Woord vooraf
Het verslagjaar 2007-2008 was voor het CHGS

een groeiende belangstelling. Een onderwijsplan zal

een jaar van activiteiten én van bezinning. Voor de

dit onderwijs minder afhankelijk van de specifieke

a ctiviteiten verwijs ik naar de bladzijden die volgen.

bijdragen van personen moeten maken.

De bezinning was een vervolg op de rapportage van

De taak op het gebied van educatie zal zich toe

de evaluatiecommissie waarover in het vorige jaar-

spitsen op het ter beschikking stellen van kennis

verslag is bericht. Er is nog een tweetal redenen

aan (toekomstige) leraren. Dat kan gebeuren door

voor het CHGS om zich te beraden over haar

het geven van cursussen en door het aanbieden

functioneren: de omvang van de werkzaamheden

van materiaal. Het CHGS leverde ook dit jaar weer

en de organisatorische inbedding van het Centrum.

grote inspanningen om het maatschappelijk debat

Algemeen is de overtuiging dat het doel van het

te bevorderen. Lezingen en symposia bereikten

Centrum, het bevorderen van maatschappelijke aan-

velen. Via contacten met de pers en een verbeterde

dacht voor de problematiek rond de Holocaust en

website zal de zichtbaarheid van het Centrum

andere genociden, de inspanningen meer dan waard

groter moeten worden.

is. Dat doel leidt tot de vier bekende hoofdtaken
van het CHGS: het verrichten van wetenschappelijk

Samenwerking met andere organisaties biedt een

onderzoek, het verzorgen van academisch onder-

oplossing voor de wanverhouding tussen taken

wijs, het bevorderen van educatie en het stimuleren

en middelen. Het ministerie van VWS is in vele

van het maatschappelijk debat. Voor een Centrum

opzichten een partner die het werk van het Centrum

met de beperkte omvang van een handvol formatie-

mogelijk maakt. Het NIOD is in toenemende mate

plaatsen benaderen deze omvangrijke werkzaam

de natuurlijke bondgenoot bij de werkzaamheden

heden de grenzen van het mogelijke.

van het Centrum. De Universiteit van Amsterdam
is het vaste anker voor het academisch onderwijs.

De stafleden van het Centrum zijn zich ervan be-

Dit alles geeft al aan waar het CHGS de organisato-

wust dat deze situatie ertoe leidt dat op alle taak

rische inbedding het beste kan doen plaats vinden.

gebieden keuzes moeten worden gemaakt. Op

De komende jaren zullen daarover meer duidelijk-

het gebied van het wetenschappelijk onderzoek is

heid brengen. Het aantal bestaande en nieuwe

er reden voor tevredenheid. Ondanks de vele ande-

samenwerkende partners is te groot om hier te

re werkzaamheden van de leden van de weten

noemen; zij komen op de volgende bladzijden aan

schappelijke staf wordt er steeds onderzoek van

de orde. Hoopvol stemt, dat in dit verslagjaar de

belang verricht. Een onderzoeksplan zal in de toe-

Stichting Vrienden van het Centrum voor Holocaust-

komst de samenhang van dit onderzoek duidelijker

en Genocidestudies is opgericht. De stichting heeft

maken. Het academisch onderwijs verheugt zich in

tot doel het werk van het CHGS te ondersteunen.
Gesteund door al deze initiatieven staan de medewerkers van het Centrum klaar om zich ook in de
komende jaren met enthousiasme in te zetten.



lezing Jan Pronk

Wetenschappelijk onderzoek
Ook in dit verslagjaar hebben de leden van de

nis (RGASPI) en interviews af te nemen. Bovendien

w etenschappelijke staf hun onderzoek voortgezet.

rondde zij twee hoofdstukken van haar volgende

Het onderzoek van Nanci Adler in het kader van de

boek af, The Gulag Prisoner and the Bolshevik Soul

Veni-subsidie van NWO vorderde. Johannes Houwink

en No Crueler Punishment and No More Cryptic

ten Cate was gedeeltelijk vrijgesteld van onder-

Crime: Reconciling with the Self and the System

wijstaken ten behoeve van zijn onderzoek. De

(resp. hoofdstuk 2 en 3). Zij gaf een presentatie

p romovendi en aan het Centrum gelieerde onder

aan de ambassadeur en staf van de Nederlandse

zoekers leverden een belangrijke bijdrage aan

ambassade in Moskou in maart 2008. Bovendien

het wetenschappelijk onderzoek. Alle stafleden

was zij lid van de promotiecommissie van Nikita

namen deel aan de door het CHGS en het

Petrov. Deze Russische onderzoeker is vice-voor

N IOD georganiseerde maandelijkse werkgroep,

zitter van het wetenschappelijk onderzoekscentrum

Jodenvervolging en genocide.

