofdwerk uiteenzette. In zijn ogen moest het Hoofd-
werk een moreel belang dienen, wetenschappelijk verantwoord 
en gezaghebbend zijn, een breed publiek aanspreken en worden 
geschreven vanuit het oogpunt van de tijdgenoot – van één tijd-
genoot welteverstaan, want bij eventuele meerdere auteurs zou 
volgens De Jong ‘een verbrokkeld werk’ ontstaan.

Het was een mooie nota, maar wel wat voortvarend. De Jong 
moest zijn plaats kennen, volgens Sneller. Die schreef daarom 
een eigen nota, waarin hij juist pleitte voor meerdere auteurs, 
afkomstig uit verschillende levensbeschouwelijke hoeken. Het 
ging nu eenmaal om een nationale geschiedenis en een protes-
tant als Sneller moest er niet aan denken dat de geschiedenis van 
de Nederland in oorlogstijd enkel door een katholieke auteur zou 
worden geschreven. 

Sneller was in deze periode onmiskenbaar de machtigste fi-
guur op het instituut. Zijn plan vond doorgang, De Jong voegde 
zich. Het instituut koos voor een volledig ‘verzuilde’ aanpak. Er 
kwamen vier auteurs: de gepensioneerde Haagse docent J.C.H. de 
Pater (orthodox-protestant), de befaamde Nijmeegse hoogleraar 
Lodewijk Rogier (katholiek), de Amsterdamse professor Ieb 
Brugmans (liberaal) en de al genoemde contemporain historicus 
Coen Brandt (sociaaldemocraat). Opvallend genoeg bevond zich 
geen Joodse historicus in hun midden, maar het Joodse perspec-
tief was in die eerste naoorlogse jaren nog allesbehalve dominant. 

Gestuntel
In september 1951 gingen de vier auteurs officieel van start. Het 
directorium sprak met hen af dat ze alle vier een eigen deel zou-
den schrijven. Ze zouden zich voornamelijk baseren op de collec-
ties van het instituut, die ze minstens een dag per week en liefst 
ter plekke zouden bestuderen. Dit alles tegen een honorarium 
van 3000 gulden (naar hedendaagse maatstaven zo’n 11.000 euro) 
per jaar. Deadline: 30 september 1958. 
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Al gauw bleek dat de drie hoogleraren onder de auteurs het in-
gewikkeld vonden om tijd vrij te maken voor het Hoofdwerk. Het 
lukte hen nauwelijks om één dag in de week op het instituut te 
komen studeren, en op bijna elke onderlinge vergadering ontbrak 
wel iemand, meestal vanwege ziekte of ‘drukke ambtsbezighe-
den’, zoals in drie opeenvolgende afmeldingsbriefjes van een van 
de hoogleraren stond vermeld. Ook kwam het voor dat ze voor 
langere tijd in het buitenland verbleven. Zo vroeg Brandt of het 
directorium er bezwaar tegen zou hebben dat hij een uitnodiging 
aanvaardde om voor drie maanden naar de vs te gaan. ‘Dat zou 
toch de breedte van mijn visie ten goede komen,’ schreef hij.

De enige die wél voldoende tijd had was de al gepensioneerde 
De Pater. Maar uit zijn vragen begrepen de instituutsmedewer-
kers dat hij ondanks vele studie-uren nog weinig van de stof af-
wist; blijkbaar had hij niet meer de ‘lenigheid van geest’ om zich 
een dergelijk groot onderwerp eigen te maken. De hoogleraren 
bezaten die lenigheid in principe wel, hoewel ook zij regelmatig 
moeite hadden om grote lijnen te ontwaren in de recente be-
zettingsgeschiedenis. Zo verwonderden instituutsmedewerkers 
zich erover dat Brugmans meer dan een jaar had gewerkt aan 
stukken over de Reichsdeutsche Gemeinschaft (de Nederlandse 
tak van de nsdap), een onderwerp waaraan in het Hoofdwerk 
naar verwachting niet meer dan twee of drie pagina’s zou wor-
den besteed.

Loe de Jong en zijn wetenschappelijke staf zagen het gestuntel 
van het dure auteursteam met lede ogen aan. Die wetenschappe-
lijke staf bestond uit jonge, bevlogen onderzoekers die zich da-
gelijks verdiepten in alle mogelijke kwesties rondom de Duitse 
bezetting van Nederland. Ze schreven stapels vol met interessan-
te ‘notities voor het Hoofdwerk’ voor de auteurs, maar van hen 
kregen ze nauwelijks respons. Uitermate frustrerend, vond De 
Jong: juist nu er een unieke hoeveelheid aan fondsen en kennis 
voorhanden was, gaven de auteurs niet thuis. Het was een situatie 
die zich jarenlang voortsleepte, de deadline verdween steeds ver-
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der uit beeld. Tot overmaat van ramp ging Brugmans in op een 
uitnodiging om gedurende het collegejaar 1954-1955 in Amerika 
te doceren.

De Jong besloot aan de bel te trekken. ‘Ik heb nog nooit van 
mijn leven in verhoudingen gewerkt, waar ik een zo groot deel 
van mijn energie heb moeten geven aan een plan waar ik met 
zoveel twijfel tegenover sta,’ schreef hij. Hij riep het directorium 
op om nu een einde te maken aan de situatie. Er zou één auteur 
voor het Hoofdwerk moeten komen, die zich fulltime en voor 
meerdere jaren aan het Hoofdwerk zou wijden. Deze auteur kon 
weliswaar advies krijgen van de wetenschappelijke staf en even-
tueel een commissie van oud-auteurs, maar zou nadrukkelijk zélf 
de eindverantwoordelijkheid moeten dragen. 

De Jong schreef niet alleen een brief, hij zocht ook contact met 
Brandt, die van de auteurs de zuil vertegenwoordigde waarmee 
De Jong de meeste affiniteit had. Brandt toonde zich opgelucht. 
Door het instellen van een adviescommissie van oud-auteurs zou 
gezichtsverlies beperkt worden. Belangrijker nog: hij zou einde-
lijk niet meer naar ‘Dartmoor’ hoeven. Vrijwel onmiddellijk na 
het gesprek met De Jong meldde Brandt zich bij Rogier met de 
mededeling ‘er geen gat meer in te zien’. Rogier was het met hem 
eens. De andere twee auteurs volgden korte tijd later.

Uit zijn manier van opereren blijkt dat De Jong over grote 
strategische kwaliteiten beschikte. Zeker in vergelijking met vijf 
jaar terug – toen hij met zijn nota te hoog had ingezet – was hij 
gegroeid. Hij was in 1953 cum laude gepromoveerd op een studie 
over de Duitse vijfde colonne. Bovendien was zijn positie op het 
instituut steeds sterker geworden: behalve Posthumus was in-
middels ook Sneller vertrokken, en beiden waren door gematigde 
figuren opgevolgd. Ten slotte had hij ook in persoonlijk opzicht 
meer zelfvertrouwen gekregen na een tweeënhalf jaar durende 
psychoanalyse, waarin hij zijn persoonlijke oorlogsverleden – hij 
was de enige overlevende van zijn familie – onder ogen had ge-
zien. Hoewel hij het niet met zoveel woorden zei, bleek uit alles 
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dat De Jong vastomlijnde ideeën had over wie die ene auteur was 
die volgens hem het Hoofdwerk ter hand zou moeten nemen.

Een ander verhaal
Op 4 augustus 1954 vergaderde het directorium over de ontstane 
situatie. De bestuurders vroegen Dolf Cohen, hoofd van de af-
deling Bronnenpublicaties en feitelijk de tweede man achter De 
Jong, om zijn mening. Net als De Jong vond Cohen dat de au-
teurs uit hun lijden verlost moesten worden, maar hij zag liever 
het auteurschap van het Hoofdwerk aan de gehele wetenschappe-
lijke staf opgedragen. Zijn voorstel had geen schijn van kans. Na 
zoveel jaren geploeter had het directorium genoeg van gedeelde 
verantwoordelijkheden. Het besloot om de vier auteurs te vervan-
gen door één auteur, en die auteur heette, inderdaad, Loe de Jong. 

 Na vijf jaar manoeuvreren was het De Jong gelukt om de 
opdracht van zijn leven binnen te slepen. Hij was zich ten volle 
bewust van de grote verantwoordelijkheid die vanaf nu op zijn 
schouders rustte, al zag hij het auteurschap niet alleen als ‘een 
dure verplichting’, maar ook als een ‘kostelijk voorrecht’. Hij stel-
de zich voor om zijn boek ‘niet te omvangrijk’ te maken: 1000 à 
1200 pagina’s in een maximum van twee delen. Vóór 1 januari 
1961 zou het af kunnen zijn.

De veertiendelige serie Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog zou uiteindelijk in 1991 worden voltooid en 
meer dan 17.000 pagina’s beslaan. Maar dat is een ander verhaal.

Verder lezen:
Jaap Cohen, Het bewaren van de oorlog. De roerige beginperiode van het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 1945-1960 (Amsterdam 2007).
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Ere wie ere toekomt
De moeizame totstandkoming van de Erelijst van Gevallenen 
1940-1945

René van Heijningen

Het begint een vast onderdeel te worden van het herdenkingsceremo-
nieel rond 4 mei: er duikt een ‘ foute’ naam op in de Erelijst van Ge-
vallenen 1940-1945 en ik, als beheerder van de Erelijst, mag voor de 
camera uitleggen hoe dat kan. ‘Had het niod dit niet moeten weten?’ 
is vaak een van de vragen met een licht beschuldigende ondertoon, 
die wil suggereren dat het met de samenstelling van de Erelijst niet 
helemaal in orde is. Dat is allerminst het geval: vijftien jaar lang 
stond het project ‘Erelijst’ hoog op de agenda van het Rijksinsti-
tuut voor Oorlogsdocumentatie. Van 1945 tot 1960, het jaar dat de 
Erelijst in de hal van de Tweede Kamer werd gedeponeerd, was er 
onder leiding van Loe de Jong aan gewerkt. Het was wel een hoofd-
pijndossier geweest, een ‘zorgenkind’ in de woorden van De Jong, 
waarvan men de moeilijkheden had  onderschat. 

En dat terwijl men zo voortvarend was begonnen. Nog voordat 
Loe de Jong in oktober 1945 bij het instituut in dienst trad, had 
professor N.W. Posthumus, een van de directeuren van het eerste 
uur, de gemeentebesturen in het land gevraagd om een opgave 
van de namen van gevallen verzetsmensen. Er kwamen er niet 
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veel binnen: gemeentebesturen waren vlak na de bevrijding nau-
welijks op de hoogte van wie er illegaal werk had gedaan en wie 
er allemaal waren omgekomen. Tegelijkertijd richtte Posthumus 
zich via pers en radio tot nabestaanden met het verzoek om bij 
het instituut speciale formulieren aan te vragen waarop gegevens 
van gevallenen konden worden vermeld. Ook hierop kwam niet 
al te veel reactie. Pas toen het instituut oproepen in dagbladen 
plaatste en vooral toen de chef van het instituut, Loe de Jong, 
in zijn wekelijkse radiopraatjes over de Erelijst sprak, begon de 
interesse toe te nemen. In november 1945 waren er bij het insti-
tuut ruim 5500 formulieren aangevraagd. Een jaar later steeg dit 
aantal tot 14.600. 

Het instituut had haast. Op 31 december 1947 moest het 
werk van de afdeling Erelijst zijn voltooid. Wat was eigenlijk de 
bedoeling? In de oorlog had koningin Wilhelmina in een radio-
toespraak vanuit Londen aangedrongen op het samenstellen van 
een gedrukte lijst met namen van allen die door hun deelname 
aan het verzet waren omgekomen. Posthumus had deze wens ter 
harte genomen en was ermee aan de slag gegaan: met de verza-
melde gegevens zou in een gedenkboek van elk slachtoffer een 
korte levensloop en het verrichte verzetswerk worden vermeld, 
aangevuld met een portret van de betrokkene. 

Het plan bleek niet haalbaar te zijn, noch qua vorm, noch qua 
planning. In 1948 hield het instituut er rekening mee dat het ge-
denkboek meer dan 20.000 namen zou gaan bevatten, niet alleen 
van gevallenen uit het verzet maar ook van hen die waren omge-
komen in leger, luchtmacht, marine en koopvaardij. Het zou een 
enorm boekwerk gaan worden dat vermoedelijk alleen in delen 
uitgegeven zou kunnen worden. Een kostbaar boekwerk boven-
dien: wie zou dat kunnen en willen aanschaffen? In juni 1949 
hakte het bestuur van het instituut de knoop door: de Erelijst 
zou niet in boekvorm verschijnen, maar er zou een gekalligra-
feerd exemplaar worden gemaakt dat op een passende plaats zou 
worden gedeponeerd. Niet alleen het kostenaspect, maar ook de 
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mogelijkheid om bij een gekalligrafeerde lijst naderhand correc-
ties aan te brengen en nieuwe namen toe te voegen, gaven hierbij 
de doorslag.

Dat de Erelijst onjuistheden kon bevatten en onvolledig was, 
had een aantal steekproeven inmiddels aangetoond. De formu-
lieren die door het Rijksinstituut waren uitgereikt, bleken niet 
altijd volledig te zijn ingevuld en niet alle gegevens bleken be-
trouwbaar. Vaak tastten nabestaanden in het duister over wat er 
precies was gebeurd. Verzetsmensen hadden weinig of niets over 
hun werk verteld om hun omgeving en zichzelf niet in gevaar te 
brengen. Daarnaast ontbraken er namen omdat sommige nabe-
staanden geen formulier hadden ingevuld in de overtuiging dat 
het niet de wens van de gevallene zou zijn geweest om te worden 
geëerd voor wat hij of zij had gedaan. 

Controleren van de gegevens
Nadat de minister van Onderwijs eind 1949 zijn goedkeuring had 
gegeven aan het plan om de Erelijst te laten kalligraferen, kon 
het instituut aan de slag met de grootste uitdaging: het contro-
leren van de gegevens. ‘Opnieuw werd het ons duidelijk, dat de 
verificatie van de gegevens met betrekking tot de gevallenen van 
het verzet nog vele moeilijkheden met zich zou brengen,’ meldde 
het jaarverslag van 1950. Het is een verzuchting die in vrijwel elk 
jaarverslag uit de jaren vijftig is terug te vinden. 

Om de gegevens te controleren en aan te vullen werden ver-
schillende bronnen geraadpleegd. Gedenkboeken van verzetsor-
ganisaties (zoals Het Grote Gebod van de lo-lkp), personeels-
bladen van bedrijven (bijvoorbeeld Bedrijfsbanden van de ptt), 
vakbladen van beroepsgroepen (bijvoorbeeld het Tijdschrift voor 
diergeneeskunde) en brochures (zoals Onze dooden uit den Twee-
den Wereldoorlog 1940-1945. Gevallenen uit onze Limburgsche 
voetbalgemeenschap van de knvb Afdeling Limburg) werden 
doorgespit op zoek naar persoonsgegevens. Daarnaast ging men 
te rade bij gemeentesecretarieën, bij het Rode Kruis, bij de Oor-
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logsgravenstichting en vooral bij de Stichting 1940-1945 en de 
Buitengewone Pensioenraad. Bij deze laatste twee organisaties 
berustten de dossiers van nabestaanden van verzetsdeelnemers 
die een aanvraag hadden gedaan voor een Buitengewoon Pen-
sioen. Onderzoek in 1953 en 1954 bij de bureaus van de Stichting 
leverde 1507 nieuwe namen op voor de Erelijst. Over 1947 perso-
nen werden aanvullende gegevens gevonden en van 78 personen 
werd vastgesteld dat hun namen niet voor vermelding in aan-
merking kwamen omdat een causaal verband tussen overlijden 
en verzet ontbrak. 

Helemaal ‘dekkend’ was de informatie van de Stichting echter 
niet, want gegevens over ongehuwde omgekomen verzetsmen-
sen ontbraken. Deze groep met een relatief groot aandeel in het 
verzet liet immers geen echtgenoot of echtgenote achter die bij 
de Stichting een aanvraag voor een verzetspensioen kon doen. 
Ook het zonder meer schrappen van namen omdat de pensioens-
aanvraag van nabestaanden was afgewezen kon niet. De Stich-
ting hanteerde soms voor de Erelijst irrelevante criteria bij haar 
beslissing een aanvraag niet te honoreren. Zo werd bijvoorbeeld 
aanspraak op een pensioen afgewezen als de verzetsdeelnemer 
geen kostwinner was geweest.

Ook ten aanzien van de criteria die voor opname in de Erelijst 
werden gehanteerd lagen de zaken niet eenvoudig. Op papier le-
ken deze duidelijk: er diende sprake te zijn van overlijden ten ge-
volge van deelname aan het verzet en betrokkenen mochten zich 
tijdens de bezetting uit Nederlands nationaal oogpunt niet on-
waardig hebben gedragen. In de praktijk bleek de toepassing van 
de normen minder eenvoudig. ‘Het is nu een keer zo,’ zo meende 
een medewerkster in 1955, ‘dat de ingezetenen van de kampen en 
gevangenissen niet te onderscheiden zijn in een groep bonafide 
verzetsmensen en een groep lieden, die voor allerlei commune 
delicten daar was opgesloten. Er zijn duizenden tussenvormen 
en deze maken juist de beoordeling moeilijk.’
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Lacunes
Dat er duizenden tussenvormen zouden zijn was overdreven, 
maar de jurisprudentie die begin jaren vijftig door de Buiten-
gewone Pensioenraad werd opgebouwd toonde aan dat verzets-
zaken niet altijd hamerstukken waren. Sterker nog, de Raad 
had moeite een vaste lijn te trekken in de beoordeling van de 
verschillende gevallen en voelde zich uiteindelijk gedwongen de 
normen ruimer te gaan interpreteren. Moest het Rijksinstituut 
hierin meegaan? Het was een van de vragen waarover een speci-
aal opgerichte instituuts-werkgroep zich in 1955 boog. De groep 
had tot taak de situatie rond de Erelijst te inventariseren en te 
adviseren hoe te komen tot een ‘tijdige, adequate voltooiing van 
het Erelijst-project’. Het advies was zeer opmerkelijk: het project 
Erelijst diende beëindigd te worden omdat de lijst belangrijke la-
cunes zou vertonen. 

Dat advies was voor het bestuur van het Rijksinstituut geen 
optie. Een Erelijst met gebreken viel te prefereren boven geen 
Erelijst – zij kon immers nog altijd worden aangevuld. Het was 
bovendien de start van een nieuw onderzoeksoffensief, dat dit-
maal werd uitbesteed aan de Stichting 1940-1945. Overal in het 
land werden de gemeenten door de Stichting benaderd om opga-
ve te doen van gegevens van gevallenen. In 1957 kwam de laatste 
informatie van de Stichting bij het instituut binnen en werden 
alle gegevens met andere bronnen vergeleken. Het bestuur van 
het Rijksinstituut kon met de resultaten leven. In het jaarverslag 
van 1958 meldde het dat de lijst ten aanzien van de verzetsslacht-
offers ‘een mate van volledigheid vertoont die ons redelijk voor-
komt,’ en ‘men mag aannemen dat ca. 85% van de gesneuvelden 
van het verzet in de Erelijst opgenomen zijn.’ 

Op 7 november 1960, een halfjaar na de nationale installa-
tie van de Erelijst in de hal van de Tweede Kamer, keek Loe de 
Jong op het ‘project Erelijst’ terug. ‘De zaak is tot rust gekomen,’ 
schreef hij. Het percentage aanvullingen was hem meegevallen. 
In 1960 kwamen er bij het instituut 109 verzoeken tot aanvulling 
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binnen, een jaar later waren het er 23 en in de jaren daarna lag 
het aantal aanvragen tussen de 10 en 20 per jaar. Momenteel telt 
de sectie ‘Verzet’ in de Erelijst van Gevallenen 7393 namen. Dat 
zijn er 393 meer dan in 1960, waarmee de Erelijst destijds voor 
95% ‘compleet’ was. 

Of ik kon garanderen dat dit de laatste keer was dat er een ‘foute’ 
naam op de Erelijst werd ontdekt, vroeg de journalist mij ten 
slotte. Nee dat kon ik niet, zei ik. De Erelijst is een open lijst. Er 
komen nog altijd namen bij en er gaat er ook wel eens een van af. 

Verder lezen:
www.erelijst.nl 
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Een koloniale atmosfeer
De geschiedenis van de Indische afdeling

Rolf Utermöhlen

Een van de merkwaardigste hoofdstukken in het bestaan van het 
niod is de geschiedenis van de Indische afdeling. Al in het eerste jaar 
van het instituut was het geen uitgemaakte zaak dat Indië deel zou 
uitmaken van het onderzoek naar de Nederlandse oorlogsgeschiede-
nis. De regeringsopdracht bij de oprichting van het nieuwe instituut 
vermeldde het niet en het onderwerp leidde tot een uitvoerige discus-
sie in de toenmalige directie. Voorzitter professor N.W. Posthumus 
zette echter door. Hij benaderde Elisabeth Keesing, die in Japanse 
kampen had gezeten en later ook het eerste afdelingshoofd zou wor-
den, om alvast materiaal te verzamelen. In februari 1946 startte 
de afdeling met twee medewerkers en in 1947 waren het er twaalf. 
Al dit personeel had wortels in de voormalige kolonie. Beeldbepa-
lende figuren waren lange tijd de gepensioneerde oud-kolonel en ex- 
marineofficier A.G. Vromans en oud-onderwijzeres Annie Joustra. 
Vromans richtte zich vooral op de maritieme onderwerpen, Joustra 
op de kampen. 

Voor het verzamelen van materiaal werd contact gezocht met de 
Nederlands-Indische Bond van Ex-krijgsgevangenen en Geïnter-
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neerden (nibeg). De afdeling hield enquêtes onder oud-geïnter-
neerden, een nieuwe methode om veel te weten te komen over het 
leven in de kampen. De Indische afdeling werd ook ingeschakeld 
in zaken van oorlogsmisdrijven en oorlogsslachtoffers. Hiervoor 
waren er contacten met regeringsinstanties, die trouwens niet 
allemaal even soepel liepen: de Netherlands Forces Intelligen-
ce Service verklaarde het instituut ‘besmet’ en verbrak de ban-
den vanwege de ‘linkse’ sympathieën van Loe de Jong. Ook het 
Washington Document Center, waar veel Japans materiaal over 
plannen voor de Indonesische Republiek lag, gaf niet thuis, on-
danks druk van Nederlandse ministeries. 

Bureau Batavia
Het bleek noodzakelijk om in Indië een dependance van de af-
deling op te zetten en in de tweede helft van 1946 werd Bureau 
Batavia geïnstalleerd. Doel was om zo veel mogelijk documenten 
te verzamelen. De Japanners hadden veel materiaal meegeno-
men of vernietigd en Indische overheidspapieren bleken op grote 
schaal gebruikt te worden als inpakpapier. Personeel, afkomstig 
van inlichtingendiensten, moest redden wat er te redden viel, 
soms te midden van vechtende Britse troepen en het geweld van 
de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Dankzij 50.000 gulden 
van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en een aanbeve-
lingsbrief van oud-gouverneur-generaal A.W.L. Tjarda van Star-
kenborgh Stachouwer kreeg Bureau Batavia wat armslag. Zestien 
correspondenten, ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, 
werden gestationeerd op verschillende plaatsen in de archipel. Zij 
kregen per document betaald! 

Toch lukte het Keesing niet om de dependance van de In-
dische afdeling een permanente status te geven. Het Neder-
lands-Indische gouvernement wilde er geen vaste plek in de 
overzeese bestuursdienst voor inruimen. Bovendien ondervond 
het Bureau tegenwerking van geallieerde inlichtingen- en opspo-
ringsinstanties, die ook materiaal voor eigen onderzoek verza-
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melden, en werd het gewantrouwd door de Indonesiërs. In 1948 
viel het doek voor Bureau Batavia. Het verzamelde materiaal 
werd verscheept naar Amsterdam.

Opheffing
Ondertussen stapelden in Amsterdam de problemen zich ook 
op. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie kreeg te ma-
ken met straffe bezuinigingen en het voortbestaan van het in-
stituut zelf stond ter discussie. Om de begroting in 1948 rond te 
krijgen, werd ondanks verzet van Keesing besloten de Indische 
afdeling op te heffen. Joustra en Vromans wilden hun werk wel 
onbetaald voortzetten – zij waren tenslotte gepensioneerd. Het 
instituutsbestuur zocht naarstig naar andere donateurs, fondsen 
en bedrijven, zoals het Prins Bernhard Fonds en Philips. Het 
geld kwam er, maar dit was maar een tijdelijke oplossing. In een 
lange zoektocht langs hoogleraren en ministeries, tot de minis-
terraad aan toe, vocht Joustra, inmiddels hoofd geworden, voor 
het voortbestaan van de afdeling, waarbij tevens scenario’s als de 
collectie vernietigen, afstoten en opslaan, de revue passeerden. 
De pers en oud-Indische zwaargewichten, met aan kop oud-ad-
miraal C.E.L. Helfrich, zetten druk op het instituutsbestuur om 
van de plannen tot opheffing af te zien. 

Toen de afdeling, inmiddels omgedoopt tot Indische Collec-
tie, in 1951 was gekrompen tot twee medewerkers, werd de si-
tuatie onhoudbaar. In hoogleraar I.J. Brugmans had Joustra al 
eerder een warm pleitbezorger gevonden om het Indisch docu-
mentatiewerk voort te zetten. Die wendde nu al zijn contacten 
bij ministeries aan en peuterde 20.000 gulden uit het Nationaal 
Steunfonds los. Collectie en medewerkers bleven op het instituut, 
maar werden van 1952 tot 1956 uitgeleend aan de Stichting Indië 
in de Tweede Wereldoorlog, waarin het Indische bedrijfsleven 
en oud-Indiëbestuurders vertegenwoordigd waren. Zij zouden 
een onderzoeksproject uitvoeren met als doel de samenstelling 
van een bronnenpublicatie over Nederlands-Indië tijdens de Ja-
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panse bezetting. Ook al ontstond er onenigheid over de selectie 
van documenten, Nederlands-Indië onder Japanse bezetting zag 
in 1960 toch het licht. Het boek werd goed ontvangen, hoewel 
er zeker ook kritiek was op de eenzijdige focus op het lot van de 
Nederlanders. 

Oorlogsdocumentatie in het klein
De Indische afdeling heeft zich altijd toegankelijk naar buiten 
toe opgesteld, hoewel de behuizing niet ideaal was om publiek te 
ontvangen: Oorlogsdocumentatie was tenslotte niet ingericht als 
publieksinstelling. Toch was de afdeling in de eerste tijd een ont-
moetingsplek waar repatrianten hun verhalen kwijt konden aan 
de medewerkers. In 1946 bezochten 500 mensen de afdeling, een 
record. In 1947 werkte de afdeling mee aan een tentoonstelling 
over de kampen in het Rijksmuseum, die veel publiciteit gene-
reerde. 

Toen het instituut in 1950 verhuisde van Herengracht 479 
naar het kleinere pand Herengracht 474, werd de afdeling daar 
karig bedeeld met een halve zolderkamer, ingericht met afge-
dankte kantoorspullen van de hoofdafdeling. De documenten 
lagen in oude kartonnen laatjes, afkomstig van de Nederland-
sche Handel-Maatschappij aan de Vijzelstraat. ‘Indië’ nam een 
heel eigen plaats binnen Oorlogsdocumentatie in en werd niet 
erg serieus genomen door de instituutsleiding. De afdeling had 
weinig contacten met collega’s van andere delen van het instituut 
en soms werd er Maleis gesproken om niet afgeluisterd te kunnen 
worden. Directeur Loe de Jong kwam enkele malen in conflict 
met Joustra omdat hij vond dat Joustra solistisch optrad. Terwijl 
in de eerste jaren Keesing veel interesse had voor de Indonesiërs, 
ademde de afdeling toch ontegenzeggelijk een koloniale sfeer. 

De Indische afdeling was eigenlijk, met een eigen secreta-
riaat, bibliotheek en archief, een Oorlogsdocumentatie in het 
klein, maar had een breed takenpakket. Er werd uitgebreid cor-
respondentie gevoerd en bezoek ontvangen. Daarvan getuigen 
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de talrijke ‘gesprekkenbriefjes’ van Joustra. Gaandeweg ging 
het instituut, en dus ook de Indische afdeling, een rol spelen bij 
vergoedingsregelingen voor oorlogsslachtoffers. Toen de Japan-
se regering in het kader van een schadevergoedingsregeling om 
een representatief overzicht van de in de interneringsperiode on-
dervonden schade vroeg, vroeg het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken Joustra om gegevens van oud-geïnterneer-
den, wat leidde tot een intensief contact met het Bureau Japanse 
Uitkeringen. De oud-geïnterneerden kregen in 1956 uiteindelijk 
een bedrag van 416 gulden. Later, in de jaren zeventig, werden de 
wetten voor oorlogsslachtoffers aangenomen, die ook de Indische 
Nederlanders compensatie boden. Ook toen werd er een beroep 
gedaan op de afdeling.  

De Jong
De kroon op het werk van de Indische afdeling was de aandacht 
die De Jong aan Indië zou schenken in Het Koninkrijk der Neder-
landen in de Tweede Wereldoorlog, waar de afdeling zich al jaren 
op voorbereidde. Er werd door het personeel met spanning naar 
uitgekeken, gezien de geringe interesse die De Jong altijd voor 
Indië en de afdeling had getoond. Maar bij het inlezen raakte hij 
gaandeweg gegrepen door het onderwerp. Dat verhinderde ech-
ter niet dat het eerste deel 11a met reserves werd ontvangen. In 
de begeleidingscommissie van De Jong was al kritiek geweest op 
de antikoloniale sfeer die het manuscript volgens de commissie-
leden uitstraalde. Met zijn opvattingen joeg hij de oud-Indisch-
gasten in de gordijnen. Het Comité Geschiedkundig Eerherstel 
Nederlands-Indië probeerde via de rechter de publicatie tegen te 
houden en eiste een andere geschiedschrijver, maar werd in het 
ongelijk gesteld. 

Ook deel 12 bleek controversieel. De Jong veroordeelde daar-
in de naoorlogse Nederlandse militaire excessen. Een meelezer 
van het manuscript lekte dit naar het Oud-Strijders Legioen, dat 
inzage in het manuscript eiste, en er stak een storm van veront-
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waardiging op vanuit de oud-militaire hoek, aangevuurd door de 
Telegraaf. Onder deze publieke druk paste de auteur zijn tekst aan.

Controverse
De Indische Collectie is primair – op een paar kleine archiefjes 
na – een verzameling losse documenten van particuliere schen-
kingen: vooral dagboeken en verslagen van repatrianten. Alle 
documenten kwamen met trefwoordomschrijvingen terecht op 
diverse lijsten en in tientallen kaartsystemen. In 1950 werd er al 
geklaagd dat het materiaal ‘weinig overzichtelijk’ was. IJverig om 
zo veel mogelijk gegevens over de oorlog te verzamelen tikte het 
secretariaat – kopieerapparaten waren nog nauwelijks in gebruik 
– duizenden pagina’s uit overheidsarchieven over. 

In 1996 werd de afdeling hechter in het riod geïntegreerd en 
werden de werkzaamheden verdeeld over andere organisatieon-
derdelen. Een periode van vijftig jaar kwam daarmee ten einde. 
Niettemin zorgt tot op de dag van vandaag het hoofdstuk Indië 
voor controverse.

Verder lezen:
Michel Gruythuysen, In de tussenruimte. Het Nederlands Instituut 
voor Oorlogsdocumentatie en de erfenis van het Indisch verleden 
(Amsterdam 2009).
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Het proces-Fiebig 
Een verlate niod-bronnenpublicatie

Joggli Meihuizen

De aanvang van het proces tegen Richard Fiebig voor het Bijzon-
der Gerechtshof in Rotterdam op 2 mei 1949 had onbedoeld iets 
komisch. Op de eerste vraag van president Nico Bink aan Fiebig, 
‘Verstaat u Nederlands?’, antwoordde deze: ‘Nicht so gut, dass ich 
der Verhandlung folgen kann.’ Waarop Bink, alsof dit niet gezegd 
was, vervolgde met ‘Goed, u bent Richard Fiebig, geboren te Kiel, 
9 november 1899,’ en ook daarna hoofdzakelijk Nederlands bleef 
spreken. De zojuist beëdigde tolk Herman Flaumenhaft zat er voor 
spek en bonen bij.

Dit voorval tijdens de berechting van de vertegenwoordiger van 
de Duitse bewapeningsminister in Nederland tijdens de bezet-
ting vormde de opmaat voor tal van schendingen van procesrech-
telijke beginselen. Daarvan was de meest in het oog springende 
de wijze waarop Fiebig werd bejegend door de president en de 
procureur-fiscaal. Telkens werd de verdachte het woord ontno-
men en zelfs afgebekt door beide heren achter de groene tafel. 
Dit getuigde van partijdigheid en vooringenomenheid. Viel de 
houding van procureur-fiscaal Frans van Voorst tot Voorst nog 
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enigszins te billijken omdat hij als openbaar aanklager procespar-
tij was, dat gold niet voor president Bink. Op hem rustte de plicht 
om op onpartijdige wijze leiding te geven aan het proces om zo 
tot een weloverwogen oordeel te kunnen komen. Er was geen 
sprake van serieuze hoor en wederhoor en mede daarom niet van 
een objectieve waarheidsvinding. Al wat voor Fiebig pleitte, werd 
bruusk van tafel geveegd en al wat tegen hem pleitte, of het nu 
waar was of niet, werd breed uitgemeten.

Met alle begrip voor de bewijsmoeilijkheden en voor het ne-
gatieve morele (voor)oordeel over de Duitsers zo kort na de be-
zetting vanwege hetgeen zij hadden aangericht, moet je toch tot 
de conclusie komen dat het proces rechtsstatelijk beschouwd een 
aanfluiting was. Dat we dit harde oordeel kunnen vellen, komt 
doordat er een woordelijk verslag van het proces-Fiebig is ge-
maakt. Kort na de Tweede Wereldoorlog had het Rijksinstituut  
besloten van een aantal exemplarische processen in het kader 
van de Bijzondere Rechtspleging de woordelijke tekst integraal 
uit te geven als bronnenpublicatie. Zo waren de processen tegen 
Max Blokzijl (nationaalsocialistische propaganda), Robert van 
Genechten (justitiële collaboratie) en Anton Mussert (politieke 
collaboratie) uitgekozen en in 1946-1948 in boekvorm versche-
nen. Deze procesverslagen waren door stenografen van de Eerste 
en de Tweede Kamer der Staten-Generaal vervaardigd. Voor de 
inzet van deze krachten was in 1948 niet meer voldoende geld 
beschikbaar. 

Met overheidssteun kon het Rijksinstituut in februari 1948 
twee zogeheten ‘Webster Wire Recorders’ uit de Verenigde Sta-
ten aanschaffen. De wire recorder was een voorloper van de 
bandrecorder en werd door het instituut ‘draadgramofoon’ (met 
één m) genoemd. Het eerste proces dat ermee werd opgenomen 
was dat tegen Hanns Albin Rauter (Duitse politieterreur en Jo-
denvervolging). Met dezelfde apparatuur werd ook in 1948 het 
proces tegen Friedrich Christiansen (Duitse leger) opgenomen. 
Beide procesverslagen (‘draadverslagen’) verschenen begin jaren 
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vijftig in druk. De beslissing om het proces tegen Richard Fiebig 
op te nemen voorzag in een leemte, want daarin ging het om de 
Duits-Nederlandse economische betrekkingen tijdens de bezet-
tingsjaren en de economische plundering vanaf september 1944. 
Het boek zou verschijnen in 1951.

Brute plurk
Er kwam echter een kink in de kabel. Medio november 1950 had 
het Rijksinstituut op instigatie van Dolf Cohen, hoofd van de 
afdeling Bronnenpublicaties, namelijk besloten af te zien van pu-
blicatie van het proces-Fiebig. Om te beginnen wogen de kos-
ten niet op tegen de baten, maar het ging hier niet louter om 
de financiën. Als belangrijkste inhoudelijke reden werd in nogal 
omfloerst taalgebruik vermeld dat de kwaliteit van het proces te 
wensen overliet wegens de ondermaatse leiding door de president 
van het Bijzonder Gerechtshof. Wat verzwegen werd, was dat 
door zijn optreden er geen sprake was geweest van een eerlijk 
proces. De president van het hof had zich partijdig opgesteld en 
het de verdachte bovendien onmogelijk gemaakt zich adequaat te 
verdedigen. Een dergelijk optreden van een rechter paste wellicht 
in een dictatuur als nazi-Duitsland maar zeker niet in de rechts-
staat die Nederland wilde zijn. Het was uiteraard niet opportuun 
om luttele jaren na de Duitse bezetting te komen met een inte-
graal verslag van een proces tegen een Duitse oorlogsmisdadiger 
waaruit zonneklaar bleek dat het niet voldeed aan rechtsstatelijke 
maatstaven.

Hoewel de directie van het instituut de zienswijze van Cohen 
deelde, waren er maar liefst drie leden van zijn eigen afdeling die 
er anders over dachten. Dat waren Han de Groot, Rein van der 
Leeuw en Els Verkade (nadien Fraenkel-Verkade). Zij waren van 
oordeel dat de totale serie processen onvoldoende representatief 
zou zijn, als het proces-Fiebig (het enige economische proces dat 
het instituut met de wire recorder had opgenomen) daarin ont-
brak. Van hen maakte vooral Verkade zich sterk voor publicatie 
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van het proces-Fiebig. Zij was van mening dat dit een helder licht 
wierp op de economische geschiedenis van de bezettingsjaren. 
Bovendien vond zij het een goed gevoerd proces. Deze consta-
tering, die op grond van hetgeen hiervoor daarover is geschreven 
zonderling aandoet, is vanuit haar gedachtegang wel te begrijpen. 
Verkade bleek er namelijk dezelfde uitgesproken negatieve mening 
over Fiebig op na te houden als president Bink en procureur-fis-
caal Van Voorst tot Voorst. Voor het archief maakte deze Leidse 
historica de volgende tendentieuze beschrijving van de psyche van 
Fiebig: ‘brute plurk [ploert] m.[et] te veel energie; intelligentie iets 
boven de middelmaat’. Kennelijk had Verkade zich daarom niet 
gestoord aan de wijze waarop Fiebig in Rotterdam was bejegend.

Drie delen van het proces tegen Fiebig waren intussen al uit-
getypt door instituutsmedewerkster Lore Heilbrunn-Grages. De 
beslissing om af te zien van publicatie betekende evenwel dat de 
uitgetypte teksten van diverse aan de zaak gewijde zittingen on-
volledig bleven. De teksten waren nog gecorrigeerd, maar van 
tijdens de terechtzittingen in Rotterdam voorgelezen proces-
sen-verbaal waren alleen de eerste en laatste zin opgenomen en 
werd voor het overige verwezen naar het strafdossier.

