








Tijdelijke Dienstverlening Rode Kruis 

1. Algemeen 
Er is afgesproken vanaf januari weer inzage te verlenen op de studiezaal van het Nationaal Archief. 
Aangezien de bewerking van de archieven nog niet is afgerond kan de dienstverlening niet plaats 
vinden voigens het reguliere proces van het NA. De wjze van dienstverlening zal daarom een 
tussenvorm zjjn tussen de coude` werkwjjze van het NRK en de werkwjze van het NA. 

Wanneer mensen een aanvraag indienen moot eerst vooronderzoek gedaan worden, De juiste 
stukken moeten immers eerst opgezocht warden. Om vanaf januari inzage te verlenen moeten er 
voor die tjd dus al vooronderzoeken zjjn afgerond. Om aanvragen in behandeling te kunnen 
nemen moet er echter nog wel het een en ander gebeuren. Het voorstel is dan oak om vanaf 3 
december weer aanvragen in behandeling to nemen. 

Het werkproces zal na ongeveer een maand geevalueerd warden. 

1.1 Voorwaarden dienstverlening 
De verwachting is dat er veel anima zal zijn, maar de capaciteit is beperkt. Daarom worden de 
volgende voorwaarden voorgesteld: 

Aanvragen kunnen ingediend warden per 3 december 
Grote (wetenschappeljke) onderzoeken kunnen we op dit moment waarschjjnljjk niet in 
behandeling nemen. Bjj moor dan 5 personen zal bekeken worden wat de mogeljkheden 
zijn en zal dit besproken warden met de aanvrager. 
Inzage op afspraak 1 dag per week 10-17u. 
I nzage vanaf de week van 7 januari. 

- inzage vind plaats in de werkcollegezaal ander begeleiding van 
Er is capaciteit voor maximaal 15 bezoekers per dag. 
Aangezieri er nog geen uitsluitsel is over de openbaarheid mogen er (nog) geen kopieen 
worden gemaakt. 

- De behandeltermjn is erg onduidelijk. Dit is ander andere afhankeljjk van het aantal 
aanvragen. Er wordt daarom geen specifieke behandeltermjn gecommuniceerd. 

1.2 Actief ijst 

176 

Wat  Wie regelt Wanneer 
Meelopen CABR door 	 (allebei 2x4 
uur apart)  
Meelopen Distributie/Depotbeheer door 

(allebei lx 2 uur)  
Cursus CRM (Allebei 2x2 uur apart)  
Processimulatie (allebei 1x4 uur 	lx alien • lx 
secretariaat) 

Rode Kruis kast aanwijzen  
Uitleen/aanvraagbriefje maken  
Vervangende dozen  
Extra inroostering inlichtingen december 
Standaardantwoorden maken 
Webformulier maken 
Communicatieplan maken 
Map maken op Secretariaat 
Externe zoekhuip 
Nieuwsbericht/Webformulier/Zoekhuip online 
plaatsen mailbericht versturen 

Week van 19 november 

December 

12 en 26 november 
22 november 
23 november secretariaat 
27 november alien 
December 
December 
December 
Gedaan 
6 november 
8 november 
Week van 5 november 
Week van 26 november 
Week van 5 november 
3 december 



Twee personen 	 3 personen 
1 17 

Aileen 
62 27 

Wat  
Dienstverlening op studiezaal  
Inhoudelijk onderzoek en administratieve afwikkelind 
Klaarzetten stukken  
Inhoudelijke advisering projectteam  
Overige taken  
Totaal 

24-uur 32-uur 
4 4 
12 20 
5 5 
2 2 
1 1 

56 

2. Doodooptijd afhandeling aanvragen 

2.1 Schatting effectieve doorlooptIjd per aanvraag medewerkers Rode Kruis 

Wat Aantal uur 
Inhouclelijk onderzoek 
Administratieve afwikkeling 
Klaarzetten stukken 

2,5 
1 
0,5 

Totaal 4 

De inzage op de studiezaal is hierbjj niet meegenomen, omdat dit meerdere aanvragen per keer 
betreft. Een nadere uitwerking van het werkproces volgt onder punt 3. 

2.2 Aantal aanvragen voor inzage per dag 
In de werkcollege zaal is ruimte voor 24 mensen, maar je hebt ruimte nodig om stukken goed te 
bekijken. Er wordt in eerste instantie voorgesteld maximaal 15 personen per dag voor inzage te 
laten komen. 

