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Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies is een expertisecentrum voor 
onderzoek naar de geschiedenis van wereldoor-
logen, grootschalig geweld en genociden en de 
maatschappelijke uitwerking daarvan. Daarnaast 
verzamelt, bewaart en ontsluit het NIOD archie-
ven en collecties over de Tweede Wereldoorlog 
en andere conflicten. Ook voorziet het centrum 
overheidsinstellingen en particulieren van infor-
matie over de Tweede Wereldoorlog.

Het NIOD is in 1945 opgericht om de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en de 
Indonesische archipel in kaart te brengen. Nog al-
tijd is dat een van de doelen van het instituut, maar 
ondertussen is het werkveld aanzienlijk verbreed. 
Zo organiseerde het NIOD op 9 april 2021 het 
symposium Looking Backward, Moving Forward, 
ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van 
het domein Holocaust- en Genocidestudies. Tij-
dens dit symposium brachten experts de studie 
van oorlog, genocide en Holocaust – en de aca-
demische en maatschappelijke gemeenschappen 
die daarbij horen – verder samen.

In het wetenschappelijke veld profileert het NIOD 
zich als centrum van internationaal, vergelijkend 
en multidisciplinair onderzoek. NIOD-onderzoe-
kers houden zich bezig met daderschap, ervarin-
gen, herinneringen en trauma, transitional justice, 
rechtsherstel en regimewisselingen. Kortom: met 
thema’s die licht werpen op massaal geweld in 
de 20e en 21e eeuw als wereldwijd fenomeen.

Foto: Frank van Vree en Martijn Eickhoff tijdens 
directeurswissel, fotograaf Joke Schut
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Fascism Journal 
Brill en NIOD, 2021

Van het NIOD-tijdschrift Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies 
verscheen in 2021 de tiende jaargang. Het eerste nummer bevat onder an-
dere een debat over de Amerikaanse oud-president Donald Trump. In tweede 
nummer staan onder meer artikelen over fascisme in de Eerste Slowaakse 
Republiek (1939-1945) en het dekoloniseren van fascismestudies.

 

Global War, Global Catastrophe 
Bloomsbury, 2021

Dit boek biedt een vernieuwende geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog 
(WOI). Het vormt een toegankelijk en leesbaar alternatief voor bestaande 
studies. Global War presenteert WOI als een allesverslindende industriële 
oorlog, die de toekomst van alle mensen ter wereld beïnvloedde. Auteurs 
Maartje Abbenhuis en Ismee Tames concluderen dat we de impact van deze 
oorlog pas werkelijk kunnen begrijpen, als we de geschiedenis van neutrale 
gemeenschappen onderzoeken.

 

The Future of the Soviet Past. The Politics of History in Putin’s Russia 
(Indiana University Press, 2021)

Het regime van president Poetin probeert de Russische nationale geschied-
schrijving in een nieuw daglicht te zetten – zodat ze daar zelf beter uit komt. In 
de bundel The Future of the Soviet Past tonen Anton Weiss-Wendt en Nanci 
Adler aan dat het onvermogen van Rusland om haar Sovjetverleden volledig 
te herschrijven, een belangrijke rol speelt in de huidige politieke agenda van 
de machthebbers.

 

Publicaties uitgelicht

Women and Photography in Africa: Creative Practices and Feminist 
Challenges

In deze door meerdere auteurs samengestelde bundel verkent Kylie Thomas 
de betrokkenheid van vrouwen bij Afrikaanse fotografie, vroeger en nu. Aan 
de hand van thema’s presenteert ze het leven en werk van bekende én on-
bekende Afrikaanse vrouwelijke fotografen. Het boek roept kritische vragen 
op over ras en gender, en laat de lezer op een nieuwe manier nadenken over 
de geschiedenis van fotografie.