van Memorial. Hij schreef een dissertatie,

Lopend onderzoek

rol van Stalin en de staatsveiligheidsorganen van

Nanci Adler werkt aan haar onderzoek naar de

de Sovjet-Unie in de sovjetisering van de landen

loyaliteit van overlevenden van de Goelag ten

van Midden- en Oost-Europa.

S talinisme en sovjetisering 1945-1953, over de

o pzichte van de Communistische partij. Zij onder-



nam ten behoeve hiervan twee reizen naar Moskou

Karel Berkhoff werkte onder andere aan een studie

om daar onderzoek te doen in het Russische

naar de nasleep van de grootste nazi-massamoord

Staatsarchief voor Sociale en Politieke Geschiede-

in de Sovjet-Unie, Babi Jar bij Kiev, en publiceerde

lezing Jan Pronk

in dat kader een artikel over de herinneringen van

aan haar promotieonderzoek naar Konzentrations

de overlevende Dina Pronitsjeva.

lager Herzogenbusch (kamp Vught) onder de werk-

Johannes Houwink ten Cate hield zich onder meer

K onzentrationslager Herzogenbusch. Het proef-

titel: Een historisch-sociologische studie naar
bezig met de Holocaust in West-Europa met daar-

schrift van Eva Moraal, Kamp Westerbork –

binnen het accent op de anti-Joodse politiek in de

G eneraties van egodocumenten: over de beleving

bezette Nederlandse gebieden. Hij zal een mono-

van een concentratiekamp, handelt over voormalig

grafie over dit onderwerp voltooien. In april 2008

vluchtelingen- en doorgangskamp Westerbork.

heeft zijn eerste promovendus, Frank van Riet, met

Hun beider voortgangsverslag werd zowel door

succes zijn proefschrift verdedigd, getiteld

de Faculteit der Geesteswetenschappen van de

Handhaven onder de nieuwe orde. De politieke ge-

U niversiteit van Amsterdam als door het ministerie

schiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de

van VWS positief beoordeeld.

Tweede Wereldoorlog. Van Riet is de eerste promo-

Marieke Meeuwenoord neemt deel aan de maande-

vendus bij de UvA sinds vele jaren die met enkel

lijkse onderzoekswerkgroep van het NIOD en

een MBO diploma wist te promoveren.

het CHGS die zich bezig houdt met de daders
van Jodenvervolging in het binnen- en buitenland.

Marieke Meeuwenoord en Eva Moraal zijn sinds

S amen met Eva Moraal organiseert zij een twee-

2006 werkzaam bij het Centrum als promovendi in

maandelijkse genderwerkgroep, waar historici de

het kader van een door het ministerie van VWS

gelegenheid krijgen vraagstukken met betrekking

gesubsidieerd project. Marieke Meeuwenoord werkt

tot gender en geweld te bespreken.



U ur Üngör heeft onlangs zijn dissertatie voltooid,

of the Shoah. Karel Berkhoff bezocht conferenties

getiteld The Construction of Exclusion: Young Turk

in Berlijn, Parijs en New Orleans, waar hij onder

Social Engineering in Eastern Turkey, 1913-1950.

meer een presentatie gaf over de getuigenissen

Het proefschrift is een studie naar nationalisme,

van de Holocaust in Oekraïne. In februari 2008

geweld en vervolging in Oost-Turkije tijdens het

was hij in Kiev waar hij deelnam aan het panel

regime van de Jong-Turkse dictatuur. Hij zal het dit

P olitics of Memory and European Identity in het

najaar verdedigen.

kader van het Tweede Europa-Oekraïne Forum. In
dezelfde maand waren Rosa Lehmann, Ton Zwaan

