
93

‘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 
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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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