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PUBLICATIES UITGELICHT

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-,
Holocaust- en Genocidestudies is een
nationaal en internationaal expertisecentrum voor interdisciplinair onderzoek
naar de geschiedenis van wereldoorlogen, grootschalig geweld en genociden,
met inbegrip van hun maatschappelijke
uitwerking op langere termijn. Daarnaast verzamelt, bewaart en ontsluit het
NIOD archieven en collecties over de
Tweede Wereldoorlog en voorziet het
overheidsinstellingen en particulieren
van informatie.

1945 De afrekening en Leven in bezet
Nederland (Spectrum, 2020)

Het instituut had op 8 mei op grootse
wijze zijn 75-jarig bestaan willen vieren,
maar deze plannen moesten vanwege
de coronacrisis grotendeels worden
afgeblazen. We hadden willen laten zien
hoe het instituut zijn werkveld sedert
1945 aanzienlijk verbreed heeft, ook al
vormt onderzoek naar de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Indonesië nog altijd een belangrijk werkterrein. In het internationaal,
comparatief en multidisciplinair onderzoek dat vandaag de dag aan het NIOD
wordt verricht, gaat het om thema’s als
daderschap, ervaringen, herinneringen
en trauma, transitional justice, rechtsherstel en regimewisselingen - thema’s
die licht werpen op aspecten van massaal geweld in de 20ste en 21ste eeuw.

Oorlog in onderzoek. 75 jaar NIOD

In februari 2020 verscheen 1945. De afrekening
van Ad van Liempt, de laatste publicatie in de
zesdelige reeks Leven in bezet Nederland. In
deze reeks, onder redactie van René Kok en Erik
Somers, verscheen sinds 2015 jaarlijks een boek
dat de gebeurtenissen van één van de oorlogsjaren beschreef en uitvoerig in beeld bracht. De
complete reeks werd dit jaar samengebracht in
een cassette met twee banden. De reeks is een
gezamenlijke uitgave van uitgeverij Spectrum en
het NIOD.

(Boom, 2020)

In de jubileumbundel Oorlog in onderzoek. 75 jaar
NIOD schrijven NIOD-medewerkers over de rijke
en spraakmakende geschiedenis van het instituut,
waarbij de relatie tussen het NIOD en maatschappelijke vraagstukken als de heruitgave van Mein
Kampf of de berechting van oorlogsmisdadigers
voor het voetlicht wordt gebracht. Het boek kwam
tot stand onder redactie van Marjo Bakker, Petra
Drenth, Jeroen Kemperman en Hinke Piersma.

Paramilitarism. Mass Violence
in the Shadow of the State
(Oxford University Press, 2020)

Van de woestijnen van Soedan tot aan de oerwouden van Colombia, en van de straten van Belfast
tot in de bergen van Koerdistan: Uğur Üngör laat
in dit internationaal baanbrekend werk zien dat

rol spelen in zeer verschillende conflicten. Paramili-

The Politics of Heritage in Indonesia. A
Cultural History (Cambridge University Press, 2020)

tarism is de eerste vergelijkende studie naar para-

Samen met Marieke Bloembergen (KITLV) schreef

militarisme en onderzoekt hoe en waarom staten

Martijn Eickhoff een vernieuwende studie over

paramilitairen inzetten, en hoe dit de relatie tussen

archeologische plekken en erfgoedvorming in kolo-

staat en samenleving beïnvloedt.

niaal en postkoloniaal Indonesië. De auteurs onder-

paramilitairen als daders van geweld een cruciale

Fighters across frontiers, Transnational
resistance in Europe, 1936-48
(Manchester University Press, 2020)

Dit boek is het resultaat van jarenlang onderzoek

zoeken processen van kennisontwikkeling in relatie
tot geweld, machtswisselingen en de constructie
van nationale en transnationale identiteiten en
geschiedenissen.

zijn georganiseerd: tienduizenden strijders, vaak

Ontrechting en rechtsherstel. Het
Rotterdamse gemeentebeleid inzake
ontrechting en rechtsherstel van Joodse
oorlogsslachtoffers 1940-1955 (NIOD, 2020)

communisten en joden, maakten deel uit van een

In 2018 verzocht de gemeente Rotterdam het NIOD

internationaal netwerk dat een belangrijke rol

onderzoek te doen naar het Rotterdams gemeen-

speelde in de ‘Lange Tweede Wereldoorlog’ van de

tebeleid inzake ontrechting en rechtsherstel van

Spaanse Burgeroorlog tot ver in de Koude Oorlog.

