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Vergeten geschiedenissen 
Aandacht en erkenning in de Nederlandse historiografie van 
de Tweede Wereldoorlog

Kees Ribbens

In 2008 verscheen Oorlog op vijf continenten. Dit boek, dat ik 
samen met Joep Schenk en Martijn Eickhoff schreef, wilde inzicht 
bieden in hoe de Tweede Wereldoorlog een stempel had gedrukt op 
acht samenlevingen c.q. gebieden die we in hedendaagse Nederland-
se terminologie kennen als herkomstlanden. Vandaar de ondertitel 
Nieuwe Nederlanders & de geschiedenissen van de Tweede We-
reldoorlog. Kennis van zulke andere oorlogsgeschiedenissen is in 
Nederland niet in brede kring aanwezig. Hoewel de belangstelling 
voor de oorlog omvangrijk is en er sprake lijkt van een aanhoudende 
behoefte aan – vooral persoonlijke – verhalen uit de bezettingstijd, 
zijn bepaalde verhalen en thema’s prominenter aanwezig dan ande-
re. Wat zijn dan die ‘vergeten’ verhalen en thema’s?

In het tot multiculturele samenleving uitgegroeide Nederland 
leek een informatief relaas over uiteenlopende oorlogservaringen 
elders in de wereld een nuttige aanvulling. De verschijning van 
Oorlog op vijf continenten en de daaropvolgende reacties maakten 
echter duidelijk dat geschiedschrijving van de oorlog niet per de-
finitie een eenduidig fenomeen is. Geschiedschrijving wordt niet 
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zelden opgevat als erkenning van de doorstane ervaringen in het 
verleden én van de groep die dit verleden heeft meegemaakt en 
zich ermee identificeert.

Als poortwachters tot het verleden gelden geschiedschrijvers 
tegelijkertijd als poortwachters van hedendaagse erkenning van 
het verleden. Geleidelijk aan zijn deze activiteiten in handen ge-
komen van een meer divers samengestelde groep. In de naoorlog-
se samenleving is geschiedbeoefening immers gedemocratiseerd. 
Geschiedbeoefening werd, zeker op het gebied van de Tweede 
Wereldoorlog, steeds minder het exclusieve terrein van acade-
misch geschoolde geschiedwetenschappers. 

Het geheel aan uiteenlopende achtergronden en interesses 
van de schrijvers en onderzoekers heeft de geschiedbeoefening 
op het terrein van de Tweede Wereldoorlog onmiskenbaar veel-
zijdiger gemaakt. Deze ontwikkeling vormt echter geen garantie 
dat iedereen zich inmiddels gehoord voelt en het idee heeft dat 
zijn of haar geschiedenis de aandacht en erkenning geniet die het 
volgens hem of haar verdient. De opvatting dat de Tweede We-
reldoorlog vergeten groepen en geschiedenissen kent, dat som-
mige ervaringen en verhalen al dan niet bewust worden vergeten 
of anderszins gemarginaliseerd, kent dan ook een hardnekkig 
voortbestaan. niod-activiteiten hebben zich de afgelopen 75 jaar 
bewogen tussen de uitersten van één nationale oorlogsgeschie-
denis en van vele multiculturele geschiedenissen in meervoud. 
Daarnaast zijn er vele voorbeelden te vinden in de naoorlogse 
historiografie die het vergeten tot op zekere hoogte adresseren. 
Deze bieden tevens zicht op achterliggende wensen en frustraties 
voortkomend uit het idee niet aan bod te komen in wat wordt 
ervaren als de dominante geschiedschrijving.

Eén man
Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie dat in mei 1945 
van start ging was een nationaal initiatief gericht op een Ne-
derlands publiek. Het instituut verzamelde documentatie over 
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de recente oorlogservaringen in Nederland, aangevuld met ma-
teriaal over Nederlands-Indië. Hiermee zou een geschiedver-
haal worden geschreven dat een beeld gaf van de bezetting, van 
onderdrukking en van vervolging, maar eveneens van verzet in 
allerlei vormen. 

