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Organisatie voor vervolgde historici bestaat tien jaar
Het Network of Concerned Historians heeft zich het afgelopen decennium ingezet voor 28 vervolgde
historici.
door Shirley Haasnoot
In Guatemala worden diverse groepen forensisch antropologen al jarenlang met de dood bedreigd.
Deze wetenschappers zoeken naar de lichamen van tienduizenden slachtoffers die vooral begin jaren
tachtig werden vermoord door het militaire regime. En in Turkije zitten verschillende intellectuelen
vast, omdat zij Atatürk, de stichter van de republiek, zouden hebben beledigd.
Het internationale Network of Concerned Historians (NCH) heeft de afgelopen tien jaar actie gevoerd
voor 28 vervolgde historici, archivarissen, archeologen, schrijvers en geschiedenisstudenten. 'We
richten ons niet alleen op beroepshistorici, maar ook op mensen die zich bezighouden met andere
uitingen van geschiedenis, zoals schrijvers van historische romans,' vertelt oprichter Antoon De Baets
(50). 'Om de simpele reden dat een repressieapparaat nooit vraagt om een bul.' De meeste
vervolgingen vinden plaats in China, Guatemala en Turkije, maar dat betekent niet dat de situatie in
Turkmenistan en Noord-Korea minder erg is. 'We voeren daar minder actie, omdat er maar weinig
beroepshistorici zijn in die landen.'
De Baets, historicus aan de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van Censorship of Historical
Thought: A World Guide, 1945-2000, verzamelt informatie over vervolgde historici sinds hij tussen
1980 en 1982 zijn vervangende dienstplicht vervulde op de piepkleine afdeling van Amnesty
International in Costa Rica. Bij het samenstellen van de Amnesty Nieuwsbrief voor de Spaanstalige
wereld viel het hem op dat er zich regelmatig historici onder de politiek gevangenen bevonden.
'Collega's spreken altijd over dezelfde twee regimes waaronder zij werden vervolgd: nazi-Duitsland
en de Sovjet-Unie. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar is gebeurd, maar het heeft me altijd
geërgerd dat andere gebieden vergeten werden.'
Het NCH heeft geen middelen voor eigen onderzoek en organiseert daarom zelf geen campagnes. Met
een website en een gratis e-mailbulletin brengt het de acties voor historici van erkende organisaties als
Amnesty International en International PEN onder de aandacht van de nu zeshonderd leden. Via
internet en andere kanalen houdt De Baets dagelijks rapporten bij van vervolgingen,
mensenrechtenschendingen en censuur.
Ook de situatie van Nederlandse historici houdt De Baets bezig. 'Ik vind het zeer terecht dat er
ongenoegen is ontstaan nu Cees Fasseur als enige historicus toegang krijgt tot archiefstukken over de
Greet Hofmans-affaire. Ongelijke toegang tot archieven, zeker systematisch, moet zoveel mogelijk
beperkt blijven.'
Zie voor informatie en gratis lidmaatschap: www.let.rug.nl/nch of www.dit.is/nch
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