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Zit er nog wel brood in de oorlog?
Werken bij het niod

Kayleigh Goudsmit

Nederland is nog niet klaar met dé oorlog. En dat terwijl in 2010 het 
idee bestond dat de oorlog 65 jaar na de bevrijding ‘met pensioen’ 
zou gaan. Ook in het herdenkingsjaar 2020 is de belangstelling voor 
de periode 1940-1945 onverminderd groot. De oorlog is na 75 jaar 
niet in de coulissen verdwenen, maar staat nog vol in de schijnwer-
pers. Dat betekent dat ook voor het niod nog veel te doen valt. Hoe 
is het om voor dat ‘droominstituut’ te werken?

De afgelopen jaren heb ik me naast mijn werk gespecialiseerd in 
historici op de arbeidsmarkt. Voor mijn boek Gezocht: Historicus 
interviewde ik tientallen historici en vroeg hen naar de lessen die 
zij leerden tijdens hun carrière. Mijn grootste les: historici kun 
je overal inzetten. Dat zie je ook bij het niod. Er werken niet 
uitsluitend historici, maar de historici in dienst zijn veelzijdig. 
Ze werken er als onderzoeker en archivaris, maar ook als onder-
zoeksassistent, bibliothecaris, op de afdeling communicatie en 
als secretaris en programmaleider. De studenten van de master 
Holocaust- en Genocidestudies hebben een bijbaan achter de 
receptie. 
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Toen ik vertelde dat ik was aangenomen bij het niod, werd me 
al snel duidelijk dat werken bij het niod als een statussymbool 
wordt gezien. Als mijn familie nog sceptisch was over mijn keuze 
voor de studie geschiedenis, verdween het laatste restje door deze 
baan. Ook de reacties van collega’s, vrienden en kennissen waren 
lovend: het droominstituut van veel studenten, het instituut waar 
‘ik altijd nog had willen werken’ voor een historicus aan het einde 
van zijn carrière.

Wanneer er een vacature is bij het niod, stromen de reacties 
met tientallen tegelijk de mailbox in. Het niod is een werkgever 
met een klinkende geschiedenis, verbonden aan hét morele ijk-
punt van onze samenleving: de Tweede Wereldoorlog. Dat is hoe 
de buitenwereld het niod ziet. Als werknemer weet ik: als het al-
leen maar status was geweest, zouden mijn collega’s het hier niet 
tien, vijftien of veertig jaar volhouden. Er moet iets bijzonders 
zijn, waardoor werknemers hier zo lang blijven. Maar hoe is het 
dan, om te werken bij het niod? Zit er nog wel brood in de oorlog?

Van leerschool naar kweekvijver
Sinds ik in de zomer van 2018 bij het niod kwam werken, heb ik 
het instituut zien groeien. Er werden nieuwe projectgelden bin-
nengehaald en er was ruimte om nieuwe collega’s aan te nemen. 
Ondanks deze groei merken we – alle bekendheid van het insti-
tuut ten spijt – dat werken in de wetenschap onder druk staat. Er 
wordt bezuinigd op financiering voor de geesteswetenschappen, 
en de werkdruk is hoog. Dat is bij het niod niet anders. De nieu-
we collega’s die door deze groei zijn aangenomen, zijn collega’s 
waar we als de projecten zijn afgerond (waarschijnlijk) ook weer 
afscheid van moeten nemen.

Voor sommige oudere en meer ervaren collega’s was het niod 
een leerschool. Zij begonnen als werkstudent, of tijdens of na hun 
promoveren, en zien de pensioengerechtigde leeftijd nu naderen. 
Voor jonge collega’s is het niod echter meer een kweekvijver, 
waar ze sterk kunnen groeien. Na het werken bij het niod zetten 

Niod boek 3.indd   172 08-04-20   17:05



zit er nog wel brood in de oorlog?

173

zij hun kennis en ervaring (soms noodgedwongen) elders in. Ook 
voor medewerkers die graag nog even bij het niod zouden blij-
ven, is niet altijd ruimte.

De problemen die flexwerken geeft, zijn niet uniek voor het 
niod. Je ziet ze ook terugkomen bij universiteiten en onder-
zoeksinstituten, en bij andere organisaties die door de aard van 
hun financiering niet anders kunnen dan er een grote flexibele 
schil op na houden. Wat deze organisaties wel kunnen doen, is 
ervoor zorgen dat de tijdelijke collega’s alle ruimte krijgen om 
zich te ontplooien. De collega’s bij het niod hebben oog voor ta-
lent en zorgen dat ‘hun’ jonge medewerkers kansen krijgen en in 
de spotlights komen te staan. Ze dagen uit en geven vertrouwen, 
waardoor er ruimte is om te ontwikkelen. De koffierondjes met 
andere jonge collega’s veranderen vaak in een spontane intervisie 
waarbij ervaringen worden uitgewisseld en advies wordt gegeven.

