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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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