In de eerste decennia verzorgde Oorlogsdocumentatie bron-
nenpublicaties over vooraanstaande nationaalsocialisten als 
Mussert en Rauter, gevolgd door studies over de grote stakin-
gen. Hiermee werd de aandacht zowel op daders gericht als op 
het Nederlandse verzet tegen het bezettingsregime. Het gehan-
teerde perspectief liet geen twijfel bestaan over wie als goed res-
pectievelijk fout gold. De aandacht ging niet alleen uit naar de 
hoofdrolspelers die in hun handelingen en opvattingen als meest 
uitgesproken opponenten tegenover elkaar stonden. Dat bleek in 
1954 uit de bundeling Dagboekfragmenten 1940-1945. Dagboek-
notities van landgenoten met zeer uiteenlopende maatschappe-
lijke achtergronden en oriëntaties boden zicht op de impact van 
oorlogsgebeurtenissen op hun persoonlijke bestaan. 

De gepresenteerde egodocumenten waren kenmerkend voor 
de variatie aan gehanteerd bronnenmateriaal, dat niet beperkt 
bleef tot officiële stukken maar tevens bestond uit persoonlijke 
notities, ondergrondse kranten, radiotoespraken en oral histo-
ry. Dit brede bronnengebruik was typerend voor vernieuwin-
gen in de eigentijdse geschiedbeoefening, met meer oog voor 
ervaringen en stemmingen van uiteenlopende groepen tijdge-
noten. Toch was het uitgangspunt niet om de diversiteit aan er-
varingen te benadrukken, maar streefde het riod in beginsel 
een geschiedbeoefening na vanuit de gedachte dat Nederland de 
oorlogsjaren als één man (vrouwen kwamen minder nadrukkelijk 
naar voren in het geschiedbeeld) had doorstaan. Die overkoe-
pelende insteek resulteerde in de tv-serie De Bezetting (1960-
1965) en uiteindelijk in de beeldbepalende overzichtsgeschiede-
nis Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 
(1969-1988).
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Pas geleidelijk aan werd de blik op de oorlogsgeschiedenis, 
zowel binnen als buiten het riod, dusdanig verruimd dat ook de 
slachtoffers van de oorlog prominent aandacht kregen. In 1965 
verscheen Jacques Pressers monumentale Ondergang. De vervol-
ging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945 over 
de vervolging van de Nederlandse Joden, een studie waarvoor 
hij overigens al in 1950 de opdracht van het riod had aanvaard. 
Presser zag het als ‘een heilige plicht’ om de aanklacht van de tot 
zwijgen gedoemde slachtoffers te vertolken maar sprak niet di-
rect van een vergeten geschiedenis. Niettemin stimuleerde On-
dergang de maatschappelijke belangstelling voor de Holocaust in 
de daaropvolgende jaren. Dat gold overigens bijna anderhalf de-
cennium later in veel mindere mate voor de studie van Ben Sijes 
over de Vervolging van zigeuners in Nederland, 1940-1945 (1979).