Gedurende enige tijd waren stagiaires Bodille

en Nanci Adler in Lissabon voor de European Social

A rensman en David Taylor aan het Centrum verbon-

Science History Conference. Rosa Lehmann sprak

den. Bodille Arensman organiseerde in samen

over Poland’s Struggle with its Ukrainian National

werking met de coördinator de lezingenreeks

Minorities 1944-1960, terwijl Nanci Adler een ses-

P rocesses of Mass Destruction en David Taylor

sie genaamd Testimony, Memory, Memorials voor-

deed onderzoek naar de recente jurisprudentie op

zat. De laatste presenteerde eveneens een paper

het gebied van de definitie van genocide.

genaamd The Gulag Survivor and the Bolshevik
Soul op het symposium over Eyewitness Narratives

Rosa Lehmann is als geassocieerd onderzoeker

in Jeruzalem. Bij Yad Vashem, ook in Jeruzalem,

verbonden aan het CHGS en schrijft aan haar

sprak Maria van Haperen over de Holocaust

p roefschrift Struggling for Peace: Ethno-National

M emorial Day en op een conferentie in Amsterdam

Relations in Rural Southeast Poland. The Case of

gaf zij een lezing getiteld How One Man Can Make

the Ukrainians in Poland (1944-2000), dat naar

a Difference. U ur Üngör nam deel aan conferen-

verwachting in 2009 afgerond zal worden. Ten

ties in Montréal, Brussel en Parijs, waar hij

b ehoeve van haar onderzoek bracht ze twee

sprak over Victimization and Vengeance: Notes on

b ezoeken aan Polen.

Revenge and Mass Violence. Aan Clark University
hield hij een lezing over de Armeense genocide.



Congresbezoek

Op een conferentie in Dresden in juli gaf hij ten-

In oktober 2007 werd er in Herinneringscentrum

slotte een rede genaamd Genocide in Transnational

Kamp Westerbork een congres georganiseerd waar

Perspective: Mass Violence from the Balkans to

een aantal stafleden van het Centrum acte de pré-

Anatolia into the Caucasus. Johannes Houwink

sence gaf. Aan The Future of Lieux de Mémoire

ten Cate bezocht de Universiteit van Thessaloniki

werd deelgenomen door Eva Moraal, Marieke

om daar een lezing te geven over de juridische

M eeuwenoord, Nanci Adler en Ton Zwaan.

opvattingen over daderschap en medeplichtigheid

Johannes Houwink ten Cate gaf een lezing getiteld

in het kader van de conferentie The Holocaust as

The Memories of the War and the Physical Remains

Local History. Wichert ten Have bezocht als lid van

de Nederlandse delegatie de conferentie van de

VWS Fellows

Task Force for International Cooperation on Holo

Het Centrum verwelkomde ook dit jaar een aantal

caust Education, Remembrance, and Research in

gastonderzoekers uit Oekraïne. Dankzij het VWS

december 2007 (Praag) en juni 2008 (Linz). Hij

Fellowship in Holocaust and Genocide Studies, een

nam deel aan de werkzaamheden van de Academic

bijdrage van het ministerie van VWS, kon Karel

Working Group.

Berkhoff hen intensieve begeleiding bieden. Te gast
waren achtereenvolgens Alexander Gogun, Andriy
Portnov, Inna Shugalyova, Tetyana Shchegolyeva,
Myroslava Keryk, Oleg Romanko en Sofiya Dyak.



symposium Jules Schelvis

Academisch Onderwijs
In de herfst van 2007 begonnen zestien nieuwe

Mastertraject Holocaust- en Genocidestudies

studenten aan het traject Holocaust- en Genocide-

In het eerste semester volgden de studenten bij

studies van de Master Geschiedenis aan de

Karel Berkhoff het vak De Holocaust. Dit college

U niversiteit van Amsterdam, gevolgd door vier

behandelde vragen en thema’s als: hoe en wanneer

a nderen begin 2008. Van september 2007 tot

besloten de Nazi’s alle Europese Joden te vermoor-

en met augustus 2008 ontvingen twaalf traject

den, wat dachten en deden Joden in de getto’s, en

studenten hun diploma, waarvan zes cum laude.

de pogroms van 1941 in Oost-Europa. Bij Johannes

De coördinator van het traject was Karel Berkhoff,

Houwink ten Cate volgden de studenten de inter

die evenals Nanci Adler, Johannes Houwink ten Cate

disciplinaire module De zwarte bladzijde.