Hetzelfde gold voor de pleitnota van Fiebigs advocaat Ilse 
Boon, die een exemplaar had overhandigd aan het hof. Daarente-
gen waren de interrupties tijdens haar pleidooi door hofpresident 
Bink en procureur-fiscaal Van Voorst tot Voorst en het slotwoord 
van Fiebig wél volledig opgenomen in het uitgetypte draadver-
slag. Op het Rijksinstituut was men er niet aan toegekomen om 
de talloze verbasterde persoonsnamen te verbeteren – zij waren 
door de slechte akoestiek in de rechtszaal en de soms gebrekkige 
articulatie van de dramatis personae niet goed verstaan door de 
bewerkster Lore Heilbrunn. Ten slotte wemelde het door de hele 
tekst van bijna vierhonderd A4’tjes van de taalfouten, zowel in 
het Nederlands als in het Duits – het was indertijd haastwerk 
geweest. Ondanks deze onvolmaaktheden is het uitsluitend aan 
deze papieren weergave te danken dat wij ons heden ten dage 
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een zo nauwkeurig beeld kunnen vormen van het proces-Fiebig. 
De geluidsopnames van dit proces zijn namelijk verloren gegaan 
doordat de kostbare spoelen voor hergebruik gewist zijn. 

In het slop
De Rotterdamse kamer van het Bijzonder Gerechtshof in Den 
Haag had Fiebig in juni 1949 veroordeeld tot twaalf jaar gevan-
genisstraf wegens zijn medewerking aan het inschakelen en het 
daarna plunderen van de Nederlandse industrie ten behoeve 
van de Duitse oorlogvoering. In cassatie werd de sententie (het 
vonnis) vernietigd. De bezwaren van de Bijzondere Raad van 
Cassatie kwamen in hoofdzaak op het volgende neer. De Raad 
beschikte niet over voldoende gegevens om de gevallen van vrij-
willig en onvrijwillig verkregen economische inzet door Fiebig te 
onderscheiden. In geval van vrijwillige inschakeling was Fiebig 
volgens de Bijzondere Raad niet strafbaar, zodat met betrekking 
tot dit punt een ontslag van rechtsvervolging had moeten volgen. 
(Hier is dus sprake van een duidelijke discrepantie tussen Fiebigs 
historische verantwoordelijkheid en strafrechtelijke aansprake-
lijkheid voor zijn handelwijze tijdens de bezetting.) Onderzocht 
moest worden in welke gevallen van onvrijwillige inschakeling 
Fiebig dwang had gebruikt. Voorts viel niet met voldoende zeker-
heid op te maken of Fiebig bij alle plunderingen in zodanige mate 
betrokken was geweest, dat hij daarvoor als dader strafrechtelijk 
aansprakelijk moest worden gesteld.

Op deze beide punten van de tenlastelegging was volgens de 
Bijzondere Raad van Cassatie nader onderzoek vereist en daarom 
verwees hij de zaak-Fiebig naar de bijzondere strafkamer van de 
rechtbank in Amsterdam, waarop de rechtsmacht van het inmid-
dels opgeheven Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam was overge-
gaan. Hierna raakte de zaak volledig in het slop omdat de justitiële 
autoriteiten niet uit de voeten konden met de opgedragen taak. 

Eind 1952 besloot het Openbaar Ministerie het dossier gewoon-
weg te laten rusten. De bevoegdheid te seponeren had het even-
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wel niet meer, omdat de zaak inmiddels sinds mei 1949 onder de 
rechter was. Dit betekende dat uitsluitend de bijzondere strafka-
mer van de rechtbank in Amsterdam de strafzaak tegen Fiebig 
had kunnen beëindigen, hetgeen niet is gebeurd. Er was hier dus 
geen sprake van een sepot in juridische zin, maar van een zoge-
noemde oplegging ter verjaring.

In mei 2018 verscheen bij uitgeverij Boom gelijktijdig met de door 
mij geschreven monografie over Fiebig alsnog Het Proces-Fiebig. 
De publicatie van het woordelijk verslag van zijn berechting is 
van evident belang voor de (rechts)historische wetenschap. Zij is 
illustratief voor de wijze waarop zo kort na de Tweede Wereld-
oorlog processen werden gevoerd tegen Duitse oorlogsmisdadi-
gers en zogeheten politieke delinquenten: met te veel emotie (uit-
mondend in partijdigheid) en vooral te weinig kennis van zaken. 
Een vooraanstaand lid van het toenmalige Openbaar Ministerie 
stelde niet voor niets dat de Bijzondere Rechtspleging anders zou 
zijn verlopen indien justitie destijds al de beschikking had gehad 
over het complete werk van dr. L. de Jong.

Verder lezen:
Joggli Meihuizen, Richard Fiebig en de uitbuiting van de Nederlandse 
industrie 1940-1945 (Amsterdam 2018).
Joggli Meihuizen, Het Proces-Fiebig. Over exploitatie en plundering 
van de Nederlandse industrie in de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 
2018).
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Net een bejaardenhuis
Interview met Monique van Kessel, directiesecretaris

Hinke Piersma

Twee keer is hij langs geweest, bij haar werkgever platenmaatschap-
pij Polygram in Duivendrecht. Harry Paape, de directeur van het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, wilde zeker weten dat hij 
de juiste keuze maakte door de piepjonge Monique van Kessel, ze 
was net achttien, in dienst te nemen. Niet in de laatste plaats omdat 
ze een bijzondere eis had gesteld. Mocht men haar aannemen, had 
ze gezegd tijdens het sollicitatiegesprek, dan wilde ze een elektrische 
typemachine. Dat was voor het Rijksinstituut in 1980 nog een ge-
avanceerd kantoorattribuut, maar Paape stond niet onwelwillend 
tegenover haar verzoek en kwam dus op locatie kijken wat nou de 
voordelen waren van zo’n apparaat. Zijn verschijning, hij was in-
middels halverwege de vijftig, ontlokte Moniques leidinggevende 
bij Polygram de uitspraak: ‘Ga je voor zo’n man werken, weet je 
het wel zeker?’ 

Met een diploma van Schoevers op zak verruilde Monique van 
Kessel, dochter van een Amsterdamse bankfiliaalhouder, Dui-
vendrecht voor de binnenstad van Amsterdam en begon in fe-
bruari 1980 als directiesecretaresse op het Rijks instituut voor 
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Oorlogsdocumentatie (riod). Met haar komst maakte ook de 
elektrische typemachine haar entree en in de eerste verslagen 
werd met bewondering opgetekend hoe snel Monique kon typen. 
Zelf moest ze erg wennen. ‘Allemaal bejaarden,’ zei ze na haar 
eerste werkdag tegen haar ouders. Maar de vader van Monique 
maalde daar niet om en was reuze trots dat zijn dochter werkte 
op het instituut van Loe de Jong, een man voor wie hij diep res-
pect had. ‘Als ik naar mijn werk ging en ik had mijn schoenen 
niet gepoetst, dan zei mijn vader er wat van. Ik moest er piekfijn 
uitzien, vond hij.’

Samen met haar naaste collega Joke de Bart-Supusepa was 
Monique een van de jongsten. ‘Ik was heel blij dat zij er was,’ zegt 
Monique terugblikkend. Het pand op de Herengracht 474 was 
kleiner dan de huidige behuizing op 380, maar had een prachtige 
tuin waar in de zomer werd geborreld en soms gebarbecued. De 
directeurskamer op de begane grond had salondeuren naar de 
tuin. Van 1979 tot 1990 resideerde Harry Paape er als directeur. 
Hij stelde het op prijs dat er iedere week verse bloemen op zijn 
bureau stonden. Van frivoliteiten hield hij niet, zo bleek toen Mo-
nique dacht eens iets anders mee te nemen dan chrysanten en 
bloemen kocht die in een mooie blauwe kleur waren gespoten. 
Dergelijke extravagantie was niet de bedoeling, werd haar te ver-
staan gegeven.

Op 474 moest je bij binnenkomst eerst langs Johnny Doorn, 
riod-portier vanaf 1969. Doorn opende het instituut om half 
acht ’s morgens en ging om een uur of half zeven als laatste naar 
huis. Monique zal zijn koffie- en theecontroles niet snel vergeten: 
voor ieder kopje koffie of thee zette hij een streepje. Afrekenen 
kon per dag of per week. Doorn hield niet alleen de consumpties 
goed in de gaten. Naar aanleiding van zijn dood in 2015 schreef 
René Kok, beeldonderzoeker bij het niod, een in memoriam op 
de website, waarin hij een van Doorns bijzonderste eigenschap-
pen prees. Doorn kon, aldus Kok, heel goed luisteren. Op het 
instituut kwamen met grote regelmaat geëmotioneerde mensen 
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langs, die de jaren van oorlog en bezetting aan den lijve hadden 
ondervonden en gewoon hun verhaal kwijt wilden. ‘Ze werden 
dan opgevangen door Johnny met een kop koffie met de woorden 
“Ga nu eerst eens even lekker zitten.” Hij legde uit dat de heer 
De Jong en de andere medewerkers druk in de weer waren, en 
luisterde vervolgens soms wel twee uur lang naar vaak aangrij-
pende verhalen. Ook de medewerkers van het instituut konden bij 
hem terecht als het privé of qua werk even niet fijn liep.’

Doorn maakte lange dagen en ging vaak pas om drie uur 
’s middag met pauze. Dan ging hij naar het kerkje op het Begijn-
hof waar hij graag twee uurtjes zat te mijmeren. Collega’s namen 
voor hem waar, ook Monique werd regelmatig hiervoor ingezet. 

Van Paape naar De Jong
Toen Monique in dienst kwam bij Oorlogsdocumentatie werk-
ten er zo’n dertig mensen. Op Joke na allemaal veel ouder. Ze 
had met iedereen goed contact, maar de sfeer was veel formeler 
dan nu. ‘Ik moest het echt niet wagen om Emmy Groeneveld, zij 
beschreef de collecties, bij haar voornaam aan te spreken en dat 
gold trouwens ook voor haar man, Eduard, die als onderzoeker 
aan het instituut verbonden was. Het was mevrouw en meneer.’ 
Met Paape, bij wie ze in eerste instantie aan de slag ging, bleef het 
contact ook lange tijd formeel. ‘Het was een hele lieve man,’ aldus 
Monique. ‘Zijn enige nadeel was dat hij altijd een sigaret met een 
pijpje in zijn ene mondhoek had hangen waardoor hij heel ondui-
delijk sprak.’ Dat was helemaal erg wanneer hij bandjes insprak. 
‘Hij had zo’n klein opnameapparaatje en als hij dan naar huis 
reed, naar Amstelveen, dan ging hij dicteren. Soms hoorde ik al-
leen maar gemompel, afgewisseld met gemopper op het verkeer.’

Van Loe de Jong, vanaf 1979 niet langer directeur van het 
riod, maar nog wel actief onderzoeker, merkte Monique in het 
begin niet veel. Hij kwam soms langs en dan reageerde iedereen 
heel eerbiedig. Na een jaar werd ze zijn secretaresse; haar voor-
gangster had de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het was 
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voor Monique een hele verandering. ‘Dan moest ik om negen 
uur naar zijn huis toe en dan ging hij dicteren. Brieven, De Jong 
kreeg heel veel brieven, en discussienota’s, vergaderstukken, echt 
megaveel. Tot een uur of een ’s middags dicteerde hij achter el-
kaar door, switchend tussen Frans, Duits, Engels, Nederlands.’ 
Hierdoor bleef Monique het steno lange tijd ook in andere talen 
beheersen. ‘De volgende dag,’ zo vertelt Monique verder, ‘moest 
ik alles hebben uitgewerkt en meenemen. Ik ging twee of drie 
keer per week naar hem toe, eerst lopend, toen De Jong nog op 
de Lijnbaansgracht woonde, later op de dienstfiets naar de Wes-
terwoldestraat bij de rai. Tijd voor koffie was er niet. Ik kreeg het 
wel, maar ik had geen tijd om het te drinken. Ik heb toen geleerd 
koude koffie te drinken.’

De Jong had, zoals bekend, een goede relatie met het konings-
huis en ging ook regelmatig op bezoek bij een van de leden van 
de koninklijke familie. Op een bepaald moment was hij bij prins 
Bernhard geweest en had bij het weggaan de pijptabak van de 
prins meegenomen. ‘Ze rookten dezelfde tabak,’ aldus Monique 
‘maar toch kwam de volgende dag een koerier langs om de zakjes 
om te ruilen.’ Merkwaardig was ook dat prins Bernhard niet lang 
voor zijn overlijden De Jong opbelde om een weddenschap af te 
sluiten. Degene die het eerste stierf was de ander een fles wijn 
verschuldigd. De Jong, die wat verwonderd was over dit voorstel, 
zou winnen. Na het overlijden van Bernhard op 1 december 2004 
werd bij hem een fles Bourgogne bezorgd. 

Opa Petje
Met de geboorte van haar eerste kind in 1986 nam Monique ont-
slag bij het riod. Maar het werk voor De Jong gaf ze niet op. En 
in plaats van dat zij naar hem ging, kwam hij bij haar. Opa Petje 
– De Jong droeg altijd een alpinopet – zo zou hij door Moniques 
twee oudste dochters worden genoemd. Als hij kwam dicteren, 
drukte Monique de twee op het hart dat ze zelf moesten spelen 
en stil moesten zijn. Dat ging meestal goed. Soms kropen ze bij 
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opa Petje op schoot, die dat overigens best gezellig vond. Min-
der gezellig vond hij de dwergpapegaai die tijdens een van zijn 
bezoeken los rondvloog en steeds op zijn hoofd wilde zitten, wat 
ook twee keer lukte. Het moet een grappig gezicht zijn geweest, 
de gerenommeerde historicus in de huiskamer van Monique, die 
de rondfladderende vogel met een lichte paniek in haar ogen bij 
hem vandaan probeerde te houden. 

In 2001 keerde Monique terug naar het instituut dat inmid-
dels niod heette en verhuisd was naar nummer 380. Het was een 
ruimer pand waar ook plaats was voor het omvangrijke archief, 
dat eerder op diverse locaties opgeslagen had gelegen, en er was 
tevens plek voor een bibliotheek waar bezoekers rustig konden 
(en kunnen) werken. Monique werd voor de secretariële onder-
steuning toegevoegd aan het Srebrenica-onderzoeksteam onder 
leiding van directeur Hans Blom. Blom, met wie ze goed contact 
had, maar met wie de afstand veel groter was dan met De Jong, 
was net directeur geworden toen hij de Srebrenica-opdracht 
kreeg. Het werden roerige jaren voor het niod en Blom zou alle 
zeilen bij moeten zetten om het team zowel wetenschappelijk als 
op het persoonlijke vlak in het gareel te houden. Over de per-
soonlijke perikelen kan Monique niet uitweiden, maar haar ogen 
glinsteren als ze terugdenkt aan die tijd.

In het jubileumjaar 2020 werkt Monique 35 jaar op het instituut. 
In al die tijd heeft ze één keer overwogen om ontslag te nemen. 
Dat was na het overlijden van Joke de Bart in 2013. Met de dood 
van Joke verloor Monique een dierbare collega en een van haar 
beste vriendinnen, iemand met wie ze ruim twintig jaar had 
samengewerkt en met wie ze lief en leed had gedeeld. Het lege 
bureau staarde haar aan in de weken, en nog maanden erna. De 
bloemen en de rouwkaart op het bureau maakten het er nauwe-
lijks beter op en waren slechts een machteloos teken dat de rouw 
met collega’s werd gedeeld. Monique besloot uiteindelijk te blij-
ven. Ze is nog steeds de steun en toeverlaat van de directie. En 
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niet alleen van de directie. Met haar lange staat van dienst en 
haar altijd luisterend oor, is Monique een vast punt voor veel 
niod-collega’s om even stoom af te blazen of te praten over on-
derwerpen die verder reiken dan het werk.
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De Eindstrijd
Het afsluitende deel van het geschiedwerk van dr. L. de Jong

Peter Romijn

Op 17 december 1987 betrad dr. L. de Jong de tuinkamer van het 
gebouw Herengracht 474, die decennialang zijn werkkamer was 
geweest in het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Hier had 
hij het leeuwendeel van zijn grote geschiedwerk geschreven, met 
de hand, balpen op blocnote, volgens een dagelijkse routine die hij 
heeft laten vastleggen op film, en waarover hij bij het ophalen van 
herinneringen in bewogen bewoordingen vertelde. Het was zijn 
werkkamer niet meer, De Jong was in 1979 met pensioen gegaan om 
thuis zijn laatste delen af te schrijven. Nu had zijn opvolger Harry 
Paape er vijf hoogleraren, allen prominente historici, verzameld – 
plus een jonkie. Zij waren aangezocht om het slotdeel, deel 14, van 
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 
Reacties samen te stellen. Het jonkie was ik, nog niet eens gepromo-
veerd, twee jaar in dienst van het instituut en aangewezen als secre-
taris van de redactiecommissie voor deel 14. Deze klus zou voor mij 
een vormende rol spelen in mijn ontwikkeling als oorlogshistoricus: 
ik kreeg een inkijk in het ontstaan van dit reusachtige werk, en ook 
in het historisch bedrijf van die tijd. 
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De Jong werd welkom geheten door Ernst Kossmann uit Gro-
ningen, die als voorzitter was aangewezen. Kossmann was ge-
specialiseerd in de moderne intellectuele geschiedenis en had in 
zijn historie van de Lage Landen de Belgische en Nederland-
se oorlogsgeschiedenis vergeleken. In 1943 was hij als student 
(‘plutocratenzoontje’) door de bezetter opgepakt en in de Elzas 
tewerkgesteld. Kossmann begeleidde ook mijn proefschrift als 
promotor. Kossmann was precies een dag ouder dan Ivo Schöffer 
uit Leiden, die tien jaar eerder het onderzoek naar oorlogsmis-
dadiger Pieter Menten had geleid. In de oorlog had Schöffer via 
het studentenverzet hulp verleend aan Joodse onderduikers. De 
andere leden van de commissie waren jonger. De Rotterdam-
se mediahistoricus Jan Bank was geboren op de fatale 10e mei 
1940, de dag van de Duitse invasie. Hij was tv-recensent voor de 
Volkskrant en had daarin ook Het Koninkrijk gerecenseerd. Ad 
Manning had aan de Nijmeegse universiteit het onderzoek naar 
de transitieperiode in het bevrijde Zuiden op poten gezet. Boven-
dien was hij voorzitter van het bestuur van het riod. Als zodanig 
was hij ook formeel verantwoordelijk geweest voor de publicatie 
van een aantal van de delen van Het Koninkrijk – achteraf gezien 
een merkwaardige dubbelfunctie: bestuursvoorzitter en lid van 
deze commissie. Ook Paape was nauw bij het werk van De Jong 
betrokken geweest. De commissie vond het echter onwaarschijn-
lijk dat uit deze voorafgaande verantwoordelijkheid problemen 
zouden ontstaan. Ten slotte was er de Leidse koloniaal historicus 
Cees Fasseur, die in 1969 als ambtenaar van het ministerie van 
Justitie de zogeheten Excessennota over Nederlandse oorlogsmis-
drijven in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog had samen-
gesteld. 

Kossmann begroette De Jong op zijn Kossmanns en adres-
seerde een nog onuitgesproken probleem: ‘Zo De Jong, goed dat 
je vandaag gekomen bent!’ Mijn geoefend oor vermoedde direct 
een dubbele bodem. De Jong antwoordde dat hij de commis-
sie graag van advies zou dienen. Het idee om een slotdeel met 
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discussie en kritische beschouwingen samen te stellen was zijn 
vondst. Niettemin, schreef hij in het voorwoord van deel 12: ‘Het 
zou onjuist zijn wanneer ik zelf dat deel 14 zou samenstellen.’ Nu 
stelde hij voor geregeld in de vergaderingen van de commissie 
te verschijnen. Kossmann beslechtte de zaak snel, in de zin van: 
‘Maar De Jong, dat is toch helemaal niet nodig! Geniet jij van je 
vrijheid en laat het papierwerk aan ons over.’ De Jong begreep de 
hint en vertrok, het gezelschap opgelucht achterlatend. 

De werkwijze
De commissie nam een aantal besluiten over de werkwijze. Per 
deel van het geschiedwerk moest een inventarisatie worden ge-
maakt van het beschikbare materiaal aan reacties. Dit werd in 
twee delen gesplitst: de discussie van De Jong met de steeds uit-
dijende groep van meelezers van zijn manuscripten vóór verschij-
ning (de ‘adviseurs’), en de reacties die na publicatie in de vak-
pers, de algemene pers en andere massamedia waren verschenen. 
Het riod zou het riod niet zijn als er niet een keurig archief was 
over het Geschiedwerk, met daarin behalve de handgeschreven 
en getypte manuscripten en de fiches vol onderzoeksdata ook de 
correspondentie met adviseurs en de verslagen van besprekin-
gen met de staf van het instituut, waarin de punten van kritiek 
werden besproken. Sluitstuk van de discussie met de meelezers 
waren de nota’s van De Jong waarin hij kort op de kritiek inging 
en toelichtte wat hij er al dan niet mee gedaan had. 

Jan Bank en ik vormden een tandem die de eindredactie ging 
voeren en de voortgang van de productie in het oog hield. Ik had 
de mooie opdracht de discussies met de meelezers samen te vatten 
en aan de commissie voor te leggen. Deze met citaten gelardeerde 
leesverslagen werden in deel 14 opgenomen, samen met de door 
Bank ingeleide selecties van persreacties. De discussies over de 
selectie waren niet ingewikkeld, want de commissie vond het be-
langrijk een zo breed mogelijk palet van reacties te laten zien. Uit 
de discussies vooraf kon vrijelijk worden geciteerd en de weerga-
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ve zou door middel van het instituutsarchief altijd controleerbaar 
zijn. Uiteindelijk, tien vergaderingen later, kwam het werk gereed 
en kon het op 13 mei 1991 worden gepresenteerd, nu wel weer in 
aanwezigheid van De Jong, die met de samenstelling verder geen 
enkele bemoeienis had gehad. In praktische zin heeft het redac-
tiewerk goed zichtbaar gemaakt hoe het oude riod georganiseerd 
was als een geolied toeleveringsbedrijf voor het geschiedwerk en 
hoe groot de betrokkenheid van de medewerkers was.

Kwesties 
Het totale geschiedwerk omvatte 13 boekdelen, in 27 banden, 
waarin tal van controversiële zaken aan de orde kwamen. De re-
dactiecommissie stelde zich uitdrukkelijk tot doel te laten zien 
wat de kern van de meningsverschillen was geweest. Oordelen 
over gelijk of ongelijk van de auteur, dan wel zijn critici, was 
niet aan de orde. Wel kon er zo nu en dan bevreemding over de 
werkwijze van De Jong doorklinken, bijvoorbeeld over de manier 
waarop hij kortaf voorbij kon gaan aan fundamentele kwesties die 
adviseurs aankaartten. Maar in heikele kwesties moest De Jong 
vaak opboksen tegen externe kritiek die ook achteraf bij de leden 
van de redactiecommissie verbazing wekte. 

Zo was er de discussie over de vraag of de Nederlandse troe-
pen zich in de strijd tegen de republiek Indonesië schuldig had-
den gemaakt aan ‘oorlogsmisdrijven’, dan wel ‘excessen’. Fas-
seur was een soort kroongetuige: hij had in 1969 de Excessennota 
opgesteld, maar had bij de discussie over deel 12 gezegd dat de 
term ‘oorlogsmisdrijven’ zeker gerechtvaardigd was. De Jong gaf 
in dit geval toe aan zijn critici en hield het bij ‘excessen’. Hij gaf 
zelfs ruimte aan zijn meelezer luitenant-generaal Frans van der 
Veen, die in het knil gediend had, om in een bijlage zijn visie te 
geven. De commissie sprak zich hierover verder niet uit, maar 
ik vond en vind zelf nog steeds dat De Jong hiermee te ver ging: 
een dergelijke kritische stem had bij uitstek in deel 14 thuis-
gehoord. 
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Hoewel sommige kwesties in De Jongs geschiedwerk destijds 
veel emoties opriepen, zoals zijn beoordeling van de rol van het 
Driemanschap van de Nederlandse Unie, is dit tegenwoordig 
ten aanzien van de meeste van die onderwerpen niet langer het 
geval. Dit geldt niet voor het thema Jodenvervolging, dat nog 
steeds in het middelpunt van het historisch debat staat. Conny 
Kristel heeft in haar proefschrift Geschiedschrijving als opdracht 
(1998) vastgesteld dat De Jongs visie naarmate zijn geschiedwerk 
vorderde persoonlijker is geworden. Hij ging meer op zijn eigen 
positie als Joodse overlevende reflecteren. Dit is niet werkelijk 
te destilleren uit de discussies door de delen heen, al zijn er in 
de media wel geluiden te horen geweest dat De Jong als Joodse 
auteur wellicht toch emotioneel te veel betrokken was om dit on-
derwerp te behandelen. In Joodse kring vonden sommigen hem 
soms juist weer te weinig geëngageerd. Discussiepunten met 
de adviseurs draaiden om de reikwijdte van het antisemitisme 
in Nederland, de rol van de voorzitters van de Joodse Raad en 
de meegaandheid van het Nederlandse bestuursapparaat. Deze 
onderwerpen zijn van blijvende betekenis gebleken, al worden 
ze inmiddels in een veel breder internationaal perspectief en in 
meer generieke termen (bijvoorbeeld ‘bystanders’) onderzocht. 

Geschiedenis zonder einde?
De Jong mocht graag het maxime van de Utrechtse historicus 
Pieter Geyl aanhalen, die geschiedenis zag als ‘een discussie 
zonder einde’. Daarmee onttrok De Jong zich in feite aan het 
professionele debat, dat natuurlijk niet alleen om argumenteren 
draait, maar ook om verantwoording van gebruikte methoden 
en technieken en positionering ten opzichte van de ontwikkelin-
gen in het vak. De Jong vond overduidelijk dat zulke kwesties de 
vaart uit zijn werk zouden halen. Zijn annotatie was erg summier 
en met de methode van interviewen zou tegenwoordig geen ba-
chelorstudent meer wegkomen: hij sprak met een getuige, schreef 
nadien snel zijn bevindingen op en liet ze op een fiche uittypen 
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zonder ze nog ter autorisatie voor te leggen. Hij toonde zich niet 
erg geïnteresseerd in positionering in het historiografisch debat 
– dat had immers ‘geen einde’ – en zocht liever verbinding met 
het grote publiek. 

Dit had twee effecten, zo viel me bij het samenstellen van 
deel 14 op: aan de ene kant verloren prominente vakgenoten als 
Schöffer of Hermann von der Dunk snel de moed om De Jong 
te recenseren. Na drie of vier delen hadden ze het wel gezien, 
want De Jong schudde hun kritiek van zich af. De Jong commu-
niceerde liever met journalisten als intermediair naar het publiek. 
Onder hen waren ook enkele harde critici, zoals Jan Rogier met 
zijn in Vrij Nederland gepubliceerde cyclus De Geschiedschrijver 
des Rijks en andere socialisten, maar vooral veel getrouwe volgers. 
Een van hen was de tv-journalist Jaap van Meekren, die De Jong 
bij verschijning van de meeste delen mocht interviewen, en een 
trouwe en bewonderende bondgenoot in het verspreiden van de 
boodschap was. 

De discussie over oorlogsgeschiedenis heeft geen einde, dat we-
ten we nu wel. Sinds de verschijning van deel 14 in 1991 is zij ver-
der ontwikkeld. De wereld van nadien legt ons op steeds nieuwe 
historische verbanden te zoeken, doordat het vak is geïnternatio-
naliseerd, er nieuwe bronnen beschikbaar zijn gekomen en nieu-
we generaties onderzoekers met nieuwe vragen en methoden het 
roer in handen hebben genomen. Voor mij blijft de herinnering 
aan een tamelijk uniek project. Het boekdeel geeft nog steeds een 
rijk inzicht in de politiek en cultuur van de herinnering aan het 
Nederlandse oorlogsverleden – en niet minder in de ontwikkeling 
van het historisch bedrijf in de jaren 1960 tot en met 1980. 
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Onderzoekssoldaatjes
Geschiedschrijving in opdracht

Hinke Piersma

In de zomer van 1998 werd op uitnodiging van het eerste kabi-
net-Kok (1994-1998) de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang 
(soto) opgericht. Er liepen al verscheidene onderzoeken inzake res-
titutie en rechtsherstel van Nederlandse Joden na de oorlog, maar 
nu wenste de Nederlandse overheid een onderzoek naar de algehele 
terugkeer en opvang van oorlogsslachtoffers. De aanleiding was de 
steeds vaker geuite veronderstelling dat deze buitengewoon kil zou 
zijn geweest. De centrale vraag luidde hoe de Nederlandse overheden 
(landelijke en lokaal) en samenleving zich hadden opgesteld jegens 
al die mensen die vanwege hun achtergrond, ras, geaardheid of be-
roep uitzonderlijk zwaar door de oorlog waren getroffen. De onaf-
hankelijke stichting werd gehuisvest in het pand van het niod.

Het grootschalige soto-onderzoek stond onder leiding van di-
recteur dr. Conny Kristel, die eerder bij het niod haar promo-
tieonderzoek had gedaan. Ogenschijnlijk managede ze in alle 
rust de tientallen onderzoekers die ten behoeve van de beoogde 
monografie aan het werk waren. Geen gemakkelijke taak, want 
niet iedereen voegde zich zonder morren in zijn of haar rol van 
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‘onderzoekssoldaatje’, zoals de Belgische historicus Pieter Lagrou 
in een commentaar over de inrichting van het onderzoek gek-
scherend opmerkte. 

Kristel had niet alleen te maken met een groep autonome en 
eigengereide medewerkers. Ook de buitenwacht roerde zich. Het 
hele project werd van meet af aan met argwaan gevolgd. Ter zake 
kundige journalisten waren kritisch vanwege de opzet, de ambi-
ties en de omvang van het hele project. Volgens columnist J.A.A. 
van Doorn waren de grenzen van het onderzoeksgebied ‘roeke-
loos ruim getrokken’ door de ervaringen van ‘een miljoen Ne-
derlanders’ te willen onderzoeken. ‘Onheil en narigheid,’ voor-
spelde journalist Gerard Mulder, omdat er naar zijn idee in de 
onderzoeksopzet te sterk werd ingezet op erkenning. Onder deze 
titel werd ook het eerste symposium georganiseerd waarmee het 
soto-onderzoek feitelijk van start ging.

Twee symposia
Op 7 december 1998, een koude grauwe dag waarbij de tem-
peratuur onder het vriespunt bleef, kwamen mensen uit alle 
windstreken naar de Amsterdamse rai om te vertellen over 
hun ervaringen vlak na de oorlog, toen ze terugkeerden, opdo-
ken of repatrieerden. In een twaalftal parallelle sessies, waarbij 
de aanwezigen waren ingedeeld op grond van hun achtergrond 
en oorlogservaringen, werden verhalen uitgewisseld en de eerste 
contacten gelegd met de soto-onderzoekers. De dag verliep naar 
tevredenheid en de genodigden voelden zich gehoord en gezien. 
De titel van het symposium, ‘Terugkeer en Opvang: een zaak van 
erkenning’, had haar naam eer aan gedaan. Ruim twee maanden 
later volgde een tweede symposium. Nu waren de rollen omge-
draaid en hadden niet de representanten van de verschillende 
slachtoffergroepen het woord, maar de onderzoekers die hun on-
derzoeksvragen uiteenzetten en toelichtten. 

Beide symposia hadden tot doel niet over de hoofden van de 
mensen heen de geschiedenis van de terugkeer en opvang te ver-
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tellen, maar samen op te trekken. Zo eenvoudig bleek dat niet te 
zijn. Door onduidelijkheden rond het programma van de tweede 
bijeenkomst, dit keer in Den Haag, maakten Indische Nederlan-
ders nog voor de koffiepauze bezwaar dat het voornamelijk over 
de Joden ging, zich niet realiserend dat hun ervaringen ’s mid-
dags op de agenda stonden. Een ex-dwangarbeider merkte op 
grote parallellen te zien met de bezettingstijd, waarbij het nu de 
historici waren die de regels bepaalden, terwijl de rest maar had 
te luisteren. Van het vertrouwen dat zich bij de deelnemers gedu-
rende het eerste symposium had ontwikkeld, was na het tweede 
niets over. Integendeel, het tweede symposium werd gekenmerkt 
door een sfeer van wantrouwen en teleurstelling en een aantal 
mensen schroomde niet hun woede en verontwaardiging te uiten. 
Journalist Mulder, die toch al had getwijfeld aan het hele project, 
was als gastspreker op het tweede symposium aanwezig, en vond 
na afloop zelfs dat het onderzoek subiet moest worden gestaakt. 

Onderzoek in opdracht
Het soto-onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de over-
heid en ook dit leidde tot kritiek. In een column toonde Van 
Doorn zich verontrust over de toenemende ‘dienstvaardigheid 
van de historische wetenschap’ aan de politiek, daarbij expliciet 
verwijzend naar het soto-onderzoek. Niet minder kritisch wa-
ren wetenschappers André Gerrits en Ido de Haan, die een ont-
wikkeling signaleerden waarbij de historicus zich steeds vaker als 
klusjesman opstelde, soms in de rol van rechter, soms moralist, 
maar vooral in die van bliksemafleider. Met andere woorden, de 
historicus als (tijdelijke) oplossing van een politiek probleem. 
Hierbij ging het om de vraag of opdrachtonderzoek wel in alle 
vrijheid kón worden uitgevoerd, aangezien ‘wie betaalt, bepaalt’. 
Deze discussie woedt tot op de dag van vandaag voort. 

Hoe liep het af met het soto-onderzoek? Dat resulteerde in 
een viertal publicaties waaronder De Meelstreep, geschreven door 
historicus Martin Bossenbroek. De Utrechtse wetenschapshis-
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toricus Ed Jonker constateerde dat er géén knieval was gemaakt 
voor de opdrachtgever en de doelgroepen niet naar de mond was 
gepraat. Zelfs een van de grootste criticasters, Gerard Mulder, 
sprak met waardering over het eindresultaat en noemde het een 
grondig onderzoek dat overtuigde. 

Helaas was het voor de oorlogsslachtoffers veel moeilijker 
om met de nodige afstand naar hun eigen ervaringen te kijken. 
Binnen het maatschappelijk debat over het onverwerkt verleden 
denkt een groot deel van de samenleving nog steeds het liefst in 
termen van goed of fout. Bossenbroek plaatste de terugkeer en 
opvang tegen de achtergrond van de samenleving van destijds, 
waarmee hij, uiteraard ongewild, bewerkstelligde dat hij een deel 
van de mensen die het betrof van zich vervreemdde. Net zo min 
als tijdens het tweede symposium waren zij in staat om met een 
zekere afstand naar hun ervaringen te kijken en waren hun gevoe-
lens vastgehecht in het onaantastbare verhaal dat de opvang kil, 
bureaucratisch en ongevoelig was geweest. 

Identiteitspolitiek
Sinds het soto-onderzoek is de aandacht voor slachtofferschap 
niet afgenomen. Het past in een samenleving waarin lijden do-
minant lijkt te zijn als het gaat om identiteitsvorming en maat-
schappelijke erkenning. De publicist Ian Buruma signaleerde in 
2017 het gevaar van deze identiteitspolitiek die als kenmerk heeft 
dat er eigenlijk niet valt te discussiëren, omdat kritiek een onmid-
dellijke aanval is op wie je bent. Terwijl er over belangen compro-
missen zijn te sluiten, geldt dat, aldus Buruma, niet voor identi-
teit. Dat identiteitspolitiek en slachtofferschap vaak samengaan, 
signaleerde Buruma al in de tijd van het soto-onderzoek toen 
hij schreef dat de Holocaust op een merkwaardige manier andere 
groepen inspireerde. ‘Stuk voor stuk is hun onrecht aangedaan, 
en in toenemende, in mijn ogen verontrustende mate, willen zij 
allemaal dat dat onrecht erkend wordt, publiekelijk, ritueel, en 
soms ook financieel.’ 
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Van het rechtsherstel van de eerste decennia na de oorlog zijn 
we sinds enkele jaren beland in een periode van moreel rechtsher-
stel, ingezet na de uitkomsten van de onderzoeken die eind twin-
tigste en begin eenentwintigste eeuw het licht zagen. Bij moreel 
rechtsherstel nemen overheden alsnog de verantwoordelijkheid 
op zich voor de bureaucratische wijze waarop hun voorgangers 
na de oorlog omsprongen met ontrechte burgers voor wie geen 
aparte zorg, opvang of (belasting)regelingen bestonden, ondanks 
het feit dat men door de ontrechting tijdens de bezetting meer 
dan gemiddeld schade had geleden.

Recentelijk is er ook aandacht gevraagd voor de ‘vergeten 
slachtoffers’, een domeinnaam (vergetenslachtoffers.nl) die is op-
geëist door de belangenbehartigers van de psychiatrische pati-
enten en mensen met een verstandelijke beperking. De roep om 
erkenning gaat onverminderd door. Daarbij kunnen de emoties 
snel en hoog oplopen. Dit is een gevolg van het huidige maat-
schappelijke klimaat waarin de media worden beheerst door een 
merkwaardige verontwaardigingsreflex, waarbij op grond van 
een enkel feit of mogelijke misstand pijlsnel een oordeel gevormd 
wordt. Het zijn derhalve lastige tijden voor historici, die niet al-
leen een onderzoekssoldaatje willen zijn, maar die proberen het 
verleden te begrijpen en die vragen stellen prefereren boven al te 
gesimplificeerde waarheden.
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Compromitterende koloniale behuizing? 
Het niod en Herengracht 380

Caroline Drieënhuizen en Martijn Eickhoff

Wie anno 2020 een voet over de drempel van het niod-gebouw aan 
de Herengracht 380 zet, en de architectonische pracht en praal op 
zich in laat werken, zal niet direct de relatie leggen met een van 
de gruwelijkste episodes uit de Nederlandse koloniale geschiede-
nis, die zich afspeelde in Deli op Sumatra. Toch is dat verband er. 
Degene die in 1888 opdracht gaf tot de bouw van het pand, Jacob 
Nienhuys (1836-1928), vergaarde er namelijk zijn fortuin met de 
in 1869 (mede) door hem opgerichte Deli-Maatschappij. Deli was 
een sultanaat in Noord-Sumatra waar tabaksplanters dankzij spe-
ciale koloniale wetgeving, de zogeheten ‘poenale sanctie’ van 1880, 
in staat waren eigen rechter te spelen over in China en Java ge-
worven contractarbeiders (‘koelies’). Het maakte deze arbeiders in 
praktijk tot lijfeigenen in een samenleving gekenmerkt door virulent 
racisme en geweld. ‘Aan het Deli-dekblad kleefde bloed,’ conclu-
deerde Cees Fasseur in 1988 in een recensie van Jan Bremans studie 
Koelies, planters en koloniale politiek, waarin het arbeidsregime 
op de grootlandbouw ondernemingen aan Sumatra’s oostkust werd 
beschreven.
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Het niod betrok het voormalige woonhuis van Nienhuys in 1997. 
In de volgende ruim twintig jaar is binnen het niod de koloniale 
dimensie van de behuizing mondjesmaat, maar uiteindelijk steeds 
vaker en ook in toenemend kritische bewoordingen benoemd. Bij-
voorbeeld in februari 2019, toen naar aanleiding van een ronde-
tafelgesprek tussen onderzoekers van het project ‘Onafhankelijk-
heid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’ en 
ondertekenaars van een open brief met bezwaren tegen dit project, er 
in The Jakarta Post het kritische artikel ‘“Decolonisation” and whi-
te supremacy in disguise’ van Fia Hamid-Walker verscheen. Spre-
kend van voorouders wier bezit was onteigend en die tot slaaf wer-
den gemaakt, verkracht en vermoord, noemde zij het niod-gebouw 
‘a silent witness of the colonialism the country once committed.’ 

