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Het niod en de European Holocaust 
Research Infrastructure (ehri)
Een gezamenlijke reis

Daan de Leeuw, Annelies van Nispen, Reto Speck, Frank Uiterwaal

Ter nagedachtenis van Conny Kristel

‘Alle Holocaust onder één knop’, kopte de Volkskrant in november 
2010. Het was aan de vooravond van de lancering van de Euro-
pean Holocaust Research Infrastructure (ehri), een onlineplatform 
waarop twintig onderzoeksinstellingen uit dertien landen hun ar-
chieven en expertise zouden gaan bundelen om wereldwijd versprei-
de en gefragmenteerde Holocaustcollecties samen te brengen. De 
coördinatie van het project kwam in handen van het niod in de per-
soon van senior onderzoeker Conny Kristel. Twee jaar eerder had 
zij begrepen dat het zogeheten Zevende Kaderprogramma (kp7) 
voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de Europese 
Unie, met een budget van 50 miljard euro, ook mogelijkheden bood 
voor de geesteswetenschappen. 

Kristel wist vanuit haar eigen ervaring hoe de slechte toeganke-
lijkheid en verspreiding van bronnen Holocaustonderzoek belem-
merde, vooral op internationaal niveau. Derhalve zag ze als geen 
ander de mogelijkheden die een internationale infrastructuur voor 
Holocaustonderzoek kon bieden. Tot aan haar voortijdig overlij-
den in oktober 2018 bleef Kristel de inspirerende en onvermoeibare 
directeur van ehri, die onverschrokken de uitdagingen aanging die 
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het opzetten en besturen van een dergelijk grootschalig en internati-
onaal samenwerkingsverband nu eenmaal met zich meebrengt. 

Het internationale ehri-consortium bestaat op het moment van 
schrijven uit vierentwintig partners in zeventien landen. Het gaat 
om Holocaustinstituten, zoals archiefinstellingen, musea en on-
derzoekscentra in Europa, Israël en de Verenigde Staten, en om 
specialisten op het gebied van digitaal geesteswetenschappelijk 
onderzoek en computerwetenschappen.

Deze samenwerking is niet van de ene op de andere dag ont-
staan, maar stap voor stap opgebouwd en gegroeid. Hier ging een 
behoedzame en daarmee arbeidsintensieve verkennende fase aan 
vooraf. De eerste stappen werden door Kristel gezet in de rich-
ting van instituten die vergelijkbaar zijn met het niod, zoals het 
Institut für Zeitgeschichte (ifz) in München, CegeSoma in Brus-
sel, de Wiener Holocaust Library in Londen en Yad Vashem in 
Jeruzalem. Naast Holocaustonderzoekers en archivarissen zocht 
Kristel tevens specialisten binnen de informatietechnologie. Dit 
was het begin van een intensieve en duurzame samenwerking 
met King’s College London (kcl). Eind 2009 diende Kristel de 
met deze partners gezamenlijk geschreven onderzoeksaanvraag 
in. Tot grote vreugde van de initiatiefnemers werd de aanvraag 
gehonoreerd en het budget toegekend. Op 16 november 2010 lan-
ceerden zij het project ehri in het Museum Kunst & Geschie-
denis te Brussel, in het bijzijn van zo’n 150 belangstellenden en 
betrokkenen, waaronder toekomstige partners, politici en verte-
genwoordigers van de media. Volgens Kristel zou ehri het Holo-
caustonderzoek in Europa ingrijpend veranderen. Hoe, dat was 
bij de start uiteraard nog niet te overzien. 

Van meet af aan gaf Kristel het project een heldere structuur: 
het niod was verantwoordelijk voor het algemene bestuur, het 
werk werd verdeeld in zogeheten werkpakketten die aan partners 
werden toegekend en iedere werkpakketleider had een plek in de 
Project Management Board, waar de meeste beslissingen werden 
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genomen. Kristel en het ehri-projectmanagementteam binnen 
het niod – bestaande uit de projectdirecteur, de projectmanager 
en een communicatie- en financieel medewerker – overzagen de 
dagelijkse gang van zaken en zorgden ervoor dat de resultaten (in 
eu-taal ‘deliverables’) op tijd werden gehaald. Volgens de regels 
werd met regelmaat aan de Europese Commissie gerapporteerd. 