Bezoekers mogen maximaal 2 medebezoekers meenemen. In de praktijk gebeurt dit weinig. In de 
maand september zag de verdeling voor nieuwe aanvragen er afs volgt uit: 

Bjj de personen die alleen komen zitten ook een (groot) aantal onderzoekers. Om 'vellig' te zitten 
zou ik dus willen schatten dat per aanvraag twee personen voor inzage komen. Dit zou betekenen 
dat er 7 a 8 aanvragers per dag voor inzage kunnen komen. 

2.3 Voorstel indeling werkzaamheden vanaf 1 december 
Uitgaande van 1 dagdeel dienstveriening op de studiezaal per persoon op basis van lx 24 uur en 
lx 32 uur 

Op basis van totaal 32 uur onderzoek tjjd per week worden er ook ongeveer 10 aanvragen per 
week afgehandeld. 

Werkproces Dienstverlening Rode Kruis 

In het werkproces wordt op verschillende momenten gebruik gemaakt van standaardantwoorden. 
In de bjjlage zit hiervan een overzicht, 

Stap 1: Verzoek om inzage per brief/mail/formulier 

Input: Briefimail/aanvraagformulier van klant komt binnen 
Output: Aanvraag in wachtrjj Rode Kruis 
Tijdsduur proces: 1 werkdag 



1b 

2 

Medewerker 
I nlichtingen 
Medewerker 
Secretariaat 

I Nr. Verantwoordellike Actie 

   

   

1a Medewerker 
Secretariaat 

• Scannen brief + bijlagen 
• Poststuk aanmaken in CRM 
• Brief in wachtrij secretariaat zetten 

E-mail of aanvraagformulier van klant verschijnt in wachtrij Inlichtingen: 
• E-mail/aanvraag doorzetten naar wachtrij secretariaat  

In geval van brief: 
• Brief opbergen in map Rode Kruis 

In alle gevallen: 
• Van brief/e-mail een aanvraag maken 
• Titel van aanvraag invullen 

Naam klant 
Rode Kruis 
Naam gezocht persoon of aantal 

s. Aanvraagvelden CRM invoeren: 
Aanvraagtype: RODE KRUIS 
Onderwerp: Rode Kruis 
Aanvraagbron: E-mail/web/brief 

3 Medewerker 
Secretariaat 

• Controle volledigheid aanvraag: 
- Voornamen en achternaam 

Geboortedatum en indien mogeljjk geboorteplaats 
Bewijs van overljden/machtiging indien to onderzoeken personen 
<100 jaar geleden geboren. 

Onvolledig 3 4 
Volledig --> 5 

Medewerker 
Secretariaat 

• vraagt klant per e-mail/brief am aanvullende informatie 
(standaardantwoord) 

• Sluit aanvraag of 

Na levering nieuwe informatie --> 3 
5 Medewerker 

Secretariaat 
Indien de aanvraag meer dan 5 personen betreft: 

• Zet de aanvraag door naar 
Indien 5 personen of minder: 

• stuurt vanuit aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail of per 
post (standaardantwoord) 

• Plaatst de aanvraag in wachtrij Rode Kruis. 

Stap 2: Uitvoering onderzoek 

Input: Aanvraag in wachtrij Rode Kruis 
Output: Antwoord klant en afsluiting aanvraag 
Tijdsduur proces: 1 dag 

Actie 
• Wjjst zichzelf de aanvraag toe in CRM 

Nr. 
1 

Verantwoordeliike 
Medewerker Rode 
Kruis 

2 Medewerker Rode 
Kruis 

• controleert of de aanvraag per brief is gedaan 
I ndien ja: pakt brief uit map secretariaat 
Indien nee: qeen actie vereist 

3 Medewerker Rode 
Kruis 

• Controleert de aanvraag nogmaals op volledigheid 

Onvolledig -4 4 
Volledig -3 5 

4 Medewerker Rode  • vraagt klant per e-mail/brief om aanvullende informatie 



Verantwoordeliike 
Medewerker 
Secretariaat 

Nr. 
1 

Actie 
Klant belt naar secretariaat. Medewerker: 

• Vraagt naar naam klant 
• Zoekt aanvraag op in CRM 
• Vraagt naar naam 2e  en 3e  medebezoeker 
• Controleert volledigheid bezoekersnummers 

Onvolledig -3 2 
Volledig -> 3 

Kruis (standaardantwoord) 
Sluit aanvraag af 

Na levering nieuwe informatie 	3 
5 Medewerker Rode 

Kruis 
• Voert onderzoek uit in Rode Kruis archieven 

7 

6 Indien stukken gevonden: 
Stuurt standaardantwoord naar klant met vermelding van 
gevonden archiefstukken. Per archiefstuk wordt vermeld: 
Naam Collectie (nieuwe namen bij NA behalve bj Westerbork 
en Indische ljsten ivm samenvoeging) 
Huidig inventarisnummer 

- 	Huidig dossierilijstnummer. Indien alfabetisch: naam 	geb. 
datum gezocht persoon 

Indien geen stukken gevonden: 
Vraagt second opinion aan collega. 

