graphical interpretation of the
Vietnam War, namely, that the
‘heart and minds’ and COINoperations by the US military in
Vietnam were largely successful
(p. 199). Many historians would
oppose this view, citing the intrac
table nature of the conf lict, the
problem of being regarded as an
invading power, and declining
support on the home front, to name
but a few interpretations of the US
defeat. However effective the ‘hearts
and minds’ campaign in Vietnam
might have been, clearly it – was not
effective enough to win the war.
Would more and better data have
changed this outcome?
Much of the authors’ assumptions
about the possible response of
civilians to COIN operations depend
upon game theory. Critics argue that

this approach simplifies the choices
available to actors at a given
moment, and the possible nonrational explanations for why a
civilian might agree to cooperate
with COIN forces. There is often a
thin line between good science and
scientism. This book contains a great
deal of the former, but sometimes
the authors’ assertions about the
supremacy of the data-driven
approach runs the risk of slipping
into the latter.
Finally, Small Wars, Big Data is a hefty
read requiring some stamina from
the reader. The authors try to
improve readability by providing
introductory (hypothetical) stories to
‘pull’ the reader into the chapters. It
is up to the reader to determine
whether they have succeeded or not,
but it is an admirable attempt to

Oorlog in onderzoek

75 jaar NIOD
Marjo Bakker, Hinke Piersma, Jeroen Kemperman en
Petra Drenth (red.)
Amsterdam (Uitgeverij Boom) 2020
192 blz.
ISBN 9789024430932
€ 24,90

H

et Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie (NIOD)
doet sinds 75 jaar wetenschappelijk
onderzoek naar oorlogsgeweld. Naar
aanleiding daarvan verscheen Oorlog
in onderzoek, een reeks artikelen
afkomstig van auteurs die zelf
betrokken waren of zijn bij het
NIOD. Dan dreigt het spreekwoorde
lijke risico van de slager die zijn
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eigen vlees keurt, maar daarover
later meer.
Het belangrijkste doel van de bundel
is de lezer inzicht te geven in de
thema’s en discussies die in de afge
lopen 75 jaar een rol binnen het
NIOD hebben gespeeld. Die discus
sies hebben ‘niet alleen maar
bevredigende resultaten opgeleverd,
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sensitize those interested in the fact
that dealing with the dilemmas of
(counter)insurgency concerns real
people living real lives. This
certainly holds true for civilians
caught as always between a rock
(rebels) and a hard place (local
government).
All concerns aside, Small Wars, Big
Data is undoubtedly an innovative
study that contains rich empirical
depth that will likely inform both
practitioners and academic debate
on COIN and asymmetric conf lict for
decades to come. In short, an
essential addition to the COIN
bookshelf. 
■

Dr. A. Claver (Netherlands Ministry
of Defence) and dr. S. Willmetts (Leiden
University)