 

https://www.niod.nl/nl/projecten/fascism
https://www.niod.nl/nl/publicaties/global-war-global-catastrophe
https://www.niod.nl/nl/projecten/future-soviet-past
https://www.niod.nl/nl/projecten/women-photography-and-resistance-transnational-perspective


Synagoge Zwolle (1997), RCE, Gerard Dekker Bersiap (Java, 1945), Beeldbank WO2, 48870, NIOD

Lopend onderzoek uitgelicht  

Rechtsherstel van Joodse Zwollenaren

In opdracht van de gemeente Zwolle doet het 
NIOD onderzoek naar de ontrechting en het 
rechtsherstel van Joodse Zwollenaren rond de 
Duitse bezetting. De Joodse gemeenschap van 
de stad werd zwaar getroffen door maatregelen 
van de Duitse bezettingsautoriteiten – en daarbij 
ingeschakelde Nederlandse overheidsorganen. 
Promovenda Meta Huijsmans bestudeert in dit 
project (2021-2025) de systematische ontrechting 
tijdens de bezetting en de naoorlogse afhandeling 
daarvan, die vaak als kil en tekortschietend is er-
varen. De studie bestaat uit een analyse van de 
formele administratieve en juridische processen 
– en het aandeel van de gemeente hierin – en 
een onderzoek naar de ervaringen van Zwollena-
ren die de oorlog overleefden. Zo ontstaat zicht 
op hoe de lokale samenleving omging met haar 
bezettingsgeschiedenis.

 

Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en 
oorlog in Indonesië

Dit onderzoek gaat over het geweld dat door 
de Nederlandse krijgsmacht is gebruikt tijdens 
de oorlog in Indonesië (1945-1949). De studie 
moet antwoord geven op vragen over de aard, 
oorzaken en impact van het Nederlandse ge-
weld in die periode. Hoe moeten we het officiële 
regeringsstandpunt uit 1969, dat van ‘systema-
tische wreedheid’ door het Nederlandse leger 
geen sprake was, beschouwen? De onderzoekers 
kijken zowel naar militaire, politieke en juridische 
aspecten van het geweld, als naar de gevolgen 
voor verschillende bevolkingsgroepen. Ook wordt 
de politieke en maatschappelijke nasleep in Ne-
derland onderzocht. Het NIOD voert dit onderzoek 
uit samen met het Koninklijk Instituut voor Taal-, 
Land- en Volkenkunde (KITLV) en het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie (NIMH). In enkele 
deelprojecten werkt de onderzoeksgroep samen 
met wetenschappers uit Indonesië en andere lan-
den. Op 17 februari 2022 presenteert de groep 
zijn bevindingen.
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Wegwijzer Maly Trostenets (2017), A. Bobeldijk Merapi Merbabu (Midden-Java, 2019), P. Keppy
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De geschiedenis van Maly Trostenets,  
1939-2010s

De kolchoz Maly Trostenets, in de buurt van Minsk, 
werd tussen 1942 en 1944 door de nazi’s gebruikt 
als dwangarbeidkamp. In de bossen nabij de voor-
malige collectieve Sovjetboerderij vermoordden zij 
grote groepen mensen. In deze studie onderzoekt 
het NIOD de geschiedenis van Maly Trostenets en 
de herinneringscultuur die rond de plek is ontstaan. 
Wat is er precies in Maly Trostenets gebeurd? En 
hoe is de geschiedenis van deze plek geschre-
ven? Promovenda Anne-Lise Bobeldijk analyseert 
brede historische ontwikkelingen en persoonlijke 
verhalen. Dat doet ze door eigentijdse bronnen, 
egodocumenten en naoorlogse bronnen samen 
te brengen.