Joodse slachtoffers tijdens en na de Tweede

Ismee Tames redigeerde het boek samen met

Wereldoorlog. Het rapport is opgesteld door Hinke

Robert Gildea (Universiteit van Oxford).

Piersma en Marleen van den Berg en op 5 juni

door tientallen historici naar het verzet tegen
de bezetting door Nazi-Duitsland en fascistisch
Italië. Dat verzet blijkt opvallend internationaal te

De lange Tweede Wereldoorlog.
Nederland 1940-1949 (Balans, 2020)

2020 aangeboden aan burgemeester Aboutaleb.

In dit boek onderzoekt Peter Romijn hoe Neder-

De Tweede Wereldoorlog in honderd
foto’s (W BOOKS, 2020)

land en Indonesië een opeenvolging van oorlog,

In het kader van de publieksparticipatie campagne

bezetting, repressie en massaal geweld in de jaren

‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’

40 hebben ervaren. Het onderzoek veronderstelt

verscheen bij W BOOKS het gelijknamige boek van

dat de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog voor

Erik Somers en Laurien Vastenhout. De honderd

Nederlanders en Indonesiërs feitelijk een voortzet-

door het Nederlandse publiek gekozen foto’s

ting van de Tweede Wereldoorlog heeft betekend.

werden voorzien van uitgebreide teksten en een
historische inleiding.

LOPEND ONDERZOEK UITGELICHT
Onafhankelijkheid, dekolonisatie,
geweld en oorlog in Indonesië,
1945-1950

zoekers aan de Radboud Universiteit, Wageningen

Dit grootschalige vierjarige onderzoek naar de

instituten.

geweldsdynamiek tijdens de dekolonisatieoorlog

University en het NIOD, in samenwerking met een
wereldwijd netwerk van docenten, onderzoekers en

het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volken-

De gemeentelijke organisatie van
Amsterdam (1930-1950)

kunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Mili-

Het college van B&W van Amsterdam heeft het

taire Historie (NIMH) en het NIOD. De presentatie

NIOD opdracht verleend tot het verrichten van

van de resultaten is uitgesteld naar het einde van

onderzoek naar het functioneren van de gemeen-

2021. Dat is een rechtstreeks gevolg van de hinder

telijke organisatie in de periode 1930-1950.

die de onderzoekers van de coronacrisis hebben

Voor een goed begrip van de destijds gemaakte

ondervonden, waaronder de sluiting van archieven

keuzes - bijvoorbeeld de betrokkenheid van de

in Nederland en Indonesië en de onmogelijkheid

Gemeentetram bij de deportatie van Joden - is

van verder veldonderzoek en getuigenseminars in

het van belang om het beleid van het hele Amster-

Indonesië. In juli 2020 verscheen de eerste publica-

damse bestuursapparaat in een bredere context

tie: een Nederlandstalige bijdrage aan de BMGN-

te plaatsen. Binnen het onderzoek, dat in septem-

Low Countries Historical Review (vol. 135, nr. 2), met

ber 2020 van start is gegaan, worden de dynamiek

de eerste resultaten van het internationaal verge-

van de stad en het gemeentelijk beleid dan ook in

lijkende onderzoeksproject, dat in het voorjaar

samenhang bestudeerd.

is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van

van 2019 is uitgevoerd door de NIAS-themagroep
Comparing the Wars of Decolonization.

Heritages of Hunger

Vooronderzoek NS in oorlogstijd
Het NIOD startte in opdracht van de Nederlandse
Spoorwegen een vooronderzoek naar de geschie-

Heritages of Hunger is een onderzoek naar de

denis van het bedrijf tijdens de Tweede Wereldoor-

langdurige impact van hongersnoden in Europa.

log, met name waar het gaat om transporten in

De herinnering aan hongersnoden heeft nog altijd

opdracht van de bezetter, in het licht van de poli-

invloed op hedendaagse discussies inzake econo-

tiek-bestuurlijke verhoudingen van die jaren. Het

mische achteruitgang, vluchtelingen, Brexit en

verzoek van de NS kwam voort uit een advies van

Covid-19, maar biedt tegelijkertijd aanknopings-

de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slacht-

punten voor de bevordering van transcultureel en

offers WO II Transporten NS in 2019. Mocht uit dit

transhistorisch begrip. Het project is begonnen op

vooronderzoek blijken dat meer onderzoek nodig is,

1 oktober 2020 en wordt uitgevoerd door onder-

dan zal de NS het NIOD daartoe opdracht geven.