• lndien Loch stukken gevonden zie hierboven 
Indien geen stukken gevonden bericht de klant dat er op geen 
documenten zijn aangetroffen.  

Indien het om een brief gaat: 
• slaat antwoordbrief als volgt op: maakt nieuwe activiteit aan 

in de aanvraag, knipt de tekst uit het Word-bestand, plakt 
deze in de activiteit en noemt de activiteit 'Antwoordbrief. 

• Een kopie van de antwoordbrief, inclusief handtekening 
medewerker, wordt vastgeniet aan de originele brief. Deze 
warden in bakje (afgehandelde brieven) secretariaat gelegd. 

In alle gevallen: 
• Sluit aanvraag af 

Medewerker Rode 
Kruis 

Medewerker Rode 
Kruis 

Stap 3: Afspraak maken 

Input: Klant belt voor afspraak 
Output: Klant heeft afspraak en bevestiging 
Tijdsduur proces: 1 dag 

• vraagt klant eerst een profiel aan te maken en daarna 
opnieuw te bellen voor een afspraak. 

• B j terugbellen 	1 

Indien klant niet in staat is zelf een profiel aan te maken, dit zelf 
doen. 

2 	Medewerker 
Secretariaat 

Medewerker 	• Maakt een afspraak minimaal 4 werkdagen van te voren 
Secretariaat 	 • Noteert in Agenda NA Dienstpostbus: 

Naam klant 
Bezoekersnummer 
Initialen behandelaar 



- Cijfer aantal bezoekers per daq (max 21) 
• stuurt klant standaard afspraakbevestiging per e-mail met 

datum en tijdstip, 
4 
	

Medewerker 
Secretariaat 

Stap 4: Stukken klaarzetten 

Input: Afspraak in Agenda NA Dienstpostbus 
Output: Stukken klaar voor uitgifte 
Tijdsduur proces: 1 dagdeel 

Nr. Verantwoordeliike Actie 

   

   

1 Medewerker Rode 
Kruis 

• kjjkt drie dagen van tevoren na 12 uur in Agenda NA 
Dienstpostbus Dienstverlening naar de gemaakte afspraken 

• Print de antwoordmails met archiefstukken uit. 
2 Medewerker Rode 

Kruis 
• Verzamelt benodigde archiefstukken per aanvraag. Doet dit 

per archiefstuk als volgt: 
Voorziet vervangende doos/dozen van label met naam klant, 
bezoekdatum en aantal archiefstukken. 
Zoekt juiste archiefstuk op; 
I ndien het archiefstuk geen afzonderljke omslag heeft wordt 
deze eromheen geplaatst met vermelding van inv.nr. en/of 
dossier/lijstnummer; 
Schrjft op omslag depotstelling en stellingnummer (i.e. 4D17) 
met potlood; 
Plaatst het archiefstuk in een vervangende archiefdoos; 
Plaatst op locatie archief in originele doos een uitleenbrief; 
Voegt het aanvraagbriefje blj het dossier. 

Archiefstukken behorend bjj dezelfde aanvraag warden in Oen of 
meerdere vervangende dozen geplaatst (afhankeljjk van hoeveelheid). 
Nadat alle stukken voor een aanvraag zjjn verzameld: 

• Voegt de antwoordmail toe aan vervangende doos 
Nadat alle aanvragen verzameld zjjn: 

• Brengt stukken op kar naar distributie 

3 Medewerker Rode 
Kruis 

Controleert de Europese en Indische persoonsdossiers: 
• Verwjjdert aanwezige SVB dossiers en geeft deze of bjj 

• Voorziet correspondentie van de afgelopen 20 jaar van een 
aparte omslag. Vermeld op de omslag: 

- Toegangsnummer collectie 
Inv.nr. 

- Dossiernummer 
• Stopt de correspondentie in een aparte doos met naam klant. 
• Plaatst de dozen die aan de klant gegeven worden in de Rode 

Kruis kast op de uitgifte plank met daarbjj een naambordje 
van de klant en bezoekdatum. 