 

Indonesië in transitie

Dit NWO-project van Peter Keppy (NIOD), Bart 
Luttikhuis (KITLV tot 2020), Roel Frakking en  
Abdul Wahid (Universitas Gadjah Mada, Yogya-
karta) gaat over de relatie tussen samenleving 
en staat in het vroege onafhankelijke Indonesië, 
onderzocht aan de hand van het verschijnsel ei-
genrichting. In 1952 ontstonden in Midden-Java 
‘volksverdedigingsgroepen’ die door de staat wer-
den gefaciliteerd. Deze burgerwachten speelden 
eigen rechter, deden dat ongestraft, en werden 
soms door staatsapparaten aangestuurd in militai-
re acties tegen rebellen en criminelen. De vroege 
jaren vijftig blijken voor Indonesië een belangrijke 
formatieve periode, waarin de jonge staat een 
onwettig maar effectief binnenlands veiligheids-
systeem ontwikkelde door geweld uit te besteden 
aan burgermilities. Ruimte voor eigenrichting en 
aanwezigheid van burgermilities is niet altijd of 
noodzakelijk een teken van een zwakke of ‘fa-
lende’ staat. De conclusies van het onderzoek 
verschijnen in een monografie van Peter Keppy 
en Abdul Wahid.

 

https://www.niod.nl/nl/projecten/ontrechting-rechtsherstel-joodse-zwollenaren
https://www.niod.nl/nl/projecten/onafhankelijkheid-dekolonisatie-geweld-en-oorlog-indonesie-1945-1950
https://www.niod.nl/nl/projecten/de-geschiedenis-van-maly-trostenets-1939-2010s
https://www.niod.nl/nl/projecten/indonesia-transition


Lages demonstratie (1952), NA, Wim Consenheim Anti-apartheid activist Debora Marakalala (Durban, 1985), 

Gille de Vlieg

Ingeprente emoties: een computeronder-
steunde analyse van oorlogsgerelateerde 
emoties in Nederlandse parlementaire de-
batten, 1945–1989

Dit project gaat over emoties in naoorlogse par-
lementaire debatten over de gevolgen van de 
Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Promovendus Milan van Lange onderzoekt welke 
rol emoties speelden in die debatten, door gedigi-
taliseerde historische bronnen met de computer te 
analyseren. Was er inderdaad, zoals in de literatuur 
wordt gesteld, een periode waarin men zweeg en 
emotionele uitingen werden opgekropt, gevolgd 
door een fase van ‘emancipatie van emoties’? 
Het onderzoek roept ook de vraag op hoe we 
emotionele uitingen in historische bronnen kunnen 
identificeren en analyseren. 

Van Lange voerde zijn onderzoek (2016-2021) uit 
bij het NIOD en promoveerde aan de Universiteit 
Utrecht.

Women, Photography and Resistance in  
Transnational Perspective

In het NIOD-project Women, Photography and 
Resistance in Transnational Perspective onder-
zoekt Kylie Thomas vrouwelijke fotografen die 
deel uitmaakten van verzetsbewegingen, en hun 
werk gebruikten om repressieve regimes aan de 
kaak te stellen. De studie zet fotografie neer als 
medium dat niet alleen pijnlijke gebeurtenissen 
uit het verleden zichtbaar maakt, maar mensen 
ook aanzet tot actie en verzet. Dit project wordt 
gefinancierd door de Europese Commissie.
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Netwerk Oorlogsbronnen

Begin november is de vernieuwe website Oorlogs-
bronnen.nl gelanceerd, hét digitale platform voor 
iedereen die meer wil weten over de Tweede We-
reldoorlog. Het NIOD is een van de 87 deelnemers 
aan Netwerk Oorlogsbronnen, en werkte zodanig 
mee aan de totstandkoming van het platform.

De geschiedenis van de oorlog ligt verscholen in 
miljoenen foto’s, objecten, brieven, administra-
ties, dagboeken, affiches, krantenberichten en 
filmbeelden. Deze ‘stille getuigen’ zijn afkomstig 
uit de collecties van honderden archieven, musea 
en andere instellingen binnen én buiten Neder-
land. De website Oorlogsbronnen.nl koppelt het 
WO2-erfgoed van meer dan 250 organisaties aan 
elkaar. In zes jaar bouwde het programmateam 
aan een digitale infrastructuur, waarbinnen van 
bronnen data werd gemaakt, en vervolgens in-
formatie. Zo maakt het Netwerk Oorlogsbronnen 
mensen gerichter wegwijs in de oorlogsgeschie-
denis van hun familie of woonplaats.