en Ton Zwaan een aantal studenten begeleidde bij

Achtergronden van genocide en andere vormen van

het schrijven van de masterscriptie.

collectief geweld. In dit college lag de nadruk op
de waardevolle resultaten van onderzoek naar de

De boekencollectie Genocidestudies, onder signa-

herkomst van het grootschalige geweld tijdens de

tuur 13 geplaatst in de bibliotheek van het NIOD

twintigste eeuw die de laatste jaren zijn voort

ten behoeve van studenten en anderen, is gestaag

gekomen uit disciplines zoals sociologie, sociale

gegroeid en omvat inmiddels bijna 300 titels. De

psychologie, antropologie en geschiedenis. Ook

collectie behelst ook abonnementen op enkele vak-

kwamen thema’s als reactie, berechting, herinne-

bladen, zoals Genocide Studies and Prevention en

ring en verwerking aan de orde. Karel Berkhoff

Zeitschrift für Genozidforschung.

verzorgde in deze reeks een gastcollege over de
massamoord van Babi Jar.



In het tweede semester verzorgde Wichert ten

geschiedenis op inleidend niveau kennis en inzicht

Have het college De vervolging van de Joden in

geboden aangaande vervolging, massamoord en

Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. In

genocide in de twintigste eeuw. Karel Berkhoff

dit college werd op basis van literatuurstudie en

v erzorgde in het tweede semester het bachelor

bronnenonderzoek de vervolging van de Joden

college Massamoord en maatschappij. Dit hoor-

in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

en‑discussiecollege ging over de diverse manieren

b estudeerd. Van de studenten werd verwacht

waarop Europeanen genocide en andere vormen

dat zij zelf onderzoek verrichtten in de archieven

van doelgericht, grootschalig doden van burgers

van onder meer het NIOD en het Stadsarchief

herdenken, “verwerken” of verzwijgen. Enkele as-

A msterdam. Ton Zwaan en Karel Berkhoff begeleid-

pecten werden toegelicht door deskundige gasten:

den het Colloquium Holocaust- en Genocidestudies.

de Oekraïense verwerking van de grote hongers-

In dit tweewekelijkse college werden de onderzoeks

nood van 1933 (Inna Shugalyova); de Nederlandse

vragen ten behoeve van de MA scriptie, alsmede

Stichting Sobibor (Jetje Manheim); de overblijfselen

de vorderingen hiervan besproken.

van Auschwitz-Birkenau (Hans Citroen); en de
h uidige bevolking van de stad O wi cim ofwel

Bacheloronderwijs

Auschwitz (Barbara Starzynska). Johannes Houwink

In het eerste semester gaf Ton Zwaan het BA

ten Cate begeleidde een aantal studenten bij het

c ollege Vervolging, massamoord en genocide in

schrijven van hun BA scriptie. Ook U ur Üngör

vergelijkend perspectief. In dit wekelijkse hoor-

en Karel Berkhoff fungeerden elk als scriptie

en werkcollege werd de bachelorstudenten

begeleider voor één bachelorstudent.