• Plaatst de dozen met correspondentie in de Rode Kruis kast op 
met daarbj een naambordje van de klant en bezoekdatum. 

Stap 5: Bezoek klant 

Input: Klant meldt zich bij I nformatiebalie 
Output: Klant start onderzoek 
Tijdsduur proces: 1 dagdeel 



Verantwoordelijke  
Medewerker Rode 
Kruis 

Actie 
• Zet 15 min voor aanvang stukken klaar in de werkcollegezaal 

2 Medewerker 
Informatiebalie 

Klant meldt zich met brief/e-mail bjj balie Informatiecentrum en zegt 
afspraak te hebben voor inzage. Medewerker: 

• zoekt afspraak op in Agenda Dienstpostbus Dienstverlening. 

Indien klant niet eerder is geweest —> 3 
I ndien klant wel eerder is geweest -3 4 

Medewerker 
Informatiebalie 

• vraagt naar legitimatiebewijs en controleert dit 
• zoekt klantgegevens in CRM 
• controleert in CRM of gegevens profiel in orde zjjn 
• voegt in CRM I D-gegevens toe 
• maakt bezoekerspas aan en geeft deze aan klant 

vertelt kort de relevante huisregels studiezaal en geeft deze 
mee 

4 Medewerker 
Informatiebalie  

• Verwijst klant naar werkcollegezaal 

5 Medewerker Rode 
Kruis 

• Ontvangt 'dant 
• Controleert bezoekerspas 
• Overhandigd archiefstukken 
• Plakt op laptop/tablet/telefoon camera af met geelge 
• Beantwoord inhoudeljjke vragen  

Stap 6: Retour stukken 

Input: Klant is klaar met onderzoek 
Output: Stukken terug in originele dozen 
Tijdsduur proces: 1 dagdeel 

Actie 
Klant geeft aan stukken nogmaals in te wilien zien -3 2 
Klant heeft onderzoek afgerond 	3  
In verband met de verwacht drukte is verIengen niet mogelijk. De 
klant wordt verzocht telefonisch een nieuwe afspraak te maken 

-3 3 

Nr 
1 

2 

Verantwoordelijke  
Medewerker Rode 
Kruis 
Medewerker Rode 
Kruis 

3 Medewerker Rode 
Kruis 

• Plaatst stukken terug in Rode Kruis kast op Retourplank 

4 Medewerker 
depotbeheer 
/distributie  

• Plaatst correspondentie met omslag terug in juiste dossier 
• Volgt vervolgens het proces `handmatige uitleningen' voor 

terugplaatsen stukken.  



Bijlage Standaardantwoorden 

1. Verzoek bewijs van overlijden webformulier 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft zojuist een verzoek ingediend voor inzage in het Rode Kruis archief, De aanvraag betreft 
een persoon geboren na 1 januari 1919. In verband met de privacy van mogeljjk nog levenden 
personen verzoeken wjj u een bewjjs van overlijden te overleggen. 

De volgende bewjjzen van overljjden worden geaccepteerd: 
Uittreksel overljjdensregister 
Kopie van de persoonskaart (aan te vragen via www.cbg,nI) 
Rouwkaart 
Bidprentje 
Leesbare foto van de grafsteen 

Een scan van een van genoemde documenten kunt u als bjjlage in reactie op deze e-mail naar ons 
opsturen. Na ontvangst wordt uw aanvraag in behandeling genomen. 

Met vriendeljjke groet, 

Secretariaat afdeling Dienstverlening 

2. Verzoek bewijs van overlijden e-mail 

Geachte heer/mevrouw [NAAM], 

U heeft zojuist een verzoek ingediend voor inzage in het Rode Kruis archief. De aanvraag betreft 
een persoon geboren na 1 januari 1919. In verband met de privacy van mogelijk nog levenden 
personen verzoeken wjj u een bewjs van overljjden te overleggen. 

De volgende bewjzen van overljjden worden geaccepteerd: 
- Uittreksel overljjdensregister 
- Kopie van de persoonskaart (aan te vragen via vvww.cbg.n1) 
- Rouwkaart 
- Bidprentje 

Leesbare foto van de grafsteen 

Een scan van een van genoemde documenten kunt u als bjjlage in reactie op deze e-mail naar ons 
opsturen. Na ontvangst wordt uw aanvraag in behandeling genomen. 

Met vriendeljjke groet, 

3. Ontvangstbevestiging 

Geachte [naam], 

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen. Wjj doen ons uiterste best u zo spoedig mogeljjk te 
antwoorden. 

