Samen voor ons eigen
In gesprek met de promovendi Marleen van den Berg,
Anne–Lise Bobeldijk en Milan van Lange
Hinke Piersma

Ook 75 jaar na het oprichten van het niod vinden jonge wetenschappers hun weg naar het instituut. In deze bijdrage komen drie
van hen aan het woord over hun uiteenlopende werkzaamheden. De
één richt zich op de Jodenvervolging en het naoorlogs rechtsherstel
in Rotterdam en moet daarom vaak in het archief van de havenstad zijn, de ander bevindt zich geregeld buiten de landsgrenzen op
zoek naar archiefmateriaal over de omgang met de herinnering aan
de slachtoffers van een massagraf in Wit-Rusland. De derde is het
meeste op het instituut aanwezig, hoewel hij nauwelijks aan een plek
gebonden is omdat hij digitaal onderzoek doet naar parlementaire
attitudes ten aanzien van verschillende groepen nabestaanden van
de oorlog. Ondanks de uiteenlopende thema’s en onderzoeksmethoden is er iets wat hen bindt: alle promotietrajecten gaan over oorlog,
massaal geweld en de nasleep daarvan.
‘Ik had heel wat missiewerk te doen,’ grapt Milan van Lange als
we hem vragen naar zijn eerste tijd bij het niod. ‘Er waren maar
weinig mensen bekend met digitale onderzoeksmethoden en ik
ook niet trouwens. Maar daar lag, zo kun je achteraf zeggen, mijn
165

hinke piersma

kans.’ Milan, die begon als stagiair bij Ismee Tames op de zolder
van de Herengracht, waar het in de zomer bloedheet is en in de
winter, met de wind op de ramen, ijskoud, zag zich wel genoodzaakt om te leren programmeren. Er waren simpelweg geen collega’s die hem konden helpen zijn historische onderzoeksvragen
te operationaliseren. Hij verbindt nu gedigitaliseerd bronnenmateriaal, computationele tekstanalyse en ambachtelijk historisch
onderzoekswerk met elkaar. Een zeldzame combinatie van vaardigheden in één wetenschapper.
‘Gedurende het onderzoeksproject is verschillende keren tegen me gezegd, dat wat ik digitaal wilde onderzoeken, niet zou
gaan lukken. Dan word ik pas echt fanatiek.’ Met die instelling
lijkt Milan stapje voor stapje dichter bij zijn doel te komen om
gedigitaliseerde datasets en nieuwe (data)analysemethoden op
een vernieuwende manier te gebruiken voor de bestudering van
het verleden.
‘De implementatie van computationele tekstanalyse (text mining) in de bestudering van historisch materiaal is een van de
speerpunten bij mijn promotieonderzoek,’ zegt hij. In zijn promotieonderzoek ‘War & Emotions in Parliament (1945-1989)’ worden
digitaal doorzoekbare tekstcollecties (vooral de Handelingen van
de Staten-Generaal) aangewend om met behulp van de computer
en uit de psychologie voortgekomen lijsten met affectieve woorden
de ontwikkeling van de emoties en attitudes in het Nederlandse
parlement te onderzoeken ten aanzien van het verleden van de
Duitse bezetting van Nederland en de omgang daarmee. Hierbij
komen ook veranderende betekenissen van begrippen als oorlogsmisdaden, collaboratie, slachtofferschap en verzet aan bod.

Een massagraf in een bos in Wit-Rusland
Net als Milan was Anne-Lise Bobeldijk al bekend met het niod
toen ze aan haar promotieonderzoek begon. Ook zij had er eerder stage gelopen, bij een onderzoek van Karel Berkhoff over
de massamoord in Babi Jar in Oekraïne. Dankzij de stage kon
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ze haar Russisch en Duits verder verbeteren, wat nu van grote
toegevoegde waarde is voor haar eigen onderzoek. Dat gaat over
Maly Trostenets, een kamp en een massagraf vlak buiten Minsk
in Wit-Rusland. Hier vermoordden de nazi’s tijdens de bezetting van de Sovjet-Unie tussen de 60.000 en 90.000 mensen. De
slachtoffers kwamen niet alleen uit Minsk, maar ook uit West- en
Midden-Europese steden, zoals Wenen, Hamburg, Brno, Berlijn
en Frankfurt. Bestudering van Maly Trostenets biedt een uitgelezen kans om te kijken hoe de herinneringen en verhalen zich
door de tijd hebben gevormd en ontwikkeld en in hoeverre er
sprake is van vervlechting van de geschiedenis van de nazi-bezetting en het stalinistische verleden in de Sovjet-Unie.
Doordat er recentelijk veel aandacht is voor Maly Trostenets
bezoekt Anne-Lise voor haar onderzoek regelmatig herdenkingsdiensten. ‘Met een dergelijk onderwerp en zulk werk is het
wel fijn om op het niod te werken. Want als je vertelt dat je bij
een herdenking bij een massagraf in een bos in Wit-Rusland bent
geweest, dan schrikken collega’s daar niet van. In de kroeg maak
je er namelijk niet al te snel vrienden mee...’