In het gebouw herinnert tegenwoordig fysiek niets aan de Su-
matraanse werkzaamheden van opdrachtgever Jacob Nienhuys, of 
het moet de geheel naar de mode van toen in oriëntaalse stijl op-
getrokken badkamer zijn, waarin elementen uit Alhambra gekopi-
eerd zijn en de islamitische tekst ‘de enige overwinning komt van 
God’ als decoratie is verwerkt. Op de informatiebanner ‘Huis van 
Nienhuys’ die nu in de ontvangsthal van het niod staat, wordt de 
eerste bewoner omschreven als ‘steenrijke tabaksplanter’ en geme-
moreerd dat zijn toenmalige deftige buren hem beschouwden als 
een parvenu. Verder wordt er toelichting gegeven op de gebruikte 
bouwstijlen en de restauratiekeuzes in de jaren 1996-1997. Het met 
fraaie foto’s geïllustreerde boekje Herengracht 380. Nieuwe huis-
vesting voor het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uit 1997 
bevat meer biografische informatie over Nienhuys. Hier wordt hij 
neergezet als ‘een pionier, die als eerste de tabakscultuur aan de 
Oostkust van Sumatra heeft ontwikkeld.’ Ook wordt er vermeld 
dat hij Sumatra in 1869 vanwege ziekte verliet, een omschrijving 
die wellicht andere redenen verhult.

Dit verzwijgen van de mensonterende omstandigheden waar-
onder de duizenden Chinese en Javaanse contractarbeiders het 
werk op de Sumatraanse plantages verrichtten, is op zijn minst 
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opmerkelijk. Zelfs in de koloniale tijd waren deze omstandighe-
den algemeen bekend, maar toen werden ze doorgaans nog als 
noodzakelijk en zelfs effectief beschouwd. In het Nieuws van den 
Dag voor Nederlandsch-Indië in 1938, in een bespiegeling over de 
‘veiligheid’ in Deli, werd bijvoorbeeld vermeld dat Nienhuys ooit 
eens ‘een waar Salomo’s oordeel’ had uitgesproken over twee van 
zijn – naamloze – contractarbeiders: hij achtte beiden schuldig 
en liet ze dan ook elkaar stokslagen geven. ‘Waarop de heeren ten 
zeerste voldaan “over het genadig recht” hun woonsteden op-
zochten.’ De eigen rechtspraak in Deli, zo verzekerde de krant 
haar lezers, deed rechters anno 1938 weliswaar de haren te berge 
rijzen, maar was ‘veelal zeer doeltreffend.’ Toch was er al in 1902 
een aanklacht verschenen tegen het schrikbewind van de Suma-
traanse planters in de brochure De Millioenen uit Deli van de 
Medanse advocaat J. van den Brand. De publicatie leidde zelfs tot 
een officieel onderzoek van de officier van justitie J.T.L. Rhem-
rev, wiens ontstellende rapport over de toestanden helaas meteen 
door de overheid in de doofpot werd gestopt. 

Verhullende passages
In het jaar dat het niod Nienhuys’ ‘werkelijk schoone heerenhui-
zinge’, zoals het Bataviaasch Nieuwsblad op 12 november 1890 
schreef, in gebruik nam, ontving de toenmalige directeur Hans 
Blom een brief van de heer Joost van Bodegom, met een oproep 
het zwijgen te doorbreken. Van Bodegom stoorde zich aan de ver-
hullende passages over Nienhuys in het boekje Herengracht 380. 
Nieuwe huisvesting voor het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen-
tatie. Onder verwijzing naar de publicatie van Breman wees hij 
erop dat Nienhuys de Oostkust van Sumatra halsoverkop had 
moeten verlaten om een aanklacht wegens het doodgeselen van 
zeven koelies te ontlopen. Blom zegde toe een en ander recht te 
zetten. In het jaarverslag over 1997 werd de oorzaak van Nien-
huys’ vertrek gerectificeerd, dus niet vanwege ziekte, maar om 
bovengenoemde aanklacht te ontlopen.
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Nadien bleef het bijna twee decennia stil rond Nienhuys op 
het niod. Wel wordt tijdens rondleidingen aan hem en zijn repu-
tatie gerefereerd en op 1 december 2015 hield Joost van Bodegom 
een interne lunchlezing over hem, waarbij ook Breman aanwezig 
was. Vervolgens publiceerde directeur Frank van Vree in 2019 
het webartikel ‘Als de muren konden spreken. De onwaarschijn-
lijke geschiedenis van Herengracht 380-382,’ waarin onder meer 
het moorddadige plantagesystem aan bod kwam en ook de vraag 
werd gesteld wat nu precies bekend is over het doodgeselen van 
de zeven naamloze contractarbeiders. Van Vree concludeerde dat 
het verhaal decennialang – vooral in de pers – rondzong en niet 
door archiefstukken kon worden onderbouwd. 

Archiefstukken zijn er inderdaad vooralsnog niet te vinden, 
niet in Indonesië en niet in Nederland, en de informatie uit de 
kranten is uiterst onbetrouwbaar. De opgevoerde bronnen zijn 
anoniem en vrij rancuneus jegens Nienhuys, de jaartallen waarin 
het onderzoek naar Nienhuys had plaatsgevonden variëren in ver-
schillende kranten, en Nienhuys is wel degelijk nadien nog enkele 
malen teruggekeerd naar de kolonie. De wreedheid waarmee de 
Deli-planters hun arbeiders bejegenden en daarmee een angstcul-
tuur creëerden die zijn weerga in koloniaal Indonesië niet kende, 
was onlosmakelijk verbonden met het koloniaal en raciaal denken 
van die tijd. Er waren weinig critici. In die zin was zulk gedrag 
een norm die gedragen werd door het merendeel van de koloniale 
samenleving. Als de koloniale autoriteiten besloten op te treden, 
moest er wel sprake zijn van zeer grensoverschrijdend gedrag. De 
geruchten over de vlucht van Nienhuys, en de vele reacties daar-
op, zijn een indicatie dat hij zich daaraan wel te buiten ging. 

Volhardend verleden
De geruchten over Nienhuys deden zijn reputatie uiteindelijk 
weinig schade, wat de dubbele moraal van Deli’s rechtssysteem 
aantoont: slachtoffers kregen geen bescherming en daders gin-
gen vrijuit. Nienhuys zou later in diezelfde kranten voorgesteld 
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worden als ‘de Pionier van Deli’, de avontuurlijke, optimistische 
ondernemer die vanuit niets, en ondanks gevaren en ‘groote 
moeilijkheden’, een handelsimperium opbouwde. Een man die 
‘wetenschap, historie en beschaving’ naar de woestenij van Deli 
bracht. Dit beeld van Nienhuys bleef, getuige het eerder genoem-
de boekje Herengracht 380 uit 1997, lang voortbestaan. 

Noch in de koloniale noch in de postkoloniale tijd paste de 
gruwelijke geschiedenis van eigenrichting, excessief geweld en 
racisme door de koloniale samenleving in Sumatra goed in het 
Nederlands koloniale zelfbeeld van ondernemingsdrang en mo-
reel leiderschap. Maar ondanks de voortlevende eenzijdige ver-
heerlijking van Nienhuys werden de koloniale praktijken van de 
Delische plantagesamenleving, om Berber Bevernage van de 
Universiteit Gent te citeren, een ‘persisting past’ (een ‘volhar-
dend verleden’). De slachtoffers van het arbeidsregime mogen 
geen naam hebben en nauwelijks in koloniale archieven voorko-
men, hun ervaringen blijven in Nederland naar de oppervlakte 
komen, juist door de materiële sporen die de excessieve, met Su-
matraanse tabak gemaakte winsten in Nederland hebben nagela-
ten. En daarbij gaat het niet alleen om het niod-pand, maar ook 
om Nienhuys’ villa’s in Baarn en Bloemendaal, het gigantische 
huis Duin en Kruidberg van zijn opvolger bij de Deli-Maat-
schappij Jacob Th. Cremer (1847-1923) in Santpoort en het kan-
toorgebouw van de Deli-Maatschappij op de Amsterdamse He-
rengracht 286-290. 

Tegen deze achtergrond was de presentatie op 11 juni 2019 
op het niod van de door Dienke Hondius, Nancy Jouwe, Dineke 
Stam en Jennifer Tosch samengestelde Gids Slavernijverleden 
Nederland een doorbraak. Frank van Vree gaf bij die gelegen-
heid een lezing over Nienhuys en constateerde dat ‘het niod-ge-
bouw is betaald met de slavenarbeid van de koelies van de Deli- 
Maatschappij.’ Ook kondigde hij aan dat er op korte termijn een 
banner met een nieuwe tekst in de hal geplaatst zal worden. De 
steeds weer naar boven komende herinnering aan het gruwelijke 
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verleden van Nienhuys en de Deli-Maatschappij dwingt het niod 
aldus tot een serieuze en ook noodzakelijke reflectie op de plaats 
van koloniaal geweld en onrecht in oorlogs-, Holocaust- en geno-
cidestudies.

Verder lezen:
Frank van Vree, ‘Als de muren konden spreken. De onwaarschijnlijke 
geschiedenis van Herengracht 380-382,’ www.niod.nl, 14 juni 2019. 
‘Gesprek met ondertekenaars open brief,’ www.ind45-50.org, 5 
februari 2019. 
Patrick Spijkerman (red.), Herengracht 380. Nieuwe huisvesting voor 
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Den Haag 1997).
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Een beladen tentoonstelling
Nederlanders, Japanners, Indonesiërs

Erik Somers

In het jaar 2000 onderhielden Nederland en Japan 400 jaar betrek-
kingen met elkaar. Dit moest gevierd worden, met als hoogtepunt de 
komst van de Japanse keizer naar Nederland. De ‘Stichting 400 
jaar Nederland-Japan’ had als taak een breed programma in zowel 
Nederland als Japan op te zetten en stond onder voorzitterschap 
van oud-staatssecretaris Yvonne van Rooy. In de Stichting had een 
groot aantal bekende multinationals als hoofdsponsor plaatsgeno-
men. De nadrukkelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven was een 
indicatie dat de georganiseerde activiteiten vooral de handelsrelaties 
tussen beide landen ten goede moesten komen. 

Een brug slaan vanuit het verleden naar de toekomst, was het 
motto van de Stichting. Het werd de Stichting echter al snel dui-
delijk gemaakt dat er op de vierhonderd jaar goede banden met 
Japan wel het een en ander viel af te dingen, waarmee gedoeld 
werd op de periode van de Japanse bezettingstijd in de jaren 1942-
1945. De prangende vraag was: hoe kon aan deze pijnlijke periode 
op gepaste wijze invulling worden gegeven, zonder  meteen Japan 
op stang te jagen, en tegelijkertijd de Nederlands-Indische ge-
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meenschap niet voor het hoofd te stoten? Terwijl de Stichting 400 
Jaar Nederland-Japan al twee jaar actief was en het programma 
inmiddels min of meer vastlag, werd in 1998 in alle haast de Indi-
sche Contactgroep geformeerd die als klankbord van de Stichting 
moest gaan fungeren. Vertegenwoordigers van de uiteenlopende 
Indische herinneringsgemeenschappen hadden hierin op per-
soonlijke titel zitting. 

Van meet af aan was de Contactgroep achterdochtig over de 
oprechte bedoelingen van de Stichting ten aanzien van de aan-
dacht voor de donkere periode in de relatie Japan-Nederland. 
Dat begon al met de door de Stichting gebezigde term ‘viering’. 
Hieruit sprak geen respect voor de gevoelens en gevoeligheden 
binnen de Indische gemeenschap. Voor de Contactgroep was het 
begrip ‘herdenken’ beter op zijn plaats. 

Op haar beurt had de Stichting zich al snel gerealiseerd dat 
de verschillende Indische herinneringsgroepen, met hun uit-
eenlopende ervaringen en accenten op het verleden, onderling 
 moeizaam op één lijn te krijgen waren. Vandaar dat naarstig 
werd gezocht naar een onafhankelijke, gezaghebbende partij 
om in de vorm van een tentoonstelling invulling te geven aan 
dit beladen onderdeel van het programma; een instantie die 
voor zowel de Stichting als de Indische Contactgroep aanvaard-
baar was. 

De keus viel op het niod. Een beslissing die aanvankelijk op 
enige scepsis van de Indische Contactgroep kon rekenen. Som-
mige leden waren niet vergeten dat oud-directeur van het niod, 
dr. L. de Jong, in de Indische delen van Het Koninkrijk der Ne-
derlanden in de Tweede Wereldoorlog een in hun ogen te kritisch 
beeld van het koloniale verleden van Nederland had geschetst. 
Vervolgens sprak de Contactgroep op voorhand haar bezorgd-
heid uit dat de tentoonstelling te weinig aandacht zou besteden 
aan het door de Japanners aangerichte leed. Kortom: lag er niet 
een te ‘Japan-vriendelijke’ expositie in het verschiet? 
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Drievoudige benadering
Het voorstel van de niod-werkgroep, bestaande uit Erik Somers, 
Elly Touwen-Bouwsma, Remco Raben en Stance Rijpma, voor-
zag in een expositie in het Rijksmuseum, een publicatie over de 
thematiek van de tentoonstelling, een meerdaagse conferentie in 
Amsterdam en een educatief programma.

De benadering van de niod-tentoonstelling was vernieuwend. 
De expositie, met de titel ‘Nederlanders, Japanners, Indonesiërs. 
De Japanse bezetting van Indonesië herinnerd (1942-45)’, legde 
het accent op de persoonlijke herinnering en publieke beeldvor-
ming. Drie landen waren betrokken bij de Japanse bezetting. Een 
drievoudige benadering vormde daarom het beste uitgangspunt: 
hoe hebben Nederlanders, Japanners en Indonesiërs de Japanse 
bezetting ervaren en wat is de naoorlogse herinnering aan deze 
periode in de verschillende landen? De uiteindelijke presentatie 
liet zien dat de herinnering aan de jaren 1942-1945 in elk land 
afzonderlijk sterk bepaald is door persoonlijke ervaringen en door 
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de naoorlogse 
periode.

Door bewust de controverse te zoeken werden tentoonstel-
lingsbezoekers uitgedaagd eigen herinneringen en opvattingen 
te vergelijken met die van anderen, zelfs met die van de voorma-
lige vijand. De conclusie van de tentoonstelling was dat er niet 
een eenduidige, allesomvattende geschiedenis is te presenteren. 
Dat de opzet tot uiteenlopende en heftige reacties en emoties zou 
leiden was van meet af aan duidelijk. Zo meenden Nederlandse 
slachtoffers van de Japanse kampen dat het ondergane leed on-
voldoende tot uiting kwam. Maar erger nog vonden zij dat aan 
hun exclusieve oorlogsverhaal over ‘ons Indië’ werd getornd door 
af te wijken van de eenzijdige Nederlandse benadering waarin 
de kampervaringen van de Nederlandse gemeenschap centraal 
stonden en waar weinig of geen plaats was voor het lot van de 
Indonesiërs tijdens de jaren van oorlog en bezetting. Van Japanse 
zijde kwam kritiek op de westerse visie die zou domineren en het 
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gebrek aan aandacht voor de 350 jaar Nederlandse koloniale over-
heersing van Indonesië. Terwijl vanuit Indonesisch perspectief 
de Japanse bezetting meer in het licht van de onafhankelijkheids-
strijd van de nationalisten geplaatst had moeten worden.

Kortom, van alle kanten was er kritiek. Maar dit was het on-
vermijdelijke gevolg van het welbewust niet uit de weg gaan van 
gevoeligheden en het publiek te stimuleren om over de eigen (na-
tionale) grenzen te kijken. Al met al toonden de reacties eens te 
meer aan dat, rond de laatste eeuwwisseling, de herinnering aan 
de oorlog onverminderd beladen was en dat de beeldvorming van 
de verschillende herinneringsgroepen over één en dezelfde peri-
ode sterk uiteenliepen. 

Japanse versie
De tentoonstelling ‘Nederlanders, Japanners, Indonesiërs’ was in 
het Rijksmuseum in Amsterdam te zien van 7 augustus tot en met 
24 oktober 1999, vooruitlopend dus op het uiteindelijk herden-
kingsjaar 400 jaar Nederland-Japan. Wezenlijk uitgangspunt van 
het gehele programma van de Stichting 400 jaar Nederland-Japan 
was dat de activiteiten zowel in Nederland als in Japan zouden 
plaatsvinden. De Indische Contactgroep stond er dan ook op dat 
de tentoonstelling ook in Japan te zien zou zijn. In het kader van 
de herdenking van 400 jaar betrekkingen moest ook daar – of be-
ter nog, juíst daar – aandacht zijn voor de zwarte bladzijden in het 
gemeenschappelijk verleden. Uit praktische overweging werd ge-
kozen voor een compacte, reizende versie van de tentoonstelling.

Ook al had de Stichting besloten in te stemmen met een Ja-
panse versie van de tentoonstelling, dat was niet zonder de nodige 
terughoudendheid en twijfel gegaan. Uitgaande van de bestaande 
krampachtige omgang met het eigen oorlogsverleden in Japan en 
het feit dat tot op dat moment niet eerder een vanuit ‘het Westen’ 
geïnitieerde en samengestelde tentoonstelling over de Japanse oor-
logstijd in Japan was gepresenteerd, leek deze gereserveerdheid 
gegrond. Om een en ander te realiseren was officiële medewer-
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king van Japanse zijde onontbeerlijk. Zonder instemming van de 
Japanse overheid of een gezaghebbende instantie was (en is) het 
nauwelijks mogelijk een dergelijk project gerealiseerd te krijgen. 
Het moeizame traject dat volgde, begon er al mee dat de autono-
me Japanse collega-stichting die het herdenkingsprogramma voor 
Japan organiseerde, weigerde mee te werken. De tentoonstelling 
paste niet in het beeld dat de Japanse organisatie had van een fees-
telijke gebeurtenis, luidde de korte maar veelzeggende toelichting. 

Ook het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken lag 
dwars, de diplomatieke inspanningen van de Nederlandse am-
bassade in Tokyo en van de Stichting 400 Jaar Nederland-Japan 
ten spijt. Het Japanse ministerie stelde als harde voorwaarde dat 
de Japanse veteranen zich onvoorwaardelijk achter de tentoon-
stelling zouden scharen. Pas dan zou het ministerie instemmen. 
Hoewel een aantal Japanse veteranen – op persoonlijke titel – 
aan het project meewerkte, is het nimmer tot officiële Japanse 
instemming en medewerking gekomen. Dit betekende dat, samen 
met de Nederlandse ambassade en zonder actieve steun van de 
Japanse overheid, nu rechtstreeks contact gezocht moest worden 
met potentieel geïnteresseerde Japanse organisaties en lokale en 
provinciale overheden.

Tot aan het begin van 2000 zag het ernaar uit dat slechts twee 
locaties in Japan voor de tentoonstelling beschikbaar waren. Het 
niod en de Stichting stelden het vervolg van het project op dat 
moment dan ook ter discussie. Een doorbraak werd evenwel 
geforceerd toen het niod bewust de publiciteit zocht in de Ja-
panse media. Aanleiding was de onverwachte weigering van de 
stad Nagasaki de tentoonstelling te accepteren, terwijl de burge-
meester van de door een atoombom getroffen stad in een eerder 
stadium persoonlijk en uitdrukkelijk had gezegd als gastheer te 
willen optreden. Het gezaghebbende Japanse dagblad Mainichi 
Shimbun werd geïnformeerd en onthulde deze gang van zaken. 
Een golf van publiciteit volgde op de verschijning van dit arti-
kel. De discussie die daarop ontstond, paste geheel in het beeld 
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van de bestaande tegenstellingen in Japan. Aan de ene kant de 
voorstanders van de tentoonstelling, degenen die openheid van 
zaken wilden geven en aandacht vroegen voor de misdaden die 
het keizerrijk tijdens de oorlog had begaan. Aan de andere kant 
de conservatieven, die nog altijd geloofden in de Japanse oorlogs-
missie Azië te bevrijden van westerse ketenen en die zich ver-
zetten tegen de voortdurende beschuldigingen van het ‘Westen’. 
De uitgebreide media-aandacht voor de weigering van Nagasaki 
en de conclusie die sommigen hieraan verbonden dat Japan ‘zijn 
eigen, donkere bladzijden uit de geschiedenis’ stelselmatig ne-
geerde, werkte als een katalysator. Verschillende groeperingen 
voelden zich op hun beurt geroepen de tentoonstelling in hun 
gemeente te organiseren. Zo kon de tentoonstelling uiteindelijk 
op zeven locaties in Japan worden gepresenteerd. 

Commotie
Wat vorm en inhoud betreft bleef in de Japanse versie van de ten-
toonstelling de drievoudige benaderingswijze gehandhaafd. Maar 
de compacte nieuwe editie was noodgedwongen kleiner van om-
vang. In plaats van alle onderdelen via de kaasschaafmethode in 
te korten, werd besloten het krachtige en illustratieve gedeelte van 
de persoonlijke herinneringen geheel in tact te laten ten koste van 
het deel over de collectieve herinnering en beeldvorming. Bij de 
overwegingen speelde mee dat dit laatste thema vrij complex was. 
In het Rijksmuseum was al duidelijk geworden dat de bezoeker 
goed ingevoerd diende te zijn in het onderwerp om het getoonde 
te kunnen doorgronden. Voor het Japanse publiek was een zeer 
uitvoerige toelichting vereist geweest en dan nog was het de vraag 
of de opzet volledig uit de verf zou zijn gekomen. Het niet opne-
men van dit deel van de tentoonstelling had wel tot gevolg dat on-
gewild een aantal controversiële onderwerpen in de Japanse editie 
kwam te vervallen. Onderwerpen die in Japan ongetwijfeld als een 
moedwillige provocatie zouden zijn uitgelegd en tot nog grotere 
commotie zouden hebben geleid. Hiertoe behoorden de journaal-
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beelden van de bejegening van keizer Hirohito door Nederlandse 
demonstranten in 1971, de fragmenten uit de documentaire Ianfu 
over gedwongen prostitutie, alsook beeldmateriaal over acties van 
Nederlandse belangengroeperingen die bij de Japanse overheid 
aandringen op compensatiegelden en officiële excuses.

Er was in de Japanse versie wel een korte aanvulling. Voor 
een beter begrip moest het Japanse publiek geïnformeerd worden 
over de voor velen onbekende historische context van de oorlogs-
geschiedenis in Indonesië. Zo werd in bescheiden mate aandacht 
geschonken aan de Nederlandse aanwezigheid in de Indische 
archipel en de geschiedenis van 350 jaar Nederlandse koloniale 
overheersing.

Met de tentoonstelling ‘Nederlanders, Japanners, Indone-
siërs’ wilden de niod-samenstellers een inhoudelijke discussie 
op gang brengen. Dat is gelukt. Niet geheel voorzien was dat er 
naast persoonlijke emoties ook sprake was van heftige politieke 
en maatschappelijke verontwaardiging en beroering. Dat was in 
Nederland het geval, maar zeker ook in Japan. Vandaag de dag 
zou de commotie in Nederland minder heftig en ongetwijfeld 
minder emotioneel beleefd worden. Wat dat betreft lijken de ge-
voeligheden van destijds zich in ons land nu eerder verplaatst 
te hebben naar de bestudering van de naoorlogse dekolonisatie 
van Nederlands-Indië en Indonesië in de periode 1945-1950. Aan 
dat thema zal naar verwachting in 2021 in het Rijksmuseum een 
tentoonstelling gewijd worden.

Verder lezen:
Erik Somers en Stance Rijpma (red.), Nederlanders Japanners 
Indonesiërs. Een opmerkelijke tentoonstelling (Zwolle 2002).
Remco Raben (red.), Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië. 
Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan 
en Nederland (Zwolle 1999).
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75 jaar niod in beelden          Een beeldessay
Harco Gijsbers, René Kok, Maria Somers

Foto:  Stadsarchief Amsterdam, N.V. De Arbeiderspers, dpg Media

December 1948. De bibliotheek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie op de zolder van het 
gebouw Herengracht 479 in Amsterdam. Opgericht op 8 mei 1945 was het instituut aanvankelijk onder-
gebracht in enkele kamers van Herengracht 410. Nog datzelfde jaar plaatste de Rijksgebouwendienst 
het uit zijn voegen barstende instituut in een fraai oud patriciërshuis in de Gouden Bocht. Onder leiding 
van een bibliothecaris werd daar het reeds verzamelde, zeer uitgebreide, maar chaotische documen-
tatiemateriaal gesplitst in boeken, brochures, tijdschriften en kranten. De vele Duitse en Nederlandse 
nationaalsocialistische uitgaven werden, op een aantal exemplaren voor eigen gebruik en wat ruilexem-
plaren na, vernietigd ‘wegens hun on-Nederlands karakter’. 
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Foto:  niod

Medewerkers van de in februari 1946 opgerichte Indische afdeling aan het werk op de Herengracht 
479. Deze afdeling verzamelde archief- en documentatiemateriaal betreffende de Japanse bezetting 
van Nederlands-Indië. De wetenschappelijke arbeid was van latere zorg. ‘De waardering die [onze] me-
dewerkers wordt toegekend mag bij onze afdeling niet worden afgemeten aan publicatiedrift,’ schreef 
afdelingshoofd dr. E.E. De Jong-Keesing in een kwartaalrapport. Het was haar wetenschappelijke over-
tuiging dat de politieke verhoudingen in die tijd een objectieve geschiedschrijving in de weg stonden. 
Haar verzet tegen het publiceren was tegelijk een reactie op de publicitaire ijver van de ‘Nederlandse 
afdeling’ van het instituut.

Foto:  niod

De openbare lees- en studiezaal in het gebouw Herengracht 479, waar ‘iedereen de bijeengebrachte 
documenten, voor zover die geen geheim of vertrouwelijk karakter dragen, kan bestuderen.’ Het opinie-
weekblad De Groene Amsterdammer bracht er begin februari 1948 een bezoek: ‘Het opschrift “Lees- en 
studiezaal” is bij de eerste indruk wat erg officieel en roept beelden op van gewichtige documenten die 
men, op vertoon van allerlei nog gewichtiger papieren mag bekijken. De terughouding verdwijnt echter 
onmiddellijk wanneer we dit vriendelijke leeszaaltje binnentreden, ondergebracht in het souterrain van 
het mooie grachtenhuis. (…) Het bladeren in het gastenboek leert al spoedig dat de bezoekers komen uit 
alle rangen en standen van de maatschappij. Het is goed toeven in de prettige sfeer die [architect] Hein 
Salomonsen heeft weten te scheppen met weinige en zeer eenvoudige middelen.’

harco gijsbers, rené kok, maria somers
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Foto:  niod

Medewerkers van de in februari 1946 opgerichte Indische afdeling aan het werk op de Herengracht 
479. Deze afdeling verzamelde archief- en documentatiemateriaal betreffende de Japanse bezetting 
van Nederlands-Indië. De wetenschappelijke arbeid was van latere zorg. ‘De waardering die [onze] me-
dewerkers wordt toegekend mag bij onze afdeling niet worden afgemeten aan publicatiedrift,’ schreef 
afdelingshoofd dr. E.E. De Jong-Keesing in een kwartaalrapport. Het was haar wetenschappelijke over-
tuiging dat de politieke verhoudingen in die tijd een objectieve geschiedschrijving in de weg stonden. 
Haar verzet tegen het publiceren was tegelijk een reactie op de publicitaire ijver van de ‘Nederlandse 
afdeling’ van het instituut.

Foto:  niod

De openbare lees- en studiezaal in het gebouw Herengracht 479, waar ‘iedereen de bijeengebrachte 
documenten, voor zover die geen geheim of vertrouwelijk karakter dragen, kan bestuderen.’ Het opinie-
weekblad De Groene Amsterdammer bracht er begin februari 1948 een bezoek: ‘Het opschrift “Lees- en 
studiezaal” is bij de eerste indruk wat erg officieel en roept beelden op van gewichtige documenten die 
men, op vertoon van allerlei nog gewichtiger papieren mag bekijken. De terughouding verdwijnt echter 
onmiddellijk wanneer we dit vriendelijke leeszaaltje binnentreden, ondergebracht in het souterrain van 
het mooie grachtenhuis. (…) Het bladeren in het gastenboek leert al spoedig dat de bezoekers komen uit 
alle rangen en standen van de maatschappij. Het is goed toeven in de prettige sfeer die [architect] Hein 
Salomonsen heeft weten te scheppen met weinige en zeer eenvoudige middelen.’
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Foto:  niod

In het kader van het project ‘Nationaalsocialistische en fascistische stromingen tot 1940’ inventariseert 
medewerker L.F. de Jong in 1949 edities van het nsb-weekblad Volk en Vaderland. Na voltooiing van zijn 
werkzaamheden verliet ‘de andere De Jong’ op 1 februari 1950 het instituut. In zijn vrije tijd schreef hij 
vervolgens een rapport over het door hem bijeengebrachte materiaal. In de jaren zeventig keerde L.F. 
de Jong als freelancemedewerker bij het instituut terug. Hij verzorgde inventarissen van onder andere 
de illegale pamfletten en geallieerde en Duitse strooibiljetten, en het register van de laatste delen van 
de wetenschappelijke editie van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.

Foto:  niod

De Amsterdamse burgemeester A.J. d’Ailly opent de conferentie ‘De Tweede Wereldoorlog in het Westen’. 
Een van de toehoorders is prof. dr. P. Geyl (eerste rij, vierde van rechts), voorzitter van het Nederlands 
Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen. Deze door het instituut georganiseerde conferentie vond 
plaats van 5 tot 9 september 1950 in het paviljoen van het Internationale Cultureel Centrum, Paviljoen 
Vondelpark. Verschillende internationale historici gaven 34 inleidingen over specialistische onderwer-
pen. Nadat het Verenigd Koninkrijk officieel bezwaar had gemaakt tegen aanwezigheid van Duitse his-
torici, was op het laatste moment besloten hen niet toe te laten. Aan het einde van de conferentie werd 
besloten een internationale commissie voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog op te richten. 

harco gijsbers, rené kok, maria somers
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Foto:  niod

In het kader van het project ‘Nationaalsocialistische en fascistische stromingen tot 1940’ inventariseert 
medewerker L.F. de Jong in 1949 edities van het nsb-weekblad Volk en Vaderland. Na voltooiing van zijn 
werkzaamheden verliet ‘de andere De Jong’ op 1 februari 1950 het instituut. In zijn vrije tijd schreef hij 
vervolgens een rapport over het door hem bijeengebrachte materiaal. In de jaren zeventig keerde L.F. 
de Jong als freelancemedewerker bij het instituut terug. Hij verzorgde inventarissen van onder andere 
de illegale pamfletten en geallieerde en Duitse strooibiljetten, en het register van de laatste delen van 
de wetenschappelijke editie van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.

Foto:  niod

De Amsterdamse burgemeester A.J. d’Ailly opent de conferentie ‘De Tweede Wereldoorlog in het Westen’. 
Een van de toehoorders is prof. dr. P. Geyl (eerste rij, vierde van rechts), voorzitter van het Nederlands 
Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen. Deze door het instituut georganiseerde conferentie vond 
plaats van 5 tot 9 september 1950 in het paviljoen van het Internationale Cultureel Centrum, Paviljoen 
Vondelpark. Verschillende internationale historici gaven 34 inleidingen over specialistische onderwer-
pen. Nadat het Verenigd Koninkrijk officieel bezwaar had gemaakt tegen aanwezigheid van Duitse his-
torici, was op het laatste moment besloten hen niet toe te laten. Aan het einde van de conferentie werd 
besloten een internationale commissie voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog op te richten. 
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Foto: Spaarnestad Photo

Loe de Jong, chef van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, zoals zijn functie officieel werd 
omschreven, poseert op 6 mei 1950 in het gebouw Herengracht 479 voor een stapel ongeordend ar-
chiefmateriaal. Met het oog op de naderende verhuizing naar het kleinere pand Herengracht 474 vier 
maanden later, werd in allerijl gewerkt aan het zo veel mogelijk inventariseren van de archieven. Uit 
het jaarverslag van 1950: ‘De verhuizing stelde ons in staat, een beter overzicht te krijgen van de door 
ons bijeengebrachte archieven en archiefdelen (…). Tevens bleek ons opnieuw, dat de werkzaamheden 
van ordening en beschrijving nog lang niet voltooid waren, doch in de komende jaren nog veel aandacht 
zouden vergen, zulks in de eerste plaats als gevolg van het feit, dat de meeste partijen archiefstukken 
onze instelling in chaotische, althans in sterk verwaarloosde toestand bereikt hadden.’

harco gijsbers, rené kok, maria somers
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Foto: Spaarnestad Photo

Loe de Jong presenteert in 1965 ‘De Hongerwinter’, de twintigste aflevering van de televisieserie De 
Bezetting. Mede dankzij deze legendarische documentaireserie werd hij de bekendste en invloedrijkste 
historicus van Nederland. De reeks was voor veel Nederlanders in de jaren zestig een eerste confron-
tatie met wat zich precies had afgespeeld tijdens de Duitse bezetting van Nederland en de Japanse 
bezetting van Nederlands-Indië. Frank van Vree, een van De Jongs opvolgers als directeur van het 
instituut, schreef in zijn boek In de schaduw van Auschwitz (1955) over de serie: ‘De presentatie is die 
van de ideale onderwijzer: De Jong toont zich een meester in het meeslepend vertellen, nu eens zijn stem 
verheffend en de toeschouwer indringend aankijkend, dan rustig lezend, vermanend, plechtstatig, met 
af en toe een uitgerekt moment van stilte. Ieder spoor van ironie of sarcasme ontbreekt.’

Foto: Spaarnestad Photo

Loe de Jong, chef van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, zoals zijn functie officieel werd 
omschreven, poseert op 6 mei 1950 in het gebouw Herengracht 479 voor een stapel ongeordend ar-
chiefmateriaal. Met het oog op de naderende verhuizing naar het kleinere pand Herengracht 474 vier 
maanden later, werd in allerijl gewerkt aan het zo veel mogelijk inventariseren van de archieven. Uit 
het jaarverslag van 1950: ‘De verhuizing stelde ons in staat, een beter overzicht te krijgen van de door 
ons bijeengebrachte archieven en archiefdelen (…). Tevens bleek ons opnieuw, dat de werkzaamheden 
van ordening en beschrijving nog lang niet voltooid waren, doch in de komende jaren nog veel aandacht 
zouden vergen, zulks in de eerste plaats als gevolg van het feit, dat de meeste partijen archiefstukken 
onze instelling in chaotische, althans in sterk verwaarloosde toestand bereikt hadden.’
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Foto: Daniel Koning / de Volkskrant

De zolderverdieping van het pand Herengracht 474 in 1975 met op de achtergrond archivaris Jacob 
Zwaan. De huisvesting was er verre van ideaal. Het grachtenhuis was smal en hoog, en met zijn vele 
trappen zeer onpraktisch. Van meet af aan was er sprake van ruimtegebrek en er was geen studiezaal, 
wat als een enorm gemis werd ervaren. Het op zich fraaie gebouw stond vol met kasten en stellingen: 
langs de wanden van alle kamers, midden op de vloeren, op de zolders en op de vliering, in de gangen 
en op de bordessen van het trappenhuis. In totaal kreeg het pand de last te torsen van meer dan twee 
strekkende kilometer archief- en bibliotheekmateriaal. 
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Foto: niod

Den Haag, 6 november 1978. In een afgeladen perscentrum ‘Nieuwspoort’ geven Loe de Jong en on-
derzoeker Hans van der Leeuw even na negen uur ’s avonds een persconferentie om hun rapport over 
het oorlogsverleden van Willem Aantjes, fractievoorzitter van het cda, toe te lichten. In de op televisie 
rechtstreeks uitgezonden persconferentie stelde De Jong dat Aantjes ‘op de leeftijd van ruim 21 jaar is 
gemobiliseerd in het kader van de Waffen ss.’ De riod-directeur kon niet uitsluiten ‘dat wij bijna twintig 
jaar lang een kamerlid hebben gehad, dat niet eens Nederlander is!’ De cda-voorman trad af. Later 
werd duidelijk dat de bewering van De Jong onjuist was. In werkelijkheid had Aantjes zich aangemeld 
voor de Germaanse ss. De Jong leed door zijn presentatie en te snelle conclusie flinke reputatieschade.

Foto: Daniel Koning / de Volkskrant

De zolderverdieping van het pand Herengracht 474 in 1975 met op de achtergrond archivaris Jacob 
Zwaan. De huisvesting was er verre van ideaal. Het grachtenhuis was smal en hoog, en met zijn vele 
trappen zeer onpraktisch. Van meet af aan was er sprake van ruimtegebrek en er was geen studiezaal, 
wat als een enorm gemis werd ervaren. Het op zich fraaie gebouw stond vol met kasten en stellingen: 
langs de wanden van alle kamers, midden op de vloeren, op de zolders en op de vliering, in de gangen 
en op de bordessen van het trappenhuis. In totaal kreeg het pand de last te torsen van meer dan twee 
strekkende kilometer archief- en bibliotheekmateriaal. 
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Foto: Marcel Antonissen / Anefo / na

Directeur Harry Paape (rechts) en onderzoekers David Barnouw (met pijp) en Gerrold van der Stroom 
bekijken de originele geschriften en het fotoalbum van Anne Frank. In november 1980 ontving het in-
stituut uit handen van een Zwitserse notaris de handgeschreven dagboekaantekeningen en andere 
geschriften die Anne Frank tussen 12 juni 1942 en 1 augustus 1944 had samengesteld. De in augustus 
dat jaar overleden Otto Frank had het materiaal van zijn dochter bij testamentaire beschikking aan het 
riod vermaakt. Na bestudering van de geschriften werd besloten tot een integrale publicatie van de 
dagboeken. Dit gebeurde zowel uit wetenschappelijk oogpunt – het publiceren van een belangwekkende 
historische bron – als uit maatschappelijke overwegingen: in de jaren zeventig werd in sommige publi-
caties de authenticiteit van het dagboek in twijfel getrokken. In 1986 bracht het instituut De Dagboeken 
van Anne Frank uit.