EXPOSITIES VAN HET NIOD
Zwarte Bevrijders

2010 fuseerde het NIOD met het Centrum

Nederlanders weten vaak niet dat tijdens

voor Holocaust- en Genocidestudies onder

de Tweede Wereldoorlog een tiende van de

de nieuwe naam NIOD Instituut voor Oorlogs-,

Amerikaanse troepen uit zwarte soldaten

Holocaust- en Genocidestudies. Het onder-

bestond. Ondanks hun verdiensten verdwe-

zoeksterrein heeft zich sindsdien verbreed naar

nen zij snel uit het collectieve geheugen, de

brandhaarden als Srebrenica en Syrië. Ook 75

geschiedschrijving en - tot voor kort - herden-

jaar na de bevrijding geeft het NIOD duiding

kingen. De tentoonstelling Zwarte Bevrijders

aan het beladen oorlogsverleden - waarbij de

wilde deze soldaten weer zichtbaar maken. Zes

discussies soms hoog oplaaien. Deze tentoon-

wandkleden verbeelden hoofdstukken uit de

stelling werd samengesteld door René van

geschiedenis van Afro-Amerikaanse soldaten

Heijningen, René Kok en Erik Somers, met dank

tijdens de Tweede Wereldoorlog, aangevuld

aan Maria Somers.

met historische objecten. De tentoonstelling
is gebaseerd op de bekroonde graphic novel

Jodenvervolging in foto’s (in Berlijn)

Franklin. Een Nederlands bevrijdingsverhaal

De tentoonstelling De Jodenvervolging in

(ROSE stories), getekend door Brian Elstak,

foto’s. Nederland 1940-1945, samengesteld

geschreven door Marga Altena, vormgegeven

door Erik Somers en René Kok, was vanaf 30

door Lyanne Tonk naar een idee van Kees

oktober 2019 te zien in het documentatie-

Ribbens (NIOD) en Mieke Kirkels.

centrum Topographie des Terrors in Berlijn en
daarvoor in het Nationaal Holocaust museum

De tentoonstelling was eerder te zien in het

(i.o.) in Amsterdam. Nadat in Amsterdam

Vrijheidsmuseum in Groesbeek en in het Thea-

53.000 personen de expositie bezochten trok

ter aan het Vrijthof te Maastricht.

de expositie in Berlijn naar schatting 77.000

Oorlog in onderzoek: 75 jaar NIOD

bezoekers. Ter gelegenheid van de expositie
in Berlijn verscheen een Duitse vertaling van

Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

de begeleidende publicatie: Fotografien der

(RIOD, later NIOD) begon drie dagen na de

Verfolgung der Juden. Die Niederlande 1940-

bevrijding met het verzamelen van bronmateri-

1945.

aal 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. In

PROJECTEN EN PROGRAMMA’S
Netwerk Oorlogsbronnen (NOB)

In november 2020 vierde EHRI zijn tienjarig

In Nederland zijn er circa vijfhonderd organisaties

bestaan en ging het project zijn derde fase in.

die bronnen uit en over de Tweede Wereldoorlog

Tegelijk werd gewerkt aan een plan om EHRI de

beheren. Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) werkt aan

status van permanente infrastructuur te geven,

een verbeterde digitale toegang tot deze versnip-

gedragen door verschillende landen. EHRI-3 ging

perde collecties. Het netwerk bestaat uit 86 deel-

in september 2020 van start met de lancering van

nemende organisaties, van nationale musea tot

een nieuw programma inzake identificatie en inte-

regionale archieven en herinneringscentra, en 25

gratie van bronnen, training en samenwerking.

gelieerde deelnemers.

Adopteer een dagboek

In 2020 heeft NOB met de publiekswebsites

In het in mei 2018 gestarte project Adopteer een

Oorlogsbronnen.nl en Oorlogslevens.nl met

dagboek helpen vrijwilligers met het uittypen van

succes de stap naar het brede publiek gezet.

de omvangrijke collectie dagboeken uit de oorlog.

Met Oorlogslevens.nl is de internationale innovatie-

De collectie bestaat uit ruim 1.700 dagboeken uit

prijs de GLAMi Award gewonnen, en Oorlogsbron-

Nederland en ongeveer 400 ‘Indische’ dagboeken.

nen.nl wordt sinds de lancering in oktober 2020

Inmiddels zijn 130 vrijwilligers actief. Gezamenlijk

breed gewaardeerd. Het NIOD is behalve deelne-

hebben zij al meer dan 22.000 dagboekpagina’s

mer ook facilitator van NOB.

getranscribeerd. Daarmee zijn 155 dagboeken

European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)

- 15.500 pagina’s - volledig getranscribeerd; de
overige 6.500 pagina’s behoren tot dagboeken die
nog in bewerking zijn.