Loe de Jong besteedde in zijn groeiende hoofdwerk even-
eens aandacht aan het lot van Joden, Sinti en Roma, maar ging 
slechts sporadisch in op de lotgevallen van Jehova’s Getuigen 
en homoseksuelen. Juist daar dook in de context van het riod 
voor het eerst de term ‘vergeten geschiedenis’ op als veront-
waardigde constatering. Na de publicatie in 1978 van deel 8, dat 
specifiek over gevangenen en gedeporteerden ging, verschenen 
artikelen in De Groene en Vrij Nederland onder de titels ‘Het 
hoofdstuk dat De Jong vergat’ en ‘De Jong is de mannen met de 
roze driehoek vergeten’. Ook in de groeiende lokale geschied-
schrijving zou vanaf de jaren tachtig gerefereerd worden aan in 
Het Koninkrijk onderbelichte en vergeten geachte aspecten van 
de oorlogsgeschiedenis, al leek dat veelal terug te voeren te zijn 
op kleinschaligheid en lokaal belang. Luide en gerichte kritiek 
dat het riod – in de persoon van De Jong – bepaalde geschie-
denissen zou zijn vergeten, weerklonk echter relatief zelden in 
de periode dat Het Koninkrijk tot stand kwam. Wel vroeg De 
Jong zelf vrij expliciet aandacht voor het koloniale verleden van 
Nederlands-Indië, dat hij in sterke mate als een vergeten ge-
schiedenis leek te beschouwen.
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Het titelwoord ‘vergeten’
Raadpleging van de hedendaagse niod-bibliotheekcollectie helpt 
om deze kwestie in perspectief te plaatsen. Als ’s lands groot-
ste bibliografische verzameling over de Tweede Wereldoorlog 
weerspiegelt het de academische en populaire historiografie op 
dit terrein vanaf 1945. De onlinecatalogus van de instituutsbi-
bliotheek telt over de periode 1945-2018 ruim 200 publicaties met 
het titelwoord ‘vergeten’. Opvallend is de piek in de eerste directe 
naoorlogse jaren, gevolgd door twee buitengewoon rustige de-
cennia, waarna het begrip vanaf eind jaren zeventig voorzichtig 
een comeback maakt. In de tweede helft van de jaren tachtig, als 
De Jongs seriewerk nagenoeg is voltooid, is ‘vergeten’ inmiddels 
een vertrouwd titelwoord. Die status wordt in de jaren negentig 
sterk bevestigd om tussen 2005 en 2009 een voorlopig hoogte-
punt te bereiken. Na een kleine dip ligt het presentieniveau in de 
titels van oorlogspublicaties in de meest recente jaren structureel 
hoger dan in de jaren tachtig.

In de loop der jaren vond daarbinnen evenwel een opmerkelij-
ke verschuiving plaats, al kreeg ‘vergeten’ nimmer een positieve 
connotatie. In vroege naoorlogse publicaties was vergeten bovenal 
iets dat moest worden voorkomen. In latere publicaties signaleer-
de het gebruik van de term dat een bepaalde oorlogsgeschiedenis 
blijkbaar toch veronachtzaamd verleden was, hetgeen hersteld 
diende te worden. Kenmerkend voor de vroegste periode waren 
titels uit 1945 als Om nooit te vergeten! of simpelweg Vergeten… 
nooit! Sterk weerklonk deze morele opwekking in het standaard-
werk uit 1949 over het verzet van de Gereformeerde Kerken Opdat 
wij niet vergeten. Dergelijke titels waren geenszins uitgestorven 
toen de aandacht voor de Tweede Wereldoorlog in de jaren zestig 
en zeventig weer aanzienlijk toenam. Vanaf de tweede helft van 
de jaren tachtig verschenen er opnieuw (lokale) publicaties met 
inmiddels archaïsch klinkende titels als Opdat wij niet vergeten. 
Titels die met verontwaardiging daadwerkelijke vergetelheid leken 
vast te stellen waren nu echter prominenter aanwezig.
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Voor het voetlicht
Maar wat waren precies de vergeten aspecten van de Tweede 
Wereldoorlog die voor het voetlicht werden gebracht? In de ver-
geten oorlogsgeschiedenissen is een vijftal varianten te ontwaren. 
De koloniale context van Nederlands-Indië neemt daarbij – cu-
rieus genoeg tot op zekere hoogte analoog aan De Jongs opvat-
ting dat deze periode in de geschiedschrijving onderbelicht was 
– een niet onbelangrijke tweeledige plaats in. Enerzijds ging het 
om publicaties over de oorlog met Japan als Het vergeten dra-
ma van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door 
krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting, een onderdeel van 
de Tweede Wereldoorlog dat meer dan eens als ‘vergeten oorlog’ 
werd aangeduid. Anderzijds bleek ook de geschiedenis van de 
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd met enige regelmaat ver-
geten. Hiervan getuigt met name het herhaaldelijk gebruik van 
de aanduiding ‘het vergeten leger in Indië’. Dat de lotgevallen van 
de Indonesische burgerbevolking eveneens in de schaduw bleven, 
werd zelden benoemd.