Foto: Spaarnestad Photo

De secretaris-generaal van de navo, Joseph Luns verlaat op 2 maart 1979 om kwart voor zeven 
’s avonds het gebouw van Oorlogsdocumentatie aan de Herengracht 474, na een twee uur durend on-
derhoud met directeur Loe de Jong, adjunct-directeur Harry Paape en onderzoeker Hans van der Leeuw. 
Een paar dagen eerder had het Algemeen Dagblad een door De Jong bevestigd verhaal gepubliceerd dat 
Luns van 1933 tot 1936 lid van de nsb was geweest. Nadat Luns onder het geflits van perscamera’s met 
zijn dienstauto was vertrokken, gaf hij nog diezelfde avond aan het anp toe drie jaar ingeschreven te 
hebben gestaan als lid van Musserts beweging. Tegelijk voegde hij hieraan toe ‘dat de heer De Jong van 
mening is geweest dat de vraag of iemand in de eerste jaren na de oprichting van de nsb daarvan lid is 
geweest, niet alsnog tegen hem mag worden uitgespeeld.’ Later stelde Luns dat zijn broer hem buiten 
zijn medeweten had opgegeven.
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Foto: Marcel Antonissen / Anefo / na

Directeur Harry Paape (rechts) en onderzoekers David Barnouw (met pijp) en Gerrold van der Stroom 
bekijken de originele geschriften en het fotoalbum van Anne Frank. In november 1980 ontving het in-
stituut uit handen van een Zwitserse notaris de handgeschreven dagboekaantekeningen en andere 
geschriften die Anne Frank tussen 12 juni 1942 en 1 augustus 1944 had samengesteld. De in augustus 
dat jaar overleden Otto Frank had het materiaal van zijn dochter bij testamentaire beschikking aan het 
riod vermaakt. Na bestudering van de geschriften werd besloten tot een integrale publicatie van de 
dagboeken. Dit gebeurde zowel uit wetenschappelijk oogpunt – het publiceren van een belangwekkende 
historische bron – als uit maatschappelijke overwegingen: in de jaren zeventig werd in sommige publi-
caties de authenticiteit van het dagboek in twijfel getrokken. In 1986 bracht het instituut De Dagboeken 
van Anne Frank uit.

Foto: Spaarnestad Photo

De secretaris-generaal van de navo, Joseph Luns verlaat op 2 maart 1979 om kwart voor zeven 
’s avonds het gebouw van Oorlogsdocumentatie aan de Herengracht 474, na een twee uur durend on-
derhoud met directeur Loe de Jong, adjunct-directeur Harry Paape en onderzoeker Hans van der Leeuw. 
Een paar dagen eerder had het Algemeen Dagblad een door De Jong bevestigd verhaal gepubliceerd dat 
Luns van 1933 tot 1936 lid van de nsb was geweest. Nadat Luns onder het geflits van perscamera’s met 
zijn dienstauto was vertrokken, gaf hij nog diezelfde avond aan het anp toe drie jaar ingeschreven te 
hebben gestaan als lid van Musserts beweging. Tegelijk voegde hij hieraan toe ‘dat de heer De Jong van 
mening is geweest dat de vraag of iemand in de eerste jaren na de oprichting van de nsb daarvan lid is 
geweest, niet alsnog tegen hem mag worden uitgespeeld.’ Later stelde Luns dat zijn broer hem buiten 
zijn medeweten had opgegeven.
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Foto:  niod

Erik Somers (rechts) en René Kok selecteren in 1993 in de dependance van het instituut aan de He-
rengracht 346 beeldmateriaal voor hun tentoonstelling ‘Fotografie geschiedenis en beeldvorming’ die 
dat jaar in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam wordt gehouden en daarna op verschillende plaatsen 
in het land en ten slotte in Canada te zien is. Tegen de wand een deel van het destijds 150.000 foto’s 
tellende beeldarchief. Rond de eeuwwisseling werd een begin gemaakt met de digitalisering van de 
beeldcollecties. De dependance aan de Herengracht 346, met zijn grote archiefkelders, betekende een 
ontlasting van het overvolle hoofdgebouw. In de jaren zeventig werd het merendeel van de archieven 
naar de dependance overgebracht. In 1984 werd ook de Indische afdeling, voordien gevestigd aan de 
Prins Hendriklaan 28, met zijn collecties in dit pand ondergebracht. 
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Foto:  niod

Secretariaatsmedewerkers Maria Somers (rechts) en Cora Rijks pakken in 1997 in de bibliotheek van 
Herengracht 474 stapels boeken in. Dat jaar verhuisde het instituut naar een nieuw onderkomen aan 
de Herengracht 380. Aan de hand van een strak verhuisschema begonnen de voorbereidende werk-
zaamheden die drie weken zouden duren. Op 10 februari maakte de firma Saan een aanvang met de 
omvangrijke verhuizing. Een voorstel om met dekschuiten over de gracht te verhuizen, haalde het niet; 
het autoverkeer zou van het in- en uitladen te veel hinder ondervinden. Binnen een week kon iedere 
instituutsmedewerker de nieuwe kamer inrichten en kon het werk hervat worden.

Foto:  niod

Erik Somers (rechts) en René Kok selecteren in 1993 in de dependance van het instituut aan de He-
rengracht 346 beeldmateriaal voor hun tentoonstelling ‘Fotografie geschiedenis en beeldvorming’ die 
dat jaar in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam wordt gehouden en daarna op verschillende plaatsen 
in het land en ten slotte in Canada te zien is. Tegen de wand een deel van het destijds 150.000 foto’s 
tellende beeldarchief. Rond de eeuwwisseling werd een begin gemaakt met de digitalisering van de 
beeldcollecties. De dependance aan de Herengracht 346, met zijn grote archiefkelders, betekende een 
ontlasting van het overvolle hoofdgebouw. In de jaren zeventig werd het merendeel van de archieven 
naar de dependance overgebracht. In 1984 werd ook de Indische afdeling, voordien gevestigd aan de 
Prins Hendriklaan 28, met zijn collecties in dit pand ondergebracht. 
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Foto:  niod

Na de verhuizing in 1997 beschikt het niod eindelijk over een ruime, goed toegeruste studiezaal. De 
door het architectenbureau Benthem Crouwel ontworpen studiezaal vormt het hart van het instituut. 
Bezoekers kunnen er zonder afspraak inzage krijgen in de archieven en collecties. Het overgrote deel 
van de bibliotheek staat in een open opstelling en is direct raadpleegbaar. De archieven bevinden zich in 
twee grote, geklimatiseerde kelders onder de studiezaal. Tussen 1921 en 1945 dienden deze ruimtes als 
kluizen van de Deutsche Bank . De toegangsdeur, een monumentale kluisdeur van de firma Lips, herinnert 
nog aan die tijd. Na de oorlog werd het gebouw als vijandelijk vermogen door de Nederlandse staat in 
beslag genomen en diende het een aantal jaren als onderkomen van het Tribunaal van het Arrondisse-
ment Amsterdam. Jaarlijks wordt de studiezaal ruim 4000 keer bezocht.

Niod boek 3.indd   86 08-04-20   17:04



87

75 jaar niod in beelden

Foto:  niod

Onderzoeker Jeroen Kemperman in een van de archiefkelders. De geklimatiseerde kelderdepots in het 
nieuwe pand Herengracht 380 boden het instituut de gelegenheid tot verdere professionalisering van 
het archiefbeheer. Lagen de vele documenten, periodieken en foto’s eerder her en der over verschillende 
ruimtes verdeeld opgeslagen, nu wordt de circa 2,5 strekkende kilometer aan materiaal onder optimale 
omstandigheden centraal in de zo typerende rolkasten bewaard. En het verzamelen van de oorlog is 
zeker nog niet afgerond, vrijwel dagelijks wordt de collectie met particuliere schenkingen aangevuld. 
Dankzij het nationale conserveringsprogramma Metamorfoze is een deel van de originele papieren 
documenten ontzuurd en konden flinke stappen worden gemaakt in de digitalisering van het archief. 

Foto:  niod

Na de verhuizing in 1997 beschikt het niod eindelijk over een ruime, goed toegeruste studiezaal. De 
door het architectenbureau Benthem Crouwel ontworpen studiezaal vormt het hart van het instituut. 
Bezoekers kunnen er zonder afspraak inzage krijgen in de archieven en collecties. Het overgrote deel 
van de bibliotheek staat in een open opstelling en is direct raadpleegbaar. De archieven bevinden zich in 
twee grote, geklimatiseerde kelders onder de studiezaal. Tussen 1921 en 1945 dienden deze ruimtes als 
kluizen van de Deutsche Bank . De toegangsdeur, een monumentale kluisdeur van de firma Lips, herinnert 
nog aan die tijd. Na de oorlog werd het gebouw als vijandelijk vermogen door de Nederlandse staat in 
beslag genomen en diende het een aantal jaren als onderkomen van het Tribunaal van het Arrondisse-
ment Amsterdam. Jaarlijks wordt de studiezaal ruim 4000 keer bezocht.
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Foto:  Ed Oudenaarden

Het originele bijschrift van deze op 11 april 2002 genomen anp- persfoto luidde: ‘niod-directeur Blom 
praat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag met een aantal overlevenden van Srebre nica. Blom 
heeft de woede van de Bosniërs over de inhoud van zijn onderzoek naar de val van Srebrenica in 1995 
niet kunnen koelen.’ De Bosnische vrouwen waren eerder die dag onder begeleiding van Mient Jan Faber, 
secretaris van het Interkerkelijk Vre desberaad (ikv), aanwezig bij de presentatie van het Srebrenica-
rapport in de Haagse Rolzaal. Om een statement te maken hadden ze de zaal tijdens de toelichting van 
Hans Blom demonstratief verlaten. Vijf dagen na de presentatie bood het tweede kabinet-Kok zijn ont-
slag aan naar aanleiding van het niod-rapport. De opdracht tot het verrichten van officieel historisch 
onderzoek inzake de gebeurtenissen voor, tijdens en na de val van Srebrenica was in november 1996 
door de Nederlandse regering aan het instituut verleend. 
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Foto: Daniël Rommens – Folia

niod-directeur Frank van Vree op weg naar zijn werk. In zijn 75-jarig bestaan heeft het niod slechts 
zes directeuren gehad:
Loe de Jong          okt. 1945–1979
Harry Paape 1979–1990
Kees Schulten  1990–1995
Hans Blom 1995–2007
Marjan Schwegman 2007–2016
Frank van Vree  2016–heden

Foto:  Ed Oudenaarden

Het originele bijschrift van deze op 11 april 2002 genomen anp- persfoto luidde: ‘niod-directeur Blom 
praat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag met een aantal overlevenden van Srebre nica. Blom 
heeft de woede van de Bosniërs over de inhoud van zijn onderzoek naar de val van Srebrenica in 1995 
niet kunnen koelen.’ De Bosnische vrouwen waren eerder die dag onder begeleiding van Mient Jan Faber, 
secretaris van het Interkerkelijk Vre desberaad (ikv), aanwezig bij de presentatie van het Srebrenica-
rapport in de Haagse Rolzaal. Om een statement te maken hadden ze de zaal tijdens de toelichting van 
Hans Blom demonstratief verlaten. Vijf dagen na de presentatie bood het tweede kabinet-Kok zijn ont-
slag aan naar aanleiding van het niod-rapport. De opdracht tot het verrichten van officieel historisch 
onderzoek inzake de gebeurtenissen voor, tijdens en na de val van Srebrenica was in november 1996 
door de Nederlandse regering aan het instituut verleend. 
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Foto: Knut Klassen

Onderzoeker Thijs Bouwknegt (links) is deskundige op het gebied van internationale strafrechtspleging 
en maakt deel uit van het  niod-programma ‘Transitional Justice’, dat onderzoek doet naar maatschap-
pelijke omgangsprocessen met extreem massaal geweld. Op de foto uit 2014 doet hij mee aan een 
toneelstuk van het duo Monika Gintersdorfer en Knut Klaßen in Kigali, Rwanda: een Duits toneelstuk met 
Ivoriaanse, Rwandese en Duitse acteurs. Het is een voorstelling over het ‘nieuwe zwarte denken’ en de 
positie van jonge Afrikanen in de wereld van vandaag. In het toneelstuk met de titel La nouvelle pensée 
noire zingen de dansers, dansen journalisten en worden zangers schrijvers. Thijs Bouwknegt manifes-
teert zich als wetenschapper in dit improviserende rollenspel vol moderne dans, zang, stand-upcomedy, 
dialogen, monologen en improvisatie.

Niod boek 3.indd   90 08-04-20   17:05



91

75 jaar niod in beelden

Foto: niod

De archiefdepots van het niod zijn regelmatig het decor van televisieopnames. Voor een aflevering 
van het vpro-televisieprogramma DocTalks spreekt presentator Chris Kijne in november 2018 met 
Rob Miller (links) en Henry Singer, de regisseurs van de documentaire The Trial of Ratko Mladic. Op 
22 november 2017 wordt de Bosnisch-Servische legergeneraal Ratko Mladic schuldig bevonden aan 
genocide en misdaden tegen de menselijkheid en tot levenslang veroordeeld. Mladic was in de jaren 
negentig van de vorige eeuw een van de beruchtste hoofdrolspelers in de Bosnische oorlog. Zijn naam 
was synoniem aan de moord op meer dan 7000 moslimmannen en -jongens in Srebrenica in 1995. 
Onderwerp van de documentaire is het proces tegen Mladic, dat in 2012 van start ging en vijf jaar zou 
duren. Zowel de verdedigers als de aanklagers worden gevolgd tijdens het grootste strafproces sinds 
het Neurenbergtribunaal (1945-1946). Kijne stelt beide regisseurs de vraag hoe ze het vertrouwen 
wonnen van die personen.

Foto: Knut Klassen

Onderzoeker Thijs Bouwknegt (links) is deskundige op het gebied van internationale strafrechtspleging 
en maakt deel uit van het  niod-programma ‘Transitional Justice’, dat onderzoek doet naar maatschap-
pelijke omgangsprocessen met extreem massaal geweld. Op de foto uit 2014 doet hij mee aan een 
toneelstuk van het duo Monika Gintersdorfer en Knut Klaßen in Kigali, Rwanda: een Duits toneelstuk met 
Ivoriaanse, Rwandese en Duitse acteurs. Het is een voorstelling over het ‘nieuwe zwarte denken’ en de 
positie van jonge Afrikanen in de wereld van vandaag. In het toneelstuk met de titel La nouvelle pensée 
noire zingen de dansers, dansen journalisten en worden zangers schrijvers. Thijs Bouwknegt manifes-
teert zich als wetenschapper in dit improviserende rollenspel vol moderne dans, zang, stand-upcomedy, 
dialogen, monologen en improvisatie.
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Foto: Milette Raats

Koning Willem-Alexander wordt op 12 juli 2019 rondgeleid in de archiefkelders van het niod door collec-
tiespecialisten Hubert Berkhout (links) en Carlijn Keijzer (rechts). Rechts naast de koning: knaw-presi-
dent Wim van Saarloos. Tijdens zijn werkbezoek sprak de koning met niod-onderzoekers over trends en 
thema’s binnen de Holocaust- en genocidestudies. Daarbij kwam onderzoek naar hedendaagse vormen 
van massaal geweld aan de orde, zoals de genocide in Rwanda en de oorlogen in Syrië en Irak. Ook werd 
hij geïnformeerd over het lopende onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en 
oorlog in Indonesië, 1945-1950’. Aan het eind van zijn bezoek bekeek historicus Willem-Alexander in de 
hal van het instituut de door René van Heijningen samengestelde tentoonstelling ‘De Muur van Mussert’. 
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‘Die Barnouw kletst wel!’
Interview met David Barnouw, oud-voorlichter van het niod

Erik Somers en Eveline Buchheim

Eind jaren negentig verhuisde het niod naar het pand Herengracht 
380, waar het nog altijd is gevestigd. De verhuizing viel samen met 
een aantal veranderingen. Het instituut dat tot dan toe rechtstreeks 
onder de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen viel, 
kwam nu onder de vleugels van de Koninklijke Nederlandse Aka-
demie van Wetenschappen. Een naamsverandering was hiervan het 
gevolg: in plaats van Rijksinstituut werd het Nederlands Instituut 
voor Oorlogsdocumentatie. Ook vond er een interne reorganisatie 
plaats: het instituut bestond vanaf dat moment uit een afdeling On-
derzoek, de nieuw geformeerde afdeling Collecties en Diensten en 
een afdeling Algemene Zaken. Daarnaast werd de nieuwe functie 
van voorlichter-voor-halve-dagen gecreëerd voor niod-onderzoe-
ker David Barnouw. 

David Barnouw, sinds 1979 verbonden aan het niod, trad in de 
praktijk al vóór de reorganisatie op als woordvoerder van het in-
stituut: 
‘Toen ik kwam werken, was Loe de Jong net weg. Hij was degene 
die optrad als woordvoerder. Er lag een gat en niemand wist wat er 

Foto: Milette Raats

Koning Willem-Alexander wordt op 12 juli 2019 rondgeleid in de archiefkelders van het niod door collec-
tiespecialisten Hubert Berkhout (links) en Carlijn Keijzer (rechts). Rechts naast de koning: knaw-presi-
dent Wim van Saarloos. Tijdens zijn werkbezoek sprak de koning met niod-onderzoekers over trends en 
thema’s binnen de Holocaust- en genocidestudies. Daarbij kwam onderzoek naar hedendaagse vormen 
van massaal geweld aan de orde, zoals de genocide in Rwanda en de oorlogen in Syrië en Irak. Ook werd 
hij geïnformeerd over het lopende onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en 
oorlog in Indonesië, 1945-1950’. Aan het eind van zijn bezoek bekeek historicus Willem-Alexander in de 
hal van het instituut de door René van Heijningen samengestelde tentoonstelling ‘De Muur van Mussert’. 
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gedaan moest worden. Er werkten mensen bij ons die contact met 
een vaste journalist hadden. Als er gebeld werd met de vraag: “We 
willen graag iemand hebben om commentaar te geven,” werd bij de 
afdeling Onderzoek rondgebeld, maar meestal gaf niemand thuis. 
Langzamerhand kwamen de journalisten steeds meer bij mij. “Die 
Barnouw kletst wel! Hij roept ook niet: daar weet ik niets van!” 
Toen de nieuwe functie half onderzoeker half voorlichter werd ge-
creëerd, hield dat ook een klein nadeel voor mij in. Voor die tijd was 
ik officieel geen voorlichter. Dus ik kon voorheen veel kritischer te 
werk gaan, in kleine stukjes voor een krant bijvoorbeeld. Dat kon 
ik vanaf toen niet meer doen. Ik kon moeilijk zeggen dat ik dat dan 
deed als David Barnouw de onderzoeker en niet als David Bar-
nouw de voorlichter. Daar trapten ze niet in.’

David Barnouw, die na een dienstverband van 35 jaar bij het niod 
in 2014 met pensioen ging, heeft onder vijf directeuren gediend: 
Harry Paape, Kees Schulten. Pieter van Dijk (ad interim), Hans 
Blom en Marjan Schwegman. Hebben deze directeuren invloed 
uitgeoefend op zijn functioneren? 
‘Ik kan echt vanuit het diepst van mijn hart zeggen dat ze me altijd 
geheel vrij gelaten hebben. Er was geen directeur die dacht: verdo-
rie, wat moet die Barnouw altijd met zijn kop op de televisie: dat 
wil ik ook! Nee, het was meestal: ga je gang maar. Ik heb één keer 
een ongelooflijk boze Marjan Schwegman gehad. Dat kende ik he-
lemaal niet van haar. Ze was niet zozeer boos over wat ik gezegd 
had, maar over dat zij niet wist dat ik dat ging zeggen. Ik weet niet 
eens meer waar het over ging. Het punt was natuurlijk dat mensen 
mij vroegen: wat vindt het niod? Nou het niod bestond uit dertig, 
veertig mensen. Hét niod vindt niets. Maar je mag wel mijn mening 
hebben. Soms besprak ik het wel, en soms ook niet.’

Dat de media in de regel niet graag afgescheept willen worden 
met een woordvoerder en eerder behoefte hebben aan een uit-
spraak van een autoriteit of de verantwoordelijke zelf, onder-
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schrijft Barnouw. Maar hij wist dit bezwaar veelal weg te nemen 
door respect bij journalisten af te dwingen. 
‘Het voordeel van mijn woordvoerderschap en voorlichting was dat ik 
inhoudelijk heel veel wist. Terwijl journalisten vaak op woordvoer-
ders stuitten die eerst bij Philips woordvoerder zijn geweest en dan in-
eens bij een ministerie werken. Zij weten meestal niets van de inhoud.’

De meest aansprekende kwestie waarbij Barnouw als voorlichter 
een belangrijke rol speelde, was het Srebrenica-onderzoek. In no-
vember 1996 kreeg het niod de opdracht van het kabinet onder-
zoek te doen naar de gebeurtenissen rond de val van Srebrenica. 
Op 10 april 2002 presenteerde het instituut zijn conclusies en werd 
het rapport overhandigd aan de toenmalige minister van ocw, 
Loek Hermans. Het onderzoek was in strikte afzondering tot stand 
gekomen. Vergenoegd kijkt Barnouw terug op deze periode. 
‘Niemand van de verslaggevers had vooraf inzage gekregen. Om 
vijf uur of zes uur in de ochtend is het rapport in perscentrum 
Nieuwspoort uitgedeeld. Alle journalisten hadden zoiets van: ja, 
dat weten ze in Den Haag natuurlijk al lang. Met name bij Defen-
sie. Toen kwamen ze erachter dat ze tegelijkertijd met de Defensie-
woordvoerder en de bz-woordvoerder hun exemplaar kwamen op-
halen. Dat is een ongelooflijk positief iets geweest. Zij hadden zoiets 
van: het niod is een van de weinige overheidsinstellingen die niet 
zit te lullen en te lekken. We waren natuurlijk wel al die tijd héél 
verkrampt bezig geweest. Als journalisten belden, dan zei ik: “Ik 
weet van niks.” – “Ja, jij weet van niks?!”’

Het was van meet af aan duidelijk dat het Srebrenica-onderzoek 
van een geheel andere orde was. Niet alleen de politiek, heel Neder-
land keek mee. De voorlichting werd serieus aangepakt. Zo werd 
een externe communicatiedeskundige ingeschakeld en volgden de 
onderzoekers en andere direct betrokkenen een mediacursus. 
‘Het interessante bij Srebrenica was dat we die mediatraining gin-
gen doen terwijl de conclusie nog niet helemaal was geschreven. Toen 
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bleek dat elke onderzoeker een andere benadering had. Dat vonden 
de collega’s van het ingeschakelde mediabureau en ik toch een  beetje 
gek. Met zeven meningen over één rapport komen. Dat moet je dus 
echt gaan rechttrekken. De helft ervan vond dat ze allemaal de 
plaatsvervanger van Hans Blom waren. Dat kwam bij die training 
goed naar voren.’

Bij de presentatie van de onderzoeksresultaten, die uiteindelijk 
zouden leiden tot de val van het tweede kabinet-Kok, ondervond 
Barnouw vooral ‘hinder’ van Mient Jan Faber, algemeen secre-
taris van het Interkerkelijk Vredesberaad (ikv) en fel criticus van 
het regeringsbeleid ten aanzien van Srebrenica: 
‘We werden aldoor op de huid gezeten door Mient Jan Faber met de 
Vrouwen van Srebrenica. Bij de presentatie van het rapport werden 
ze echt rondgezeuld door Faber langs alle media. We hadden een 
 beetje onderschat hoe Faber de boel bespeelde. Daar was hij hart-
stikke goed in. Op een gegeven moment zouden we in afzondering 
met de vrouwen van Srebrenica gaan praten in een zaal van de 
Koninklijke Schouwburg. Dat was zo afgesproken. Hans Blom en 
ik komen er aan en dan staan er zeven camerateams met Mient 
Jan Faber. Ik ben ongelooflijk gaan schelden en gaf aan dat wij 
met de vrouwen en niet met de pers zouden spreken. Hans Blom 
zei daarna: “Je zegt altijd tegen mij dat je aardig moet doen tegen 
mensen!” Ik was toen zo boos! Dat is niet goed. Faber wilde daar 
weer schitteren natuurlijk.’

Het niod kreeg het Srebrenica-onderzoek toebedeeld vanwege 
de reputatie als onafhankelijk deskundig onderzoeksinstituut. 
Nadien is het instituut zijn onderzoeksterrein verder uit gaan 
breiden. Naast de Holocaust is er nadrukkelijk ook aandacht voor 
naoorlogse genociden en geweldsconflicten. In 2010 vond formeel 
de fusie plaats van het niod met het al eerder bij het instituut ge-
huisveste Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies (chgs). 
Hier dankt het instituut haar huidige naam aan: niod Instituut 
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voor Holocaust- en Genocidestudies. Barnouw twijfelt sterk of 
het niod hier verstandig aan heeft gedaan. ‘Het unieke van het 
niod gaat verloren,’ volgens Barnouw. Is het niod in marketing-
termen gesproken nog wel een A-merk?
‘Nee. Naar mijn idee komt dat door de verbreding. Neem grote in-
stellingen die goed bezig zijn. Deze gaan er dan zaken bij doen. Na 
een aantal jaren stoten ze die weer af, omdat het toch niet hun ding 
is. Wij hebben de genocides erbij gehaald. Dat er Holocaust bij staat 
is prima, dat deden we altijd al. Maar genocides? Alle genocides? 
Van gisteren, van vandaag? Misschien komen er prachtige boeken 
uit voort, maar wat deert dat de buitenwereld? De nieuwe situatie is 
natuurlijk ingezet vanuit het idee: dadelijk weet niemand meer iets 
over de Tweede Wereldoorlog en kent men het niod niet meer. Maar, 
ik heb altijd gezegd: dat lijkt mij onzin. Er worden nu na 75 jaar 
weer een heleboel miljoenen van staatswege beschikbaar gesteld om 
te herdenken. Om de vijf jaar precies hetzelfde. Dat zal zo blijven.’

Aan het eind van het gesprek komt het onderwerp toch weer te-
rug op wat binnen het niod met regelmaat tot discussies leidt: 
kan en mag het niod een mening vormen en moet het deze pu-
bliekelijk verkondigen? Barnouw is er zelf nog altijd niet uit en 
twijfelt eraan of het echt wenselijk is. 
‘Sommige feiten zijn nu eenmaal zo. Waarom zou je daarover een 
mening moeten hebben? Maar als er echt sprake is van maatschap-
pelijke druk, mag je best wel een mening geven. Ik wilde altijd vrij 
neutraal zijn, hoewel je met het presenteren van feiten wel richting 
aan een mening kan geven.’ 

David Barnouw is na zijn pensionering in 2014 niet lui achterover 
gaan leunen. Hij is nog altijd in de media te horen en te lezen, 
waar hij nu zijn ‘eigen’ mening geeft. Ook blijft hij publiceren. 
Eind 2019 kwam samen met medeauteurs Dirk Mulder en Guus 
Veenendaal van zijn hand het boek De Nederlandse Spoorwegen 
in oorlogstijd 1939-1945 uit.
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De medeplichtigheidsconstructie
Herinneringen aan het proces tegen Iwan Demjanjuk

Johannes Houwink ten Cate

Tot de maatschappelijke taken van het riod, en later het niod be-
hoort traditioneel de dienstverlening aan Justitie. Die begon vlak 
na de oprichting, toen het door het instituut verzamelde materiaal 
in de regel werd doorgegeven aan de instanties van de Bijzondere 
Rechtspleging. 

Een eerste hoogtepunt in deze voor een onderzoeksinstituut 
bijzondere relatie, was de betrokkenheid op de achtergrond van 
adjunct-directeur Dolf Cohen bij de Haagse strafzaak tegen de 
Höhere ss- und Polizeiführer en Generalkommissar für das Si-
cherheitswesen Hanns Albin Rauter in 1948. In het Berlin Do-
cument Center van de Amerikaanse bezettingsautoriteiten had 
Cohen brieven gevonden van Rauter, Himmlers vertegenwoordi-
ger in bezet Nederland, aan Reichsführer-ss Heinrich Himmler. 
Daarin betoonde Rauter – de chef van politie en de ss, onderge-
schikt aan Himmler maar ook aan de Rijkscommissaris voor be-
zet Nederland, Arthur Seyss-Inquart – zich een fervent en  ijverig 
antisemiet voor wie de deportaties niet snel genoeg konden gaan. 
De vondst van deze brieven was van eminent belang, voor de 
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strafzaak, maar ook voor het prestige en de toekomst van het in-
stituut, dat in 1948 werd geconfronteerd met het eerste Haagse 
opheffingsbesluit. 

Maar er waren meer hoogtepunten in de samenwerking met 
Justitie. Bijvoorbeeld de rapportage van riod-onderzoeker Ben 
Sijes voor het proces tegen Adolf Eichmann in Jeruzalem (1961). 
De medewerking van onderzoeker Hans van der Leeuw in 1964 
aan het proces in München tegen Wilhelm Harster, Willi Zöpf 
en Gertrud Slottke (alle drie in de oorlog betrokken bij de depor-
tatie van Nederlandse Joden) en het zeer memorabele optreden 
van Ton Zwaan in januari 2004 in de strafzaak tegen de voorma-
lige president van Servië, Slobodan Milosevic, waren eveneens 
van groot belang. 

Iwan Demjanjuk
Het laatste voorbeeld van samenwerking tussen het niod en 
Justitie dateert van 2010. In dat jaar was Regina Grüter getui-
ge-deskundige in de precedentloze strafzaak tegen Iwan (John) 
Demjanjuk in München. Haar verklaring over de transportlijsten 
Westerbork-Sobibor toonde aan dat in Sobibor tienduizenden Jo-
den waren vermoord toen Demjanjuk daar werkte. De veroorde-
ling van Demjanjuk maakte het mogelijk om tegen de inmiddels 
hoogbejaarde kampbewakers Oskar Gröning en Reinhold Ham-
mel strafzaken te voeren.

Bij strafzaken als deze is de eerste vraag die door de media 
altijd wordt gesteld: waarom nu pas? Waarom heeft de Duitse 
justitie er zo lang over gedaan om weer een Holocauststrafzaak 
te voeren? Dat is een terechte vraag, want in totaal hebben vol-
gens historicus Dick de Mildt in de Bondsrepubliek minder dan 
duizend strafzaken plaatsgevonden tegen verdachten van mede-
plichtigheid aan de moord op miljoenen Joden.

In de zaak tegen Demjanjuk werd het begrip medeplichtig-
heid ruimer geïnterpreteerd dan voorheen. Zijn veroordeling was 
gebaseerd op de redenering dat dienstdoen in een vernietigings-
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kamp per se medeplichtigheid aan moord betekende. Demjanjuk 
stierf in 2012 in een verpleegtehuis voordat zijn zaak in hoger 
beroep was behandeld, maar deze ruimere opvatting van mede-
plichtigheid werd in 2016 in een uitspraak inzake het proces te-
gen de zogeheten ‘boekhouder van Auschwitz’, Oskar Gröning, 
door het Bundesgerichtshof goedgekeurd.

Mijn persoonlijke bemoeienis met deze strafzaak begon in de 
late zomer van 2008, toen mijn toenmalige collega Hans de 
Vries, de Holocaustoverlevende Jules Schelvis en ik een e-mail 
ontvingen van een Duitse oud-rechter, Thomas Walther, die 
als medewerker van de Zentrale Stelle der Landesjustizverwal-
tungen een aanklacht opstelde tegen de inmiddels hoogbejaarde 
Demjanjuk. De beklaagde was, nadat hij in 1993 inzake Tre-
blinka door het Israëlische hooggerechtshof vanwege twijfel over 
zijn identiteit was vrijgesproken, zojuist voor de tweede keer de 
Amerikaanse nationaliteit ontnomen. Blijkbaar had de regering 
van de Bondsrepubliek zich bereid verklaard deze strafzaak te 
laten voeren, nu wegens Demjanjuks werk in Sobibor in 1943. 
De Zentrale Stelle in Ludwigsburg, die in 2008 vijftig jaar be-
stond, is van oudsher de centrale Duitse instantie waar dit type 
aanklachten wordt voorbereid. In een later stadium wordt de 
aanklacht bewerkt door de officier van justitie die de zaak gaat 
voeren. In dit geval was het een officier van justitie in München, 
want in dat rayon had Demjanjuk het laatst verbleven, in een 
kamp voor ‘displaced persons’, voordat hij naar de Verenigde 
Staten emigreerde. 

De Zentrale Stelle in Ludwigsburg was tijdens de voorberei-
ding op zoek naar Nebenkläger, dat wil zeggen naar eerstegraads 
nabestaanden van de slachtoffers, die bereid zouden zijn om als 
civiele partij in dit Duitse strafproces op te treden. Het was toen 
al duidelijk dat het hier ook om een vorm van internationaal straf-
recht zou gaan, want de in Oekraïne geboren Demjanjuk zou in 
München terechtstaan als een ambtenaar van de Duitse staat op 
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verdenking van medeplichtigheid aan moord op, in het bijzonder, 
(Duitse) Joden uit bezet Nederland. 

Nebenkläger
In maart 2009 werd Demjanjuk door de Verenigde Staten aan 
Duitsland uitgeleverd. Met die uitlevering was de strafzaak een 
politieke onvermijdelijkheid geworden, hoewel formeel de recht-
bank in Duitsland beslist of een aanklacht wordt toegelaten en 
inderdaad een zaak wordt gevoerd. 

Toen dat was gebeurd, verschenen er twee dames op het to-
neel, die achteraf bezien meer dan wie dan ook deze zaak hebben 
vormgegeven en gewonnen: te weten Jetje Manheim en Rozette 
Kats van de Nederlandse Stichting Sobibor, die door Schelvis 
was opgericht. Via deze stichting werden, naast Jules Schelvis, 
meer dan twintig kinderen van Sobiborslachtoffers gevonden die 
Nebenkläger wilden zijn. Op de eerste procesdag al werden zij 
ondervraagd in de rechtbank naar hun relatie met de slachtoffers 
van Sobibor. Hun verklaringen waren ontroerend. Een van hen 
had een brief van zijn moeder bij zich. Een ander bezat hoege-
naamd niets van haar vader, zelfs niet één foto. Deze Nebenklä-
ger wisten toen niet dat de advocaat van de verdachte, Ulrich 
Busch, binnenskamers in twijfel had getrokken of hun familie 
wel werkelijk in Sobibor was vermoord.

De Duitse media kozen echter vanaf de eerste dag de kant van 
de Nebenkläger, die werden bijgestaan door acht Duitse advoca-
ten onder leiding van professor Cornelius Nestler van de Keul-
se universiteit. Op een later moment trad ook de Amsterdamse 
advocaat Manuel Bloch toe tot dit team. Maar hun emotionele 
begeleiding kwam van Jetje en Rozette en van hun collega’s van 
Joods Maatschappelijk Werk, die deze zware taak samen schijn-
baar moeiteloos tot een goed einde wisten te brengen.

De strafzaak zelf bleef uitermate spannend, want er waren 
genoeg onzekerheden. Niet alleen hanteerde men de ruimere 
opvatting van het misdrijf medeplichtigheid – aanwezigheid als 
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kampbewaker was voldoende om medeplichtig te zijn aan moord 
– maar ook ging het om een zeer oude verdachte, om een mogelijk 
vervalste ss-identiteitskaart (deze werd echt bevonden), over een 
detacheringslijst (eveneens echt bevonden) en om een getuige, 
Ignat Danilchenko, die inmiddels niet meer in leven bleek te zijn.

De dag van het vonnis in mei 2011 was even ontroerend als de 
eerste dag. Eindelijk kreeg Demjanjuk zijn straf. Van de stokoude 
verdachte werd verlangd dat hij ging staan (hij had twee jaar lang 
niet terechtgestaan maar ‘terechtgelegen’). Hij moest horen hoe 
de voorzittende rechter Ralph Alt in 2011 vonnis wees over een 
misdaad die in 1943 was gepleegd. Het oudste slachtoffer van die 
moord was een in 1848 geboren man, en die man, ‘meneer Dem-
janjuk, had het verdiend om in eer en waardigheid in zijn eigen 
bed te sterven.’

Demjanjuk werd veroordeeld voor zijn werk in Sobibor, maar 
bij de vermelding van de transporten uit bezet Nederland werden 
ook steeds de namen genoemd van de vermoorde vaders en moe-
ders van de Nebenkläger. Iedere keer dat rechter Alt een van die 
namen uitsprak, sloeg een golf van emoties door de ruimte met 
nerveuze en vermoeide Nebenkläger.

De nieuwe medeplichtigheidsconstructie, zoals die door Thomas 
Walther is bedacht, heeft zichzelf inmiddels bewezen. De ver-
dedigers van de verdachten hebben weinig verweer. In dit type 
strafzaken is er nog geen vrijspraak geweest. Maar er is ook een 
keerzijde: doordat de rechtbank de zaak tegen Hubert Zafke we-
gens Auschwitz heeft vertraagd is hij komen te overlijden. De 
zaak tegen Hans H. wegens Mauthausen is na vertraging gestopt, 
omdat hij inmiddels echt te ziek is geworden om terecht te staan. 
In beide gevallen waren er slachtoffers uit bezet Nederland en 
dus ook potentiële Nederlandse Joodse en niet-Joodse Neben-
kläger. En die vertragingen zijn ontstaan, omdat er nog steeds 
Duitse rechters zijn, die liever geen Holocaustverdachten in hun 
beklaagdenbank zien. 
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Verder lezen:
Dick de Mildt, In the Name of the People. Perpetrators of Genocide 
in the Reflection of their Post-War Prosecution in West-Germany. The 
‘Euthanasia, and ‘Aktion Reinhard’ Trial Cases (Den Haag 1996).
M. Bloch, J. Houwink ten Cate en H.G. van der Wilt, ‘Íwan 
Demjanjuk voor de Rechtbank,’ in: Nederlands Juristenblad 85, 44/45 
(2010).
De belangrijkste Duitse processtukken inzake Demjanjuk, Gröning, 
Hammel en Zafke staan op de websites van de advocaten van de 
Nebenkläger: www.nebenklage-sobibor.de en www.nebenklage-
auschwitz.de.
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‘Historici zijn geen deskundigen op het 
gebied van moraliteit.’ 
Interview met Hans Blom, oud–directeur van het niod

Jeroen Kemperman en Eveline Buchheim

‘Het Srebrenica-onderzoek, dat overkwam mij eigenlijk al op de 
dag dat ik hier aantrad,’ zegt oud-directeur Hans Blom als hem 
wordt gevraagd naar het enorme rapport dat hem bij het grote pu-
bliek tot een bekend historicus heeft gemaakt. ‘Het had een enorme 
impact op hoe het bij het instituut allemaal liep.’ En dat terwijl 
hij eigenlijk met een heel andere opdracht naar het riod was ge-
komen. Sinds de pensionering van Loe de Jong en de voltooiing 
van diens Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede We-
reldoorlog eind jaren tachtig was Oorlogsdocumentatie op zoek 
naar een nieuwe focus. Het leek Blom ‘wel aardig’ om als nieuwe 
directeur een andere wetenschappelijke koers uit te zetten. In zijn 
oratie ‘In de ban van goed en fout’ had hij daar immers reeds de 
mogelijke contouren van geschetst. Binnen het instituut bestond 
daar ook  voldoende draagvlak voor. ‘Het was een groep van mo-
derne auteurs,’ zo omschrijft hij de onderzoekers van wie hij er een 
flink aantal al kende, ‘die, ieder met eigen varianten, eigenlijk 
op een heel oorspronkelijke manier met geschiedschrijving bezig 
 waren.’  
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In tegenstelling tot wat soms gedacht werd, was het zeker niet zo 
dat Blom hetgeen zijn illustere voorganger tot stand had gebracht 
negatief beoordeelde. ‘Het werk van Loe de Jong was een prach-
tige bekroning van een fase die heel nuttig en mooi is geweest. 
Ik vond alleen dat we misschien op een andere manier verder 
moesten gaan.’