Komende jaren gaat het Netwerk Oorlogsbronnen 
door in een andere organisatievorm. Met nieuwe 
doelstellingen, maar vanuit dezelfde vraag: hoe 
maken we analoog erfgoed digitaal beschikbaar, 
zodat nieuwe generaties makkelijk kennis kunnen 
vergaren over de Tweede Wereldoorlog?

Projecten en programma’s

NIOD Rewind

In de Engelstalige NIOD Rewind: Podcast on War 
& Violence interviewen NIOD-onderzoekers Anne 
van Mourik en Thijs Bouwknegt wetenschappers 
over de oorzaken, het verloop en de consequenties 
van oorlog en geweld. Waar houden onderzoekers 
zich mee bezig? Wat zijn de belangrijkste debat-
ten en inzichten in het veld? En hoe verhoudt de 
geschiedenis zich tot debatten, gebeurtenissen 
en fenomenen in het heden?

De NIOD Rewind-podcast gaat over innova-
tief onderzoek, interessante methodes en nieu-
we publicaties. Regelmatig staat het werk van  
NIOD-onderzoekers centraal. In 2021 verscheen 
alweer het tweede seizoen van de podcast, met 
in totaal zeven afleveringen. Bijvoorbeeld over 
het dagelijks leven in Europa tijdens de Duitse 
bezetting, wat we kunnen leren van games over 
de Tweede Wereldoorlog en over gedwongen 
verdwijningen tijdens de Apartheid in Zuid-Afrika.

https://www.niod.nl/nl/projecten/war-and-emotions
https://www.niod.nl/nl/projecten/women-photography-and-resistance-transnational-perspective
https://www.oorlogsbronnen.nl
https://www.niod.nl/nl/projecten/niod-rewind-podcast


NIOD jaarverslag 202110 11

Beeldbank WO2 - NIOD

Adopteer een dagboek

Dagboeken uit de Tweede Wereldoorlog vormen 
een unieke historische bron. Nu steeds minder 
mensen die de oorlog meemaakten nog in le-
ven zijn, wordt de informatie in zulke dagboeken 
steeds waardevoller. In het project ‘Adopteer een 
dagboek’ werkt het NIOD sinds 2018 samen met 
vrijwilligers aan het transcriberen van de dag-
boekencollectie. Zo worden de ruim 2.100 oor-
logsdagboeken die het NIOD beheert, woordelijk 
doorzoekbaar.

De vrijwilligers kijken als het ware over de schou-
ders van de dagboekauteurs mee naar het leven 
in bezettingstijd. Bij het transcriberen nemen ze 
letterlijk over wat de auteurs opschreven – inclusief 
spelfouten, afkortingen en ouderwets taalgebruik. 
Zo blijft de authenticiteit van de bron het best 
behouden. Een redactieteam controleert of de 
transcripties voldoen aan een aantal basisricht-
lijnen. Het team van ruim 120 vrijwilligers heeft 
samen al bijna 300 dagboeken getranscribeerd. 
Dankzij de gedigitaliseerde dagboeken kan het 
NIOD nieuwe onderzoeksmethoden toepassen. 
Denk bijvoorbeeld aan textmining, de analyse van 
grote hoeveelheden tekst met software.

ImageLab: de ‘donkere kamer’ van de ge-
schiedenis

De manier waarop mensen naar oorlog en mas-
saal geweld kijken, verandert voortdurend – onder 
andere door snelle ontwikkelingen op het gebied 
van beeldtechnologie en digitale archivering. Het 
NIOD-onderzoeksprogramma ImageLab ana-
lyseert de historische betekenis en emotionele 
kracht van beelden die in de ‘donkere kamer van 
de geschiedenis’ zijn ontstaan en in het digitale 
tijdperk worden bijgesteld.