Ook daders en hun omgeving werden soms neergezet als ver-
onachtzaamd, blijkens de ondertitel van Christopher Brownings 
boek uit 1993, Doodgewone mannen. Een vergeten hoofdstuk uit 
de jodenvervolging, terwijl het begrip ‘vergeten geschiedenis’ 
ook het omslag sierde van studies over een nsb-kinderkolonie 
en Joodse nsb’ers. Een derde, maar weinig voorkomende variant 
bestond uit vergeten geallieerden. Helden, zoals Poolse bevrij-
ders en Engelse en Canadese bevrijders die in Oost-Nederland 
actief zijn geweest, belandden eveneens wel eens in de marge. 
Marginalisering bleek bovendien herhaaldelijk een fenomeen in 
de geschiedenis van vrouwen. Recente biografische studies over 
prinses Juliana (Juliana’s vergeten oorlog) en Frieda Belinfante 
(Een schitterend vergeten leven) refereerden in hun titels aan deze 
vergeten geschiedenissen.

Naarmate erkenning van slachtofferschap een steeds belang-
rijker fenomeen was geworden in de naoorlogse herinnerings-
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cultuur, met name vanaf de jaren tachtig en negentig, werden 
vooral slachtoffergroepen gekoppeld aan de aanduiding vergeten 
geschiedenis. Daarbij kan het gaan om vervolgde Joden (Vervolgd 
en vergeten), Roma en Sinti (De vergeten Holocaust), maar ook 
tewerkgestelden (Dwangarbeiders, de vergeten oorlogsslachtoffers). 
De riod-studie De arbeidsinzet; De gedwongen arbeid van Ne-
derlanders in Duitsland 1940-1945 uit 1966 had die vergetelheid 
blijkbaar onvoldoende bestreden. Een andere categorie die gere-
geld opduikt zijn de vergeten bombardementen van onder meer 
Middelburg en Rotterdam. De meest recente toevoeging in dit 
overzicht wordt gevormd door psychiatrische patiënten tijdens de 
bezetting, waarvan de lotgevallen recent geboekstaafd zijn onder 
de veelzeggende titel Vergeten slachtoffers.

De huidige betrokkenheid van het niod bij vervolgonderzoek 
naar de psychiatrie in oorlogstijd en bij het dekolonisatieonder-
zoek duidt erop dat vergeten geschiedenissen in het vizier staan 
van het instituut. Ook onderzoeksprojecten inzake de naoorlogse 
erfpachtkwesties en het boek Oorlog op vijf continenten getuigen 
van sensitiviteit voor uiteenlopende kennislacunes. 

Toch krijgt niet elk als vergeten beschouwd onderwerp uit de 
oorlogsgeschiedenis een plek op de onderzoeksagenda. Dat heeft 
niet alleen te maken met beperkte financiële en personele midde-
len en met het besef dat geschiedschrijving niet alomvattend kan 
zijn, maar ook met de afweging tussen maatschappelijke relevan-
tie en wetenschappelijke vernieuwing. De behoefte aan sociale er-
kenning, die veelal impliciet spreekt uit het attenderende gebruik 
van de aanduiding ‘vergeten geschiedenis’, is immers niet steeds 
het uitgangspunt van academisch historisch onderzoek. Niette-
min stimuleren dergelijke wensen en claims de reflectie om in de 
geschiedschrijving oog te hebben voor diversiteit aan ervaringen 
en herinneringen. Pluriformiteit mag inmiddels een gegeven zijn 
in de oorlogsgeschiedschrijving, het is tevens een dynamisch fe-
nomeen dat steeds opnieuw bezinning vereist.
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