diesviering 2007



Gastcolleges

Internationaal

De medewerkers van het CHGS worden regelmatig

De zogenaamde Chevening-group, een in

benaderd voor gastcolleges. Op 12 oktober 2007

Groot-Brittannië georganiseerde internationale post-

bevonden drie stafleden van het Centrum zich in

graduate cursus, bezocht in februari 2008 het

Groningen bij het studentencongres Genocide en

CHGS. Wichert ten Have en Ton Zwaan verzorgden

massamoord, georganiseerd door de Groningse

een gastcollege, gevolgd door een discussie met

vereniging voor geschiedenisstudenten Ubbo

deelnemers uit alle werelddelen. Een van de deel

E mmius. Johannes Houwink ten Cate sprak over

nemers aan deze post-graduate cursus, Tarek

de Holocaust, Nanci Adler over de Goelag, en

R aslan, was in het kader van zijn work attachment

K arel Berkhoff gaf een college getiteld Anti-poolse

twee weken aan het Centrum verbonden. Hij

genocide in Oekraïne. Een week later was Johannes

schreef een paper over het conflict in Palestina. In

Houwink ten Cate bij Instituut Clingendael aanwezig

juni 2008 fungeerde Karel Berkhoff als external

bij een brainstorm over Bosnië. Nanci Adler gaf

member bij het validation panel dat zich boog

op 14 januari 2008 een gastcollege bij Selma

over de nieuwe Joint European MA in Human Rights

L eydesdorff voor promovendi over oral history

and Genocide Studies van Kingston University

en het interviewen van slachtoffers van massaal

L onden. Dit nieuwe masterprogramma is een

geweld. Eva Moraal hield een lezing voor de Werk-

s amenwerkingsverband tussen vier Europese

groep autobiografie van het Huizinga Instituut op

u niversiteiten en zal in september 2008 van start

7 maart. Marieke Meeuwenoord gaf op 5 juni een

gaan. Nanci Adler is sinds januari 2008 lid van het

uitgebreide rondleiding door het voormalige kamp

bestuur van het Uppsala Programme for Holocaust

Vught aan studenten cultuurwetenschappen van

and Genocide Studies. Karel Berkhoff evalueerde

de Erasmus Universiteit Rotterdam in het kader

anoniem een onderzoeksbeursaanvraag voor de

van het vak Theorie, geschiedenis en praktijk van

Social Sciences and Humanities Research Council

cultureel erfgoed. Ton Zwaan verzorgde een groot

of Canada.

aantal gastcolleges, zowel binnen de UvA als daarbuiten. In Utrecht sprak hij onder meer over
R ussische staats- en natievorming en over de
A rmeense en Cambodjaanse genociden. Ook de
Amsterdam School for Social Science Research,
de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit
hebben hem uitgenodigd voor een lezing.



Holocaust Memorial Day

Educatie
Het CHGS wil bijdragen aan de kennisoverdracht

voor scholieren op het Technisch College Amsterdam

over genociden aan docenten van het voortgezet

(TeC). Hoofdgast aldaar was Leny Boeken-Velleman.

onderwijs.

Johannes Houwink ten Cate hield een voordracht
en werd, net als Leny Boeken-Velleman, door

Holocaust Memorial Day

M aria van Haperen geïnterviewd. Humanity in

In samenwerking met een groot aantal andere

A ction, het CiJO, de Interculturele Alliantie, het

o rganisaties heeft het Centrum dit jaar voor de

CIDI, de Anne Frank Stichting, het Nederlands

derde achtereenvolgende keer de Holocaust

Auschwitz Comité, de Stichting Sobibor en het

M emorial Day georganiseerd. De deelnemende

S hoah Foundation Institute Nederland namen work-

o rganisaties hebben als gezamenlijke doelstelling

shops voor hun rekening. De dag werd geopend

jongeren tussen de 15 en 25 jaar te onderwijzen

door Wichert ten Have en afgesloten door stads-

over de Holocaust en andere genociden. Kennis

deelvoorzitter Ahmed Marcouch. Zowel AT5 als het

en bewustwording hiervan dragen bij aan de

NRC Handelsblad berichtte erover.

w aakzaamheid voor opkomende rassenhaat,
d iscriminatie en antisemitisme. Het Centrum
v erzorgde de coördinatie van de organisatie, was
voorzitter tijdens vier grote bijeenkomsten met
alle participerende instellingen en was op 26 januari
verantwoordelijk voor de Holocaust Memorial Day
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Holocaust Memorial Day

Overige activiteiten
In november 2007 namen Johannes Houwink ten
Cate en Maria van Haperen deel aan een conferentie van het ministerie van VWS voor studenten van
de PABO en de tweedegraads docentenopleiding,
Herdenken op school. Maria van Haperen begeleidde een studiereis voor docenten naar Yad
Vashem alsmede een reis naar Auschwitz voor de
leerlingen van het TeC Amsterdam en hun docent in
april 2008. In januari verzorgden zowel Maria van
Haperen als Johannes Houwink ten Cate een workshop bij een symposium voor leraren in opleiding
op de Fontys Hogeschool in Tilburg. Wichert ten
Have hield er de afsluitende voordracht.
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lezing Saul Friedländer

Maatschappelijk debat
Het Centrum is een gevestigde naam geworden als

In september 2007 vond voor de vierde keer de

het gaat om het initiëren van en reageren op

traditionele verjaardagsviering van het Centrum

maatschappelijk debat op het gebied van genocide.