In het project nemen onderzoekers Kylie Thomas, 
Kees Ribbens en Harco Gijsbers beelden uit de 
Beeldbank WO2 kritisch onder de loep. Zo gaan 
ze na hoe nieuwe technologie zich verhoudt tot 
het visuele geheugen van oorlogen en genociden 
in de 20e en 21e eeuw. Onderdeel van het project 
is een casestudie naar foto’s van de Jodenster in 
het online geheugen van de Holocaust. Dankzij 
ImageLab vindt het NIOD nieuwe onderzoeksthe-
ma’s en ontwikkelt het centrum nieuwe manieren 
om met beeldcollecties te werken.

Collectie NIOD - Beeldbank WO2, nummer 96828

Papieren getuigen van roof en ontrechting

In het archief van de Duitse roofinstelling  
Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR, vertaald: 
interventieteam van rijksleider Rosenberg) is tot 
in detail opgetekend hoe de nazi’s tienduizenden 
inboedels roofden van Joodse Nederlanders. Met 
behulp van crowdsourcing – publieksraadpleging 
– maakt het NIOD dit archief beter toegankelijk.

De ERR was nauw betrokken bij het inventari-
seren en weghalen van de huisraad van Joodse 
inwoners. Vrijwel iedere Joodse vervolgde werd 
erdoor getroffen, en vele omstanders waren daar-
van getuige. Het leeghalen van huizen kwam in 
Nederland in de volksmond bekend te staan als 
‘pulsen’, vernoemd naar de Amsterdamse verhuis-
firma Puls, die in opdracht van de bezetter huizen 
leeghaalde. Het archief van de ERR bevat lijsten 
van ontruimde woningen en duizenden formulieren 
met gegevens over de inboedels en ontruimingen. 
 
Het NIOD en het Netwerk Oorlogsbronnen werken 
samen in dit project.
 

 

Oorlog uit Eerste Hand

Een waardevol – en vaak onderbelicht – deel van 
de collectie van het NIOD zijn persoonlijke brieven 
uit de periode 1935-1950; de tijd vlak voor, tijdens 
en na de Duitse bezetting. De collectie bevat 
brieven van onder andere vervolgde Joden, poli-
tieke gevangenen, verzetsmensen, vluchtelingen, 
oostfrontvrijwilligers en mannen in de Arbeidsinzet. 
De brieven vertellen indringende verhalen van 
onderling contact tussen mensen in oorlogstijd.

In het project Oorlog uit Eerste Hand digitaliseert 
het NIOD deze collectie oorlogsbrieven. Mede-
werkers scannen, transcriberen en annoteren de 
brieven, zodat ze beter toegankelijk worden. Niet 
alleen in de studiezaal, maar ook op de NIOD-web-
site en via Oorlogsbronnen.nl. En de onderzoekers 
gaan nog een stap verder: in het project creëren 
ze een wetenschappelijke dataset die te gebruiken 
is voor kwantitatieve tekstanalyse.

Het project Oorlog uit Eerste Hand loopt tot 2023, 
en wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het 
Mondriaan Fonds en het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport in het kader van ‘75 
jaar Vrijheid’. 

 
 

https://www.niod.nl/nl/projecten/adopteer-een-dagboek
https://www.niod.nl/nl/projecten/historys-darkroom
https://www.niod.nl/nl/projecten/de-papieren-getuigen-van-roof-en-ontrechting
https://www.niod.nl/nl/projecten/oorlog-uit-eerste-hand
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Sultan Banten kroon, circa 1700

Pressing Matter: onderzoek naar koloniale 
museumcollecties

Hoe kijken we anno 2021 naar museumcollecties 
die in het koloniale verleden van Nederland tot 
stand kwamen? Aan wie behoren waardevolle 
stukken toe, en wat doen we met deze culturele 
erfenis? Om die vragen te beantwoorden, start-
ten het Nationaal Museum van Wereldculturen 
(NMVW) en de Vrije Universiteit Amsterdam 
(VU) dit jaar een vierjarig onderzoeksprogramma:  
Pressing Matter: Ownership, Value and the Ques-
tion of Colonial Heritage in Museums. 
 