Er is op dit moment echter beperkte capaciteit beschikbaar voor het behandelen van aanvragen. 
Daarnaast wordt het archief nog bewerkt en is het dus nog niet optimaal toegankeljk. Op dit 
moment kunnen wjj hierdoor niet zeggen hoe lang het duurt voor wjj uw aanvraag kunnen 
behandelen. Wjj hopen op uw begrip. 



Met vriendelijke groet, 

4. Standaardantwoordbrief na uitvoering onderzoek 

Geachte [NAAM], 

Naar aanleiding van een uw aanvraag heb ik de volgende dossiers kunnen achterhalen met 
betrekking tot [NAAM]: 

[PER ARCH IEF STUK VERMELDEN: naam collectie, toegangsnummer, inventarisnummer, dossier 
nummer] 

Afspraak maken 
1. Heeft u nog geen profiel? Maak deze don eerst aan via www.gahetna.nllyserilogin. Ook 
medebezoekers (maximaal 2) moeten een profiel op de website aanmaken. 

2. Er is inzage mogelijkheid op nader te bepalen van 10:00 tot 17:00. U kunt minimaal 4 
werkdagen van te voren een afspraak maken via het secretariaat. Het secretariaat is bereikbaar 
van maandag t/m vrijdag van 09:0] tot 12:00 uur via 070-3315411. 

Met vriendelijke groet, 

5. Afspraakbevestiging 

Geachte [NAAM], 

U heeft vandaag telefonisch een afspraak gemaakt voor inzage in dossiers van het Rode Kruis. 
Graag bevestigen 	dat u deze dossiers op [DAG] [DATUM] in de studiezaal van het Nationaal 
Archief komt bekijken, U bent welkom vanaf 10.00 uur. 

Bezoekdag 
Bij aankomst kunnen u en mogelflke medebezoekers zich melden bij de balie in het 
informatiecentrum. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs wordt een toegangspas 
aangemaakt. Daarna wordt u doorverwezen naar de werkcollegezaal in studiezaal. Eon 
medewerker zal de stukken vervolgens voor u halen. 

Privacy 
De bewerking van het archief is nog niet afgerond. Hierdoor is het op dit moment onduideljjk in 
welke dossiers stukken van mogelijk nog levenden personen voorkomen. Het maken van 
reproducties is daarom niet toeqestaan. U mag wel aantekeningen maken op een laptop, tablet of 
met potlood en papier. Pennen zijn niet toegestaan in de studiezaal. 

Met vriendeyce groet, 
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Waarom het Nederlands Rode Kruis de correspondentie in de 
persoonsdossiers wil bewaren. 

Den Haag, 23 november 2018 

Aanleiding 

In het Oorlogsarchief bevinden zich circa 220.000 persoonsdossiers. In veel persoonsdossiers 
bevindt zich correspondentie van andere personen dan de persoon waarover het persoonsdossier 
gaat. Het NRK heeft besloten dat de correspondentie die vanaf 2005 is toegevoegd tijdelijk 
afgesplitst moet worden van de persoonsdossiers, zodat deze correspondentie vervolgens 
gescheiden bewaard kan worden door het NA. 

Hoe zijn de persoonsdossiers ontstaan? 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel collecties van andere instellingen, zoals de Joodse Raad, bij 
het NRK terecht gekomen. De reden hiervoor lag in de opsporingstaak van het NRK, waarbij de 
collecties van grote waarde waren. Het NRK kreeg ook enorm veel brieven en lijsten binnen met 
informatie over personen. Er werd een centraal kaartsysteem op naam aangelegd om naar alle 
stukken te verwijzen. Een deel van de stukken die binnenkwamen bij het Rode Kruis gingen echter 
over specifieke personen. In dat geval werd er een persoonsdossier aangelegd, zodat alle 
gegevens in een keer te vinden waren. 

Hoe is de correspondentie in de persoonsdossiers terecht gekomen? 

Door de jaren heen hebben veel particulieren, onderzoekers en instellingen informatieverzoeken 
bij het NRK ingediend. Deze brieven/e-mails werden samen met het gegeven antwoord aan de 
persoonsdossiers toegevoegd. Dit is tot begin 2018 gebeurd. 