plaats in de aula van de Universiteit van Amsterdam,

Steeds wordt stafleden om commentaar gevraagd

bijgewoond door een groot aantal relaties, studenten

op actuele gebeurtenissen. Johannes Houwink ten

en overige belangstellenden. Professor Saul

Cate sprak zich meerdere malen uit over het

Friedländer gaf een lezing getiteld The Years of

verspreidingsverbod op Mein Kampf, maar ook over

Extermination. Toward an Integrated History of

de erkenning van de Armeense genocide en de

the Holocaust. Het tweede deel van zijn werk

situatie in Darfur. Ton Zwaan werd onder andere

Nazi Germany and the Jews was dezelfde maand

door de Volkskrant geïnterviewd naar aanleiding

in de Nederlandse vertaling uitgekomen.

van het politieke geweld in Kenia.
Op 4 oktober was Thomas Buergenthal, de zittende
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Een aantal van de activiteiten van het Centrum

Amerikaanse rechter van het Internationaal Gerechts

stond in het teken van het congres rond het

hof te Den Haag te gast. Buergenthal is één van de

zestigjarig bestaan van de genocide conventie dat

jongste overlevenden van Auschwitz en het bleek

in december 2008 zal plaatsvinden. In het kader

dat zijn ervaringen als kind hem hebben gemo-

hiervan kwamen de Scandinavische zusterorganisa-

tiveerd in zijn bijzondere carrière. Ter gelegenheid

ties, verenigd in het Nordic-Dutch Network, eind

van de Nederlandse publicatie van zijn memoires

maart op bezoek in Amsterdam.

Kind van de Holocaust sprak Buergenthal op het

lezing Saul Friedländer

Goethe Institut, dat tevens fungeerde als de

journalist Gerard Jacobs, bedoeld als follow-up van

medeorganisator van het evenement. Voorafgaand

het filmsymposium over de Sovjetterreur van maart

was er een middag bij het CHGS waar Buergenthal

2007. Jacobs’ documentaire Goud: Vergeten in

in een volle vergaderzaal geïnterviewd werd door

Siberië werd vertoond. Na de filmvertoning werd

J ohannes Houwink ten Cate.

hij geïnterviewd door Nanci Adler.

Op 5 november 2007 organiseerde het Centrum op

Een nieuw initiatief van het CHGS is de lezingen-

initiatief van Nanci Adler een roundtable conference

reeks. Stagiaire Bodille Arensman nam samen met

genaamd The Legacy of the Slobodan Miloševi

de coördinator de organisatie van deze lezingen-

Trial: Legal and Non-Legal Aspects. Naar aanleiding

reeks voor haar rekening, in samenwerking met

van een voorvertoning van de documentaire

het Amsterdams Centrum voor Conflict Studies en

Miloševi on trial (Michael Christofferson, 2007)

CREA Studium Generale. Er werd gekozen voor het

werd er gediscussieerd door de ruim dertig aan

thema Processes of Mass Destruction, waarin aan-

wezigen. Hoofdgast was Geoffrey Nice, de hoofd-

dacht werd besteed aan vier “vergeten” genocidale

aanklager in het proces tegen Miloševi voor het

processen. Steeds ingeleid door Ton Zwaan werd

Joegoslavië-tribunaal.

in deze lezingen door international experts kennis
overgebracht over de situatie in Darfur, de onder-

Ruim een week later vond er op het Centrum een

gang van de Amerikaanse indianen, de massa-

film- en discussiemiddag over de Goelag plaats met

moorden in Indonesië en de Anfal-campagne tegen
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de Iraakse Koerden. De lezingen werden goed be-

Auschwitz. In de vernietigingskampen waren de

zocht. Na evaluatie is besloten tot voortzetting van

leden van het Sonderkommando belast met de

dit idee.

g ruwelijkste taak: het werk in de gaskamers.
S chlomo Venezia is een van de zeer weinigen die

Jules Schelvis, overlevende van Sobibor en auteur

dit kan navertellen.

van het standaardwerk over vernietigingskamp
S obibor, werd in januari onderscheiden met een

De Noorderkerk vormde het toneel voor een avond

eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.