Onderzoekers uit vijf academische instellingen, 
vijf Nederlandse musea en internationale partners 
van meerdere continenten dragen bij. Namens het 
NIOD doen Nanci Adler, Kelly Breemen, Adieyatna 
Fajri, Ellen Grabowsky en Martijn Eickhoff mee 
aan het onderzoek. Pressing Matter is onderdeel 
van de Nationale Wetenschapsagenda. 

 

EHRI: de toekomst van Holocaust-onderzoek

Hoe zorgen we ervoor dat de Holocaust ook in 
de 21e eeuw goed wordt onderzocht, herdacht en 
onderwezen? Voor die vraag staat de European 
Holocaust Research Infrastructure (EHRI), een 
jonge gemeenschap van historici, archivarissen 
en specialisten in digitaal geesteswetenschappe-
lijk onderzoek. EHRI wil versnippering van kennis 
tegengaan door bronnen, instellingen en mensen 
met elkaar te verbinden. Zo worden Holocaust-ar-
chieven en -onderzoeksprojecten verder geïnte-
greerd. Het EHRI-portaal wordt uitgebreid en men 
ontwikkelt digitale tools om bronnen aan elkaar te 
koppelen. Onderzoekers en archivarissen kunnen 
opleidingen volgen en het EHRI Conny Kristel 
Fellowship Programma wordt uitgebreid. 
 
Op dit moment wordt EHRI ondersteund door 
twee projectconsortia van 27 partners uit Europa, 
Israël en de Verenigde Staten. Men is bezig EHRI 
om te zetten naar een permanente organisatie. Bij 
de 80e viering van de bevrijding van Auschwitz, 
in januari 2025, moet deze organisatie volledig 
operationeel zijn.
 
Het NIOD coördineert de EHRI-projecten. Ze 
worden gefinancierd vanuit het Horizon 2020-pro-
gramma van de Europese Commissie.
 

Collectie en Onderzoek

Onderzoek

NIOD-onderzoekers bestuderen alle aspecten van 
oorlog en massaal geweld in het recente verleden. 
Zij werken samen met de afdeling Collecties en 
Diensten van het NIOD en met talrijke binnen- en 
buitenlandse partners.
 
In 2021 beperkte de coronacrisis medewerkers 
in hun werk. Conferenties werden afgelast en ar-
chieven waren gesloten of beperkt toegankelijk. 
Toch was 2021 een productief jaar. Medewerkers 
schoolden zich in onlinecommunicatie en orga-
niseerden onder meer virtuele boekpresentaties. 
Ook verwierven ze nieuwe projecten, haalden ze 
subsidies voor onderzoek binnen en werkten ze in-
tensief samen met buitenlandse wetenschappers. 

In samenwerking met het Netherlands Institute 
for Advanced Study in the Humanities and So-
cial Sciences (NIAS-KNAW) nodigde het NIOD 
vier internationale experts uit om online samen 
te werken aan een onderzoeksagenda voor het 
kernteam War and Society. Deze samenwerking 
verliep succesvol en wordt momenteel voortgezet. 
Dit zal onder andere resulteren in een vervolg-
conferentie in juni 2022. In september vond een 
midterm-evaluatie van de afdeling plaats, die 
bijzonder positief verliep.

 

Holocaust- en Genocidestudies

Het kernteam Holocaust- en Genocidestudies 
(HSG) doet onderzoek naar moderne genociden. 
Het team verzorgt universitair onderwijs en bouwt 
aan netwerken in het buitenland. In september 
organiseert het team de NIOD-jaarlezing voor 
Holocaust- en Genocidestudies, waar prominente 
wetenschappers hun onderzoek delen met een 
breed publiek. Door publiekslezingen, filmsymposia 
en andere activiteiten over de Holocaust te orga-
niseren, stimuleert het kernteam het Nederlandse 
én mondiale maatschappelijke debat.
 