Joods rechtsherstel in Rotterdam
Marleen van den Berg was niet eerder verbonden geweest aan het
niod toen ze solliciteerde op een vacature voor promotieonderzoek naar de vervolging en het rechtsherstel van Joden in Rotterdam. Afgestudeerd op de positie van Nederlandse zendelingen
tijdens de oorlog in Indonesië (1945-1950) en geïnteresseerd in de
vraag naar politieke verantwoordelijkheid voor het verleden, stond
het onderzoek naar Rotterdam haar meteen aan. ‘Een deel van het
onderzoek gaat over de vraag hoe de gemeente Rotterdam zich
heeft opgesteld tegenover teruggekeerde Joodse overlevenden. Die
link met de maatschappelijke discussie van nu, trok me aan.’
Haar onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Rotterdam uitgevoerd en zal resulteren in een rapport in 2020 naar de
aard van het Joods rechtsherstel in Rotterdam. Dit thema sluit
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aan bij eerdere onderzoeken over Amsterdam en Den Haag,
waaruit bleek dat Joodse oorlogsslachtoffers door die gemeenten
vaak ‘onnodig hard’ zijn bejegend, vooral in financieel opzicht.
Het proefschrift volgt in 2022. ‘Ik wil een verbinding leggen tussen de geschiedenis van de vervolging en de geschiedenis van het
rechtsherstel. Dit zijn tot nu toe in de historiografie twee aparte
onderzoeksgebieden, waarbij het laatste vooral benaderd is vanuit
een ambtelijk en juridisch perspectief.’

Overlap
Ofschoon het onderzoek van de drie promovendi qua inhoud en
methodologie ver uit elkaar lijkt te liggen, is er ook veel overlap.
Alle drie houden ze zich bezig met de omgang met een oorlog die
ruim 75 jaar geleden werd uitgevochten. Om dit onderzoek nu uit
te voeren, brengt zoveel jaar na dato specifieke uitdagingen met
zich mee. Voor het onderzoek van Marleen en Anne-Lise is het
bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk om nog persoonlijk te spreken
met overlevenden van de Holocaust.
Een ander thema dat in alle drie de onderzoeken een rol speelt
is het wijzigende landschap van dader-, ‘bystander’- en slachtofferschap en hoe de maatschappij zich daartoe verhoudt. Milan
onderzoekt hoe er in parlementaire debatten wordt gesproken
over de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Hij kijkt naar emoties en attitudes van politici, en de veranderende betekenissen van slachtofferschap, verzet, collaboratie
en oorlogsmisdaad in de naoorlogse context. Anne-Lise ziet in
haar onderzoek dat daderschap uit beeld lijkt te verdwijnen en
het steeds meer draait om slachtofferschap. ‘Wie zich slachtoffer vóelt, lijkt steeds meer van belang te worden,’ zegt ze. Voor
Marleen ligt de nadruk eerder op de ervaringen van Joodse oorlogsslachtoffers in de specifieke context van Rotterdam. De drie
promovendi moeten navigeren tussen enerzijds de leemten in het
bronnenmateriaal en anderzijds een overvloedige historiografie.
Er zijn boekenkasten vol geschreven over oorlog en vervolging,
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bezetting en onderdrukking. Het is in dit verband zeer praktisch
om bij het niod te werken waar de zeer uitgebreide bibliotheek
direct binnen handbereik is.
Inmiddels draaien de drie volwaardig mee in de niod-gemeenschap en helpen ze mee met het organiseren van lezingen en conferenties. Op hun initiatief is er een maandelijkse bijeenkomst
van alle aan het niod verbonden promovendi gestart waar ervaringen worden uitgewisseld en soms (senior) onderzoekers en
promotoren worden uitgenodigd om kennis en ervaringen uit te
wisselen. De drie jonge onderzoekers beperken zich dus niet tot
hun eigen specifieke onderwerp, maar geven met hun aanwezigheid een nieuwe impuls aan het reilen en zeilen van het instituut.
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