Terwijl ehri gaandeweg groeide, gaf het niod het project de 
ondersteuning die het nodig had om daadwerkelijk tot bloei te 
kunnen komen. Het instituut voorzag ehri letterlijk van een dak 
boven het hoofd en fungeerde als het juridische, administratieve 
en financiële hart van het project. De opeenvolgende directeuren 
van het niod, Marjan Schwegman en Frank van Vree, onthiel-
den zich van inhoudelijke inmenging, maar boden ehri de steun 
waar dat nodig was. Deze laisser faire-opstelling bood Kristel de 
autonomie om ehri tot wasdom te brengen. Daarbij paste ze de 
platte hiërarchische structuur van het niod, waarbij alle niveaus 
van de organisatie gelijk gewaardeerd worden, toe op ehri. Ook 
de open cultuur van het niod gold als voorbeeld. Met het niod 
als inspiratie wist Kristel met haar eigen stijl van leiderschap, 
con sciëntieus en met respect voor elkaars verschillen, interna-
tionale partners met heel verschillende achtergronden en eigen 
agenda’s op één lijn te krijgen. Hieronder bevonden zich reuzen 
als Yad Vashem, het United States Holocaust Memorial Museum 
(ushmm) en het Bundesarchiv, maar ook kleinere instellingen als 
het Elie Wiesel National Institute for the Study of the Holocaust 
in Romania en het Jewish Museum of Greece.

Uitdagingen
Bovenstaand succesverhaal zou bijna doen vermoeden dat de 
start van ehri zonder strubbelingen verliep. Fundamentele dis-
cussies over de missie en prioriteiten van ehri vereisten echter 
het uiterste van Kristels scherpe onderhandelingsvaardigheden. 
Daarbij werd er op openhartige wijze gesproken over essentiële 
vragen als: ‘Dient ehri zich exclusief op de Holocaust te focus-
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sen of moet het project ook aandacht besteden aan niet-Jood-
se slachtoffers van nazimisdaden en aan andere genocides?’ en 
‘Welke rol moet ehri spelen in hedendaagse politieke contro-
verses, zoals de in 2018 door het Poolse parlement aangenomen 
“Holocaust-wet”?’ De emoties konden fel oplaaien en in derge-
lijke debatten moest Kristel zich een ware evenwichtskunstenaar 
tonen, wanneer ze balanceerde tussen haar verantwoordelijkheid 
als projectdirecteur en als gespreksleider die het vertrouwen 
had van de partners. Hoewel unanimiteit in dergelijke discus-
sies meestal onhaalbaar was, wist Kristel ervoor te zorgen dat 
ehri een open en constructief forum bleef, waarbinnen alle 
partners werden aangemoedigd om vrijelijk hun positie kenbaar 
te maken. Vervolgens werd er naar pragmatische compromissen 
 gezocht. 

Naast deze principiëlere discussies brengt het samenwerken 
met collega’s in een internationaal project ook andere uitdagin-
gen met zich mee. Teamleden bevinden zich in verschillende 
tijdzones, waardoor virtueel overleg eerder regel dan uitzon-
dering is. Dit vergt een hoop planning en een betrouwbare en 
stabiele internetverbinding. Zonder technologische middelen 
als e-mail en onlineplatforms voor samenwerking zou ehri niet 
kunnen bestaan. Dit laat onverlet dat de virtuele samenwerking 
sinds het begin van het project werd afgewisseld met de jaarlijkse 
fysieke General Partner Meeting. Daarnaast werden (en worden) 
er workshops, seminars en andere vormen van overleg op locatie 
georganiseerd, die ehri-collega’s de gelegenheid boden om op 
persoonlijkere wijze contact te houden en zodoende het netwerk 
te versterken.