In 2021 hield het HSG-team zich onder andere 
bezig met onderzoek naar joodse raden in Europa, 
de Holocaust in Wit-Rusland en daderschap bij 
het hedendaagse massale geweld in Syrië en Irak. 
Ook verschenen publicaties over massaal geweld 
in Sub-Sahara-Afrika, Vietnam en de Sovjet-Unie. 
 

https://www.niod.nl/nl/projecten/pressing-matter
https://www.niod.nl/nl/projecten/european-holocaust-research-infrastructure
https://www.niod.nl/nl/onderzoek/maatschappelijk-onderzoek
https://www.niod.nl/nl/onderzoek/holocaust-en-genocidestudies


Expertisecentrum Restitutie

Het Expertisecentrum Restitutie (ECR) is het ken-
niscentrum voor vraagstukken over kunstroof en 
restitutie. Het centrum verstrekt informatie, verricht 
op verzoek van de Restitutiecommissie onafhanke-
lijk onderzoek naar individuele restitutieverzoeken 
en doet wetenschappelijk onderzoek naar roof en 
restitutie. Dat onderzoek gaat vooral over bezits-
verlies van cultuurgoederen ten  gevolge van het 
naziregime, zoals schilderijen, boeken, muziek-
instrumenten en andere waardevolle goederen.
 
In 2021 had het Expertisecentrum circa vijftien 
restitutiezaken in onderzoek. Ook was het ECR 
betrokken bij de onderzoeksprojecten PPROCE 
en Pressing Matter, waarin herkomstonderzoek 
naar objecten uit de koloniale tijd wordt verricht. 
Daarnaast werd een bijdrage geleverd aan het 
project Papieren getuigen van Roof en ontrech-
ting. Samen met onder andere het Amsterdam 
Museum  organiseerde het ECR het sympsosium 
The future of the Dutch Colonial Past. 
 

15

Collecties en diensten

De Afdeling Collecties en Diensten beheert de 
collecties van het NIOD en is verantwoordelijk 
voor de dienstverlening aan belangstellenden. 
Iedereen kan de collecties gebruiken voor studie 
en onderzoek. Dat is mogelijk in onze studiezaal, 
terwijl een deel van de collectie ook digitaal raad-
pleegbaar is.   

Ook in 2021 was de interesse van het publiek 
groot. De studiezaal was tijdens de lockdown tot 
midden-2021 gesloten; daarna konden bezoekers 
een plaats reserveren. Online beantwoordden we 
het hele jaar door vragen en ondersteunden we 
onderzoekers. De levering van afbeeldigen  uit 
de Beeldbank WO2 voor publicaties ging onver- 
minderd door.

In 2021 startten we samen met het Humani- 
ties-cluster van de KNAW de pilot ‘duurzaam 
digitaal depot’. Daarin bouwen we aan een duur-
zame opslag voor gedigitaliseerde bestanden. Het 
komende jaar gaan we deze opslagmogelijkheid 
structureel inrichten.
 

Collectie NIOD, Beeldbank WO2, nummer 5222
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PERSONALIA
 
Martijn Eickhoff is per 1 september 2021 aangetreden als directeur van het 
NIOD. Hij volgt Frank van Vree op.

Nanci Adler is benoemd tot voorzitter van de Academic Working Group 
van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Haar voor-
zitterschap loopt van maart 2022 tot maart 2023.

Op 23 september hield Uğur Ümit Üngör zijn oratie Organized Destruc-
tion: The Logic of Mass Violence in Genocide. De oratie vormde ook de 
NIOD-lezing Holocaust-en Genocidestudies 2021. Per 1 februari 2020 is 
Üngör benoemd tot senior onderzoeker aan het NIOD en bijzonder hoog-
leraar Holocaust- en Genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam, 
vanwege de KNAW.

Ralf Futselaar hield op 5 november zijn oratie Born under a Bad Sign. The 
indelible Marks of Total War on Twentieth Century Lives. Hij is benoemd tot 
bijzonder hoogleraar bij de Erasmus School of History, Culture and Com-
munication, vanwege de KNAW, met de leeropdracht sociale geschiedenis 
van oorlog, massaal geweld en genocide.

Op 10 december promoveerde Milan van Lange aan de Universi-
teit Utrecht op de rol van emoties in de naoorlogse politieke omgang  
(1945-1989) met de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog.