over Darfur op 29 mei. Jan Pronk, tot 2007 Special

Naar aanleiding hiervan organiseerde het Centrum

Representative van de Secretaris Generaal van de

op 9 januari een symposium, financieel mede

Verenigde Naties in Soedan, hield een lezing over

m ogelijk gemaakt door Humanity in Action, de

de voortdurende noodsituatie in Darfur, de regering

International School for Social Science Research en

in Khartoem en de onmacht van de internationale

het AUV-fonds. Het thema was de stand van zaken

gemeenschap. Aansluitend vertelde journalist en

in het onderzoek naar de kampen van het Derde

schrijfster Arita Baaijens, net terug uit Darfur, aan

Rijk. Jules Schelvis was als eregast aanwezig en

de hand van haar foto’s het verhaal van de persoon-

hield een rede over de slachtoffers van Sobibor.

lijke lotgevallen. Haar verhaal gaf een interessante

Vervolgens waren er verschillende voordrachten,

kijk op hoe het leven op verschillende manieren

waaronder die van Marieke Meeuwenoord en

doorgaat in een uitzichtloze situatie.

Eva Moraal.
Marieke Meeuwenoord en Eva Moraal organiseerDe Nooit Meer Auschwitz lezing in januari 2008

den op 19 juni samen met NIOD-directeur Marjan

werd zoals gewoonlijk georganiseerd in samen

Schwegman een workshop genaamd Gedachten

werking met het Nederlands Auschwitz Comité

over mannelijkheid en vrouwelijkheid in verband

en de Pensioen- en Uitkeringsraad. Dit jaar nam

met burgerschap, natievorming en geweld van

Irene Khan, de secretaris-generaal van Amnesty

1789 tot heden.

International de Annetje Fels-Kupferschmidt
onderscheiding in ontvangst en verzorgde de
lezing.
In samenwerking met het Verzetsmuseum en
U itgeverij Ambo werd Schlomo Venezia uitgenodigd
om in het Verzetsmuseum te spreken over zijn
e rvaringen als lid van het Sonderkommando in
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lezing Saul Friedländer

In de media
Karel Berkhoff
- interviews gegeven aan verschillende journalisten
in Oekraïne, waaronder aan Associated Press

- interview Irgoen Olei Holland, met M. Gerstenfeld,
september 2007;
- interview Caroline Tosh van het Haagse Instituut

over de Oekraïense nationalistische partizanen

voor Oorlog en Vrede over het ICTY-archief,

tijdens de Tweede Werldoorlog, 25 juli 2008.

11 september 2007;
- interview NOS Radio 1 over Mein Kampf (discussie

Maria van Haperen
- interview gegeven aan Ha’aretz Television over de
Yad Vashemreis voor docenten op 1 januari 2008.

met M. Fennema), 12 september;
- geciteerd in Trouw over Mein Kampf,
13 september;
- geciteerd in De Pers over Mein Kampf,

Johannes Houwink ten Cate
- interview Business News Radio,
met B. Hammelburg, over Darfur, maandag 26
juni van 23.00 tot 24.00 uur;
- interview met Elly Posthumus van Quest over het
euthanasieprogramma van het Derde Rijk, Quest,
augustus 2007, pp. 80-84;
- ingezonden stuk De Volkskrant over Mein Kampf,
24 augustus 2007;

13 september;
- interview in Trouw over Mein Kampf,
15 september;
- interview met Markus Ahonen van een Fins pers
bureau over Anne Frank, de herinnering aan de
Shoah en andere genociden, 28 september;
- interview tv-zender Het Gesprek, met B. Hammelburg over de Holocaust en moderne genociden,
16 oktober van 19.00 tot 20.00 uur;
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- ingezonden stuk Trouw over de politieke erkenning van de Armeense Genocide, 30 oktober;
- interview met De Pers over de gewone massamoordenaars, 4 januari;
- geciteerd in het Brabants Dagblad over gewone
massamoordenaars, 29 januari;
- interview met De Pers over Shlomo Venezia,
21 februari;
- interview VPRO radio OVT over de verbreding
van het daderschap en Geert Mak, 24 februari;
- geciteerd in het Historisch Nieuwsblad over
Geert Mak, Historisch Nieuwsblad, 2008, nr. 3;
- interview NCRV TV, Profiel van Geert Mak,
9 april;
- genoemd in NRC Handelsblad naar aanleiding
van de promotie van Frank van Riet, 23 april;
- recensie in de rubriek biografie van NRC
Handelsblad over de herinneringen van Thomas
Buergenthal, 2 mei.