Welke manier zou dat dan moeten zijn? Blom had er al voor 
zijn aanstelling met allerlei mensen binnen en buiten het insti-
tuut over gesproken. ‘We zouden proberen om, met erkenning 
van de morele en politieke lading waar je als instituut niet onder-
uit komt, toch in het onderzoek zo wetenschappelijk mogelijk te 
werk te gaan,’ zo vat hij het belangrijkste uitgangspunt samen. 
Zo precies mogelijke reconstructies en analytisch-verklarende in-
terpretaties, dat was waar het in de eerste plaats om moest gaan. 
‘De morele dilemma’s uit het verleden spelen daarin natuurlijk 
wel een rol, maar het draagt niet bij aan historisch inzicht als 
de historicus daar persoonlijke en eigentijdse kwalificaties aan 
toevoegt,’ vindt Blom. ‘Historici zijn geen deskundigen op het 
gebied van moraliteit, dat zit niet in ons vak.’ Bovendien zou het 
werkterrein van het instituut moeten verbreden, zowel thema-
tisch, geografisch als in de tijd. Het idee was om meer aandacht 
te geven aan hetgeen in Azië was gebeurd, maar ook om interna-
tionaal vergelijkend onderzoek te doen. Hij had veel zin in zijn 
nieuwe functie: ‘Ik had bestuurlijke ervaring en houd wel van een 
potje organiseren.’

Srebrenica
Maar toen kwam het verzoek van de minister van Onderwijs. Het 
was nog in de nadagen van zijn werkzaamheden bij de Universiteit 
van Amsterdam, vlak voordat hij bij het riod zou beginnen. ‘We 
hadden de laatste stafvergadering waar ik bij was,’ herinnert hij 
zich, ‘en na afloop daarvan kom ik terug op mijn kamer en daar 
ligt een briefje van de secretaresse van de vakgroep. Of ik mi-
nister Ritzen wilde bellen, in de ministerraad stond er nota bene 

Niod boek 3.indd   106 08-04-20   17:05



‘historici zijn geen deskundigen op het gebied van moraliteit.’ 

107

bij. Je denkt dan natuurlijk: in godsnaam, wat kan hier aan de 
hand zijn? Ze hebben iets gevonden, maar wat?’ Het bleek om Sre-
brenica te gaan. Na de val van de enclave was een gestage stroom 
van echte en vermeende onthullingen op gang gekomen die grote 
maatschappelijke en politieke onrust veroorzaakte. Het kabinet 
verzocht het riod om een veelomvattend onderzoek in te stellen. 
‘Dat kwam voor mij als een grote verrassing,’ zegt Blom. ‘De rege-
ring had al wel toegezegd dat er naar de mogelijkheden voor zo’n 
onderzoek gekeken zou worden, maar ik dacht daarbij eerder aan 
een internationaal onderzoek onder auspiciën van de Verenigde 
Naties.’ Veel tijd om van de verrassing te bekomen had hij echter 
niet: de minister wilde binnen een paar dagen ‘ja’ of ‘nee’ horen. 
‘Dat werd heel nadrukkelijk gezegd, dat het een hele snelle beslis-
sing moest zijn, omdat het gevaar van uitlekken groot was.’

Onmiddellijk werden, samen met het bestuur en het manage-
mentteam van het instituut, de voors en tegens afgewogen. Voor 
beide kanten viel wat te zeggen. Aan de ene kant was er het argu-
ment dat hier sprake was een maatschappelijk, politiek en moreel 
vraagstuk waarbij enorme behoefte bestond aan een diepgaande 
en degelijke historische reconstructie. ‘Je moet wel hele goede 
argumenten hebben om daar “nee” tegen te kunnen zeggen,’ stelt 
Blom. ‘Je zou het zelfs een maatschappelijke plicht kunnen noe-
men om zo’n onderzoek uit te voeren.’ Aan de andere kant kwam 
het verzoek op een zeer ongelukkig moment in de geschiedenis 
van het instituut, nog voordat de nieuwe koers goed was uitge-
werkt. Maar zag het riod het toen niet ook als een mooie kans om 
een nieuwe richting in te slaan en het onderzoek te verbreden? 
‘Nee, daar heb ik niet aan gedacht,’ zegt Blom gedecideerd. ‘Het 
verzoek kwam wel heel abrupt en het lag qua onderwerp ver weg 
van ons normale werkterrein. Maar ik had wel in een interview 
gezegd dat het instituut in de toekomst meer dingen in de rich-
ting van maatschappelijke dienstbaarheid zou kunnen doen. Dat 
kan bij uitstek door het zorgvuldig uitzoeken van gebeurtenissen 
uit het verleden, die de samenleving bezig houden.’
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Hoewel het afbreukrisico van zo’n onderzoek dat alom in de 
aandacht staat groot werd geacht, was uiteindelijk het unanie-
me oordeel dat positief op het verzoek uit Den Haag gereageerd 
moest worden. Maar dan wel op voorwaarde dat er daadwerkelijk 
onafhankelijk en diepgaand onderzoek mogelijk was. Dat bete-
kende in ieder geval dat alle relevante Nederlandse bronnen voor 
de onderzoekers toegankelijk moesten zijn en dat de resultaten 
zonder tussenkomst van de overheid gepubliceerd zouden wor-
den. ‘En omdat we volstrekt niet konden overzien hoeveel het 
zou gaan kosten, werkten we met een open budget, wat niet vaak 
voorkomt.’ Dat het rapport uiteindelijk duizenden pagina’s zou 
gaan tellen was op dat moment niet voorzien. Het onderzoek 
kreeg echter al snel een geheel eigen dynamiek. ‘We konden geen 
enkel punt waarover discussie was geweest onbesproken laten,’ 
legt Blom uit. ‘En we konden ook geen nieuwe ontdekkingen 
weglaten. Alles moest erin, niet alleen alles wat zich in en om de 
enclave afspeelde – de ervaringen van de in het nauw gebrachte 
en later vermoorde Bosnische moslims en van Dutchbat –, maar 
ook de ingewikkelde historische context, en alle militaire, bin-
nenlands-politieke, buitenlands-politieke, culturele en economi-
sche factoren die van belang waren.’

Terugkijkend is Blom niet ontevreden over het eindresultaat. 
Het is wel ‘een onmogelijk dik rapport’ geworden, geeft hij toe, 
maar de inhoud staat volgens hem in hoofdlijnen nog overeind. 
De onderzoekers hebben meer informatie boven water gekregen 
dan ze aanvankelijk voor mogelijk hadden gehouden. Hij heeft 
dan ook de indruk dat het Srebrenica-onderzoek de reputatie van 
het instituut op het terrein van degelijkheid en grondigheid wel 
heeft bevestigd, maar het is bepaald geen gemakkelijke opgave 
geweest. Het was een onderzoek met een flinke emotionele weer-
slag, niet alleen bij de diegenen die het op de Balkan allemaal 
hebben meegemaakt, maar tot op zekere hoogte ook bij de on-
derzoekers. ‘En om dat goed te begeleiden, daar ben ik eigenlijk 
niet voor opgeleid,’ zegt hij achteraf. ‘Dat is voor mij dus ook een 
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beetje zoeken en tasten geweest.’ Gelukkig heeft hij zich daarbij 
gesteund geweten door vele anderen in de onderzoeksgroep en in 
het instituut, in de eerste plaats door het hoofd van de afdeling 
Onderzoek, Peter Romijn, met wie hij samen de eindverantwoor-
delijkheid voor het rapport heeft gedragen.

Maatschappelijke functie
Het Srebrenica-onderzoek heeft de naamsbekendheid van zowel 
het instituut als zijn directeur enorm vergroot. Dat kwam in niet 
geringe mate doordat de regering naar aanleiding van het niod- 
rapport aftrad. ‘Er is wel gezegd dat ik de enige historicus in de 
wereldgeschiedenis was die een kabinet ten val heeft gebracht,’ 
memoreert Blom. ‘Dat klopt niet, maar het was wel geestig.’ De 
reacties na verschijning van het rapport vielen hem echter wel 
tegen. De conclusie die in de pers al snel werd getrokken was dat 
Dutchbat volgens de onderzoekers geen blaam trof, hoewel dat 
nergens zo in het rapport stond. Verder stonden in de media, en 
overigens ook later in de parlementaire enquête, vooral Haag-
se kwesties centraal, terwijl de tragedie op de Balkan natuurlijk 
de echte kern van de zaak was. ‘Waar ging het over? Over het 
mislukte fotorolletje. Ik werd eindeloos doorgevraagd over het 
fotorolletje. En het ging over welke minister of hoge militair zou 
moeten opstappen.’ Hoewel het aftreden van het kabinet-Kok 
een diepgaande politieke discussie over het rapport in de kiem 
smoorde, kon Blom die beslissing wel begrijpen. ‘Ik had daar veel 
respect voor. Er moet een keer iemand zijn die de verantwoorde-
lijkheid neemt,’ vindt hij, ‘ook al had dat op grond van de resul-
taten van het onderzoek niet per se gehoeven.’

Gevraagd naar de specifieke werksfeer bij het niod, antwoordt 
Blom dat het karakter van het niod naar zijn idee toch wel an-
ders is dan van andere instellingen. De betrokkenheid van het 
personeel bij de geschiedenis van de oorlog is enorm. Er werken 
bovendien veel markante mensen, ‘de meeste met hun eigenaar-
digheden, maar dat maakt het ook aantrekkelijk om er te werken’. 
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Onderzoek doen naar de geschiedenis van de Tweede Wereld-
oorlog lijkt deels van een andere aard te zijn dan je verdiepen in 
bijvoorbeeld de middeleeuwen. Het betreft recente kwesties die 
ook tegenwoordig nog relevant zijn en waar bij het grote publiek 
doorgaans veel belangstelling voor bestaat. De aparte lading die 
de oorlog heeft zal volgens Blom nog wel even blijven, ook als de 
laatste personen die het zelf hebben meegemaakt er niet meer 
zijn. Tot 1940 was het de Tachtigjarige Oorlog die eeuwenlang in 
het Nederlandse collectieve geheugen heel dominant is geweest 
en ook grote emoties heeft opgeroepen. Dus zolang er zich geen 
gebeurtenis met een vergelijkbare ingrijpende betekenis voor-
doet, zal de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog waar-
schijnlijk deel van de publieke ervaring blijven uitmaken. 

‘Ik heb niet de illusie dat er lessen te leren zijn,’ antwoordt 
Blom op de vraag of uit de geschiedenis iets te leren valt. Sterker 
nog, hij is er ‘diep van overtuigd dat het niet zo is.’ Maar dat 
wil niet zeggen dat geschiedenis geen enkele maatschappelijke 
functie heeft. Die is er volgens hem wel degelijk, namelijk vol-
doen aan de maatschappelijke behoefte aan informatie en begrip. 
Het is niet zo dat het verleden panklare oplossingen voor actuele 
kwesties kan bieden, maar door historische studie kan wel meer 
inzicht in de hedendaagse problematiek worden verkregen. ‘We 
kunnen altijd nog hopen,’ voegt hij daaraan toe, ‘– en daar komt 
de optimist in mij boven – dat dit dan ook tot betere beslissingen 
leidt.’ De historicus Arie van Deursen heeft gezegd dat van de 
geschiedenis niets te leren valt, maar dat je er wel wijs van kunt 
worden. Bloms eigen variant daarop is: ‘Je kunt van de geschie-
denis niets leren, maar zij geeft wel te denken.’
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De Waffen-ss’ers
Onderzoek naar ‘foute’ Nederlanders

Ismee Tames

Rond sommige onderwerpen blijft een aura van mysterie en huive-
ring hangen. Een van die onderwerpen is de Waffen-ss. Als onder-
zoeker van het niod heb ik meerdere malen gewerkt aan projecten 
waarbij Nederlanders die zich bij deze organisatie hadden aange-
sloten in beeld kwamen.

Mijn eerste project bij het niod, een onderzoek naar kinderen 
van nsb’ers en andere ‘foute’ Nederlanders na de oorlog, bracht 
me in contact met mensen van wie de vader bij de Waffen-ss 
dienst had genomen. Ik was toen meer in hun eigen persoonlijke 
verhaal geïnteresseerd dan in dat van hun vader, maar die twee 
dingen waren natuurlijk niet los van elkaar te zien. Het boek ging 
over de kinderen, maar veel van hun verhalen gingen over de 
ouders. Soms sprak er afschuw en zelfs angst uit: stel dat hun 
vader op enigerlei wijze betrokken was geweest bij de Holocaust. 
Misschien wel had deelgenomen aan executies. Of aan de ver-
nedering van vervolgde Joden. Anderen benadrukten juist dat 
hun vader een avonturier was en maar wat deed: hij had net zo 
goed bij het verzet kunnen gaan, alleen liep het toevallig anders. 
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De reacties van buitenstaanders die over dit onderzoek hoorden 
waren overeenkomstig: afschuw aan de ene kant, het opperen van 
verzachtende omstandigheden aan de andere kant. Een van de 
resultaten van het onderzoek en het daaruit voortgekomen boek 
laat vooral zien hoe belangrijk de relatie met de ouders was voor 
hoe het de kinderen was vergaan.

Oudere generatie
Mijn volgende project ging over de lotgevallen van zogeheten 
‘foute Nederlanders’ en hun gezinnen na de oorlog. Wat kwam er 
van hen terecht? Konden mensen weer terugkeren in de samen-
leving of waren zij voor altijd paria’s? Nu betrok ik nadrukkelijk 
ook de oudere generatie in mijn onderzoek. Het was inmiddels 
rond 2010, dus het houden van interviews met mensen die gebo-
ren waren aan het begin van de vorige eeuw was al geruime tijd 
steeds moeilijker geworden.

Tijdens dit onderzoek werd me opvallend vaak de vraag ge-
steld: ‘Spreek je ook met ss’ers?’ Natuurlijk sprak ik hen, maar zij 
waren maar een deel van de groep ‘foute Nederlanders’. Er zijn zo 
veel mensen die na de oorlog het label ‘fout’ kregen en als gevolg 
daarvan werden bestraft. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen 
die lid waren geweest van de nsb of verraad hadden gepleegd, om 
profiteurs en om mensen die hulp hadden verleend aan de vijand. 
Het was eveneens opvallend dat mensen die op mijn onderzoek 
reageerden vooral geïnteresseerd waren in interviews, terwijl er 
zo veel andere bronnen zijn. Zo zijn er persoonlijke documenten 
als dagboeken en brieven, die familieleden ter inzage gaven of 
die al in de niod-collectie waren opgenomen. Er is materiaal in 
archieven van kerkgenootschappen, sociale diensten en de poli-
tie (met name het deel van het politiearchief met betrekking tot 
‘Vreemdelingen’, waar ook iedereen onder geschaard werd die 
zijn of haar nationaliteit was kwijtgeraakt vanwege dienstneming 
in vreemde krijgsdienst, zoals de Waffen-ss of Kriegsmarine). 
Bronnen zijn ook te vinden bij het ministerie van Justitie en bij 
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politieke partijen, in kranten en parlementaire debatten. Er is een 
grote rijkdom aan materiaal voor wie inzicht wil krijgen in hoe 
het deze heterogene groep vergaan is. 

Het was fascinerend om te zien hoe sommige mensen een le-
ven van twaalf ambachten dertien ongelukken leidden, anderen 
hardnekkige nazi’s waren en bleven en weer anderen, ook na de 
oorlog, schijnbaar zonder problemen overal doorheen wisten te 
zeilen. En ook hoe belangrijk de directe omgeving was: kreeg 
iemand een tweede kans? Of bleef het ‘foute verleden’ altijd als 
een soort zwaard van Damocles boven iemand hangen en léék 
iemand misschien wel volledig geaccepteerd en zelfs succesvol, 
maar bestond toch het gevoel dat dit voorwaardelijk was. Een con-
ditionele acceptatie en integratie. Dit gaf veel inzicht in de histo-
rische dynamiek rond integratie en uitsluiting in de Nederlandse 
samenleving. Het zijn patronen van conditionele acceptatie die nu 
nog steeds bestaan in ‘het integratiedebat’, waar menigeen uit een 
minderheidsgroep moedeloos van wordt, want er hoeft maar iets 
te gebeuren en je staat er weer buiten. En iedereen weet dat.

In deze periode dook ik ook dieper in de archieven van de 
Bijzondere Rechtspleging. Soms bleef het niet bij de bestudering 
van een dossier, maar kwam het ook tot een gesprek met de per-
soon over wie het ging. Het waren fascinerende ontmoetingen, 
zoals een huisbezoek bij een oudere heer die me nog de trofeeën 
van zijn gevechten aan het Oostfront liet zien en bleef volhouden 
dat Auschwitz een Joodse leugen was om interne verdeeldheid te 
zaaien binnen ‘het blanke ras’. Of de man die destijds ter dood 
was veroordeeld wegens verraad, maar nog steeds hoopte op be-
wijs van zijn onschuld. De geïnterviewden beperkten zich dus 
niet tot het beantwoorden van vragen, maar zonden ook bepaalde 
boodschappen uit. Dat leverde genoeg stof tot nadenken op.

Gedigitaliseerde collecties
Enkele jaren later raakte ik opnieuw betrokken bij een plan waar 
de omgang met ‘foute Nederlanders’ een hoofdrol in speelde: een 

Niod boek 3.indd   113 08-04-20   17:05



ismee tames

114

pilotproject om te onderzoeken wat de nieuwe mogelijkheden 
waren als het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (cabr) 
digitaal doorzoekbaar zou worden gemaakt. De betrokkenheid bij 
dit project liet me weer op een andere manier naar het onderwerp 
Waffen-ss’ers kijken. Maandenlang heb ik naar manieren gezocht 
om erachter te komen of ik uit de gedigitaliseerde steekproef alle 
mensen kon filteren die veroordeeld waren voor dienstneming bij 
de Waffen-ss. Dat bleek nog niet zo eenvoudig te zijn, maar lukte 
uiteindelijk redelijk. Het resultaat was een volstrekt willekeurige 
verzameling van mensen die veroordeeld waren. Vervolgens pro-
beerde ik van deze groep een beeld te krijgen: hoe oud waren zij 
bij dienstneming in de Waffen-ss? Is er een verband tussen hun 
leeftijd en hun straf? Waar kwamen zij vandaan? Wat valt er te 
vinden over eventuele betrokkenheid bij de Holocaust? 

Wie met gedigitaliseerde collecties kan werken, kan op zoek 
gaan naar patronen. Voor dit pilotproject was het nog te vroeg 
om echt baanbrekend onderzoek te doen. Dat is niet alleen een 
kwestie van wachten op verbeterde technische mogelijkheden. 
Wat me tijdens dit pilotproject vooral duidelijk werd, was hoe-
zeer het gevaar van ‘disambiguation’ loerde, dat wil zeggen het 
ondubbelzinnig maken van de bronnen omdat je anders niet 
goed kunt tellen. En tellen is wat je geneigd bent te doen wan-
neer materiaal digitaal is: hoeveel treffers als ik dit invoer of 
iets anders? Om op de resultaten vervolgens bijvoorbeeld sta-
tistiek of visualisaties los te laten. Het probleem is dat histori-
sche bronnen vrijwel nooit terug te brengen zijn tot eenduidige 
data. Onderzoekers maken steeds keuzes en zijn uit de aard der 
zaak geïnteresseerd in verandering. Kortom, wat vanuit het ene 
pers pectief belangrijk is om naar voren te halen uit de bronnen, 
is vanuit een ander perspectief slechts bijzaak. En in een pro-
ces-verbaal uit 1945 zegt een verdachte misschien wel iets heel 
anders dan in een verhoor twee jaar later. Als er dan inderdaad 
geteld wordt, moet het telraam dus om kunnen gaan met dit 
soort ambiguïteit in de bronnen. 
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De gegevens van de Waffen-ss’ers in deze dataset lieten zien 
hoe zij door het proces van de Bijzondere Rechtspleging heen 
kwamen: er waren de opsporingsambtenaren, soms mensen voor 
wie een rol in het lokale verzet naadloos overging in een functie 
bij de politieke opsporingsdiensten, en er waren de getuigen die 
een karakterschets gaven of melding deden van ‘goed’ of ‘fout’ 
gedrag. Je had te maken met de vonnissen, soms de gratiëring, 
de reclassering, de behulpzame (of dwingende) hand van een do-
minee of pastoor. 

Het bleek een groot voordeel om al veel met het cabr-archief 
gewerkt te hebben, anders was het moeilijk geweest om met de 
dataset uit de voeten te kunnen. Veranderende verklaringen, el-
kaar tegensprekende gegevens (soms zelfs zo basaal als een naam 
of woonplaats): het toonde maar weer eens dat dit archief niet 
zozeer ‘het verhaal’ over een verdachte (of slachtoffer) liet zien, 
maar dat er allerlei mensen in voorkomen die in de tweede helft 
van de jaren veertig in enigerlei rol betrokken waren bij de Bij-
zondere Rechtspleging. Die informatie gaven, of stilhielden. Die 
bewijsstukken zochten, of weglieten. Die bepaalde vragen stel-
den, en andere niet. 

Het pilotproject was een unieke kans om op een nieuwe ma-
nier naar de ervaring van opsporing en bestraffing te kijken. 
Weer waren de vragen van belangstellenden meestal gericht op 
wat daaruit nu te leren viel over de ‘daders en slachtoffers’. Dit 
project gaf echter vooral inzicht in de dynamiek tussen al deze 
mensen in al deze rollen. Het toont niet ‘het oorlogsverhaal’, 
maar hoe mensen gerepresenteerd zijn in dit archief van vervol-
ging en berechting. 

De fascinatie voor de Waffen-ss blijft bestaan, binnen en buiten 
academische kringen, maar de manieren waarop we naar dit on-
derwerp onderzoek kunnen doen, zijn voortdurend aan verande-
ring onderhevig. Ook hier is sprake van een dynamisch proces.
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Verder lezen:
Ismee Tames, Besmette Jeugd. Kinderen van nsb’ers na de oorlog 
(Amsterdam 2009).
Ismee Tames, Doorn in het vlees. Foute Nederlanders in de jaren vijftig 
en zestig (Amsterdam 2013).
‘De mensen van triado. Ismee Tames,’ www.oorlogsbronnen.nl, 27 
maart 2019.
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Wetenschap voor iedereen 
Het open access–tijdschrift  
‘Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies’

Marjo Bakker en Madelon de Keizer

‘We kunnen het land bevrijden van alle vuiligheid!’ Dat was de 
omineuze verkiezingsbelofte waarmee de rechts-extremistische 
partij Gouden Dageraad bij de Griekse parlementsverkiezingen 
van 2012 ruim zes procent van de stemmen wist te verwerven. En 
daarmee, voor het eerst sinds deze antisemitische en anti-immi-
grantenpartij in 2009 aan de parlementsverkiezingen deelnam, ook 
daadwerkelijk in het parlement kwam. Een partij waarvan de leden 
uitdagend de Hitlergroet brachten, nazigedachtegoed koesterden en 
niet schroomden politieke tegenstanders op straat te lijf te gaan of 
zelfs te vermoorden. De partij was overigens maar een van de ui-
tingen van het rechtspopulisme dat in het eerste decennium van de 
eenentwintigste eeuw de kop opstak. De ruk naar extreem rechts kon 
je ook zien in Vlaanderen, Frankrijk, Italië en Denemarken, en, 
niet te vergeten, in Nederland. 

Dat alles kon een onderzoeker van het niod uiteraard niet onbe-
roerd laten. De vraag rees of hier soms sprake was van ‘levend 
fascisme’. Ging het hier om een fenomeen uit de jaren dertig en 
de Tweede Wereldoorlog dat opnieuw actueel was? Bij het niod 
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werd destijds geen specifiek onderzoek naar fascisme gedaan. 
Moest deze leemte in het onderzoek, gezien de internationale 
opkomst van het rechtspopulisme, daarom niet snel opgevuld 
worden? Het onderwerp zou tevens aansluiten bij het in zwang 
zijnde ‘valorisatiecriterium’ dat de knaw hanteerde voor nieu-
we onderzoeksprojecten: inzichten uit de wetenschap moesten 
bruikbaar worden gemaakt voor de samenleving.

niod-onderzoeker Madelon de Keizer nam de uitdaging aan. 
In de Radboud Universiteit te Nijmegen vond zij een partner om 
een gezamenlijk onderzoeksproject naar fascisme in vergelijkend 
perspectief te starten. Daarin zou ook plaats zijn voor promoven-
di. De aftrap vond plaats in juni 2008 bij het niod tijdens een 
geanimeerde bijeenkomst met geïnteresseerde studenten en do-
centen. Gast was de erudiete Brit Roger Griffin. Hij is de auteur 
van een aantal belangrijke studies over fascisme die tot een breed 
internationaal debat hebben geleid. Op deze bijeenkomst vielen de 
woorden ‘open access’ en ‘e-journal’ als mogelijkheid voor snelle 
verspreiding van de onderzoeksresultaten. Niet alleen academici 
maar ook maatschappelijk betrokkenen, nationaal en internatio-
naal, hadden hier wel oren naar. Hoewel geen van de aanwezigen 
verstand had van deze nieuwe manier van publiceren en ideeën-
uitwisseling, leek zoiets juist voor dit project erg beloftevol. 

Het bleef niet bij een idee. De Keizer had als hoofdredac-
teur van de niod-jaarboeken goed contact met de uitgever Marti 
Huetink. Het toeval wilde dat hij net was overgestapt naar uit-
geverij Brill en daar graag iets nieuws wilde opzetten: digitale 
uitgaven. Hij zou de ideale partner in het project blijken te zijn, 
omdat het onderwerp een internationaal gerenommeerde uitge-
ver nodig had. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (nwo) stelde bovendien in 2010 een nieuwe 
subsidieronde open, speciaal voor de opzet van open access tijd-
schriften in de geesteswetenschappen. De Keizer werd door het 
niod deels vrijgesteld voor dit project en niod-informatiespeci-
alist Marjo Bakker werd managing editor bij het tijdschrift zelfs 
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nog vóór de subsidietoekenning van nwo een feit was. Brill zag 
kansen en verbond zich aan de subsidieaanvrage. Tot slot was de 
internationale steun van Roger Griffin onontbeerlijk.

De publiek-private samenwerking niod-Brill wierp haar 
vruchten af. In februari 2011 kende nwo een subsidie toe om in 
drie jaar tijd het peer reviewed (waarbij artikelen onderworpen 
zijn aan collegiale toetsing) open access-tijdschrift Fascism. Jour-
nal of Comparative Fascist Studies op te zetten en te verzelfstan-
digen. Met zo’n startsubsidie, de steun van een enthousiast insti-
tuut, van een net zo’n enthousiaste uitgever en van een klinkende 
internationale board of editors gloorde succes aan de horizon. 

Vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties
Al spoedig bleek echter dat het publiceren in open access in de 
eerste jaren nog verre van een gelopen race was. Open access 
betekent dat een publicatie vrij en gratis online toegankelijk is, 
dat wil zeggen vrij van juridische (auteursrecht), financiële (be-
taalmuren) en technische barrières. Wetenschappelijk publiceren 
is echter niet vrij van kosten: íemand moet die toch echt betalen. 
Bij open access betaalt echter niet de lezer (via abonnementskos-
ten), maar de auteur of zijn instelling of een subsidiegever via 
zogenoemde article processing charges (apc’s). Nieuw is ook dat 
de schrijvers hun auteursrecht niet meer overdragen aan de uit-
gever maar het zelf houden, zodat ze hun publicatie makkelijker 
kunnen delen. Door een Creative Commons-licentie is vooraf 
duidelijk hoe je een publicatie mag hergebruiken. Open access 
bevordert zo de vrije wetenschappelijke uitwisseling. 

Open access was een antwoord op twee situaties die steeds 
problematischer werden. Bibliotheken konden de steeds hoger 
wordende abonnementskosten van de ‘big deals’ van de grote uit-
gevers nauwelijks meer opbrengen. Daarmee kwam de toegan-
kelijkheid van wetenschappelijke literatuur in gevaar. Daarnaast 
werkten wetenschappers als auteur en peer reviewer gratis mee 
aan het floreren van tijdschriften waar de grote uitgevers vervol-
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gens enorme winsten mee maakten. De auteur zelf had daarna 
over zijn of haar artikel geen zeggenschap meer. 

Een andere vraag die steeds vaker gesteld werd, was of het 
niet vreemd is dat publiek gefinancierd onderzoek niet vrij be-
schikbaar is voor iedereen. De komst van het World Wide Web 
in 1991 zorgde ervoor dat auteurs begonnen te experimenteren 
met zelf online publiceren om de uitgevers te omzeilen. In 2002 
werd de term ‘open access’ gemunt in het Budapest Open Access 
Initiative. In 2003 werden de uitgangspunten van open access 
beschreven in de Berlin Declaration on Open Access to Knowledge 
in the Sciences and Humanities.

Maar wie gaat dat betalen?
Vrije toegang tot wetenschappelijke kennis, niemand kan daar 
tegen zijn. Maar dat de auteur nu moest betalen voor de publi-
catie van zijn artikel bleek een struikelblok. Als hoofdredacteur 
en managing editor kregen we naast positieve ook flink wat boze 
reacties op ons initiatief: je gaat toch niet betalen om te publi-
ceren? En wie kon garanderen dat een slecht artikel niet toch 
gepubliceerd wordt omdat de uitgever dan geld krijgt van de au-
teur? De wetenschappelijke integriteit was hier in het geding. Dat 
wetenschappers al jaren steeds minder zeggenschap hadden over 
hun eigen publicaties leek nu even helemaal vergeten. 

Wat ook in de weg stond was dat wetenschappers ‘gratis’ over 
fascisme konden publiceren in bestaande gerenommeerde histo-
rische tijdschriften. Fascism had die begeerde status nog niet, dus 
waarom zou je, afgezien van een mogelijk groter bereik (dat ook 
nog niet bewezen was), betalen voor publiceren? Dan speelde nog 
mee dat er bij onderzoekers in de geestes- en sociale wetenschap-
pen veel minder geld rondgaat dan bij de bèta’s. Zo creëerde open 
access in dit geval juist een nieuwe barrière. Een drempel die 
we probeerden te slechten door het kwijtschelden van de apc bij 
behoeftige auteurs en door de kracht van ons netwerk, waardoor 
toch artikelen binnen kwamen druppelen. 
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Na drie jaar stopte de financiering van nwo, maar Fas-
cism kon in 2014 financieel nog lang niet op eigen benen staan. 
Daar had nwo zich danig op verkeken bij het uitschrijven van 
de subsidieoproep. Bijna alle van de twintig tijdschriften uit de 
nwo-subsidieronde zochten naar andere subsidiegevers en busi-
nessmodellen, vooral omdat de apc’s onvoldoende werkten. Een 
enkel tijdschrift dacht erover om dan maar (weer) een gewoon 
abonnementstijdschrift te worden en achter de betaalmuur te 
verdwijnen. Dat wilden we met Fascism niet laten gebeuren. De 
toekomst voor open kennisdeling was te beloftevol en te urgent. 
Na een mislukte subsidieaanvraag bij andere fondsen, nam Brill 
ruimhartig de financiering over. Het zwakke businessmodel bleef 
echter een probleem, tot we in april 2015 de oplossing gevonden 
leken te hebben: een internationale vereniging van fascismeon-
derzoekers, waarvan het lidmaatschapsgeld zou worden besteed 
aan het tijdschrift, zodat de auteurs geen apc’s meer hoefden te 
betalen. In 2018 werd comfas, de International Association for 
Comparative Fascist Studies, gelanceerd. De Central European 
University in Boedapest – nota bene in 2018 in haar bestaan be-
dreigd door precies de ontwikkelingen die de comfas-leden be-
studeren – was de drijvende kracht. Het zal nog wel een paar 
jaar duren, maar dan kan Fascism kostendekkend en hopelijk zelfs 
rendabel worden geproduceerd.

De opbrengst van open access
Hoewel de hoeveelheid kopij de eerste jaren te wensen overliet, 
wisten we toch mooie nummers te produceren. Het nul-num-
mer met een veel gedownload richtinggevend artikel van Roger 
Griffin (‘Studying Fascism in a Postfascist Age. From New Con-
sensus to New Wave?’) en een aantal statements van fascisme- 
experts verscheen in december 2011, en het eerste volwaardige 
nummer in april 2012. Elke jaargang kent twee afleveringen. In 
2020 verschijnt alweer de negende jaargang. Artikelen over histo-
risch fascisme in Italië, Roemenië, Letland en Japan, en artikelen 
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over hedendaagse rechts-extremistische partijen en ontwikkelin-
gen wisselen elkaar af. Themanummers over fascistische archi-
tectuur, Oost-Europa, Scandinavië en de Baltische staten, over 
veteranen en over het gebruik van de klassieke oudheid door het 
fascisme of rechtspopulisme zagen het licht. Auteurs van over de 
hele wereld weten inmiddels het tijdschrift te vinden. Fascism is 
een van de meest gedownloade tijdschriften uit de stal van Brill. 

Wat begon als een onderzoeksproject naar fascisme in vergelij-
kend perspectief en uitmondde in een peer reviewed open access- 
tijdschrift, bracht meer dan ‘alleen’ een tijdschrift. Behalve dat 
deze nieuwe wijze van publiceren wetenschap nu echt voor ie-
dereen (online) beschikbaar maakt, zijn er ook nieuwe (offline) 
menselijke verbanden ontstaan. De tweejaarlijkse ‘Lecture on 
Fascism’ over de duiding van rechts-extremisme, populisme 
en terrorisme informeert een breed Nederlands publiek. com-
fas boort bovendien een levendige, internationale en betrokken 
gemeenschap van fascismeonderzoekers aan met druk bezochte 
jaarlijkse congressen. Zoals een deelnemer aan het eerste com-
fas-congres in 2018 in Boedapest schreef, zijn de politieke ont-
wikkelingen dusdanig dat comfas niet alleen relevant is maar 
zelfs hoogstnoodzakelijk. Helaas heeft comfas niet kunnen voor-
komen dat de regering Orbán erin is geslaagd de Central Euro-
pean University – de schepping van Orbáns politieke tegenstan-
der George Soros – uit Boedapest te verbannen en daarmee aan 
de open society waar ons tijdschrift voor staat een nieuwe klap 
toe te dienen.

Verder lezen:
www.brill.com/fasc
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Het niod en de European Holocaust 
Research Infrastructure (ehri)
Een gezamenlijke reis

Daan de Leeuw, Annelies van Nispen, Reto Speck, Frank Uiterwaal

Ter nagedachtenis van Conny Kristel

‘Alle Holocaust onder één knop’, kopte de Volkskrant in november 
2010. Het was aan de vooravond van de lancering van de Euro-
pean Holocaust Research Infrastructure (ehri), een onlineplatform 
waarop twintig onderzoeksinstellingen uit dertien landen hun ar-
chieven en expertise zouden gaan bundelen om wereldwijd versprei-
de en gefragmenteerde Holocaustcollecties samen te brengen. De 
coördinatie van het project kwam in handen van het niod in de per-
soon van senior onderzoeker Conny Kristel. Twee jaar eerder had 
zij begrepen dat het zogeheten Zevende Kaderprogramma (kp7) 
voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de Europese 
Unie, met een budget van 50 miljard euro, ook mogelijkheden bood 
voor de geesteswetenschappen. 

Kristel wist vanuit haar eigen ervaring hoe de slechte toeganke-
lijkheid en verspreiding van bronnen Holocaustonderzoek belem-
merde, vooral op internationaal niveau. Derhalve zag ze als geen 
ander de mogelijkheden die een internationale infrastructuur voor 
Holocaustonderzoek kon bieden. Tot aan haar voortijdig overlij-
den in oktober 2018 bleef Kristel de inspirerende en onvermoeibare 
directeur van ehri, die onverschrokken de uitdagingen aanging die 

Niod boek 3.indd   123 08-04-20   17:05



daan de leeuw, annelies van nispen, reto speck, frank uiterwaal

124

het opzetten en besturen van een dergelijk grootschalig en internati-
onaal samenwerkingsverband nu eenmaal met zich meebrengt. 

Het internationale ehri-consortium bestaat op het moment van 
schrijven uit vierentwintig partners in zeventien landen. Het gaat 
om Holocaustinstituten, zoals archiefinstellingen, musea en on-
derzoekscentra in Europa, Israël en de Verenigde Staten, en om 
specialisten op het gebied van digitaal geesteswetenschappelijk 
onderzoek en computerwetenschappen.

Deze samenwerking is niet van de ene op de andere dag ont-
staan, maar stap voor stap opgebouwd en gegroeid. Hier ging een 
behoedzame en daarmee arbeidsintensieve verkennende fase aan 
vooraf. De eerste stappen werden door Kristel gezet in de rich-
ting van instituten die vergelijkbaar zijn met het niod, zoals het 
Institut für Zeitgeschichte (ifz) in München, CegeSoma in Brus-
sel, de Wiener Holocaust Library in Londen en Yad Vashem in 
Jeruzalem. Naast Holocaustonderzoekers en archivarissen zocht 
Kristel tevens specialisten binnen de informatietechnologie. Dit 
was het begin van een intensieve en duurzame samenwerking 
met King’s College London (kcl). Eind 2009 diende Kristel de 
met deze partners gezamenlijk geschreven onderzoeksaanvraag 
in. Tot grote vreugde van de initiatiefnemers werd de aanvraag 
gehonoreerd en het budget toegekend. Op 16 november 2010 lan-
ceerden zij het project ehri in het Museum Kunst & Geschie-
denis te Brussel, in het bijzijn van zo’n 150 belangstellenden en 
betrokkenen, waaronder toekomstige partners, politici en verte-
genwoordigers van de media. Volgens Kristel zou ehri het Holo-
caustonderzoek in Europa ingrijpend veranderen. Hoe, dat was 
bij de start uiteraard nog niet te overzien. 

Van meet af aan gaf Kristel het project een heldere structuur: 
het niod was verantwoordelijk voor het algemene bestuur, het 
werk werd verdeeld in zogeheten werkpakketten die aan partners 
werden toegekend en iedere werkpakketleider had een plek in de 
Project Management Board, waar de meeste beslissingen werden 
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genomen. Kristel en het ehri-projectmanagementteam binnen 
het niod – bestaande uit de projectdirecteur, de projectmanager 
en een communicatie- en financieel medewerker – overzagen de 
dagelijkse gang van zaken en zorgden ervoor dat de resultaten (in 
eu-taal ‘deliverables’) op tijd werden gehaald. Volgens de regels 
werd met regelmaat aan de Europese Commissie gerapporteerd. 