Ook binnen het niod zorgde ehri voor nieuwe impulsen. 
Onderzoekers en informatiespecialisten van het niod raakten 
betrokken bij ehri’s internationale netwerk en activiteiten. Con-
creet resulteerde dit bijvoorbeeld in een vooronderzoek naar een 
digitale historiografie van de Holocaust. Daarbij hebben onder-
zoekers de mogelijkheden verkend van een digitale visualisatie 
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van het sociale netwerk van Joden in Amsterdam tijdens de Duit-
se bezetting. Hiervoor werd gebruikgemaakt van het gedigitali-
seerde archiefmateriaal van de Joodse Raad dat bij het niod te 
vinden is. Hoewel er in verband met de privacywetgeving in eer-
ste instantie belemmeringen waren om digitale bronnen buiten 
de muren van het niod te delen, werd er een manier gevonden 
om de data zo te verwerken dat persoonsgegevens beschermd 
bleven. Wat dit vooronderzoek bovenal aantoonde, was dat digi-
tale data weliswaar met behulp van digitale onderzoeksmethodes 
kunnen worden geanalyseerd, maar dat de onderzoeker hierin 
nog altijd een cruciale rol speelt om tot onderbouwde weten-
schappelijke conclusies te komen. 

ehri nu en in de toekomst
In de gedeelde geschiedenis van het niod en ehri staat weder-
kerigheid centraal. Het niod heeft ehri voorzien van een stabiel 
tehuis om tot groei en ontwikkeling te komen, terwijl ehri het 
niod verder heeft ingebed in het steeds internationalere en digi-
talere onderzoeksveld van Holocaust Studies. Ondanks alle hob-
bels die genomen moesten worden, is het project in de tien jaar 
dat het onder de vleugels van het niod opereert steeds dichter 
bij zijn voornaamste doelen gekomen: verspreid archiefmateriaal 
met betrekking tot de Holocaust virtueel samenbrengen en trans-
nationaal onderzoek op dit gebied van nieuwe impulsen voorzien. 

Een van de paradepaardjes van ehri is het Online Portal, het 
platform dat toegang biedt tot informatie over meer dan 325.000 
archiefobjecten en over meer dan tweeduizend instellingen in 59 
landen met relevante Holocaustcollecties. En dat is slechts een 
van de projectresultaten. Het ehri-fellowshipprogramma mag 
een succes worden genoemd en heeft meer dan 130 bursalen ge-
faciliteerd in het verrichten van transnationaal onderzoek bij vijf-
tien partnerinstellingen door heel Europa (waaronder het niod). 
Daarnaast biedt ehri toegang tot online-, interactieve cursus-
sen, verkent het project nieuwe methodologieën door middel van 
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workshops, seminars en conferenties en experimenteert het met 
vernieuwende manieren om Holocaustmateriaal te analyseren, 
contextualiseren en presenteren, bijvoorbeeld op ehri’s Online 
Editions Platform en het Document Blog.

Na tien succesvolle jaren kijkt ehri met veel optimisme en 
vertrouwen naar de toekomst. Een nieuwe mijlpaal werd in 2018 
bereikt, toen ehri werd toegevoegd aan de Roadmap van het 
European Strategy Forum for Research Infrastructure (esfri). 
Door middel van deze Roadmap worden initiatieven die voor 
Europees onderzoek van bijzonder strategisch belang zijn op de 
kaart gezet en aangewezen om als permanente Europese orga-
nisatie te worden ingericht, met eigen langetermijngeldstromen 
en verankerd in een eigen institutionele en juridische structuur. 
Daarmee begint ehri nu op eigen benen te staan. Dat wil echter 
niet zeggen dat de familiebanden tussen ehri en het niod wor-
den verbroken. Het niod behoudt de voortrekkersrol en blijft de 
centrale thuisbasis voor ehri’s managementteam. 

In het artikel van de Volkskrant waarmee dit verhaal begon, 
stelde Kristel dat ze destijds tijdens haar onderzoek naar een aan-
tal Joodse organisaties alleen al anderhalf jaar kwijt was aan het 
uitzoeken waar de juiste archieven zich bevonden. Dat behoort 
met ehri tot de verleden tijd. De bestudering van de Holocaust is 
met de komst van ehri aanzienlijk eenvoudiger geworden en dat 
is met al die verschillende partners die ieder hun eigen zienswijze 
hebben, geen geringe prestatie. Nu steeds meer overlevenden van 
de Holocaust niet langer onder ons zijn, hoopt ehri hiermee bij 
te dragen aan het behoud van hun getuigenissen en de toekomst 
van Holocaust Studies te verzekeren.

Verder lezen:
www.ehri-project.eu
www.ehri-project.eu/biblio
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