Tentoonstelling Oorlog in Onderzoek –  
75 jaar NIOD 

Ook 75 jaar na de bevrijding geeft het NIOD 
op eigen wijze duiding aan het oorlogsverleden, 
waarbij de discussies soms hoog oplaaien. De 
tentoonstelling 75 jaar NIOD geeft een inkijkje in 
de geschiedenis van het instituut.
 
Op 8 mei 1945, slechts drie dagen na de bevrijding, 
begon het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 
(RIOD, later NIOD) met zijn werkzaamheden. De 
eerste taak was het verzamelen van bronmateriaal 
over de bezetting. Het resultaat is een rijke collectie 
aan overheidsdocumenten, dagboeken, kaarten, 
kranten, foto’s, brieven en boeken over de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland, Europa en voormalig 
Nederlands-Indië. Onder leiding van historicus 
Loe de Jong werd de Nederlandse geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog geschreven, met 
als hoogtepunt het 14-delige standaardwerk. Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld-
oorlog – dat als populaire uitgave met kleurige 
banden in menig naoorlogs huishouden te vinden 
was. In 2010 fuseerde het NIOD met het Centrum 
voor Holocaust- en Genocidestudies onder de 
nieuwe naam NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holo-
caust- en Genocidestudies. Het onderzoeksterrein 
heeft zich sindsdien verbreed naar brandhaarden 
als Srebrenica en Syrië. 
 
De expositie Oorlog in Onderzoek - 75 jaar NIOD 
is te bezichtigen bij het NIOD in Amsterdam, en 
werd samengesteld door René van Heijningen, 
René Kok en Erik Somers. Met dank aan Maria 
Somers.
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Feiten en
cijfers

Beantwoorde vragen over collecties

Beantwoorde vragen beeldarchief

Medewerkers

Bezoekers studiezaal

Bezoekers niod.nl

Beeldbankwo2.nl

2.818

1.434

88

1.016

192.624

79.703

Het NIOD wordt voor ongeveer de helft gefi-
nancierd uit reguliere overheidsmiddelen (45 
procent), toegekend via de KNAW. De andere 
helft komt uit projectbijdragen (55 procent), 
waaraan een groot aantal organisaties in 2021 
heeft bijgedragen, te weten: Europese fond-
sen, overheidsinstanties (ministeries en lokale 
overheden), financiers van wetenschap, archief 
en erfgoed, en opdrachtgevers in de publiek- 
private sfeer.

3.199 in 2019

2.461 in 2019

93 in 2020

2.167 in 2019

282.647 in 2019

84.169 in 2019
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Steun het NIOD

Het NIOD Fonds is de onafhankelijke steunstich-
ting van het NIOD. Het NIOD doet al 75 jaar on-
derzoek naar de Tweede Wereldoorlog en staat 
voor de uitdaging om datook voor de toekomst te 
bestendigen. In 2020 is het NIOD Fonds opgericht 
om daarbij te helpen.

Het NIOD Fonds ondersteunt onder anderejonge 
wetenschappers bij hun onderzoek naar massaal 
geweld, genocide en de Tweede Wereldoorlog, 
en steunt daarnaast bijzondere en vernieuwende 
projecten van het NIOD die anders niet uitgevoerd 
kunnenworden. 

Via het NIOD Fonds kunnen particulieren, orga-
nisaties, fondsen en bedrijven het NIOD steunen. 

Het NIOD Fonds richt zich onder andere op de 
uitdaging jonge onderzoekers klaar te stomen, 
zodat onderzoek naar oorlog, Holocaust en ge-
nocide ook in de toekomst mogelijk blijft. NIOD 
Fonds draagt ook bij aan de volledige digitalisatie 
van de archiefcollectie van het NIOD. Bijdragen 
voor het NIOD Fonds kunnen worden gestort op 
bankrekening NL48 INGB 0000 7575 99, ten 
name van Vrienden NIOD.

https://www.niod.nl/nl/over-niod/niod-fonds
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