Terwijl ehri gaandeweg groeide, gaf het niod het project de 
ondersteuning die het nodig had om daadwerkelijk tot bloei te 
kunnen komen. Het instituut voorzag ehri letterlijk van een dak 
boven het hoofd en fungeerde als het juridische, administratieve 
en financiële hart van het project. De opeenvolgende directeuren 
van het niod, Marjan Schwegman en Frank van Vree, onthiel-
den zich van inhoudelijke inmenging, maar boden ehri de steun 
waar dat nodig was. Deze laisser faire-opstelling bood Kristel de 
autonomie om ehri tot wasdom te brengen. Daarbij paste ze de 
platte hiërarchische structuur van het niod, waarbij alle niveaus 
van de organisatie gelijk gewaardeerd worden, toe op ehri. Ook 
de open cultuur van het niod gold als voorbeeld. Met het niod 
als inspiratie wist Kristel met haar eigen stijl van leiderschap, 
con sciëntieus en met respect voor elkaars verschillen, interna-
tionale partners met heel verschillende achtergronden en eigen 
agenda’s op één lijn te krijgen. Hieronder bevonden zich reuzen 
als Yad Vashem, het United States Holocaust Memorial Museum 
(ushmm) en het Bundesarchiv, maar ook kleinere instellingen als 
het Elie Wiesel National Institute for the Study of the Holocaust 
in Romania en het Jewish Museum of Greece.

Uitdagingen
Bovenstaand succesverhaal zou bijna doen vermoeden dat de 
start van ehri zonder strubbelingen verliep. Fundamentele dis-
cussies over de missie en prioriteiten van ehri vereisten echter 
het uiterste van Kristels scherpe onderhandelingsvaardigheden. 
Daarbij werd er op openhartige wijze gesproken over essentiële 
vragen als: ‘Dient ehri zich exclusief op de Holocaust te focus-
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sen of moet het project ook aandacht besteden aan niet-Jood-
se slachtoffers van nazimisdaden en aan andere genocides?’ en 
‘Welke rol moet ehri spelen in hedendaagse politieke contro-
verses, zoals de in 2018 door het Poolse parlement aangenomen 
“Holocaust-wet”?’ De emoties konden fel oplaaien en in derge-
lijke debatten moest Kristel zich een ware evenwichtskunstenaar 
tonen, wanneer ze balanceerde tussen haar verantwoordelijkheid 
als projectdirecteur en als gespreksleider die het vertrouwen 
had van de partners. Hoewel unanimiteit in dergelijke discus-
sies meestal onhaalbaar was, wist Kristel ervoor te zorgen dat 
ehri een open en constructief forum bleef, waarbinnen alle 
partners werden aangemoedigd om vrijelijk hun positie kenbaar 
te maken. Vervolgens werd er naar pragmatische compromissen 
 gezocht. 

Naast deze principiëlere discussies brengt het samenwerken 
met collega’s in een internationaal project ook andere uitdagin-
gen met zich mee. Teamleden bevinden zich in verschillende 
tijdzones, waardoor virtueel overleg eerder regel dan uitzon-
dering is. Dit vergt een hoop planning en een betrouwbare en 
stabiele internetverbinding. Zonder technologische middelen 
als e-mail en onlineplatforms voor samenwerking zou ehri niet 
kunnen bestaan. Dit laat onverlet dat de virtuele samenwerking 
sinds het begin van het project werd afgewisseld met de jaarlijkse 
fysieke General Partner Meeting. Daarnaast werden (en worden) 
er workshops, seminars en andere vormen van overleg op locatie 
georganiseerd, die ehri-collega’s de gelegenheid boden om op 
persoonlijkere wijze contact te houden en zodoende het netwerk 
te versterken.

Ook binnen het niod zorgde ehri voor nieuwe impulsen. 
Onderzoekers en informatiespecialisten van het niod raakten 
betrokken bij ehri’s internationale netwerk en activiteiten. Con-
creet resulteerde dit bijvoorbeeld in een vooronderzoek naar een 
digitale historiografie van de Holocaust. Daarbij hebben onder-
zoekers de mogelijkheden verkend van een digitale visualisatie 
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van het sociale netwerk van Joden in Amsterdam tijdens de Duit-
se bezetting. Hiervoor werd gebruikgemaakt van het gedigitali-
seerde archiefmateriaal van de Joodse Raad dat bij het niod te 
vinden is. Hoewel er in verband met de privacywetgeving in eer-
ste instantie belemmeringen waren om digitale bronnen buiten 
de muren van het niod te delen, werd er een manier gevonden 
om de data zo te verwerken dat persoonsgegevens beschermd 
bleven. Wat dit vooronderzoek bovenal aantoonde, was dat digi-
tale data weliswaar met behulp van digitale onderzoeksmethodes 
kunnen worden geanalyseerd, maar dat de onderzoeker hierin 
nog altijd een cruciale rol speelt om tot onderbouwde weten-
schappelijke conclusies te komen. 

ehri nu en in de toekomst
In de gedeelde geschiedenis van het niod en ehri staat weder-
kerigheid centraal. Het niod heeft ehri voorzien van een stabiel 
tehuis om tot groei en ontwikkeling te komen, terwijl ehri het 
niod verder heeft ingebed in het steeds internationalere en digi-
talere onderzoeksveld van Holocaust Studies. Ondanks alle hob-
bels die genomen moesten worden, is het project in de tien jaar 
dat het onder de vleugels van het niod opereert steeds dichter 
bij zijn voornaamste doelen gekomen: verspreid archiefmateriaal 
met betrekking tot de Holocaust virtueel samenbrengen en trans-
nationaal onderzoek op dit gebied van nieuwe impulsen voorzien. 

Een van de paradepaardjes van ehri is het Online Portal, het 
platform dat toegang biedt tot informatie over meer dan 325.000 
archiefobjecten en over meer dan tweeduizend instellingen in 59 
landen met relevante Holocaustcollecties. En dat is slechts een 
van de projectresultaten. Het ehri-fellowshipprogramma mag 
een succes worden genoemd en heeft meer dan 130 bursalen ge-
faciliteerd in het verrichten van transnationaal onderzoek bij vijf-
tien partnerinstellingen door heel Europa (waaronder het niod). 
Daarnaast biedt ehri toegang tot online-, interactieve cursus-
sen, verkent het project nieuwe methodologieën door middel van 
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workshops, seminars en conferenties en experimenteert het met 
vernieuwende manieren om Holocaustmateriaal te analyseren, 
contextualiseren en presenteren, bijvoorbeeld op ehri’s Online 
Editions Platform en het Document Blog.

Na tien succesvolle jaren kijkt ehri met veel optimisme en 
vertrouwen naar de toekomst. Een nieuwe mijlpaal werd in 2018 
bereikt, toen ehri werd toegevoegd aan de Roadmap van het 
European Strategy Forum for Research Infrastructure (esfri). 
Door middel van deze Roadmap worden initiatieven die voor 
Europees onderzoek van bijzonder strategisch belang zijn op de 
kaart gezet en aangewezen om als permanente Europese orga-
nisatie te worden ingericht, met eigen langetermijngeldstromen 
en verankerd in een eigen institutionele en juridische structuur. 
Daarmee begint ehri nu op eigen benen te staan. Dat wil echter 
niet zeggen dat de familiebanden tussen ehri en het niod wor-
den verbroken. Het niod behoudt de voortrekkersrol en blijft de 
centrale thuisbasis voor ehri’s managementteam. 

In het artikel van de Volkskrant waarmee dit verhaal begon, 
stelde Kristel dat ze destijds tijdens haar onderzoek naar een aan-
tal Joodse organisaties alleen al anderhalf jaar kwijt was aan het 
uitzoeken waar de juiste archieven zich bevonden. Dat behoort 
met ehri tot de verleden tijd. De bestudering van de Holocaust is 
met de komst van ehri aanzienlijk eenvoudiger geworden en dat 
is met al die verschillende partners die ieder hun eigen zienswijze 
hebben, geen geringe prestatie. Nu steeds meer overlevenden van 
de Holocaust niet langer onder ons zijn, hoopt ehri hiermee bij 
te dragen aan het behoud van hun getuigenissen en de toekomst 
van Holocaust Studies te verzekeren.

Verder lezen:
www.ehri-project.eu
www.ehri-project.eu/biblio
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Zes kilometer Nederlandse 
archiefstellingen in Kigali
Het niod en het Gacaca Archive Project in Rwanda

Peter Horsman en Petra Links

In een barak op het terrein van het hoofdkwartier van de Natio-
nale Politie in de Rwandese hoofdstad Kigali staat zes kilometer 
aan archiefstellingen, afkomstig uit Nederland. De stellingen zijn 
gevuld met 18.000 verhuisdozen, met daarin een naar Afrikaanse 
maatstaven redelijk verzorgd papieren archief van meer dan 1200 
lokale en regionale tribunalen. Deze zogeheten Gacaca-tribunalen 
berechtten tussen 2002 en 2012 verdachten van betrokkenheid bij 
de genocide tegen de Tutsi’s in Rwanda. De genocide in 1994 kostte 
gedurende honderd dagen naar schatting 800.000 mensen het leven. 
Het archief bestaat in totaal uit ongeveer zestig miljoen grotendeels 
handgeschreven documenten en meer dan 8000 audiovisuele bestan-
den. De afgelopen jaren is het archief behalve fysiek beter verzorgd, 
ook volledig gedigitaliseerd. De scans zijn veilig opgeslagen op twee 
servers in Rwanda. Op dit moment wordt aan een degelijk en ge-
avanceerd digitaal archiefsysteem gewerkt om de toegankelijkheid 
van het digitale archief te vergroten. Het niod heeft intensief bijge-
dragen aan deze succesvolle onderneming.
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Het Gacaca-archief is voor Rwanda van onschatbare waarde. 
Het belang van het archief is in de eerste plaats inhoudelijk. De 
vele verslagen zijn rijk aan gegevens over wat zich in 1994 heeft 
afgespeeld. Daarbij geven ze ook inzicht in het procesverloop 
van de tribunalen. Overheden en andere betrokkenen zoals ad-
vocaten kunnen op het archief terugvallen op het moment dat er 
vragen rijzen over de duur van een veroordeling of anderszins. 
Maar los van de inhoudelijke waarde is het archief ook symbo-
lisch van grote betekenis voor Rwanda. Het land is trots op de 
manier waarop het zich na de tragische periode in de jaren ne-
gentig heeft hersteld. De methode waarop de rechtspraak is uit-
gevoerd is gebaseerd op een traditionele vorm van rechtspraak, 
genaamd Gacaca. Deze methode is sterk ingebed in de lokale 
gemeenschappen. Het archief representeert de trots op het her-
stel van het land en ook de trots op de eigen geschiedenis van 
Rwanda.

Het project om het archief te conserveren en te bewerken 
werd gelanceerd op 11 december 2014 door Rwanda’s National 
Commission for the Fight against Genocide (cnlg) en de Brit-
se ngo Aegis Trust/Kigali Genocide Memorial Centre (Aegis 
Trust/kgm). Verder waren er drie westerse partners bij betrok-
ken: King’s College London (kcl), de usc Shoah Foundation 
uit de vs en het niod. De methodiek van het project voorzag 
in het opleiden van de lokale staf, het fysiek op orde brengen en 
toegankelijk maken van het archief, en vervolgens volledige digi-
talisering. Voor de uitvoering van de werkzaamheden hield het 
projectplan rekening met vijf tot tien jaar werk. 

Het project en de betrokkenheid van het niod daarbij ken-
den een voorbereiding van twee jaar. De relatie tussen het niod 
en Aegis Trust/kgm dateert uit 2012, toen het niod van Aegis 
Trust/kgm een verzoek ontving om mee te werken aan een ken-
nisuitwisseling. Aegis Trust/kgm was een gedenkplaats met een 
museum en werd in 2010 uitgebreid met een archiefafdeling. On-
der de noemer Genocide Archive Rwanda (gar) was er gestart 
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met het opbouwen van een bij het memorial passende collectie. 
De wens van de medewerkers was om de eigen collectie, die in 
2012 vooral bestond uit getuigenverslagen en foto’s van slachtof-
fers en daders, uit te breiden met verwant archiefmateriaal. De 
medewerkers van het gar zochten hiervoor kennis en expertise 
bij organisaties in Europa en de Verenigde Staten. 

Een Nederlandstalige medewerker van Aegis Trust legde het 
eerste contact met het niod Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- 
en Genocidestudies, onder andere vanwege de inhoudelijke 
overeenkomsten tussen de collecties. De belangrijkste overeen-
komst, en dat rechtvaardigde de interesse van het niod, was het 
onderwerp: genocide. Aangevuld met de documentairecollecties 
van Aegis Trust is het Gacaca-archief een onmisbare bron voor 
de reconstructie van de gebeurtenissen. Een belangrijk verschil 
tussen het niod en het Rwandese archief is dat het niod een 
zelfstandig onderzoeksinstituut is dat zijn collecties openstelt 
voor derden, terwijl voor het Gacaca-archief een overheidscom-
missie beslist over de toegang. Het primaire doel van dit archief 
en Rwanda’s National Commission is nog steeds rechtsvinding 
en berechting.

Best practice 
Naar aanleiding van het ontvangen verzoek bezochten in de zo-
mer van 2012 twee collectiemedewerkers van het niod Rwanda 
en vervolgens brachten twee collectiemedewerkers van Aegis 
Trust/kgm een tegenbezoek. Deze uitwisseling leidde in het 
daaropvolgende jaar tot de vraag aan het niod om een haalbaar-
heidsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek moest inhoudelijk 
en procesmatig richting geven aan een uitbreiding van het Ge-
nocide Archive Rwanda met interessante archieven van relevante 
partijen in Rwanda, en dit alles naar westers model. Het niod, en 
dan vooral de combinatie van onderzoek en collectiebeheer zoals 
bij het instituut aanwezig, werd door Aegis Trust/kgm als een 
best practice, de beste manier, gezien. 
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Gedurende de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek 
kwamen steeds meer signalen dat de National Commission for 
the Fight against Genocide vooral geïnteresseerd was in een pro-
ject voor de Gacaca-archieven, waarvoor de commissie formeel 
de verantwoordelijkheid draagt. Behalve tot een rapport met ad-
viezen, leidde het haalbaarheidsonderzoek dan ook tot een pro-
jectvoorstel voor de Gacaca-archieven. Aan het voorstel verbon-
den zich naast Aegis Trust/kgm en het niod ook King’s College 
London (kcl) en de Amerikaanse Shoah Foundation. cnlg werd 
opdrachtgever. Aegis Trust leidde de uitvoering van het project 
met lokaal personeel, dat werkzaam was bij het Kigali Genocide 
Memorial Centre. Het niod zou archivistische kennis inbrengen. 
kcl was verantwoordelijk voor de workflow van de digitalisering. 
De Shoah Foundation legde zich toe op het beheer van de 8000 
audiovisuele bestanden.

Een eerste stap in het project was verbetering van de berging. 
De simpelweg op de grond opgestapelde dozen werden op de 
uit Nederland afkomstige archiefstellingen geplaatst. De ver-
plaatsing werd uitgevoerd in combinatie met een basistraining 
archiefbeheer voor het archiefpersoneel. Het personeel organi-
seerde vervolgens zelf de registratie van de dozen en hun plaat-
sing. De latere digitalisering kon daarvan profiteren. De focus in 
deze eerste stap lag op het fysieke, papieren archief. 

Ploegendiensten
Voor de Rwandese regering ging het echter niet snel genoeg. 
Zij wilden overgaan op digitalisering, en niet wachten op de 
verbeterslagen in het fysieke beheer. cnlg voerde de druk op 
het projectteam op om sneller over te gaan tot het scannen van 
de documenten, ook al was het archief nog ongeordend. In op-
dracht van Aegis Trust/kgm ontwikkelden kcl en niod samen 
met het Engelse Scandata Experts en het Duitse Intranda een 
workflow voor het scanproces en ze installeerden de eerste scan-
ners. Vervolgens trainden ze tijdelijk personeel dat door cnlg 
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speciaal voor de digitalisering was aangetrokken. De workflow 
werd gedocumenteerd en voorzag erin dat de relatie tussen de 
scan en het papieren document zorgvuldig werd geregistreerd 
als basis voor latere inhoudelijke ontsluiting. Daarna was het Ae-
gis Trust/kgm die het proces verder regisseerde. En dat deden 
zij met succes. Dag en nacht, zeven dagen per week werd er in 
ploegendiensten gewerkt. En na iets meer dan een jaar was het 
hele archief gedigitaliseerd in hoge kwaliteit. Een bewonderens-
waardig resultaat.

Er zijn weinig projecten die precies lopen zoals gepland of zoals 
de ontwikkelaar graag zou zien. Dat geldt ook voor dit project. 
De aanvankelijke opzet van dit project was groots, met vier ta-
kenpakketten, volgens de beste (westerse) inzichten van kwali-
teit en projectmanagement. Maar uiteindelijk was het benodigde 
budget voor de uitvoering ontoereikend, had de eigenlijke op-
drachtgever cnlg zijn eigen ideeën en was ook Aegis Trust/
kgm niet gewend om volgens het westerse boekje te werken. ‘In 
Rwanda we do it differently,’ glimlachte de projectleider bij een 
commentaar van een westerse partner. Wat het budget betreft, 
bleek gelukkig een aantal voorziene maatregelen bij nader inzien 
niet nodig, zoals de aanschaf van zuurvrije dozen en omslagen. 
De huidige verpakking kan nog wel een paar jaar mee, zeker nu 
de fysieke ordening van het archief niet meer van belang is om 
de documenten te vinden. 

Voor de medewerkers van het niod die betrokken waren bij 
het project was het behoedzaam en geduldig manoeuvreren om 
resultaten te bereiken. De doelstellingen in de initiële training 
in archiefbeheer moesten voortdurend worden bijgesteld, vooral 
om de betrokkenheid van het archiefpersoneel te behouden. Ook 
de westerse partners zaten lang niet altijd op één lijn. Zo stonden 
de wetenschappelijke inzichten van kcl soms haaks op de meer 
pragmatische benadering van het niod, die gebaseerd was op de 
eigen praktijkervaring. Ook de Rwandese regering had haar ei-
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gen agenda. Uiteindelijk besliste, zoals vaker, de opdrachtgever, 
in dit geval cnlg, en werd er gescand zonder eerst het papieren 
materiaal te ordenen. 

Honderd procent gedigitaliseerd
Anno 2019 is het archief honderd procent gedigitaliseerd. Van de 
meer dan zestig miljoen documenten zijn digitale reproducties 
beschikbaar. Deze zijn veilig opgeslagen en daarmee is het be-
houd van deze bestanden voor de toekomst redelijk verzekerd. 
De uitdagingen inzake toegankelijkheid zijn echter onveranderd 
groot. Er is een ontwerp gemaakt voor een digitale onderzoeks-
gids, die de onderscheiden belangengroepen moet helpen de 
documenten te vinden en vooral te begrijpen. De gids krijgt de 
vorm van een website met een directe link naar de zoekfunc-
tie. Maar vanwege de slechte ordening en het ontbreken van be-
trouwbare inhoudelijke metadata moeten hier nog belangrijke 
stappen gezet worden. Hiervoor is opnieuw geld nodig. En Aegis 
Trust/kgm en cnlg zullen naar verwachting opnieuw op zoek 
gaan naar westerse partners, waarbij de hoop deels op de Neder-
landse ambassade in Kigali is gevestigd, die ook in vorige fasen 
een belangrijke financiële bijdrage heeft geleverd.

Op het moment van schrijven is het zeven jaar geleden dat de 
eerste collectiemedewerkers van het niod een bezoek brachten 
aan Aegis Trust/kgm. Reflecterend valt op dat zowel het haal-
baarheidsonderzoek als het project voor de Gacaca-archieven een 
andere insteek en opzet had dan wat op dit moment in Rwanda 
is gerealiseerd. De uitbreiding van de archiefcollectie zoals voor-
zien in het haalbaarheidsonderzoek is er nog niet. Wel kan het 
gar zich presenteren als een kenniscentrum met een moderne, 
gedegen en rijke website. Het is een belangrijke lokale bron voor 
iedereen die onderzoek wil doen naar de genocide, waaronder on-
der andere immigratiediensten. Aegis Trust/kgm heeft de mijl-
paal van honderd procent digitaal weten te realiseren en heeft 
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daarmee cnlg aan zich weten te binden. Zo is de basis gelegd 
voor een mogelijk vervolg, waarin het hopelijk zal lukken om ook 
de toegankelijkheid van het zo waardevolle (digitale) archief te 
verduurzamen. 
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Ken je vijand
Wat ik leerde uit ‘Mein Kampf’

Ewoud Kieft

In februari 2015 werd mij gevraagd of ik het voorwoord van een 
nieuwe Nederlandse editie van Mein Kampf wilde schrijven. Ik 
was uitgenodigd voor een gesprek in de statige donkerhouten direc-
teurskamer van het niod. Ik ken het gebouw goed, ik heb er mijn 
proefschrift geschreven en daarna nog een paar jaar een werkplek 
gehad. Het laatste boek dat ik er schreef, had ik precies een maand 
daarvoor afgerond, in de volle overtuiging dat ik daarna voorlo-
pig niet meer over geschiedenis zou schrijven. Dat boek ging over 
het oorlogsenthousiasme dat in de Eerste Wereldoorlog had geheerst 
onder tienduizenden schrijvers, kunstenaars en wetenschappers, en 
hoe hun radicalisering zich na 1914 over de rest van de bevolking 
verspreidde. Ik kon me niet voorstellen dat er nog een historisch on-
derwerp zou zijn waar ik net zo door gegrepen zou kunnen worden. 

Nu was ik weer terug. De vraag of ik het voorwoord van een 
nieuwe editie van Mein Kampf wilde schrijven, had me meteen 
weer bij de geschiedschrijving gebracht. Natuurlijk, het was meer 
dan Mein Kampf alleen, het ging om iets groters, een zorg, een 
ergernis ook, die ik al jaren voelde over de krampachtige ma-
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nier waarop in Nederland met de Tweede Wereldoorlog wordt 
omgegaan. We raken er niet over uitgepraat en -gelezen, velen 
verwijzen ernaar als ze hun moreel gelijk willen halen, maar de 
grote vraag wordt vaak ontweken: hoe konden zo veel mensen 
zich laten meeslepen door een ideologie die we nu, achteraf, vaak 
even weerzinwekkend als stompzinnig vinden? 

Want feit is dat het nationaalsocialisme tijdens de jaren dertig 
miljoenen Europeanen aantrok: in de Duitse Rijksdagverkiezin-
gen van juli 1932 haalde de nsdap 37,3 procent van de stemmen. 
Die mensen waren echt niet allemaal ontoerekeningsvatbaar en ze 
lijken waarschijnlijk meer op ons dan we onder ogen willen zien. 

Ook in de studies van vakhistorici heeft de nadruk lang op de 
uitzonderlijkheid van het nazisme gelegen, werd de nazi-ideo-
logie afgeschilderd als een tijdelijke oprisping vanuit de onder-
buik die niets met de westerse beschaving te maken had, of als 
het gevolg van een unieke ontwikkeling die alleen Duitsland had 
doorgemaakt en de rest van de wereld niet.

Decennialang bleef de achterliggende boodschap dezelfde, in 
Nederland, in Duitsland, in de rest van de westerse wereld: het 
nazisme, dat is ons wezensvreemd, daar kan niemand met zijn 
volle verstand een aanhanger van zijn geweest. Dat is niet onze 
geschiedenis. Dat is de geschiedenis van anderen.

En zo werd de Tweede Wereldoorlog langzaam maar zeker 
meer een symbool dan geschiedenis, een moreel ijkpunt dat we 
hard nodig hebben om ons denken over vrijheid, democratie en 
tolerantie gewicht te geven, een herdenkingsritueel dat langzaam 
maar zeker dreigt te worden uitgehold, omdat het hand in hand 
gaat met eenzelfde soort wij-zij-denken waar het zich zo plechtig 
tegen beweert te verzetten: ‘wij’, het weldenkende, beschaafde deel 
van de mensheid, dat zich nooit door oorlogsretoriek, nationalisme 
of xenofobie zou laten meeslepen, tegenover ‘zij’, de barbaren, de 
irrationelen, bij wie het geen zin heeft te proberen hun motieven 
te achterhalen, omdat die niet te begrijpen zíjn, want het zijn altijd 
door haat verblinde nazi’s, gefrustreerde fanatici of laffe meelopers.
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Bagatelliseren en demoniseren
Hoe onproductief die houding is, wordt elke keer weer duidelijk 
als de discussie over Mein Kampf gaat. Dat gebeurde al in 1974, 
toen een kleine uitgeverij in Ridderkerk het plan opvatte om het 
boek in fascimile-uitgave beschikbaar te maken en er grote ver-
ontwaardiging in de media ontstond.

En zo laaide om de paar jaar de discussie weer op. In de jaren 
tachtig leidde dat tot het oordeel van de Hoge Raad dat verkoop 
van Mein Kampf onder de verspreiding van haatdragende tek-
sten valt, wat volgens artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht 
verboden is. In de jaren negentig nuanceerde toenmalig minister 
van Justitie Winnie Sorgdrager het verspreidingsverbod door toe 
te voegen dat een wetenschappelijke editie waarin de onderzoe-
kers expliciet afstand van de tekst zouden nemen, niet onder het 
haatzaaiartikel zou vallen. Maar de historici die toen de dienst 
uitmaakten, voelden zich allerminst tot die taak geroepen. De 
woordvoerder van het niod verklaarde op 30 oktober 1997 te-
genover de Volkskrant: ‘Ik kan me absoluut niets voorstellen bij 
een wetenschappelijke heruitgave van Mein Kampf. Ook niet dat 
die zou bijdragen aan kennis over het nationaalsocialisme en de 
Tweede Wereldoorlog. Het instituut zal er dan ook niet aan mee-
werken. We hebben andere prioriteiten. Mein Kampf is een war-
boel, filosofische rimram.’

Bagatelliseren of demoniseren, dat zijn de twee makkelijkste 
manieren om de confrontatie met Hitlers denkbeelden uit de weg 
te gaan. Hoe vaak heb ik historici niet schamper horen zeggen 
dat Mein Kampf een dom en onleesbaar boek is, de onsamen-
hangende gedachtebrij van een paranoïde gek? Ongeveer net zo 
vaak als ik mensen onheilspellend heb horen beweren dat Mein 
Kampf onbeheersbare onderbuikgevoelens kan losmaken. In al 
die jaren dat politici, columnisten en twitteraars Mein Kampf 
aangrepen om hun eigen morele rechtschapenheid aan te tonen 
en hun tegenstanders als nazistisch af te schilderen, had geen van 
hen het over Mein Kampf als historische bron, of als belangrijkste 
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bron van de nazi-ideologie die een enorme hoeveelheid informa-
tie bevat over hoe het antisemitisme tijdens de jaren twintig en 
dertig succes kon krijgen, en daarmee inzicht biedt in hoe anti-
semitisme en racisme het effectiefst bestreden kunnen worden. 
En zo werd Mein Kampf op afstand gehouden: als symbool van 
het kwaad, dat altijd in anderen zit, nooit in onszelf. Elke inhou-
delijke kennis van het boek staat daarbij eigenlijk alleen maar in 
de weg. Mein Kampf: iedereen vindt er wat van, maar vrijwel 
niemand heeft het gelezen. 

‘Het gros van een volk bestaat niet uit professoren’
Ik zei ja op het voorstel van het niod en ging Mein Kampf lezen, 
grondig, van begin tot eind, zonder een alinea over te slaan. En 
alle keren dat ik de neiging voelde om het weg te schuiven, soms 
uit walging over al het paranoïde antisemitisme waar het boek 
van overloopt, dan weer uit meligheid over zo veel domme kort-
zichtigheid, dwong ik mezelf om die passages te herlezen, telkens 
met de gedachte: waarom werkte dit? Hoe konden mensen hierin 
meegaan?

Er is een enorme historische vertaalslag voor nodig om Mein 
Kampf goed te begrijpen, zoals kennis van de context, van het 
politieke discours uit die tijd. Pas toen ik die op de lange, lánge 
hoofdstukken van het boek begon te betrekken, begon ik zicht 
te krijgen op wat de aantrekkingskracht van de nazi-ideologie 
moet zijn geweest. De alomvattende verlossingsleer die Hitler 
presenteerde om de seculariserende bevolking van Duitsland een 
nieuwe religie te geven; de mythische voorstelling van een grote 
strijd tussen Goed en Kwaad, geboren in de propaganda van de 
Eerste Wereldoorlog, die de angst en hopeloosheid van de vroege 
jaren twintig moest omzetten in trots en opofferingsgezindheid; 
de woede over het ‘volksverraad’ van de socialisten die vanaf 1917 
tegen de voortzetting van de oorlog hadden gedemonstreerd en 
tijdens de eerste jaren van de Weimarrepubliek regeringsmacht 
hadden. Hitler speelde in op de angst onder de bevolking dat de 
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globaliserende economie – ook toen al – oude gemeenschapsver-
banden ontwrichtte.

Hitler bouwde in Mein Kampf voort op oude antisemitische 
vooroordelen: dat juist de Joden in de financiële en andere mon-
diale sectoren werkten, lid waren van de socialistische partijen, 
en zich tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de patriottische plicht 
hadden onttrokken. Dat aloude antisemitisme bouwde hij uit tot 
een allesomvattende levensbeschouwing, een rassenleer die de 
basisstructuur van het christendom overnam: inclusief paradijs, 
zondeval en verlossing. 

Daarbij liet hij zich aan feiten niets gelegen liggen. Sterker 
nog: daar moet een effectief politicus zich nooit wat van aantrek-
ken, schreef hij schaamteloos in Mein Kampf, want feiten, daar 
maken slechts ‘een paar geleerden’ zich druk om. ‘Het gros van 
een volk bestaat niet uit professoren,’ redeneerde hij, en die moet 
je dus niet op hun verstand aanspreken, maar op hun gevoel: ‘Het 
geloof is moeilijker te vernietigen dan het weten, liefde is stand-
vastiger dan eerbied, haat is sterker dan wrevel, en het was altijd 
de bezieling van een fanatisme, soms de zweep van de hysterie, 
welke de geweldige omwentelingen dezer aarde deed ontstaan, en 
zo goed als nooit een, door de gehele massa gedeeld, wetenschap-
pelijk inzicht.’

Hitler baseerde zijn hele levensbeschouwing, zijn hele stra-
tegie, op de meest verontrustende menselijke eigenschappen: 
op angst, wantrouwen en haat. En hoe vaak het nazisme ook als 
‘dom’ of regressief is afgeschilderd, tijdens de jaren twintig en 
dertig bleek daar maar moeilijk weerstand aan te bieden. 

Uiteindelijk, in 1945, twaalf jaar nadat Hitler aan de macht was 
gekomen, is het nazisme verslagen, maar dat is alleen met mili-
taire middelen gelukt. Voor die tijd waren de tegenkrachten van-
uit de politiek, de media en de rechtsstaat schokkend zwak. Dat 
bleek bijvoorbeeld uit het verloop van de Machtsübernahme in 
1933, toen veel van de nog bestaande politieke oppositiepartijen 
zich vrijwillig ophieven. 
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En dat is een gedachte die ons ook nu zorgen zou moeten ba-
ren. Want als we dan toch een vergelijking zouden willen trekken 
met de actualiteit, zou het vooral constructief zijn om te kijken 
naar wat voor weerstand er tegen het nazisme was, en hoe weer-
baar we er nu tegen zouden zijn: de kernwaarden van de demo-
cratie, pluralisme, een open samenleving, mensenrechten, zijn 
langzaam maar zeker hun vanzelfsprekendheid aan het verlie-
zen in het publieke debat. Dus misschien, als we voorbij de my-
then en taboes rond Mein Kampf durven te kijken, kan het boek 
ons uitdagen om na te denken over wat we ertegenover kunnen 
stellen, te zoeken naar nieuwe manieren om kwetsbare waarden 
weerbaar te maken, te erkennen dat veel van de elementen die 
het nazisme aantrekkelijk maakten, niet volledig vreemd van ons 
zijn, en juist daarop de harde lessen uit het verleden te baseren, 
een verleden dat onlosmakelijk met ons is verbonden.

Nawoord van de redactie:
De plannen van het niod om een hertaalde, geannoteerde, weten-
schappelijke editie van Mein Kampf uit te geven, gingen uiteinde-
lijk niet door. Het instituut kon de vereiste fondsen niet bij elkaar 
krijgen. Daarnaast was een aantal van de adviseurs en directiele-
den huiverig voor de respons uit de samenleving. In overleg met 
de directie besloot Ewoud Kieft zijn voorwoord om te werken tot 
een opzichzelfstaand boek, dat in 2017 verscheen bij Atlas Con-
tact: Het Verboden Boek. Mein Kampf en de aantrekkingskracht 
van het nazisme. 

Toen bekend werd dat het niod van een Nederlandse editie 
van Mein Kampf af zag, pakte uitgeverij Prometheus het initiatief 
op. In 2018 verscheen Mijn Strijd, in vertaling van Mario Mo-
legraaf en met inleidingen van Willem Melching. Het verkocht 
meer dan 20.000 exemplaren en belandde op nummer 3 in de 
cpnb-bestsellerlijst.
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‘Ik ben niet geïnteresseerd in Buchenwald, 
ik ben geïnteresseerd in m’n opa’
Interview met Hans de Vries, voormalig hoofd afdeling Beheer

Jeroen Kemperman en Peter Keppy

Hans de Vries is tot aan zijn pensionering in 2012 bijna veertig 
jaar aan het niod verbonden geweest. Hij studeerde nog politicologie 
aan de Universiteit van Amsterdam toen hij in 1975 voor het eerst 
bij het riod aanklopte. Hij kwam er om in de bibliotheek voor zijn 
scriptie een bepaald boek te raadplegen. Omdat hij wel een bijbaan-
tje kon gebruiken, vroeg hij aan de bibliothecaris – destijds was dat 
de markante Eduard Groeneveld – of er wellicht voor hem op het 
instituut iets te doen viel. ‘Ja, maar niet nu,’ luidde het antwoord, 
‘bel over een paar maanden maar weer terug.’ Dat deed hij, en met 
resultaat. De Vries ging als junior medewerker aan de slag bij wat in 
die tijd de afdeling Beheer heette, onder leiding van de rijzige Twent 
Coen Stuldreher. Circa twintig jaar later volgde hij Stuldreher op 
als hoofd van deze afdeling, die zich niet alleen bezighield met de 
zorg voor de archieven en collecties van het instituut, maar ook met 
directe dienstverlening, zoals het beantwoorden van vragen van in-
stanties en particulieren. 

In het begin van zijn tijd bij het instituut verrichtte De Vries al-
lerlei kortlopende werkzaamheden voor afdelingshoofd Stuldre-
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her. In die periode was een groot deel van de activiteiten van het 
riod nog gericht op het voltooien van het grote overzichtswerk 
van directeur Loe de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog. Ook Stuldreher was daar een deel van zijn 
tijd mee bezig. De Vries hielp hem bijvoorbeeld bij het onderzoek 
ten behoeve van diverse voorstudies voor het werk van De Jong, 
de zogeheten ‘Notities voor het Geschiedwerk’. 

Het is jammer dat veel van de andere werkzaamheden die des-
tijds door het instituut werden verricht enigszins in de schaduw 
van Het Koninkrijk zijn gebleven, vindt De Vries. Zo zijn in de 
loop van de jaren voor de Stichting 1940-1945 en voor de Pensi-
oen- en Uitkeringsraad (pur) vele duizenden verificatieonderzoe-
ken uitgevoerd om na te gaan of personen in aanmerking kwamen 
voor een verzetspensioen of voor een uitkering als vervolgings-
slachtoffer of als burgeroorlogsgetroffene. Zeer belangrijk werk, 
waar de buitenwereld echter nauwelijks iets over te horen kreeg.

‘Dit gaat ergens over’
In vergelijking met zijn vorige werkgever, de Amsterdamse Soci-
ale Dienst, was het werken voor het niod een geheel andere er-
varing. ‘Dit gaat ergens over,’ zo brengt De Vries het verschil tot 
de kern terug, ‘dit doet ergens toe.’ Behalve van Stuldreher heeft 
hij veel opgestoken van Nel Gerritse, het waarnemend hoofd van 
de afdeling Beheer. Zij was zeer communicatief en vertelde hem 
ook veel over de achtergronden van wat er op het riod allemaal 
gebeurde. Als belangrijkste leermeester bij Oorlogsdocumentatie 
noemt hij echter de oud-verzetsman en onderzoeker Hans van 
der Leeuw, voor wie hij in de beginperiode eveneens de nodige 
werkzaamheden heeft verricht. 

Om de vele onderzoeksvragen die hem werden gesteld te be-
antwoorden dook De Vries de oorlogsarchieven in. Die verzoeken 
kwamen zowel uit het instituut zelf, bijvoorbeeld als iets voor De 
Jongs geschiedwerk nader moest worden uitgezocht, als uit de sa-
menleving, bijvoorbeeld van mensen die iets over hun eigen oor-
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logsverleden wilden weten. Onder de particuliere vragenstellers 
waren in die tijd nog relatief veel voormalige kampgevangenen. 
Maar of de vraag nu van directeur De Jong of van een oud-ver-
zetsman uit Meppel kwam, De Vries maakte daar qua prioriteit 
geen onderscheid in. Door in de loop van de jaren een groot scala 
aan specifieke kwesties uit te zoeken bouwde hij een enorm reser-
voir aan parate kennis op, met name op het gebied van verzet en 
vervolging en van de vele Duitse kampen en gevangenissen. Over 
die onderwerpen heeft hij artikelen gepubliceerd en lezingen ge-
houden, en zo is hij steeds meer de kant van het wetenschappelijk 
onderzoek opgegaan.

Terugkijkend op zijn verleden bij het niod, constateert De 
Vries dat er zich in de loop van de tijd wel bepaalde verschui-
vingen hebben voorgedaan in de dienstverlening. Dat is vooral 
te merken aan de directe contacten met mensen die het insti-
tuut met een specifieke vraag benaderen. De achtergrond van de 
vragenstellers is veranderd. In het begin van zijn aanstelling bij 
Oorlogsdocumentatie kwamen er vooral vragen van de genera-
tie die het zelf allemaal nog had meegemaakt. Die groep toon-
de volgens De Vries meer interesse in het bredere kader van de 
oorlogsgeschiedenis dan latere generaties. Die eerste generatie 
had niet alleen belangstelling voor de lokale context waarin hun 
persoonlijke belevenissen hadden plaatsgevonden. De tweede, en 
vooral de derde generatie lijkt daarentegen soms uitsluitend ge-
interesseerd te zijn in de persoonlijke geschiedenis van de eigen 
familie of kennissenkring. 

Een luisterend oor
Een bezoeker aan de studiezaal van het niod, zoals een kleinkind 
van een voormalige gevangene in kamp Buchenwald, kan daar 
bijvoorbeeld heel veel informatie over dat kamp vinden. Toch 
waren dergelijke bezoekers enigszins teleurgesteld als zij in de 
bewaard gebleven documenten geen specifieke informatie over 
hun grootvader aantroffen. ‘Ik ben niet geïnteresseerd in Bu-
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chenwald, ik ben geïnteresseerd in m’n opa,’ was dan soms de 
reactie. De Vries heeft de indruk dat latere generaties wat dat 
betreft ook veeleisender zijn geworden. De eerste generatie be-
greep uit eigen ervaring dat de oorlog ook chaos betekende, dat 
veel documenten verloren zijn gegaan en dat niet alles op papier 
is vastgelegd. En bovendien kenden ze natuurlijk hun eigen ge-
schiedenis. ‘Vroeger stelden mensen minder hoge eisen omdat ze 
meer kennis hadden,’ meent De Vries. ‘Nu eisen mensen meer 
omdat ze minder weten, omdat ze meer witte plekken hebben in 
te vullen.’ De dienstverlening is echter niet alleen veranderd door 
een gewijzigde doelgroep. Zelf is het niod misschien ook zake-
lijker en afstandelijker geworden in de omgang met bezoekers en 
vragenstellers. De contacten waren vroeger wat emotioneler en 
er vloeiden vaker tranen. ‘Het was niet zelden hulpverlening in 
plaats van dienstverlening,’ herinnert De Vries zich.