EHRI is een internationaal project waarin 25 onderzoeksinstituten, archieven, musea, universiteiten en

Diverse media hebben aandacht besteed aan

herdenkingsplekken uit heel Europa, Israël en de VS

dit project en de vrijwilligers. Rond de meidagen

samenwerken om Holocaust-onderzoek naar een

liet NPO1-radio fragmenten voorlezen uit diverse

internationaler en toegankelijker niveau te bren-

getranscribeerde dagboeken. Ook was er interna-

gen. Door bronnen, instellingen en mensen met

tionale interesse: de New York Times wijdde in april

elkaar te verbinden door middel van onder andere

2020 vijf pagina’s aan de collectie en het transcrip-

een online portal en een uitgebreid trainingspro-

tieproject, evenals een Canadese radiozender en

gramma faciliteert EHRI nieuw transnationaal

een Duits politiek magazine. Het project loopt door

onderzoek naar de Holocaust, herdenking

tot september 2022.

en educatie.

De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s

sator en gekoloniseerde, laten zien dat wat voor

In het kader van 75 jaar Vrijheid heeft het NIOD

de één bevrijding was, voor de ander onvrijheid

op verzoek van Platform WO2 invulling gegeven

betekende. Intense vreugde over het afgeworpen

aan de publieksparticipatie campagne De Tweede

juk kon naast vertwijfeld verdriet staan.

Wereldoorlog in honderd foto’s. In alle provincies
uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de

Oorlog uit Eerste Hand: Oorlogsbrieven
(1935-1950) van het NIOD digitaal

Antillen. Een jury onder voorzitterschap van Khadija

Een waardevol deel van de NIOD-collectie

Arib selecteerde vervolgens 100 foto’s. Op 4 mei

bestaat uit brieven uit de periode 1935-1950,

werd direct na de Dodenherdenking de keuze

met indringende verhalen van onderling

bekendgemaakt in een NOS tv-uitzending.

contact tussen mensen in oorlogs- en bezet-

werd een zoektocht gestart naar bijzondere foto’s

tingstijd. Het project Oorlog uit Eerste Hand
Vanaf september waren de foto’s in twee identieke

heeft tot doel de collectie te digitaliseren,

tentoonstellingen gelijktijdig te zien in de entree-

conserveren en beter toegankelijk maken. Niet

hal van de Tweede Kamer in Den Haag en in het

alleen in de NIOD-studiezaal, maar ook, waar

Verzetsmuseum Amsterdam. Als onderdeel van

wetgeving dit toelaat, online. De brievencol-

het project zijn alle provincies voorzien van een

lectie wordt gescand en vervolgens getran-

reizende pop-up tentoonstelling met vijftig foto’s

scribeerd, gebruikmakend van kunstmatige

uit de eigen provincie. Afhankelijk van de corona-

intelligentie. Waardevolle informatie in de

-maatregelen zal deze tentoonstelling ook in 2021

brievenset wordt geannoteerd. Oorlog uit Eerste

op verschillende plaatsen in het land te zien zijn.

Hand zal zo ook een gestructureerde, weten-

Bevrijdingsverhalen

schappelijke dataset creëren die gebruikt kan
worden voor de toepassing van bijvoorbeeld

Vanaf augustus 2019 verscheen iedere maand een

kwantitatieve tekstanalyse. Dit biedt nieuwe

nieuwe longread in de twaalfdelige serie Bevrij-

onderzoeksmogelijkheden.

dingsverhalen: individuele ervaringen waarvan
militaire strijd, vernielingen en evacuaties evenzeer

NIOD REWIND podcast

deel uitmaakten als blijdschap en opluchting. In

Anne van Mourik en Thijs Bouwknegt intervie-

Nederlands-Indië verliep het einde van de Tweede

wen wetenschappers over de geschiedenis van

Wereldoorlog bovendien heel anders dan in Neder-

massaal geweld, oorlog en genocide. In 2020

land. De wisselende perspectieven, van vervolg-

waren negen afleveringen te beluisteren. Naar

den en vervolgers, van ondergrondse werkers en

aanleiding van de coronacrisis verschenen vier

NSB’ers, van burgers en militairen en van koloni-

afleveringen in de speciale reeks Onzekere tijden.

