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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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