Soms kon het instituut ook niet veel meer dan een luisterend 
oor bieden. Bepaalde vragen over de oorlog zijn namelijk zeer 
moeilijk te beantwoorden. Dat was vaak lastig uit te leggen, te-
meer daar in de samenleving veel behoefte bestaat aan duidelijk-
heid, aan eenduidige en heldere antwoorden. Heeft een bepaald 
individu nu wel of niet belangrijk verzetswerk verricht? Heeft 
een specifiek persoon zich tijdens de oorlog wel in alle opzichten 
fatsoenlijk gedragen? Moet er naar deze persoon nu wel of niet 
een straatnaam worden genoemd? Wat is er na zijn dood in een 
Duits kamp met het lichaam van mijn vader gebeurd? Is tijdens 
de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië in een specifieke straat 
op Java een granaat neergekomen? De bronnen – voor zover die 
nog bestaan en raadpleegbaar zijn – geven daar niet altijd uit-
sluitsel over. In dat soort gevallen kan het niod wel verklaren dat 
het mogelijk of aannemelijk is dat iets zich heeft voorgedaan, of 
dat iets op een bepaalde manier is verlopen, maar zeker weten 
doen we het vaak niet.

Er zijn nog veel aspecten van de oorlogsgeschiedenis die on-
duidelijk zijn. Zelfs de bestaande kennis over de Duitse kampen, 
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waar sinds 1945 veel onderzoek naar is gedaan, vertoont lacunes. 
Er is bijvoorbeeld een categorie van kampgevangenen waar rela-
tief weinig over bekend is: de zogenoemde ‘asocialen’, een bena-
ming die door de Duitsers aan die groep werd gegeven. We weten 
vrij weinig over deze categorie, omdat het meeste historisch on-
derzoek is verricht naar Joden, politieke gevangenen en verzets-
deelnemers. Organisaties als herdenkingscomités benadrukten 
ook bij voorkeur de ervaringen van wat ‘iconische gevangenen’ 
genoemd zouden kunnen worden, zegt De Vries, met gevolg dat 
kampgevangenen die niet Joods waren en geen verzetsverleden 
hadden doorgaans buiten beeld bleven. Het is bovendien ook niet 
zo dat voormalige ‘asocialen’ heel graag als zodanig in de open-
baarheid wilden treden.

Maatschappelijke dienstverlening
Door de voortschrijdende digitalisering leek soms te worden 
vergeten dat het tijdrovend was om bepaalde vragen goed uit te 
zoeken. In verreweg de meeste gevallen kon het antwoord niet 
gevonden worden door even een naam in een computer in te 
tikken, maar moest een traject worden doorlopen van meerdere 
kaartenbakken raadplegen, de archieven induiken, dikke dossiers 
doorploegen, andere archiefinstellingen aanschrijven. Bovendien 
leverde dat speurwerk niet in alle gevallen een bevredigend ant-
woord op. Of in een aantal gevallen wel een antwoord, maar niet 
het gehoopte of gewenste. Klassiek is de casus van een kleinkind 
dat vermoedt dat zijn grootvader in het verzet gezeten heeft, ter-
wijl uit gevonden documenten eerder het beeld oprijst van een 
kleine scharrelaar die wel eens met justitie in aanraking is ge-
weest. De Vries vond het spannend om te zien hoe op dergelijke 
informatie werd gereageerd. Af en toe leidde dat tot ontkenning 
of tot een poging tot goedpraten, maar soms ook tot een verras-
sende reactie: ‘Ach, opa heeft altijd al een beetje lopen rommelen.’

Zijn vele jaren bij het niod hebben De Vries de overtuiging 
gegeven dat het bestaansrecht van het instituut meer gelegen is 
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in de maatschappelijke dienstverlening dan in het schrijven van 
doorwrochte studies. Dat blijkt uit de vele bezoekers die naar de 
studiezaal komen en uit de niet aflatende stroom van schrifte-
lijke en telefonische vragen die door individuen of organisaties 
bij het niod worden ingediend. Deze dienstverlening is volgens 
hem de voornaamste reden dat het instituut na de voltooiing van 
De Jongs Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld-
oorlog nog is blijven bestaan. Helaas staan deze werkzaamheden 
zowel intern als extern minder in de schijnwerpers dan het doen 
van wetenschappelijk onderzoek. De moederorganisatie van het 
niod, de knaw, vraagt bijvoorbeeld elk jaar wel naar het aantal 
publicaties, lezingen en mediaoptredens, maar niet naar het aan-
tal studiezaalbezoekers of afgehandelde verzoeken om informa-
tie. En dat terwijl het juist die maatschappelijke dienstverlening 
is die het niod volgens De Vries zo bijzonder maakt. Zoals zijn 
oud-collega Nel Gerritse het vroeger altijd formuleerde: ‘Ons 
streven is om mensen weer wat minder ongelukkig de deur uit te 
laten gaan dan ze binnenkwamen.’
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Vergeten geschiedenissen 
Aandacht en erkenning in de Nederlandse historiografie van 
de Tweede Wereldoorlog

Kees Ribbens

In 2008 verscheen Oorlog op vijf continenten. Dit boek, dat ik 
samen met Joep Schenk en Martijn Eickhoff schreef, wilde inzicht 
bieden in hoe de Tweede Wereldoorlog een stempel had gedrukt op 
acht samenlevingen c.q. gebieden die we in hedendaagse Nederland-
se terminologie kennen als herkomstlanden. Vandaar de ondertitel 
Nieuwe Nederlanders & de geschiedenissen van de Tweede We-
reldoorlog. Kennis van zulke andere oorlogsgeschiedenissen is in 
Nederland niet in brede kring aanwezig. Hoewel de belangstelling 
voor de oorlog omvangrijk is en er sprake lijkt van een aanhoudende 
behoefte aan – vooral persoonlijke – verhalen uit de bezettingstijd, 
zijn bepaalde verhalen en thema’s prominenter aanwezig dan ande-
re. Wat zijn dan die ‘vergeten’ verhalen en thema’s?

In het tot multiculturele samenleving uitgegroeide Nederland 
leek een informatief relaas over uiteenlopende oorlogservaringen 
elders in de wereld een nuttige aanvulling. De verschijning van 
Oorlog op vijf continenten en de daaropvolgende reacties maakten 
echter duidelijk dat geschiedschrijving van de oorlog niet per de-
finitie een eenduidig fenomeen is. Geschiedschrijving wordt niet 
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zelden opgevat als erkenning van de doorstane ervaringen in het 
verleden én van de groep die dit verleden heeft meegemaakt en 
zich ermee identificeert.

Als poortwachters tot het verleden gelden geschiedschrijvers 
tegelijkertijd als poortwachters van hedendaagse erkenning van 
het verleden. Geleidelijk aan zijn deze activiteiten in handen ge-
komen van een meer divers samengestelde groep. In de naoorlog-
se samenleving is geschiedbeoefening immers gedemocratiseerd. 
Geschiedbeoefening werd, zeker op het gebied van de Tweede 
Wereldoorlog, steeds minder het exclusieve terrein van acade-
misch geschoolde geschiedwetenschappers. 

Het geheel aan uiteenlopende achtergronden en interesses 
van de schrijvers en onderzoekers heeft de geschiedbeoefening 
op het terrein van de Tweede Wereldoorlog onmiskenbaar veel-
zijdiger gemaakt. Deze ontwikkeling vormt echter geen garantie 
dat iedereen zich inmiddels gehoord voelt en het idee heeft dat 
zijn of haar geschiedenis de aandacht en erkenning geniet die het 
volgens hem of haar verdient. De opvatting dat de Tweede We-
reldoorlog vergeten groepen en geschiedenissen kent, dat som-
mige ervaringen en verhalen al dan niet bewust worden vergeten 
of anderszins gemarginaliseerd, kent dan ook een hardnekkig 
voortbestaan. niod-activiteiten hebben zich de afgelopen 75 jaar 
bewogen tussen de uitersten van één nationale oorlogsgeschie-
denis en van vele multiculturele geschiedenissen in meervoud. 
Daarnaast zijn er vele voorbeelden te vinden in de naoorlogse 
historiografie die het vergeten tot op zekere hoogte adresseren. 
Deze bieden tevens zicht op achterliggende wensen en frustraties 
voortkomend uit het idee niet aan bod te komen in wat wordt 
ervaren als de dominante geschiedschrijving.

Eén man
Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie dat in mei 1945 
van start ging was een nationaal initiatief gericht op een Ne-
derlands publiek. Het instituut verzamelde documentatie over 
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de recente oorlogservaringen in Nederland, aangevuld met ma-
teriaal over Nederlands-Indië. Hiermee zou een geschiedver-
haal worden geschreven dat een beeld gaf van de bezetting, van 
onderdrukking en van vervolging, maar eveneens van verzet in 
allerlei vormen. 

In de eerste decennia verzorgde Oorlogsdocumentatie bron-
nenpublicaties over vooraanstaande nationaalsocialisten als 
Mussert en Rauter, gevolgd door studies over de grote stakin-
gen. Hiermee werd de aandacht zowel op daders gericht als op 
het Nederlandse verzet tegen het bezettingsregime. Het gehan-
teerde perspectief liet geen twijfel bestaan over wie als goed res-
pectievelijk fout gold. De aandacht ging niet alleen uit naar de 
hoofdrolspelers die in hun handelingen en opvattingen als meest 
uitgesproken opponenten tegenover elkaar stonden. Dat bleek in 
1954 uit de bundeling Dagboekfragmenten 1940-1945. Dagboek-
notities van landgenoten met zeer uiteenlopende maatschappe-
lijke achtergronden en oriëntaties boden zicht op de impact van 
oorlogsgebeurtenissen op hun persoonlijke bestaan. 

De gepresenteerde egodocumenten waren kenmerkend voor 
de variatie aan gehanteerd bronnenmateriaal, dat niet beperkt 
bleef tot officiële stukken maar tevens bestond uit persoonlijke 
notities, ondergrondse kranten, radiotoespraken en oral histo-
ry. Dit brede bronnengebruik was typerend voor vernieuwin-
gen in de eigentijdse geschiedbeoefening, met meer oog voor 
ervaringen en stemmingen van uiteenlopende groepen tijdge-
noten. Toch was het uitgangspunt niet om de diversiteit aan er-
varingen te benadrukken, maar streefde het riod in beginsel 
een geschiedbeoefening na vanuit de gedachte dat Nederland de 
oorlogsjaren als één man (vrouwen kwamen minder nadrukkelijk 
naar voren in het geschiedbeeld) had doorstaan. Die overkoe-
pelende insteek resulteerde in de tv-serie De Bezetting (1960-
1965) en uiteindelijk in de beeldbepalende overzichtsgeschiede-
nis Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 
(1969-1988).
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Pas geleidelijk aan werd de blik op de oorlogsgeschiedenis, 
zowel binnen als buiten het riod, dusdanig verruimd dat ook de 
slachtoffers van de oorlog prominent aandacht kregen. In 1965 
verscheen Jacques Pressers monumentale Ondergang. De vervol-
ging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945 over 
de vervolging van de Nederlandse Joden, een studie waarvoor 
hij overigens al in 1950 de opdracht van het riod had aanvaard. 
Presser zag het als ‘een heilige plicht’ om de aanklacht van de tot 
zwijgen gedoemde slachtoffers te vertolken maar sprak niet di-
rect van een vergeten geschiedenis. Niettemin stimuleerde On-
dergang de maatschappelijke belangstelling voor de Holocaust in 
de daaropvolgende jaren. Dat gold overigens bijna anderhalf de-
cennium later in veel mindere mate voor de studie van Ben Sijes 
over de Vervolging van zigeuners in Nederland, 1940-1945 (1979).

Loe de Jong besteedde in zijn groeiende hoofdwerk even-
eens aandacht aan het lot van Joden, Sinti en Roma, maar ging 
slechts sporadisch in op de lotgevallen van Jehova’s Getuigen 
en homoseksuelen. Juist daar dook in de context van het riod 
voor het eerst de term ‘vergeten geschiedenis’ op als veront-
waardigde constatering. Na de publicatie in 1978 van deel 8, dat 
specifiek over gevangenen en gedeporteerden ging, verschenen 
artikelen in De Groene en Vrij Nederland onder de titels ‘Het 
hoofdstuk dat De Jong vergat’ en ‘De Jong is de mannen met de 
roze driehoek vergeten’. Ook in de groeiende lokale geschied-
schrijving zou vanaf de jaren tachtig gerefereerd worden aan in 
Het Koninkrijk onderbelichte en vergeten geachte aspecten van 
de oorlogsgeschiedenis, al leek dat veelal terug te voeren te zijn 
op kleinschaligheid en lokaal belang. Luide en gerichte kritiek 
dat het riod – in de persoon van De Jong – bepaalde geschie-
denissen zou zijn vergeten, weerklonk echter relatief zelden in 
de periode dat Het Koninkrijk tot stand kwam. Wel vroeg De 
Jong zelf vrij expliciet aandacht voor het koloniale verleden van 
Nederlands-Indië, dat hij in sterke mate als een vergeten ge-
schiedenis leek te beschouwen.
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Het titelwoord ‘vergeten’
Raadpleging van de hedendaagse niod-bibliotheekcollectie helpt 
om deze kwestie in perspectief te plaatsen. Als ’s lands groot-
ste bibliografische verzameling over de Tweede Wereldoorlog 
weerspiegelt het de academische en populaire historiografie op 
dit terrein vanaf 1945. De onlinecatalogus van de instituutsbi-
bliotheek telt over de periode 1945-2018 ruim 200 publicaties met 
het titelwoord ‘vergeten’. Opvallend is de piek in de eerste directe 
naoorlogse jaren, gevolgd door twee buitengewoon rustige de-
cennia, waarna het begrip vanaf eind jaren zeventig voorzichtig 
een comeback maakt. In de tweede helft van de jaren tachtig, als 
De Jongs seriewerk nagenoeg is voltooid, is ‘vergeten’ inmiddels 
een vertrouwd titelwoord. Die status wordt in de jaren negentig 
sterk bevestigd om tussen 2005 en 2009 een voorlopig hoogte-
punt te bereiken. Na een kleine dip ligt het presentieniveau in de 
titels van oorlogspublicaties in de meest recente jaren structureel 
hoger dan in de jaren tachtig.

In de loop der jaren vond daarbinnen evenwel een opmerkelij-
ke verschuiving plaats, al kreeg ‘vergeten’ nimmer een positieve 
connotatie. In vroege naoorlogse publicaties was vergeten bovenal 
iets dat moest worden voorkomen. In latere publicaties signaleer-
de het gebruik van de term dat een bepaalde oorlogsgeschiedenis 
blijkbaar toch veronachtzaamd verleden was, hetgeen hersteld 
diende te worden. Kenmerkend voor de vroegste periode waren 
titels uit 1945 als Om nooit te vergeten! of simpelweg Vergeten… 
nooit! Sterk weerklonk deze morele opwekking in het standaard-
werk uit 1949 over het verzet van de Gereformeerde Kerken Opdat 
wij niet vergeten. Dergelijke titels waren geenszins uitgestorven 
toen de aandacht voor de Tweede Wereldoorlog in de jaren zestig 
en zeventig weer aanzienlijk toenam. Vanaf de tweede helft van 
de jaren tachtig verschenen er opnieuw (lokale) publicaties met 
inmiddels archaïsch klinkende titels als Opdat wij niet vergeten. 
Titels die met verontwaardiging daadwerkelijke vergetelheid leken 
vast te stellen waren nu echter prominenter aanwezig.
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Voor het voetlicht
Maar wat waren precies de vergeten aspecten van de Tweede 
Wereldoorlog die voor het voetlicht werden gebracht? In de ver-
geten oorlogsgeschiedenissen is een vijftal varianten te ontwaren. 
De koloniale context van Nederlands-Indië neemt daarbij – cu-
rieus genoeg tot op zekere hoogte analoog aan De Jongs opvat-
ting dat deze periode in de geschiedschrijving onderbelicht was 
– een niet onbelangrijke tweeledige plaats in. Enerzijds ging het 
om publicaties over de oorlog met Japan als Het vergeten dra-
ma van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door 
krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting, een onderdeel van 
de Tweede Wereldoorlog dat meer dan eens als ‘vergeten oorlog’ 
werd aangeduid. Anderzijds bleek ook de geschiedenis van de 
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd met enige regelmaat ver-
geten. Hiervan getuigt met name het herhaaldelijk gebruik van 
de aanduiding ‘het vergeten leger in Indië’. Dat de lotgevallen van 
de Indonesische burgerbevolking eveneens in de schaduw bleven, 
werd zelden benoemd.

Ook daders en hun omgeving werden soms neergezet als ver-
onachtzaamd, blijkens de ondertitel van Christopher Brownings 
boek uit 1993, Doodgewone mannen. Een vergeten hoofdstuk uit 
de jodenvervolging, terwijl het begrip ‘vergeten geschiedenis’ 
ook het omslag sierde van studies over een nsb-kinderkolonie 
en Joodse nsb’ers. Een derde, maar weinig voorkomende variant 
bestond uit vergeten geallieerden. Helden, zoals Poolse bevrij-
ders en Engelse en Canadese bevrijders die in Oost-Nederland 
actief zijn geweest, belandden eveneens wel eens in de marge. 
Marginalisering bleek bovendien herhaaldelijk een fenomeen in 
de geschiedenis van vrouwen. Recente biografische studies over 
prinses Juliana (Juliana’s vergeten oorlog) en Frieda Belinfante 
(Een schitterend vergeten leven) refereerden in hun titels aan deze 
vergeten geschiedenissen.

Naarmate erkenning van slachtofferschap een steeds belang-
rijker fenomeen was geworden in de naoorlogse herinnerings-
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cultuur, met name vanaf de jaren tachtig en negentig, werden 
vooral slachtoffergroepen gekoppeld aan de aanduiding vergeten 
geschiedenis. Daarbij kan het gaan om vervolgde Joden (Vervolgd 
en vergeten), Roma en Sinti (De vergeten Holocaust), maar ook 
tewerkgestelden (Dwangarbeiders, de vergeten oorlogsslachtoffers). 
De riod-studie De arbeidsinzet; De gedwongen arbeid van Ne-
derlanders in Duitsland 1940-1945 uit 1966 had die vergetelheid 
blijkbaar onvoldoende bestreden. Een andere categorie die gere-
geld opduikt zijn de vergeten bombardementen van onder meer 
Middelburg en Rotterdam. De meest recente toevoeging in dit 
overzicht wordt gevormd door psychiatrische patiënten tijdens de 
bezetting, waarvan de lotgevallen recent geboekstaafd zijn onder 
de veelzeggende titel Vergeten slachtoffers.

De huidige betrokkenheid van het niod bij vervolgonderzoek 
naar de psychiatrie in oorlogstijd en bij het dekolonisatieonder-
zoek duidt erop dat vergeten geschiedenissen in het vizier staan 
van het instituut. Ook onderzoeksprojecten inzake de naoorlogse 
erfpachtkwesties en het boek Oorlog op vijf continenten getuigen 
van sensitiviteit voor uiteenlopende kennislacunes. 

Toch krijgt niet elk als vergeten beschouwd onderwerp uit de 
oorlogsgeschiedenis een plek op de onderzoeksagenda. Dat heeft 
niet alleen te maken met beperkte financiële en personele midde-
len en met het besef dat geschiedschrijving niet alomvattend kan 
zijn, maar ook met de afweging tussen maatschappelijke relevan-
tie en wetenschappelijke vernieuwing. De behoefte aan sociale er-
kenning, die veelal impliciet spreekt uit het attenderende gebruik 
van de aanduiding ‘vergeten geschiedenis’, is immers niet steeds 
het uitgangspunt van academisch historisch onderzoek. Niette-
min stimuleren dergelijke wensen en claims de reflectie om in de 
geschiedschrijving oog te hebben voor diversiteit aan ervaringen 
en herinneringen. Pluriformiteit mag inmiddels een gegeven zijn 
in de oorlogsgeschiedschrijving, het is tevens een dynamisch fe-
nomeen dat steeds opnieuw bezinning vereist.
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Verder lezen:
Kees Ribbens, Joep Schenk en Martijn Eickhoff, Oorlog op vijf 
continenten. Nieuwe Nederlanders en de geschiedenissen van de Tweede 
Wereldoorlog (Amsterdam 2008).
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De oorlog in Syrië
De toekomst van oorlogs- en genocidestudies bij het niod

Uğur Ümit Üngör

Op een druilerige woensdagmiddag loop ik door de Havenstraat in 
Amsterdam. Via sociale media heb ik een 27-jarige Syrische jon-
geman leren kennen, die onlangs onderdak heeft gekregen in het 
asielzoekerscentrum (azc) dat er een paar jaar geleden is geopend. 
Waar de meeste mensen half angstvallig, half nieuwsgierig aan 
voorbijlopen, stap ik naar binnen en schud ik de handen van een 
donkerblonde, bolwangige Damasceen. Hij is een paar weken gele-
den moederziel alleen aangekomen in Nederland en het is duidelijk 
dat de dubbele schok van vlucht en aankomst nu pas goed tot hem 
doordringt. In het azc hebben we geen privacy om te spreken, dus 
neem ik hem mee naar het chique café in het Vondelpark. Met zijn 
felgroene trainingsjasje uit de jaren negentig, ongetwijfeld uit de 
kledingdonatie, is hij een opvallende verschijning te midden van de 
menigte uit Zuid. Ik weet dat Syriërs sterke zwarte koffie drinken, 
dus vraag hem niet eens wat hij wil. We beginnen te praten in het 
Damasceens Arabisch (het ‘Shaami’-dialect), dat hij gelukkig hel-
der spreekt en ik goed begrijp, en hij begint van achter naar voren te 
vertellen: hoe hij aankwam in Nederland, waarom hij vluchtte van 
Turkije naar Griekenland, wanneer hij Syrië uit moest, hoe lang en 
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door wie hij werd gemarteld in de kerkers van de geheime dienst, en 
hoe de revolutie begon in 2011. Een vliegtuig zet de landing in op 
Schiphol en raast over het Vondelpark. Als door de bliksem getrof-
fen duikt hij bijna onder de tafel, maar ik grijp hem nog snel bij de 
arm en fluister: ‘Deze vliegtuigen werpen geen vatenbommen.’ Hij 
kijkt op naar de blauwe klm Boeing en grinnikt even, zich bewust 
van zijn trauma van het jarenlang overleven onder onophoudelijke 
luchtbombardementen.

Deze momentopname van onderzoek naar en met een vluchteling 
toont het belang aan van goede sociale contacten om vertrouwen 
te winnen en elkaar te leren kennen en begrijpen. Het spreken 
van de taal, het begrijpen van de cultuur, en het ontwikkelen van 
achtergrondkennis zijn cruciaal om daadwerkelijke intimiteit te 
kweken met de mensen die je wilt interviewen. 

Vrijwel alle Syriërs, inclusief de tienduizenden vluchtelingen 
die nu in Nederland leven, hebben ervaringen met en gedetail-
leerde herinneringen aan zeer ernstig geweld – als slachtoffers, 
omstanders en daders. Vanaf 2011 ben ik begonnen om de bele-
venissen van deze mensen te documenteren én onderzoeken in 
het Syria Oral History Project. Zoals de jonge Damasceen heb 
ik tientallen Syriërs geïnterviewd: mannen, vrouwen, jongeren, 
ouderen, pro-Assad, anti-Assad, Arabieren, Koerden, gelovigen, 
atheïsten, soennieten, druzen, christenen en alawieten. Allemaal 
hadden ze boeiende levensverhalen en zeer gedetailleerde kennis 
van het conflict, wat cruciaal is voor het begrijpen van oorlog en 
genocide.

Zonder hun collectieve herinneringen kan de geschiedenis 
van de Syrische catastrofe niet worden verteld of geschreven. Een 
serieuze omgang met deze oral histories verplicht de onderzoe-
ker tot gevoelige en discrete behandeling van deze herinnerin-
gen, maar ook tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het 
verwerken van hun levensverhalen in academische publicaties. 
Hun verhalen zijn namelijk niet alleen onderdeel van de Syri-
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sche, maar ook van de wereldgeschiedenis Ze verduidelijken een 
aantal universele problemen in het academisch onderzoek, zoals 
victimisering, polarisatie, verzoening, religiositeit, secularisme, 
daderschap en gevangenschap.

Nieuwe onderzoekslijnen
Het niod is een uniek instituut dat zich vanaf 1945 heeft toege-
legd op de bestudering van voornamelijk de Tweede Wereldoor-
log, de Duitse bezetting en de vervolging van en genocide op de 
Nederlandse Joden. Het brede scala aan niod-onderzoek heeft 
tot dusver veel kennis opgeleverd en verspreid. Oorlog en geno-
cide zijn echter geen exclusief Nederlands verschijnsel of studie-
object, en het mondiale onderzoeksveld is continu in beweging 
en ontwikkeling. Het niod zou uitstekend kunnen bijdragen aan 
de toekomst van oorlogs- en genocidestudies, door zijn tempore-
le, geografische en disciplinaire benaderingen structureel uit te 
breiden. De meeste oorlogen en genociden in de afgelopen 75 jaar 
hebben zich immers niet in Europa voorgedaan, maar in de post-
koloniale wereld: Afrika, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië. 

Twee mogelijke nieuwe onderzoekslijnen zijn daders en da-
derschap, en contemporaine ervaringen van oorlogsgeweld. Hoe 
raken mensen betrokken bij het plegen van massageweld? In 
de afgelopen twee decennia is de focus van het onderzoek naar 
massageweld verschoven van de bestudering van daders, ofte-
wel de rol van de personen die vormen van massaal geweld te-
gen burgers hebben gepleegd, naar daderschap, het proces van 
georganiseerde, collectieve geweldpleging. De bestudering van 
dit complexe proces kan worden uitgesplitst naar verschillende 
niveaus: het hoogste niveau (de ‘architecten’, staatshoofden), het 
middenniveau (praktische organisatoren, technocraten) en het 
onderste niveau (directe moordenaars). Tot dusverre is het minst 
onderzochte gebied het middelste niveau: de ideologische zelf-
hypnose van politieke elites, complexe besluitvormingsproces-
sen, de noodzaak en logica van een taakverdeling, het ontstaan 
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van speciale moordtroepen, en massamobilisatie voor het uitvoe-
ren van het geweld. 

Hoe ervaren mensen massaal politiek geweld? Moderne oorlo-
gen worden niet alleen gevoerd tussen nationale legers, maar ook 
binnen samenlevingen. Dit heeft het onderscheid vervaagd tus-
sen oorlogsvoering en massamoorden, en tussen strijders en bur-
gers. Moderne burgeroorlogen en genociden zijn dan ook sterk 
aan elkaar verwant. De Syrische burgeroorlog en de miljoenen 
vluchtelingen die als gevolg daarvan naar Europa zijn getrokken, 
herinneren ons aan de niet aflatende relevantie van deze kwestie. 
Documentatie van en onderzoek naar massaal geweld zoals (bur-
ger)oorlogen en massamoorden is van onschatbare waarde voor 
wetenschappelijk onderzoek. Massaal geweld is niet alleen iets 
van het verleden, maar ook een van de meest prangende proble-
men van onze tijd, en verdient daarom blijvende wetenschappelij-
ke aandacht. Net zoals de ooggetuigenverslagen in de vele archie-
ven en musea over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, zijn 
interviews een rijke bron voor academici om te gebruiken in het 
belang van waarheidsvinding en oorlogsdocumentatie. 

Het Syrische gevangenissysteem
Een goed voorbeeld van onderzoek dat verschillende thema’s ver-
enigt en nieuwe onderzoekslijnen voor het niod mogelijk maakt, 
is het Syrische gevangenissysteem en zijn bureaucratie, proce-
dures, slachtoffers en daders onder het inmiddels vijftigjarige 
regime van vader en zoon Assad (1970-2020). Om de omvang 
van deze kwestie in beeld te brengen, volstaat een rekensom: uit 
een vooroorlogse Syrische bevolking van 24 miljoen verkeerden 
op het hoogtepunt van het huidige conflict ongeveer 250.000 
mensen in gevangenschap, oftewel één procent van de bevol-
king. Dat percentage is vele malen hoger dan de Sovjet-goelag op 
zijn hoogtepunt in 1935 (0,4 procent) of de nazikampen in 1939 
(0,03  rocent) ooit waren. 

De Syrische gevangenissen worden gekenmerkt door gruwe-
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lijke martelingen: gevangenen worden opgehangen aan het pla-
fond en met zwepen of kabels geslagen, opgerekt met martelwerk-
tuigen, op hun voetzolen geslagen, geëlektrocuteerd, verkracht, 
vernederd, gedwongen urine te drinken en uitwerpselen te eten, 
en zijn verstoken van voedsel, water en slaap. Desalniettemin 
is het Syrische gevangenisbestel vrijwel onbekend, ook al heeft 
de aanhoudende praktijk van massale hechtenis een diepgaande 
impact op de Syrische samenleving en het Midden-Oosten in 
het algemeen. Gevangenschap is daarom een centraal, bepalend 
kenmerk van de moderne wereldgeschiedenis.

Er speelt ook een sterk maatschappelijk belang mee. Aangezien 
dit destructieve conflict zich voortsleept, is een massale terugkeer 
niet waarschijnlijk en moeten deze mensen als toekomstige Neder-
landers (en Europeanen) worden gezien. Dit geldt eveneens voor 
de slachtoffers en overlevenden van enkele van de meest beruchte 
massaslachtingen van de eenentwintigste eeuw. Omdat deze Sy-
riërs aan zeer ernstig geweld blootgesteld zijn geweest, is het niet 
alleen van belang dat ze psychologisch behandeld worden, maar 
ook maatschappelijk gehoord worden als een populatie nieuwe 
Nederlanders die zeer zwaar getroffen is door oorlog en geweld. 

Een goed voorbeeld van de mogelijkheden om nieuwe docu-
mentatie aan te leggen bieden de voormalige Syrische gevange-
nen. Onder de ongeveer één miljoen Syrische vluchtelingen die 
vanaf 2011 naar Europa zijn gekomen, zijn zeker vele duizenden 
voormalige gevangenen. Deze overlevenden van de meest gruwe-
lijke gevangenissen zijn nu onder ons en velen van hen zijn inmid-
dels Europese staatsburgers geworden. Hoeveel ex-gevangenen in 
Nederland terecht zijn gekomen is onbekend, maar het zijn er ze-
ker enkele honderden. Vanwege de intolerantie van de Assad-dic-
tatuur tegenover elke vorm van onderzoek kan de toestand van het 
gevangeniswezen in Syrië zelf niet goed bestudeerd worden. Het 
risico voor de veiligheid van wetenschappers en respondenten is 
simpelweg te hoog. Maar dat is snel veranderd als gevolg van de 
recente opstand, burgeroorlog en later massale emigratie, waarbij 
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enorme aantallen Syriërs hun toevlucht zochten in de buurlanden 
en Europa. Dit biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen in 
een veel veiliger omgeving, waar ontelbare slachtoffers en overle-
venden, hun families en kennissen vrijuit kunnen worden geïnter-
viewd over hun ervaringen met gevangenschap. 

Een aantal van hen heb ik, in samenwerking met Syrische 
onderzoekers, uitvoerig geïnterviewd over hun ervaringen in de 
helse Syrische gevangenissen, of beter gezegd: concentratie- en 
vernietigingskampen. Samen met veel voormalige Syrische ge-
vangenen poogt het Syria Oral History Project een proactieve 
houding aan te nemen om hun ervaringen deel te laten uitmaken 
van publieke discussies over massale mensenrechtenschendin-
gen, oorlogen, massamoorden en onrechtvaardigheden.

Syrische ngo’s
De interviews van het oral history-project zullen, eventueel sa-
men met allerlei aanvullend materiaal als foto’s, brieven en offici-
ele documenten, worden opgeslagen op een wijze die ze toegan-
kelijk maakt voor toekomstige onderzoekers, maar waarbij ook de 
privacy van de respondenten wordt gewaarborgd. 

Tevens zijn er uitstekende mogelijkheden om samen te werken 
met Syrische partners. Vanaf het begin van het conflict docu-
menteren wereldwijd belangrijke Syrische ngo’s de oorlog, zoals 
het Violations Documentation Center (vdc), het Committee on 
International Justice and Accountability (cija), het Syrian Justi-
ce and Accountability Center (sjac) en het Syrian Network for 
Human Rights (snhr). Drie van zulk soort organisaties opereren 
vanuit Nederland, waaronder het Saydnaya Documentatie Net-
werk, dat in 2011 is opgericht door Diab Serriya en het beruchte 
vernietigingskamp Saydnaya documenteert. 

Saydnaya werd als militaire gevangenis gebouwd aan de 
rand van het dorp Mnin, dertig kilometer ten noorden van de 
hoofdstad Damascus, en officieel geopend in september 1987. 
De gevangenis viel onder de jurisdictie van het ministerie van 
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Defensie en werd daarom beheerd door de militaire politie en 
bewaakt door elitetroepen van het Syrische leger. Saydnaya was 
berucht vanwege het gebruik van gruwelijke folteringen en bui-
tensporig geweld tegen de gevangenen. Martelingen werden er 
toegepast als collectieve bestraffing, en niet om informatie te 
verkrijgen, noch om gevangenen te disciplineren of te integreren 
in de maatschappij. Na het begin van de revolutie in 2011 ver-
anderde Saydnaya snel in een heus vernietigingskamp, een cen-
trum van Assads massamoord op politieke tegenstanders. Zeer 
weinig mensen hebben de gevangenis overleefd: precieze cijfers 
zijn er niet, maar in de periode 2011-2019 zijn minstens 30.000 
gevangenen omgekomen door massaexecuties, foltering, harde 
behandeling en algemene verwaarlozing. Over de slachtoffers is 
meer bekend dan over de daders, die gebonden zijn aan strikte 
geheimhouding. Het Saydnaya Documentatie Netwerk heeft in-
middels 400 gevangenen geïnterviewd en veel egodocumenten 
en een scala aan relevant materiaal over dit beruchte kamp verza-
meld. Het ligt voor de hand dat het niod in de toekomst met deze 
maatschappelijke partners nieuwe collecties en onderzoekslijnen 
gaat genereren.

Verder lezen:
Het onderzoek van Forensic Architecture en Amnesty International 
over Saydnaya: www.forensic-architecture.org/case/saydnaya en 
https://saydnaya.amnesty.org.
Voor een goed overzicht van de meeste onderzoeksprogramma’s: 
Carse Ramos en Koen Kluessien, A Matter of Comparison. The 
Holocaust, Genocides and Crimes Against Humanity. An Analysis and 
Overview of Comparative Literature and Programs (ihra 2017).
Perpetrator Studies Network met bijbehorend Journal of Perpetrator 
Research: www.perpetratorstudies.sites.uu.nl.
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Samen voor ons eigen 
In gesprek met de promovendi Marleen van den Berg,  
Anne–Lise Bobeldijk en Milan van Lange

Hinke Piersma

Ook 75 jaar na het oprichten van het niod vinden jonge weten-
schappers hun weg naar het instituut. In deze bijdrage komen drie 
van hen aan het woord over hun uiteenlopende werkzaamheden. De 
één richt zich op de Jodenvervolging en het naoorlogs rechtsherstel 
in Rotterdam en moet daarom vaak in het archief van de haven-
stad zijn, de ander bevindt zich geregeld buiten de landsgrenzen op 
zoek naar archiefmateriaal over de omgang met de herinnering aan 
de slachtoffers van een massagraf in Wit-Rusland. De derde is het 
meeste op het instituut aanwezig, hoewel hij nauwelijks aan een plek 
gebonden is omdat hij digitaal onderzoek doet naar parlementaire 
attitudes ten aanzien van verschillende groepen nabestaanden van 
de oorlog. Ondanks de uiteenlopende thema’s en onderzoeksmetho-
den is er iets wat hen bindt: alle promotietrajecten gaan over oorlog, 
massaal geweld en de nasleep daarvan. 

‘Ik had heel wat missiewerk te doen,’ grapt Milan van Lange als 
we hem vragen naar zijn eerste tijd bij het niod. ‘Er waren maar 
weinig mensen bekend met digitale onderzoeksmethoden en ik 
ook niet trouwens. Maar daar lag, zo kun je achteraf zeggen, mijn 
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kans.’ Milan, die begon als stagiair bij Ismee Tames op de zolder 
van de Herengracht, waar het in de zomer bloedheet is en in de 
winter, met de wind op de ramen, ijskoud, zag zich wel genood-
zaakt om te leren programmeren. Er waren simpelweg geen col-
lega’s die hem konden helpen zijn historische onderzoeksvragen 
te operationaliseren. Hij verbindt nu gedigitaliseerd bronnenma-
teriaal, computationele tekstanalyse en ambachtelijk historisch 
onderzoekswerk met elkaar. Een zeldzame combinatie van vaar-
digheden in één wetenschapper. 

‘Gedurende het onderzoeksproject is verschillende keren te-
gen me gezegd, dat wat ik digitaal wilde onderzoeken, niet zou 
gaan lukken. Dan word ik pas echt fanatiek.’ Met die instelling 
lijkt Milan stapje voor stapje dichter bij zijn doel te komen om 
gedigitaliseerde datasets en nieuwe (data)analysemethoden op 
een vernieuwende manier te gebruiken voor de bestudering van 
het verleden. 

‘De implementatie van computationele tekstanalyse (text mi-
ning) in de bestudering van historisch materiaal is een van de 
speerpunten bij mijn promotieonderzoek,’ zegt hij. In zijn promo-
tieonderzoek ‘War & Emotions in Parliament (1945-1989)’ worden 
digitaal doorzoekbare tekstcollecties (vooral de Handelingen van 
de Staten-Generaal) aangewend om met behulp van de computer 
en uit de psychologie voortgekomen lijsten met affectieve woorden 
de ontwikkeling van de emoties en attitudes in het Nederlandse 
parlement te onderzoeken ten aanzien van het verleden van de 
Duitse bezetting van Nederland en de omgang daarmee. Hierbij 
komen ook veranderende betekenissen van begrippen als oorlogs-
misdaden, collaboratie, slachtofferschap en verzet aan bod.