Onderlinge verbondenheid
Toen ik als nieuweling binnenkwam in een instituut waar sommi-
ge collega’s elkaar al twintig of dertig jaar kennen, vroeg ik me af 
of ik daar ooit mijn plek zou vinden. Het voelde overweldigend en 
ik heb getwijfeld of ik een juiste keuze had gemaakt. Er zijn talloze 
ongeschreven regels, er wordt op een bepaalde manier gewerkt en 
de medewerkers weten veel van elkaar, van de geschiedenis van 
het instituut, van ‘hoe het vroeger ging’. Het kan een uitdaging 
zijn daarmee om te gaan: sommige collega’s hebben alle verande-
ringen al eens voorbij zien komen. Het kan zomaar gebeuren dat 
je met een in jouw ogen goed voorstel komt, en dat de reactie is dat 
dit nog niet zo lang geleden al eens is gedaan. Vaak blijkt dat dan 
toch al een jaar of tien geleden te zijn geweest…

Desondanks is het niod een organisatie waar nieuwkomers 
zich snel thuis voelen. Zonder uitzondering zijn collega’s bereid 
je te helpen je weg te vinden in het werken voor het niod. Van 
het uitzoeken van feiten tot het geven van (ongevraagd) advies: 
de onderlinge betrokkenheid is groot. Toen bekend werd dat ik 
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binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap-
pen (knaw) de overstap van het Huygens ing naar het niod zou 
maken, kreeg ik al mails van toekomstige collega’s om me welkom 
te heten. Dat het instituut nog geen honderd medewerkers heeft, 
maakt dat de lijnen kort zijn. Van receptie tot secretariaat en van 
archiefmedewerkers tot onderzoekers: we hebben meestal niet 
voor niets voor werken bij het niod gekozen. De interesse voor 
het onderwerp is groot. Dat is ook te merken aan de koffielezin-
gen, maandelijkse bijeenkomsten waar een collega of gastspreker 
komt vertellen over zijn onderzoek. De zaal zit altijd vol.

Natuurlijk zijn er ook spanningen en irritaties. Er zijn weken 
waarin het lijkt alsof er geen einde komt aan het werk en je even 
helemaal klaar bent met je collega’s, hun mails, en alles wat met 
oorlog en genocide te maken heeft. Maar de onderlinge verbon-
denheid is wat werken voor het niod zo leuk maakt, en waardoor 
mensen hier graag zo lang mogelijk blijven werken. Van wie je 
ook advies nodig hebt: de deur staat altijd open. In tegenstelling 
tot wat het onderwerp doet vermoeden, is het bij het niod ook 
vaak erg gezellig, zowel in de wandelgangen, bij het koffiezetap-
paraat, als na afloop van een lange vergadering over de toekomst 
van het instituut. 

Zit er nog wel brood in de oorlog?
De aandacht voor de Tweede Wereldoorlog is ook in de eenen-
twintigste eeuw nog altijd groot. De studiezaal van het niod zit 
dagelijks vol: niet alleen met onderzoekers en studenten, maar ook 
met mensen die hun familiegeschiedenis uitpluizen en meer willen 
weten over wat hun ouders of grootouders hebben doorgemaakt. 
Daarnaast komen er alleen al via de e-mail jaarlijks ruim vierdui-
zend vragen binnen van mensen op zoek naar informatie. Bijna 
dagelijks wordt er nieuw archiefmateriaal aangeboden. Het niod 
heeft nu zo’n 2100 dagboeken over het dagelijks leven tijdens de 
oorlog in de collectie, en het is niet in te schatten hoeveel er nog op 
zolders en oude bureaus ligt te wachten op een plek in het archief. 

Niod boek 3.indd   174 08-04-20   17:05



zit er nog wel brood in de oorlog?

175

Het niod doet bovendien onderzoek naar meer dan de Twee-
de Wereldoorlog. De naam is inmiddels niet voor niets het In-
stituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Zolang 
oorlog de wereld niet uit is, blijft onderzoek naar de invloed van 
oorlog en massaal geweld op samenlevingen belangrijk. De maat-
schappelijke relevantie van de thema’s waar het niod onderzoek 
naar doet is hoog. Daarbij stelt elke generatie haar eigen vragen 
aan het verleden. Nu er steeds minder ooggetuigen zijn, is het 
belangrijker dan ooit om bronnen toegankelijk te maken en on-
derzoek naar de Tweede Wereldoorlog voort te zetten. De derde 
en vierde generatie naoorlogse kinderen hebben andere vragen, 
maar gelukkig staat er ook een nieuwe generatie medewerkers 
klaar om antwoorden te vinden.

Wat het niod doet, is niet alleen van wetenschappelijk belang, 
maar heeft ook maatschappelijke relevantie: resultaten van het 
(archief)onderzoek van het niod worden gebruikt door de pers, 
door politici en door beleidsmakers. Wekelijks staan collega’s de 
pers te woord over actuele thema’s die te maken hebben met hun 
onderzoeksveld of de collectie van het niod. De oorlog is dan 
misschien al tien jaar ‘met pensioen’, het niod hoeft daar nog 
niet aan te denken.
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