maar ook tot momenten van frictie
en wrijving – ‘oorlog’ zo u wilt
– geleid. Sommige daarvan zijn
algemeen bekend, andere zijn voor
alsnog binnen de muren van het
NIOD gebleven’ (blz. 13). Het resul
taat van dit alles zou, in de
woorden van de redactie, een
publicatie moeten zijn ‘…die goed
toegankelijk zou zijn voor een
breed publiek. Dat is een van de
redenen geweest om ons te
beperken tot een bescheiden aantal
literatuurverwijzingen en geen
notenapparaat op te nemen’ (blz.
191). Aan de ene kant is die keuze
te begrijpen maar aan de andere
kant is te verwachten dat, gelet op
het karakter van deze bundel, hij
níet door een heel breed publiek
gelezen zal worden, maar juist
door materiedeskundigen die wel
een paar noten en verwijzingen
aankunnen. Sterker, voor hen zijn
die van toegevoegde waarde.
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BOEKEN
Overzichtswerk
Op 8 mei 1945, drie dagen na de
bevrijding, opende het instituut,
toen nog onder de naam Rijksbureau
voor Oorlogsdocumentatie, zijn
deuren. Het verzamelen en ordenen
van aan de Tweede Wereldoorlog
gerelateerd materiaal was de hoofd
taak. Dat moest resulteren in een
aantal publicaties waarna het
bureau – naar verwachting rond
1960 – dicht zou kunnen.
Dat liep echter anders. Uiteindelijk
moest er een groot overzichtswerk
over de bezetting komen, wat
uitmondde in de bekende veertien
delige serie Het Koninkrijk der Neder
landen in de Tweede Wereldoorlog van
prof. dr. Loe de Jong. Deze voor het
instituut beeldbepalende reeks is een
gezaghebbende studie geworden,
wat niet wil zeggen dat er geen
kritiek op is gekomen, integendeel.
Waarschijnlijk is geen Nederlands
historicus in de media zoveel
besproken, becommentarieerd en
bekritiseerd als De Jong. En geen
onderwerp uit Het Koninkrijk heeft
tot zoveel controverse geleid als de
delen die gewijd zijn aan de Japanse
bezetting van Nederlands-Indië en
vooral de daaropvolgende dekoloni
satieoorlog. Veteranen uit die oorlog
protesteerden heftig tegen de passa
ges waarin De Jong Nederlandse
excessen vergeleek met die door
Duitsers en Japanners werden be
gaan. De Indiëgangers pleitten voor
een derde Politionele Actie onder de
naam Operatie MADJOMODO (MAak
De JOng MOnd DOod).
Ook vanuit militair-historische kring
was er kritiek, bijvoorbeeld op het
feit dat De Jong nauwelijks eigen
onderzoek deed en te veel bleef
hangen in het stereotype goed/fout-
beeld uit de oorlog. Toch typeert
Herman Amersfoort in de baan
brekende studie Mei 1940. De strijd op
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Nederlands grondgebied deel drie van
Het Koninkrijk, dat over diezelfde
strijd gaat, als ‘…een geslaagde
synthese van de toen beschikbare
literatuur’.
Breder onderzoeksterrein
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 verbreedde zich
daarmee naar brandhaarden als Syrië,
Rwanda en natuurlijk ook Srebrenica.
De impact van dat laatste onderzoek
bleek groot en dat resulteerde onder
meer in de val van het tweede
kabinet-Kok (16 april 2002) en een
parlementaire enquête (juni 2002januari 2003). In zowel het onderzoek
als de enquête werd uiteindelijk the
rank and file van Dutchbat goeddeels
van blaam gezuiverd en werd de
verantwoordelijkheid wat betreft de
Nederlandse rol bij de gebeurtenissen
in Srebrenica primair gelegd bij de
politieke en militaire top van
Nederland.
Na lezing van Oorlog in onderzoek
resteren een aantal vragen.
Bijvoorbeeld waarom de bundel
nergens stilstaat bij een – zeker
in deze tijd – politiek beladen
onderwerp als de Armeense genocide.
Een andere vraag is waarom alle
(oud)directeuren ruimschoots aan het
woord komen, behalve de van de
Sectie Militaire Geschiedenis van de
Koninklijke Landmacht afkomstige
Kees Schulten. Zo blijft onvermeld
dat hij de drijvende kracht was achter
de verhuizing naar het huidige
monumentale NIOD-pand aan de
Herengracht in Amsterdam.
Onvermeld blijft ook de omstreden
bundel Een mol op Soestdijk, die hem
bij zijn afscheid werd aangeboden.
Zijn dit voorbeelden van die

‘momenten van frictie en wrijving –
‘oorlog’ zo u wilt’, waar de redactie
van deze bundel naar verwijst? Ten
slotte een kleine slordigheid in relatie
tot Schulten: de ene keer duurt zijn
directeurschap tot 1995 (blz. 89), een
andere keer tot 1996 (blz. 11).
Dan nu het antwoord op de pran
gende vraag of hier nu een slager
zijn eigen vlees aan het keuren is.
Dat blijkt mee te vallen. Zo toont
oud-onderzoeker/voorlichter David
Barnouw zich bijvoorbeeld uiter
mate kritisch over de fusie tussen
het NIOD en het Centrum voor
Holocaust- en Genocidestudies. ‘Het
unieke van het NIOD gaat verloren’,
aldus Barnouw. En op de vraag of
het NIOD na de fusie nog wel een
A-merk is, antwoordt hij onom
wonden ‘nee’.
(Jonge) militairen die dit boek lezen,
zullen zich af en toe over details
achter de oren krabben. Bijvoorbeeld
daar waar de auteurs spreken over
een ‘gepensioneerde oud-kolonel’ in
plaats van een kolonel buiten dienst
(blz. 29). Of over ‘oorlogsvoering’
waar ‘oorlogvoering’ toch echt de
juiste term is (blz. 160). Waarom
zouden zulke militairen toch kennis
moeten nemen van het NIOD, de
geschiedenis van het instituut en de
studies die het verzorgt? Ouddirecteur Hans Blom is daar duide
lijk over: ‘Het is niet zo dat het
verleden panklare oplossingen voor
actuele kwesties kan bieden, maar
door historische studie kan wel meer
inzicht in de hedendaagse problema
tiek worden verkregen. We kunnen
altijd nog hopen – en daar komt de
optimist in mij boven – dat dit dan
ook tot betere beslissingen leidt.’
(blz. 110). Niet onbelangrijk, ook
voor leidinggevenden bij Defensie. ■
Drs. Jan Schoeman
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