
53

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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