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Zit er nog wel brood in de oorlog?

Op 8 mei 1945, slechts drie dagen na de bevrijding, begon het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (riod, later niod) met 
zijn werkzaamheden. Het instituut was al snel bepalend voor 
het Nederlandse geschiedbeeld van de Tweede Wereldoorlog. 
De eerste taak was het verzamelen van bronmateriaal over de 
bezetting. Het resultaat is een rijke collectie aan overheidsdocu-
menten, dagboeken, kaarten, kranten, foto’s, brieven en boeken 
over de Tweede Wereldoorlog in Nederland, Europa en voorma-
lig Nederlands-Indië. Onder leiding van de vermaarde historicus 
Loe de Jong werd geschiedenis geschreven, met als hoogtepunt 
de veertiendelige reeks Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog, die als populaire uitgave in kleurige banden 
in menig naoorlogs huishouden was te vinden.

In 2010 fuseerde het niod met het Centrum voor Holocaust- 
en Genocidestudies onder de nieuwe naam niod Instituut voor 
Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Het onderzoeksterrein 
heeft zich sindsdien verbreed naar brandhaarden als Srebrenica 
en Syrië. Ook 75 jaar na de bevrijding geeft het niod op geheel 
eigen wijze duiding aan het beladen oorlogsverleden, waarbij 
de discussies soms hoog oplaaien. In deze bundel is een serie 
artikelen verzameld die de rijke geschiedenis van het niod 
belichten, van de Indische afdeling tot lessen uit Mein Kampf, 
en van de Erelijst van Gevallenen tot Demjanjuk.

Oorlog in onderzoek kwam tot stand onder redactie van Marjo 
Bakker, Petra Drenth, Jeroen Kemperman en Hinke Piersma, 
allen werkzaam bij het niod. De slotbeschouwing is van de hand 
van Frank van Vree, de huidige niod-directeur.

Het is zonneklaar dat een instituut als het NIOD een toekomst heeft. 
Niet alleen omdat de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlogen 
geen afgesloten geschiedenissen zijn, maar vooral omdat grondige 
kennis van latere – en huidige – oorlogen, massaal geweld en genoci-
de onmisbaar is om onze eigen wereld te begrijpen. – Frank van Vree
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