nr. 1 (november 2007, Themanummer Afrika),
pp. 28-31;
- Radio 1 VPRO – De Ochtenden. Bureau
Buitenland, 20 november 2007,
“Het Cambodja Tribunaal”;
- Trouw, 13 december 2007,
“Afscheid van Carla del Ponte” (interview);
- De Volkskrant, 12 januari 2008,
“Moord en doodslag als het mag” (interview);
- Radio 1 VPRO – De Ochtenden. Bureau
Buitenland, 22 januari 2008,
“ Slachtofferaantallen bij oorlog en genocide”;
- Radio 1 NCRV – Casa Luna, 4 februari 2008,
“Ton Zwaan, CHGS. Interview over genociden”;
- Radio 1 VPRO – De Ochtenden. Bureau
B uitenland, 14 mei 2008, “Discussie over
D arfur”;
- telefonische interviews gegeven naar aanleiding
van de arrestatie van Karadži aan journalisten
van Gemeenschappelijke Persdienst, o.a.

U ur Üngör

t erechtgekomen in regionale bladen, en in Spits

- gastrol in de documentaire Land of our

en Metro, 21 juli 2008;

G randparents opgenomen in Nederland en
Turkije. De documentaire gaat over plekken
in Turkije die herinneren aan de Armeense
g enocide en waarover U ur Üngör in zijn onder-

- radio-interview in Met het Oog op Morgen (Mieke
van der Weij) over de arrestatie van Karadži ,
22 juli 2008;
- radio-interview in NCRV’s Standpunt Café naar

zoek heeft geschreven. De documentaire is

aanleiding van de arrestatie van Karadži met

uitgezonden op 24 april 2008 en is na te zien

Klaasjan Drupsteen, Elsemieke Havega, en

op www.hollanddoc.nl;
- recensie van de documentaire “Roadmovie over

S weder van Wijnbergen, 23 juli 2008;
- tv-interview in NOS Journaal over de arrestatie

het land van hun grootouders,”

van Karadži , uitgezonden om 18.00 en

NRC Handelsblad, 24 april 2008.

20.00 uur, 23 juli 2008;
- telefonisch interview met de Wereldomroep naar

Ton Zwaan

aanleiding van de arrestatie van Karadži in het

- “Op de bank met… Ton Zwaan” (interview), in:

Engels, uitgezonden om 16.00 uur, 24 juli

Cul (Amsterdams Antropologenblad), jrg. 15,
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2008.

Bijlage 1
Personele bezetting CHGS

Promovendi
- B enien van Berkel, De cultuurpolitiek van
dr. T. Goedewaagen (co-promotor P. Romijn)
- C hristophe Busch, Situationele en dispositionele
a nalyses van gewone massamoordenaars
- J acquelien Fuijkschot, Overlevingskansen van Joden
- T heo Gerritse, De biografie van HSSPF Rauter
- D aan Hertogs, Bureaucratie van de Sjoa
(1e promotor F.C.J. Ketelaar)

- Dr. W. ten Have,
directeur, 0,6 fte
- Mw. dr. N.D. Adler,
wetenschappelijk stafmedewerker, 0,2 fte
- Mw. drs. E. Beijk,

- R osa Lehmann, Ethnonationalisme in Polen
- M arieke Meeuwenoord, Concentratiekamp Vught
- H arry Monkel, Joodse pubers in Amsterdam
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- E va Moraal, Westerbork in egodocumenten

coördinator (wegens zwangerschapsverlof

- A afke Sanders, Cambodja en de Khmer Rouge

B. Boender), 0,6 fte

- N ena Tromp, Milosevic en het ICTY

- Dr. K.C. Berkhoff,
wetenschappelijk stafmedewerker, 1,0 fte

- U ur Üngör, Armeense Genocide in Diyarbekir
(co-promotor M.J. Wintle)

- Mw. drs. B. Boender,

- J eroen Vervliet, Bezettingsrecht in de rijks

coördinator, 0,6 fte

commissariaten Nederland en Noorwegen
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- Mw. drs. A.M.B. Meeuwenoord,
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Bestuur
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directeur Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie (NIOD);
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- Drs. U. Ü. Üngör,
AIO, 1,0 fte
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