Een massagraf in een bos in Wit-Rusland
Net als Milan was Anne-Lise Bobeldijk al bekend met het niod 
toen ze aan haar promotieonderzoek begon. Ook zij had er eer-
der stage gelopen, bij een onderzoek van Karel Berkhoff over 
de massamoord in Babi Jar in Oekraïne. Dankzij de stage kon 
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ze haar Russisch en Duits verder verbeteren, wat nu van grote 
toegevoegde waarde is voor haar eigen onderzoek. Dat gaat over 
Maly Trostenets, een kamp en een massagraf vlak buiten Minsk 
in Wit-Rusland. Hier vermoordden de nazi’s tijdens de bezet-
ting van de Sovjet-Unie tussen de 60.000 en 90.000 mensen. De 
slachtoffers kwamen niet alleen uit Minsk, maar ook uit West- en 
Midden-Europese steden, zoals Wenen, Hamburg, Brno, Berlijn 
en Frankfurt. Bestudering van Maly Trostenets biedt een uitge-
lezen kans om te kijken hoe de herinneringen en verhalen zich 
door de tijd hebben gevormd en ontwikkeld en in hoeverre er 
sprake is van vervlechting van de geschiedenis van de nazi-bezet-
ting en het stalinistische verleden in de Sovjet-Unie.

Doordat er recentelijk veel aandacht is voor Maly Trostenets 
bezoekt Anne-Lise voor haar onderzoek regelmatig herden-
kingsdiensten. ‘Met een dergelijk onderwerp en zulk werk is het 
wel fijn om op het niod te werken. Want als je vertelt dat je bij 
een herdenking bij een massagraf in een bos in Wit-Rusland bent 
geweest, dan schrikken collega’s daar niet van. In de kroeg maak 
je er namelijk niet al te snel vrienden mee...’ 

Joods rechtsherstel in Rotterdam
Marleen van den Berg was niet eerder verbonden geweest aan het 
niod toen ze solliciteerde op een vacature voor promotieonder-
zoek naar de vervolging en het rechtsherstel van Joden in Rotter-
dam. Afgestudeerd op de positie van Nederlandse zendelingen 
tijdens de oorlog in Indonesië (1945-1950) en geïnteresseerd in de 
vraag naar politieke verantwoordelijkheid voor het verleden, stond 
het onderzoek naar Rotterdam haar meteen aan. ‘Een deel van het 
onderzoek gaat over de vraag hoe de gemeente Rotterdam zich 
heeft opgesteld tegenover teruggekeerde Joodse overlevenden. Die 
link met de maatschappelijke discussie van nu, trok me aan.’ 

Haar onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Rotter-
dam uitgevoerd en zal resulteren in een rapport in 2020 naar de 
aard van het Joods rechtsherstel in Rotterdam. Dit thema sluit 
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aan bij eerdere onderzoeken over Amsterdam en Den Haag, 
waaruit bleek dat Joodse oorlogsslachtoffers door die gemeenten 
vaak ‘onnodig hard’ zijn bejegend, vooral in financieel opzicht. 
Het proefschrift volgt in 2022. ‘Ik wil een verbinding leggen tus-
sen de geschiedenis van de vervolging en de geschiedenis van het 
rechtsherstel. Dit zijn tot nu toe in de historiografie twee aparte 
onderzoeksgebieden, waarbij het laatste vooral benaderd is vanuit 
een ambtelijk en juridisch perspectief.’

Overlap
Ofschoon het onderzoek van de drie promovendi qua inhoud en 
methodologie ver uit elkaar lijkt te liggen, is er ook veel overlap. 
Alle drie houden ze zich bezig met de omgang met een oorlog die 
ruim 75 jaar geleden werd uitgevochten. Om dit onderzoek nu uit 
te voeren, brengt zoveel jaar na dato specifieke uitdagingen met 
zich mee. Voor het onderzoek van Marleen en Anne-Lise is het 
bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk om nog persoonlijk te spreken 
met overlevenden van de Holocaust. 

Een ander thema dat in alle drie de onderzoeken een rol speelt 
is het wijzigende landschap van dader-, ‘bystander’- en slachtof-
ferschap en hoe de maatschappij zich daartoe verhoudt. Milan 
onderzoekt hoe er in parlementaire debatten wordt gesproken 
over de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereld-
oorlog. Hij kijkt naar emoties en attitudes van politici, en de ver-
anderende betekenissen van slachtofferschap, verzet, collaboratie 
en oorlogsmisdaad in de naoorlogse context. Anne-Lise ziet in 
haar onderzoek dat daderschap uit beeld lijkt te verdwijnen en 
het steeds meer draait om slachtofferschap. ‘Wie zich slachtof-
fer vóelt, lijkt steeds meer van belang te worden,’ zegt ze. Voor 
Marleen ligt de nadruk eerder op de ervaringen van Joodse oor-
logsslachtoffers in de specifieke context van Rotterdam. De drie 
promovendi moeten navigeren tussen enerzijds de leemten in het 
bronnenmateriaal en anderzijds een overvloedige historiografie. 
Er zijn boekenkasten vol geschreven over oorlog en vervolging, 

Niod boek 3.indd   168 08-04-20   17:05



samen voor ons eigen 

169

bezetting en onderdrukking. Het is in dit verband zeer praktisch 
om bij het niod te werken waar de zeer uitgebreide bibliotheek 
direct binnen handbereik is. 

Inmiddels draaien de drie volwaardig mee in de niod-gemeen-
schap en helpen ze mee met het organiseren van lezingen en con-
ferenties. Op hun initiatief is er een maandelijkse bijeenkomst 
van alle aan het niod verbonden promovendi gestart waar er-
varingen worden uitgewisseld en soms (senior) onderzoekers en 
promotoren worden uitgenodigd om kennis en ervaringen uit te 
wisselen. De drie jonge onderzoekers beperken zich dus niet tot 
hun eigen specifieke onderwerp, maar geven met hun aanwezig-
heid een nieuwe impuls aan het reilen en zeilen van het instituut. 
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Zit er nog wel brood in de oorlog?
Werken bij het niod

Kayleigh Goudsmit

Nederland is nog niet klaar met dé oorlog. En dat terwijl in 2010 het 
idee bestond dat de oorlog 65 jaar na de bevrijding ‘met pensioen’ 
zou gaan. Ook in het herdenkingsjaar 2020 is de belangstelling voor 
de periode 1940-1945 onverminderd groot. De oorlog is na 75 jaar 
niet in de coulissen verdwenen, maar staat nog vol in de schijnwer-
pers. Dat betekent dat ook voor het niod nog veel te doen valt. Hoe 
is het om voor dat ‘droominstituut’ te werken?

De afgelopen jaren heb ik me naast mijn werk gespecialiseerd in 
historici op de arbeidsmarkt. Voor mijn boek Gezocht: Historicus 
interviewde ik tientallen historici en vroeg hen naar de lessen die 
zij leerden tijdens hun carrière. Mijn grootste les: historici kun 
je overal inzetten. Dat zie je ook bij het niod. Er werken niet 
uitsluitend historici, maar de historici in dienst zijn veelzijdig. 
Ze werken er als onderzoeker en archivaris, maar ook als onder-
zoeksassistent, bibliothecaris, op de afdeling communicatie en 
als secretaris en programmaleider. De studenten van de master 
Holocaust- en Genocidestudies hebben een bijbaan achter de 
receptie. 
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Toen ik vertelde dat ik was aangenomen bij het niod, werd me 
al snel duidelijk dat werken bij het niod als een statussymbool 
wordt gezien. Als mijn familie nog sceptisch was over mijn keuze 
voor de studie geschiedenis, verdween het laatste restje door deze 
baan. Ook de reacties van collega’s, vrienden en kennissen waren 
lovend: het droominstituut van veel studenten, het instituut waar 
‘ik altijd nog had willen werken’ voor een historicus aan het einde 
van zijn carrière.

Wanneer er een vacature is bij het niod, stromen de reacties 
met tientallen tegelijk de mailbox in. Het niod is een werkgever 
met een klinkende geschiedenis, verbonden aan hét morele ijk-
punt van onze samenleving: de Tweede Wereldoorlog. Dat is hoe 
de buitenwereld het niod ziet. Als werknemer weet ik: als het al-
leen maar status was geweest, zouden mijn collega’s het hier niet 
tien, vijftien of veertig jaar volhouden. Er moet iets bijzonders 
zijn, waardoor werknemers hier zo lang blijven. Maar hoe is het 
dan, om te werken bij het niod? Zit er nog wel brood in de oorlog?

Van leerschool naar kweekvijver
Sinds ik in de zomer van 2018 bij het niod kwam werken, heb ik 
het instituut zien groeien. Er werden nieuwe projectgelden bin-
nengehaald en er was ruimte om nieuwe collega’s aan te nemen. 
Ondanks deze groei merken we – alle bekendheid van het insti-
tuut ten spijt – dat werken in de wetenschap onder druk staat. Er 
wordt bezuinigd op financiering voor de geesteswetenschappen, 
en de werkdruk is hoog. Dat is bij het niod niet anders. De nieu-
we collega’s die door deze groei zijn aangenomen, zijn collega’s 
waar we als de projecten zijn afgerond (waarschijnlijk) ook weer 
afscheid van moeten nemen.

Voor sommige oudere en meer ervaren collega’s was het niod 
een leerschool. Zij begonnen als werkstudent, of tijdens of na hun 
promoveren, en zien de pensioengerechtigde leeftijd nu naderen. 
Voor jonge collega’s is het niod echter meer een kweekvijver, 
waar ze sterk kunnen groeien. Na het werken bij het niod zetten 
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zij hun kennis en ervaring (soms noodgedwongen) elders in. Ook 
voor medewerkers die graag nog even bij het niod zouden blij-
ven, is niet altijd ruimte.

De problemen die flexwerken geeft, zijn niet uniek voor het 
niod. Je ziet ze ook terugkomen bij universiteiten en onder-
zoeksinstituten, en bij andere organisaties die door de aard van 
hun financiering niet anders kunnen dan er een grote flexibele 
schil op na houden. Wat deze organisaties wel kunnen doen, is 
ervoor zorgen dat de tijdelijke collega’s alle ruimte krijgen om 
zich te ontplooien. De collega’s bij het niod hebben oog voor ta-
lent en zorgen dat ‘hun’ jonge medewerkers kansen krijgen en in 
de spotlights komen te staan. Ze dagen uit en geven vertrouwen, 
waardoor er ruimte is om te ontwikkelen. De koffierondjes met 
andere jonge collega’s veranderen vaak in een spontane intervisie 
waarbij ervaringen worden uitgewisseld en advies wordt gegeven.

Onderlinge verbondenheid
Toen ik als nieuweling binnenkwam in een instituut waar sommi-
ge collega’s elkaar al twintig of dertig jaar kennen, vroeg ik me af 
of ik daar ooit mijn plek zou vinden. Het voelde overweldigend en 
ik heb getwijfeld of ik een juiste keuze had gemaakt. Er zijn talloze 
ongeschreven regels, er wordt op een bepaalde manier gewerkt en 
de medewerkers weten veel van elkaar, van de geschiedenis van 
het instituut, van ‘hoe het vroeger ging’. Het kan een uitdaging 
zijn daarmee om te gaan: sommige collega’s hebben alle verande-
ringen al eens voorbij zien komen. Het kan zomaar gebeuren dat 
je met een in jouw ogen goed voorstel komt, en dat de reactie is dat 
dit nog niet zo lang geleden al eens is gedaan. Vaak blijkt dat dan 
toch al een jaar of tien geleden te zijn geweest…

Desondanks is het niod een organisatie waar nieuwkomers 
zich snel thuis voelen. Zonder uitzondering zijn collega’s bereid 
je te helpen je weg te vinden in het werken voor het niod. Van 
het uitzoeken van feiten tot het geven van (ongevraagd) advies: 
de onderlinge betrokkenheid is groot. Toen bekend werd dat ik 
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binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap-
pen (knaw) de overstap van het Huygens ing naar het niod zou 
maken, kreeg ik al mails van toekomstige collega’s om me welkom 
te heten. Dat het instituut nog geen honderd medewerkers heeft, 
maakt dat de lijnen kort zijn. Van receptie tot secretariaat en van 
archiefmedewerkers tot onderzoekers: we hebben meestal niet 
voor niets voor werken bij het niod gekozen. De interesse voor 
het onderwerp is groot. Dat is ook te merken aan de koffielezin-
gen, maandelijkse bijeenkomsten waar een collega of gastspreker 
komt vertellen over zijn onderzoek. De zaal zit altijd vol.

Natuurlijk zijn er ook spanningen en irritaties. Er zijn weken 
waarin het lijkt alsof er geen einde komt aan het werk en je even 
helemaal klaar bent met je collega’s, hun mails, en alles wat met 
oorlog en genocide te maken heeft. Maar de onderlinge verbon-
denheid is wat werken voor het niod zo leuk maakt, en waardoor 
mensen hier graag zo lang mogelijk blijven werken. Van wie je 
ook advies nodig hebt: de deur staat altijd open. In tegenstelling 
tot wat het onderwerp doet vermoeden, is het bij het niod ook 
vaak erg gezellig, zowel in de wandelgangen, bij het koffiezetap-
paraat, als na afloop van een lange vergadering over de toekomst 
van het instituut. 

Zit er nog wel brood in de oorlog?
De aandacht voor de Tweede Wereldoorlog is ook in de eenen-
twintigste eeuw nog altijd groot. De studiezaal van het niod zit 
dagelijks vol: niet alleen met onderzoekers en studenten, maar ook 
met mensen die hun familiegeschiedenis uitpluizen en meer willen 
weten over wat hun ouders of grootouders hebben doorgemaakt. 
Daarnaast komen er alleen al via de e-mail jaarlijks ruim vierdui-
zend vragen binnen van mensen op zoek naar informatie. Bijna 
dagelijks wordt er nieuw archiefmateriaal aangeboden. Het niod 
heeft nu zo’n 2100 dagboeken over het dagelijks leven tijdens de 
oorlog in de collectie, en het is niet in te schatten hoeveel er nog op 
zolders en oude bureaus ligt te wachten op een plek in het archief. 
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Het niod doet bovendien onderzoek naar meer dan de Twee-
de Wereldoorlog. De naam is inmiddels niet voor niets het In-
stituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Zolang 
oorlog de wereld niet uit is, blijft onderzoek naar de invloed van 
oorlog en massaal geweld op samenlevingen belangrijk. De maat-
schappelijke relevantie van de thema’s waar het niod onderzoek 
naar doet is hoog. Daarbij stelt elke generatie haar eigen vragen 
aan het verleden. Nu er steeds minder ooggetuigen zijn, is het 
belangrijker dan ooit om bronnen toegankelijk te maken en on-
derzoek naar de Tweede Wereldoorlog voort te zetten. De derde 
en vierde generatie naoorlogse kinderen hebben andere vragen, 
maar gelukkig staat er ook een nieuwe generatie medewerkers 
klaar om antwoorden te vinden.

Wat het niod doet, is niet alleen van wetenschappelijk belang, 
maar heeft ook maatschappelijke relevantie: resultaten van het 
(archief)onderzoek van het niod worden gebruikt door de pers, 
door politici en door beleidsmakers. Wekelijks staan collega’s de 
pers te woord over actuele thema’s die te maken hebben met hun 
onderzoeksveld of de collectie van het niod. De oorlog is dan 
misschien al tien jaar ‘met pensioen’, het niod hoeft daar nog 
niet aan te denken.
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Een instituut met toekomst 
Het niod als nationaal en internationaal expertisecentrum 
voor oorlog, massaal geweld en genocide

Frank van Vree

Eerst werd je aan een indringend gesprek onderworpen om vast te 
stellen of je wel een serieuze onderzoeker was. Maar daarna kon je 
vrijelijk je gang gaan: zelf archiefstukken opzoeken, koffie en asbak 
binnen handbereik, een bureau in een van de riod-panden, voort-
durend onderbroken door medewerkers die een dankbare luisteraar 
meenden te hebben gevonden. 

Zo herinner ik mij mijn eerste bezoeken aan het instituut, bijna 
veertig jaar geleden, een sfeer die niet ver afstond van Het Bureau 
van Voskuil. Soms zag je, in de verte, Loe de Jong, werkend aan 
de geruchtmakende drie delen over Nederlands-Indië. Het einde 
van ‘Het Werk’ kwam zo langzaamaan in zicht, en daarmee ook, 
wat De Jong betreft, het einde van het instituut. Na voltooiing 
van de reeks was opheffing onvermijdelijk en zelfs wenselijk, zo 
had hij al begin jaren zeventig met de hem kenmerkende stellig-
heid verklaard. Het had niet veel gescheeld of dat was ook ge-
beurd, ware het niet dat de toenmalige minister van Onderwijs, 
Arie Pais, in 1978 besloot het instituut in stand te houden omdat 
het voorzag in een duidelijke maatschappelijke behoefte. 
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Het niod anno 2020
In de verte lijkt het niod van nu misschien nog een beetje op het 
riod van De Jong, maar in werkelijkheid is er enorm veel veran-
derd: de samenstelling van de staf en de inbedding in het Neder-
landse kennis- en collectielandschap, en in nog grotere mate het 
onderzoek, dat in alle opzichten is verbreed, terwijl de publieks-
functie van het instituut niet kleiner maar groter is geworden. 

Hoe het niod Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Geno-
cidestudies zichzelf vandaag de dag ziet, is terug te vinden in 
het profiel dat is opgesteld in het kader van recente evaluaties en 
strategische plannen. Het niod presenteert zich in deze stukken 
als ‘een nationaal en internationaal expertisecentrum voor inter-
disciplinair onderzoek naar het verloop en karakter van oorlogen, 
genocide en andere vormen van massaal geweld’, in het bijzonder 
‘conflicten waar Nederland of, breder, Europa bij betrokken is 
geweest, waaronder de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, 
met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op langere 
termijn.’ De archieven en collecties van het niod zijn dienstbaar 
aan zowel onderzoek als het algemene publiek. 

In 2019 hebben we geprobeerd de verschillende onderzoeks-
projecten en -programma’s van het niod in een soort ‘mind 
map’ te vatten. Dat kostte aanvankelijk enige moeite, vanwege 
de diversiteit van de projecten, maar bracht toch enkele duide-
lijke patronen aan het licht. Dit zijn grotere thema’s die zowel de 
afzonderlijke projecten en programma’s als de overkoepelende 
onderzoekslijnen (Oorlog en Samenleving en Holocaust- en Ge-
nocidestudies) doorsnijden. Daarbij gaat het om onderwerpen als 
migratie en geweld, rechtsherstel en restitutie, daders, oorlog en 
egodocumenten, nationale en internationale tribunalen, geschie-
denis en herinnering, geweld en kolonialisme. Daarnaast beweegt 
het onderzoek zich overwegend binnen de periode die zich uit-
strekt van de Eerste Wereldoorlog tot nu, met de jaren 1939-1950 
als zwaartepunt, en geografisch gezien hoofdzakelijk in Europa, 
Azië en Afrika, met Nederland en Indonesië als zwaartepunten. 
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Een breed werkterrein
Het onderzoeksprogramma van het niod is dus in alle opzich-
ten breed, maar kent tegelijk een aantal duidelijke verbindende 
thema’s en zwaartepunten, die ook terugkomen in de collecties. 
Ze zijn deels historisch gevormd en bepalen in belangrijke mate 
zowel het gezicht als de reputatie van het niod, misschien zelfs 
zijn bestaansrecht. Als het gaat om de maatschappelijke rol van 
het niod en zijn medewerkers dan is deze in de eerste plaats te 
herleiden tot de functie van expertisecentrum voor de geschiede-
nis van de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan. 

Het is niet waarschijnlijk dat de belangstelling voor deze pe-
riode binnen enkele decennia veel kleiner zal worden. De verha-
len over deze gebeurtenissen hebben voor heel veel mensen een 
belangrijke betekenis, ook in emotionele zin, en worden van ge-
neratie op generatie doorgegeven en gebruikt als bouwstenen in 
processen van identiteitsvorming. Anders gezegd: de overgedra-
gen ‘sociale herinneringen’ zullen nog lange tijd een vruchtbare 
bodem vormen voor een levendige belangstelling voor de periode 
1939-1950, die daarmee tegelijk kan fungeren als bron van politi-
sering en moralisering. 

Het ligt dan ook voor de hand dat het niod ook de komende 
decennia de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de de-
kolonisatie in Nederland, Europa en Azië als vertrekpunt blijft 
zien en ervoor zorgt dat het – zowel in het onderzoek als in de 
collecties – voldoende capaciteit en kennis in huis heeft om een 
rol als onbetwist expertisecentrum te blijven spelen. Dit kan al-
leen maar als zowel het onderzoek als het collectiebeheer voldoet 
aan de hoogste standaard, het instituut een dynamisch karakter 
behoudt en op adequate wijze is ingebed in internationale en na-
tionale netwerken. Zo niet, dan zal het instituut geleidelijk aan 
betekenis verliezen en eindigen als een centrum met een hoog 
antiquarisch gehalte.

Deze vereisten maken duidelijk dat de sluimerende, maar af 
en toe ook openlijk geventileerde gedachte dat het niod zich min-
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der zou moeten richten op de periode 1939-1950, op een valse 
tegenstelling berust. Zelfs indien het instituut zich voornamelijk 
op deze historische periode zou richten, zal dat moeten gebeuren 
vanuit een breed comparatief, interdisciplinair en postkoloniaal 
perspectief, waarmee zich ook nieuwe thema’s en methodes aan-
dienen. Kortom: geen toekomst zonder verbreding.

Tegelijk is deze brede oriëntatie, die al in 1997 werd inge-
zet en een belangrijke impuls kreeg met de oprichting van het 
Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies in 2002, ook om 
andere redenen geboden. Ten eerste zijn Nederland en Europa, 
direct en indirect, sinds 1950 bij veel meer oorlogen en andere 
vormen van massaal geweld betrokken geweest, van Korea tot 
de mede door Nederland gevoerde, nog altijd woedende strijd in 
het Midden-Oosten. Het ligt volstrekt in de lijn van de histori-
sche missie van het niod om zich daarmee bezig te houden. Te-
gelijk is op dit punt nog veel te winnen, om zowel wetenschap-
pelijk als maatschappelijk en zowel nationaal als internationaal 
voldoende gewicht in de schaal te kunnen leggen, met als doel 
de wereld van vandaag te begrijpen, en inzicht te krijgen in zo-
wel de processen die hebben geleid tot deze oorlogen, genocides 
en andere vormen van massaal geweld, als in het verloop en de 
gevolgen daarvan. 

Focus en kaders
Verbreding van het werkterrein van het niod en tegelijk een ver-
nieuwende oriëntatie op de periode 1939-1950 roept ook nieuwe 
vragen op. Het domein ‘oorlog, massaal geweld en genocide’ is 
immers dermate breed, dat versplintering en uitwaaiering op de 
loer liggen, het instituut zijn ‘gezicht’ dreigt te verliezen en op 
geen enkel terrein voldoende gewicht in de schaal kan leggen. 
Dit gevaar is net zo reëel als dat van een eenzijdige oriëntatie op 
Nederland in de periode 1940-1945, inclusief de nasleep daarvan, 
al dan niet gevoed vanuit een blijvende maatschappelijke vraag. 
Wat nodig is, kortom, is een zeer zorgvuldige bepaling van on-
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derzoekslijnen, collectiebeleid en thematische infrastructuren, 
prioritering van projecten en een bijpassend personeelsbeleid. 

Het concept ‘expertisecentrum’ kan daarbij als leidraad 
fungeren. De term impliceert dat het gaat om een centrum, (1) 
waarin fundamentele kennis (‘deep knowledge’) op specifieke do-
meinen is geïnstitutionaliseerd; (2) dat voortdurend gericht is op 
vernieuwing van de aanwezige kennis en kunde; (3) dat zich actief 
richt op de buitenwereld, zowel met het oog op kennisverwerving 
als disseminatie, zowel onder collega-onderzoekers als professio-
nals en andere specifieke publieksgroepen; (4) dat organisatorisch 
zodanig is ingericht dat het deze verschillende functies kan ver-
vullen. Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat een experti-
secentrum bij uitstek geschikt is om te fungeren als knooppunt 
in nationale en internationale netwerken, vooral in relatie met 
bijvoorbeeld universiteiten, waar specifieke kennisdomeinen vaak 
drijven op tijdelijke projecten of de ‘toevallige’ aanwezigheid van 
bepaalde onderzoekers. 

Rest de vraag welke inhoudelijke focus in de toekomst nodig 
is om die ambitie verder vorm te geven en om te voorkomen dat 
deze brede agenda – oorlog, massaal geweld en genocide – oplost 
in projecten en specialisaties. Daarvoor is goeddoordacht beleid 
nodig, vanuit de wetenschap dat op die vraag geen definitief ant-
woord te geven is en voortdurende bijstelling nodig zal zijn. 

Niettemin hebben zich inmiddels enkele duidelijke kaders en 
uitgangspunten afgetekend. Afgezien van een globale afbakening 
in tijd (twintigste en eenentwintigste eeuw) en naar plaats (Euro-
pa en de (post)koloniale wereld, met name Azië en Afrika) volgt 
het onderzoek vergelijkende en interdisciplinaire benaderingen, 
met als kern historische en sociaalwetenschappelijke studies, en 
wordt gebruikgemaakt van een variëteit aan onderzoeksmetho-
den. Daarnaast blijven de eerdergenoemde thema’s die de pro-
jecten doorsnijden bestaan, zoals migratie en geweld, daders, 
rechtsherstel en restitutie, oorlog en egodocumenten, nationale 
en internationale tribunalen, geschiedenis en herinnering, geweld 
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en (post)kolonialisme.
Als we de verschillende kaders en uitgangspunten bij elkaar 

optellen, dan is het geen grote stap ons de contouren voor te 
stellen van het niod als nationaal en internationaal expertise-
centrum voor oorlog, massaal geweld en genocide. We zien de 
kennisdomeinen die geborgd moeten worden; de diversiteit in 
achtergrond, methoden en oriëntatie; het belang van een brede, 
comparatieve benadering; de nauwe verbinding van wetenschap-
pelijke kwaliteit en maatschappelijk engagement; en de nationale 
en internationale knooppuntfunctie. 

Het is zonneklaar dat een instituut als het niod een toekomst 
heeft. Niet alleen omdat de Tweede Wereldoorlog en de koloniale 
oorlogen geen afgesloten geschiedenissen zijn, maar vooral om-
dat grondige kennis van latere – en huidige – oorlogen, massaal 
geweld en genocide onmisbaar is om onze eigen wereld te begrij-
pen. 
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Marjo Bakker is vakreferent, datasteward en teamleider Col-
lecties bij het niod. Zij houdt zich bezig met het collectiebeleid 
in het algemeen en de acquisitie en ontsluiting van publicaties en 
onderzoeksdata in het bijzonder. Tevens is ze managing editor 
van het Engelstalige open access-tijdschrift Fascism. Journal of 
Comparative Fascist Studies (Brill).

Eveline Buchheim is onderzoeker bij het niod. Zij publiceer-
de onder andere over de nasleep van de oorlog in de Pacific. Op 
dit moment doet ze onderzoek naar het lot van psychiatrische 
patiënten in bezet Nederland en maakt ze deel uit van het onder-
zoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en 
oorlog in Indonesië, 1945-1950’.

Jaap Cohen is zelfstandig historicus. Hij schreef bij het niod 
zijn proefschrift De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. 
Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis (Amsterdam 2015). Mo-
menteel werkt hij aan een biografie over Theo van Gogh.
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Caroline Drieënhuizen is universitair docent Cultuurge-
schiedenis aan de Open Universiteit. Haar meest recente arti-
kel is ‘Being “European” in Colonial Indonesia. Collectors and 
Collections between Yogyakarta, Berlin, Dresden and Vienna in 
the Late Nineteenth Century,’ bmgn – Low Countries Historical 
Review 134, nr. 3 (2019).

Martijn Eickhoff is senior onderzoeker bij het niod en bijzon-
der hoogleraar Archeologie en Erfgoed van Oorlog en Massaal 
Geweld bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is ook verbonden 
aan het kitlv waar hij deel uitmaakt van het onderzoekspro-
gramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in 
Indonesië, 1945-1950’. Met Marieke Bloembergen publiceerde hij 
The Politics of Heritage in Indonesia: A Cultural History (Cam-
bridge 2020). 

Harco Gijsbers is coördinator Beeldbank wo2 bij het niod en 
verantwoordelijk voor het inhoudelijk en technisch beheer van 
de Beeldbank wo2. Daarnaast houdt hij zich onder meer bezig 
met het illustreren van boeken en het beantwoorden van vragen 
betreffende beeldmateriaal.

Kayleigh Goudsmit is communicatiemedewerker bij het niod. 
Daarnaast houdt ze zich bezig met historici op de arbeidsmarkt. 
Ze schreef het boek Gezocht: Historicus (Amsterdam 2018) en is 
lid van de Commissie Herijking Canon van Nederland.

René van Heijningen is informatie- en collectiespecialist bij 
het niod. Hij verricht toegepast onderzoek in de archiefcollecties 
van het niod. Ook doet hij onderzoek naar de oorlogsgeschiede-
nis van personen die zijn voorgedragen voor vermelding op de 
digitale Erelijst van Gevallenen 1940-1945. Hij schreef het boek 
De muur van Mussert (Amsterdam 2015).
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Peter Horsman is gepensioneerd archiefwetenschapper (UvA). 
Hij promoveerde in 2008 op een onderzoek naar zeven eeuwen 
archivering in Dordrecht. Thans werkt hij als zelfstandig archief-
consulent. Voor het niod was hij betrokken bij de eerste fase van 
ehri (European Holocaust Research Infrastructure), en vervol-
gens bij het Gacaca Archive Project in Rwanda. 

Johannes Houwink ten Cate is senior onderzoeker bij het 
niod en was van 2002 tot zijn emeritaat hoogleraar Holocaust- 
en Genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam. In 1995 
promoveerde hij op Nederlands-Duitse relaties tijdens het inter-
bellum. Later hield hij zich vooral bezig met de Jodenvervolging 
in bezet Nederland.

Madelon de Keizer was senior onderzoeker bij het niod. Van 
haar hand verschenen onder meer Het Parool 1940-1945. Ver-
zetsblad in oorlogstijd (Amsterdam 1991), Putten. De razzia en de 
herinnering (Amsterdam 1998) en Frans Goedhart, journalist en 
politicus 1904-1990 (Amsterdam 2012). Zij is oprichter en hoofd-
redacteur (2010-2014) van het Engelstalige open access-tijd-
schrift Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies (Brill).

Jeroen Kemperman is onderzoeker bij het niod. Hij heeft ge-
schreven over de Japanse kampen in Nederlands-Indië, het beleid 
van de gemeente Amsterdam ten aanzien van na de oorlog terug-
gekeerde Joden, en de val van de enclave Srebrenica. In 2018 ver-
scheen zijn boek Oorlog in de collegebanken. Studenten in verzet, 
1940-1945 (Amsterdam 2018).

Peter Keppy is senior onderzoeker bij het niod. Hij is gespeci-
aliseerd in de moderne geschiedenis van Zuidoost-Azië en pro-
moveerde in 2001 op het proefschrift Hidden Business. Indigenous 
and ethnic Chinese entrepreneurs in the Majalaya textile industry, 
West Java, 1928-1974 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 
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2019 verscheen zijn boek Tales of Southeast Asia’s Jazz Age. Filipi-
nos, Indonesians and Popular Culture, 1920-1935 (Singapore 2019).

Ewoud Kieft is schrijver, historicus en muzikant. Hij deed zijn 
promotieonderzoek bij het niod en schreef in 2016 in opdracht 
van het instituut een essay over Mein Kampf: Het Verboden Boek 
(Amsterdam 2017). Daarnaast schreef hij onder andere Oorlogs-
enthousiasme (Amsterdam 2015), over het verlangen naar oorlog 
aan het begin van de twintigste eeuw

René Kok is beeldonderzoeker bij het niod. Samen met Erik 
Somers is hij samensteller van de tentoonstelling en het gelijk-
namige boek De Jodenvervolging in foto’s. Nederland 1940-1945 
(Zwolle 2019). Kok en Somers publiceerden samen diverse fo-
toboeken over de Tweede Wereldoorlog en zijn editors van de 
6-delige reeks Leven in bezet Nederland.

Daan de Leeuw was onderzoeksassistent bij het niod. Hij was 
als onderzoeker en projectmanager betrokken bij ehri (European 
Holocaust Research Infrastructure). Tegenwoordig is hij PhD 
Candidate aan het Strassler Center for Holocaust and Genocide 
Studies, Clark University, Worcester, Verenigde Staten.

Petra Links was archivaris en teamleider Collecties bij het 
niod. Ze was onder andere betrokken bij het Gacaca Archive 
Project in Rwanda en bij ehri (European Holocaust Research 
Infrastructure), waar ze heeft meegewerkt aan de ontwikkeling 
van het ehri-portal en het aansluiten en vindbaar maken van di-
gitale Holocaustcollecties. Zij heeft hier meerdere artikelen over 
gepubliceerd. 

Joggli Meihuizen was verbonden aan de juridische faculteit 
van de Universiteit van Amsterdam en aan het niod. Hij pro-
moveerde op Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische 
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collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 
2003). Verder schreef hij onder meer Smalle marges. De Neder-
landse advocatuur in de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2010).

Annelies van Nispen is informatiespecialist bij het niod en 
gespecialiseerd in digitale informatiediensten.  Zij was betrokken 
bij ehri (European Holocaust Research Infrastructure) als werk-
pakketleider en projectmedewerker en heeft meegewerkt aan de 
verdere ontwikkeling van het ehri-portal en het aansluiten en 
vindbaar maken van digitale Holocaustcollecties. Zij heeft hier 
meerdere artikelen over gepubliceerd. 

Hinke Piersma is senior onderzoeker bij het niod en coördina-
tor van aan het niod uitgevoerde onderzoek in opdracht. Ze deed 
onderzoek naar het gemeentelijke beleid van Amsterdam inzake 
roof en rechtsherstel. Momenteel is ze projectleider van een on-
derzoek naar Joods Rotterdam. In 2019 verscheen haar boek Op 
eigen gezag. Politieverzet in oorlogstijd (Amsterdam 2019).

Kees Ribbens is senior onderzoeker bij het niod en bijzonder 
hoogleraar Populaire Historische Cultuur aan de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam. Hij bestudeert de gevarieerde manieren 
waarop de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in diverse 
gemeenschappen wordt herinnerd, verbeeld en toegeëigend in 
historiografie, musea, herdenkingen en bovenal in de hedendaag-
se populaire cultuur.

Peter Romijn is hoofd van de afdeling Onderzoek bij het niod 
en hoogleraar Geschiedenis van de Twintigste Eeuw aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Hij publiceerde onder andere Snel, 
streng en rechtvaardig (Utrecht 1989), Burgemeesters in Oorlogs-
tijd (Amsterdam 2006) en De lange Tweede Wereldoorlog (Balans, 
2020). Hij werkt aan een onderzoek over de politieke en bestuur-
lijke aspecten van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. 
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Erik Somers is beeldonderzoeker bij het niod. In 2014 promo-
veerde hij op het proefschrift De oorlog in het museum. Herinne-
ring en verbeelding. Samen met René Kok is hij samensteller van 
de tentoonstelling en het gelijknamige boek De Jodenvervolging 
in foto’s. Nederland 1940-1945 (Zwolle 2019). Kok en Somers pu-
bliceerden samen diverse fotoboeken over de Tweede Wereldoor-
log en zijn editors van de 6-delige reeks Leven in bezet Nederland. 

Maria Somers is medewerker Beeldbank wo2. Zij houdt zich on-
der meer bezig met het leveren van beeldmateriaal voor publicaties 
en het beantwoorden van vragen betreffende beeldmateriaal.

Reto Speck is sinds 2010 betrokken bij ehri (European Holo-
caust Research Infrastructure) en vanaf 2019 als co-directeur van 
ehri in dienst van het niod. Daarnaast is hij als research fellow 
verbonden aan King’s College London. Hij heeft veelvuldig ge-
publiceerd over de invloed van de ‘digital turn’ op archieftheorie 
en historiografie.

Ismee Tames is programmaleider War & Society bij het niod 
en Arq/Stichting 1940-1945 hoogleraar Geschiedenis en Bete-
kenis van Verzet tegen Oorlog en Onderdrukking aan de Uni-
versiteit Utrecht. Ze publiceerde onder meer over collaboratie, 
kinderen in oorlog en over processen van integratie en uitsluiting. 
Momenteel werkt ze aan projecten over mensen in transnationaal 
verzet, staatloosheid en gedwongen migratie, en radicalisering 
van oorlog.

Uğur Ümit Üngör is hoogleraar Holocaust- en Genocidestudies. 
Hij schreef o.a. het bekroonde boek The Making of Modern Turkey 
(Oxford 2011), coördineert aan het niod het Syria Oral History 
Project, en voltooide een grootschalig onderzoeksproject over pa-
ramilitarisme, wat leidde tot zijn meest recente boek: Paramilita-
rism. Mass Violence in the Shadow of the State (Oxford 2020).
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Rolf Utermöhlen was medewerker archief-, bibliotheekcollec-
ties en dienstverlening bij het niod, met name met betrekking 
tot voormalig Nederlands-Indië. Hij schreef het boek De Japanse 
vrouwenkampen in Nederlands-Indië, 1942-1945. Een bibliografie 
(Amsterdam 1993).

Frank Uiterwaal is informatiespecialist bij het niod en gespe-
cialiseerd in digitale informatiediensten. Hij is afgestudeerd in 
de richtingen cultuurgeschiedenis (ru) en erfgoedstudies (UvA). 
Hij was eerder werkpakketleider in het Horizon2020-project 
parthenos en werkt op dit moment in dezelfde rol aan de toe-
komst van ehri als grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. 

Frank van Vree is directeur van het niod en hoogleraar Ge-
schiedenis van Oorlog, Conflict en Herinnering aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Hij publiceerde o.a. In de schaduw 
van  Auschwitz (Groningen 1995), De dynamiek van de herinne-
ring (met Rob van der Laarse, Amsterdam 2009), Performing the 
Past (met Karin Tilmans en Jay Winter, Amsterdam 2010) en 
twee bundels over de Hollandsche Schouwburg.  
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Verantwoording 

Deze bundel is het resultaat van gezamenlijke inspanningen. 
Naast de auteurs willen we een aantal mensen in het bijzonder be-
danken. In alfabetische volgorde zijn dit Eveline Buchheim, Peter 
Keppy en Erik Somers. Zij hebben meegedacht over de opzet van 
de bundel en de onderwerpen die aan de orde moesten komen. 

Van meet af aan ambieerden we een publicatie die goed toe-
gankelijk zou zijn voor een breed publiek. Dat is een van de rede-
nen geweest om ons te beperken tot een bescheiden aantal litera-
tuurverwijzingen en geen notenapparaat op te nemen. Het doel 
van de bundel is bovenal om een dwarsdoorsnede te geven van 
de thema’s en discussies die de afgelopen 75 jaar binnen het niod 
een rol hebben gespeeld, over alle afdelingen heen, want aan de 
samenhang die er tussen collecties en onderzoek bestaat, ontleent 
het niod zijn kracht. Naar volledigheid is niet gestreefd. 

Oorlog in onderzoek kwam tot stand met financiële steun van 
de knaw, waarvoor dank. Onze dank geldt ook voor uitgeverij 
Boom die al in een vroeg stadium enthousiast bij de voorberei-
dingen van deze publicatie betrokken was.

De redactie
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