ONDERZOEK

COLLECTIES EN DIENSTEN

De afdeling Onderzoek is een kerngroep van

De Afdeling Collecties en Diensten is verantwoor-

gespecialiseerde onderzoekers die gezamenlijk

delijk voor het beheer van de collecties van het

de vele aspecten van oorlog en massaal geweld

NIOD en de dienstverlening aan belangstellenden.

in het recente verleden bestudeert. De afdeling

De interesse van het publiek is nog altijd groot,

heeft de ambitie om inhoudelijk leidend te zijn

en de dienstverlening vraagt nog steeds veel

bij het onderzoek naar de geschiedenis van de

aandacht. Door de coronacrisis moesten we de

beide wereldoorlogen, de koloniale oorlogen en

studiezaal in het voor- en najaar sluiten. Het beant-

meer recente genocidale conflicten. Hiertoe wordt

woorden van vragen en het ondersteunen van

samengewerkt met de afdeling Collecties en Dien-

onderzoekers is online doorgegaan.

sten van het NIOD, met binnen- en buitenlandse
partners, waaronder KNAW-instituten, universiteiten

In 2020 heeft de afdeling stappen gezet voor de

en andere onderzoeksinstellingen.

inrichting van een nieuw digitaal depot, waarmee digitale bestanden duurzaam zullen worden

2020 was voor het NIOD-onderzoek een productief

opgeslagen. In samenwerking met het KNAW

jaar en minstens evenzeer een verwarrende tijd. Er

Humanities Cluster zal in 2021 de digitale opslag

zijn grensverleggende publicaties verschenen en

op basis van Archivematica worden ingericht. In

belangrijke nieuwe projecten aangeworven.

2020 hebben we twee collecties bepaald (Atlassen

Veel van wat op stapel stond kon vanwege de

en Verzetsgedichten) die we als pilot gaan opslaan

coronacrisis niet doorgaan of moest anders:

en we treffen voorbereidingen om meer digitale

onderzoekers konden niet reizen om kennis en

collecties op te nemen in het digitale depot. In

inzicht uit te wisselen, conferenties en workshops

2020 is er een begin gemaakt met de digitalisering

werden afgelast, archieven werden zeer beperkt

van nieuwe collecties. Het gaat om de Berichten-

toegankelijk of zelfs gesloten. Toch kregen we veel

dienst Nederlandse Omroep, het archief van het

voor elkaar: de Wetenschapscommissie voor het

Centraal Bureau van de Vererving van Joodse

NIOD stemde in met States of War: Experience,

Slachtoffers en de archieven Stichting Landelijke

Redress, Reflection, de NIOD onderzoekagenda

Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Lande-

2020-2024. Nieuw verschenen boeken werden

lijke Knokploegen.

virtueel gepresenteerd, projecten werden aangeworven, subsidies verkregen, buitenlandse fellows

Na een uitgebreid proces in verband met privacy-

waren te gast. Kortom: ieder zocht en vond crea-

bescherming zijn de namenlijsten van het Oranje-

tieve mogelijkheden om er samen voor te zorgen

hotel en de Gevallenen-database doorgeleverd aan

dat de kerntaak onderzoek van het NIOD ondanks

Netwerk Oorlogsbronnen. Deze namen zullen in voor-

alle hindernissen zich verder kon ontwikkelen.

jaar 2021 geïntegreerd worden in Oorlogslevens.nl.

EXPERTISECENTRUM RESTITUTIE

DE MASTER HOLOCAUST- EN
GENOCIDESTUDIES

De voornaamste taak van het Expertisecentrum
Restitutie (ECR) is het verrichten van onafhanke-

Onder welke voorwaarden en omstandigheden

lijk onderzoek bij individuele restitutieverzoeken.

kunnen genociden ontstaan? En welke impact

In 2020 had het ECR in totaal tien van dergelijke

heeft massaal geweld op mensen en samenlevin-

onderzoeken in behandeling. Dat het ECR inmid-

gen? Dit zijn twee vragen die binnen het master-

dels door belanghebbenden en belangstellenden

traject Holocaust- en Genocidestudies binnen de

als centraal aanspreekpunt gevonden wordt, blijkt

opleiding Geschiedenis van de Universiteit van

uit de vele informatieverzoeken van diverse aard

Amsterdam uitvoerig aan de orde komen. De

en omvang die aan het ECR werden gericht. Mede-

master heeft een multidisciplinair karakter, met

werkers van het ECR hebben een bijdrage geleverd

invloeden vanuit de geschiedwetenschap, de soci-

aan de aandacht voor het veld van kunstroof en

ale wetenschappen en de rechtsgeleerdheid. De

restitutie door het geven van workshops, presen-

nadruk ligt op processen van vervolging, massa-

taties, gastcolleges en lezingen, deels gericht op

moord en genocide in de 20ste en 21ste eeuw, in het

vakgenoten, deels op een breder publiek.

bijzonder de Holocaust en de genociden in Armenië, Cambodja, Rwanda, Joegoslavië, Irak en Syrië.

