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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 
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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’. 

Niod boek 3.indd   109 08-04-20   17:05



jeroen kemperman en eveline buchheim

110

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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