Gedurende het jaar 2020 is er gewerkt aan het
verbeteren van de informatievoorziening, zoals een

In 2020 is een nieuw cohort van twintig studenten

vernieuwing van de website Herkomst Gezocht en

begonnen aan hun Masteropleiding. Hun interesse-

een verbeterde ontsluiting van bronnenmateriaal.

gebieden omvatten onder meer de dynamiek van

De resultaten daarvan zullen naar verwachting in

de Holocaust in Oost-Europa, de herinnering aan

2021 zichtbaar worden. De uitvoering van het twee-

de Armeense genocide onder Turkse en Armeense

jarige Pilotproject Provenance Research on Objects

Nederlanders, en de opkomst van Hindoe-nationa-

of the Colonial Era (PPROCE), dat in 2019 van start

listisch geweld in India.

ging en wordt uitgevoerd in samenwerking met
het Rijksmuseum en het Nationaal Museum voor

PERSONALIA

Wereldculturen, is in volle gang. Het project zal
naar verwachting een belangrijke bijdrage leve-

Ralf Futselaar is in februari 2020 benoemd tot

ren aan de ontwikkeling van een methodiek voor

Hoogleraar Sociale geschiedenis van oorlog,

herkomstonderzoek naar objecten met een koloni-

massaal geweld en genocide aan de Erasmus

ale context.

Universiteit Rotterdam.
In september 2020 is Wendel ten Arve begonnen
als hoofd Algemene Zaken.

FEITEN EN
CIJFERS 2020
Bezoekers

Beantwoorde vragen

studiezaal

over collecties

4.458 in 2019

3.367 in 2019

Medewerkers

Beantwoorde

(peildatum dec.)

aanvragen

2.167

93

62 in 2019

3.199

STEUN HET NIOD

beeldarchief

Het NIOD Fonds is de onafhankelijke steun-

2.461

stichting van het NIOD. Het NIOD doet al

2.168 in 2019

75 jaar onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog en staat voor de uitdaging om dat

Bezoekers niod.nl

Beeldbank W02

227.319 in 2019

55.002 in 2019

282.647

84.169

ook voor de toekomst te bestendigen. In
2020 is het NIOD Fonds opgericht om daarbij te helpen.
Het NIOD Fonds ondersteunt onder andere
jonge wetenschappers bij hun onderzoek
naar massaal geweld, genocide en de

Het NIOD wordt voor ongeveer de helft gefi-

Tweede Wereldoorlog, en steunt daarnaast

nancierd uit reguliere overheidsmiddelen,

bijzondere en vernieuwende projecten van

toegekend via de KNAW. De andere helft

het NIOD die anders niet uitgevoerd kunnen

komt uit projectbijdragen, waaraan een groot

worden.

aantal organisaties in 2020 heeft bijgedragen,
waaronder NWO, Nationale Wetenschapsa-

Via het NIOD Fonds kunnen particulieren,

genda, ERC/Horizon 2020, European Council,

organisaties, fondsen en bedrijven het NIOD

Gemeente Amsterdam, V-fonds, Gemeente

steunen. Het NIOD Fonds richt zich onder

Rotterdam, VWS, OCW, BuZa, Stichting

andere op de uitdaging jonge onderzoe-

Vergeten Slachtoffers, VGN, Metamorfoze,

kers klaar te stomen, zodat onderzoek naar

Mondriaan Fonds, KNAW Strategisch Fonds,

oorlog, holocaust en genocide ook in de

Rothschild Foundation en de Universiteit van

toekomst mogelijk blijft. NIOD Fonds draagt

Amsterdam.

ook bij aan de volledige digitalisatie van de
archiefcollectie van het NIOD. Bijdragen voor

Het NIOD is een instituut van de Koninklijke

het NIOD Fonds kunnen worden gestort op

Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

bankrekening NL48 INGB 0000 7575 99, ten
name van Vrienden NIOD.
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