Vanaf de jaren '60 werden steeds meer aanvragen voor verificatieonderzoek voor uitkeringsinstanties 
gedaan. Zo'n aanvraag was vaak het startpunt voor het aanleggen van een persoonsdossier. Alle 
relevante informatie over een persoon werd bijeengebracht. Dit kon om originele stukken of kopieen 
daarvan gaan. In de Iaatste decennia gaat het vooral om dossiervorming met kopieen. Er heeft ook een 
verschuiving van het soort aanvragen plaatsgevonden. Het verificatieonderzoek neemt af, terwijl 
steeds meer particulieren om informatie over familie vragen. 

De correspondentie die zo is ontstaan, zowel aanvraag als antwoord, is aan het persoonsdossier 
toegevoegd. In sommige gevallen werd er naar een heleboel personen tegelijk gevraagd. In deze 
gevallen is de correspondentie toegevoegd aan het secretariaatsarchief. Dit archief is ook 
overgebracht. Dit is echter niet altijd gebeurd. Het kan dus zo zijn dat er in acht verschillende 
persoonsdossiers hetzelfde informatieverzoek en antwoord terug te vinden is. 

Wat voor soort gegevens bevat de correspondentie? 

Een steekproef uit de aanvragen die in het najaar van 2017 zijn gedaan, levert 129 aanvragen op. 
In alle aanvragen komen contactgegevens voor. In de meeste gevallen gaat het om e-mailadressen 
Bijzondere persoonsgegevens komen juist niet voor. In een verwaarloosbaar aantal gevallen is een 
bijzonder persoonsgegeven wel te herleiden, bijvoorbeeld als iemand navraag doet naar zijn Joodse 
moeder. 

Wat is het nadeel van de toegevoegde correspondentie? 

De wens is om zoveel mogelijk persoonsdossiers openbaar te maken. De recente NAW-gegevens 
vormen daarbij een belemmering. 



Waarom de correspondentie die tussen 2005 en 2018 is toegevoegd tijdelijk afsplitsen? 

De contactgegevens van particuliere aanvragers kunnen zeer recent zijn en daarmee nog steeds 
verbonden aan de aanvrager. Het is mogelijk dat deze gegevens door onderzoekers gebruikt 
worden voor een ander doel dan waarvoor zij verzameld zijn. 

De correspondentie is echter niet op naam van de aanvrager ontsloten. Het is dus geen 
gestructureerd bestand. Gelukkig is er vanaf 2005 in een Excelbestand een administratie over alle 
aanvragen bijgehouden. Vandaar dat afsplitsen mogelijk is vanaf 2005. In totaal gaat het om circa 
16.267 dossiers. 

Het NRK is van mening dat het afsplitsen van 13 jaar correspondentie ervoor zorgt dat de meeste 
recente contactgegevens uit de persoonsdossiers zijn verwijderd. NAW-gegevens wijzigen immers 
regelmatig; de meeste mensen hebben niet meer het e-mailadres dat ze 14 jaar of langer geleden 
ook hadden. Ook kan er niet expliciet op contactgegevens worden gezocht. 

Wat gebeurt er met de afgesplitste correspondentie? 

Correspondentie moet normaal gesproken na een bepaalde periode worden vernietigd, omdat 
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard mogen worden. 

Het NRK wil echter dat de afgesplitste correspondentie wel wordt bewaard, omdat de 
correspondentie vaak het start- en eindpunt voor het vormen van een persoonsdossier is geweest. 
Zonder de correspondentie verliest het persoonsdossier een deel van zijn context. Daarmee is de 
correspondentie een integraal onderdeel van de persoonsdossiers. 

Vernietigen zou bovendien betekenen dat historisch belangrijk materiaal voorgoed verloren gaat. Dat 
is niet in het belang van de nabestaanden, die dan de brieven aan het NRK, geschreven door hun 
voorouders, niet meer kunnen lezen. De persoonsdossiers zijn bovendien enorm interessant voor 
onderzoekers. Ook dienen ze een maatschappelijk belang, want juist uit de informatieverzoeken over 
vermiste personen blijkt hoe gruwelijk de Tweede Wereldoorlog is geweest. Vandaar dat het NRK 
van mening is dat de correspondentie bewaard moet worden. In het belang van de nabestaanden, 
voor historisch onderzoek en in het algemeen belang. 

Het gaat om tijdelijk afsplitsen? 

Het NA geeft aan dat de afgescheiden correspondentie bijvoorbeeld een A-beperkingl  kan krijgen 
tot 15 jaar na afsluiting van de correspondentie. De correspondentie krijgt dan een aparte omslag 
en een eigen inventarisnummer. Dit inventarisnummer is wel gerelateerd aan het originele 
persoonsdossier. In het collectiebeheersysteem wordt direct de juiste beperking van het 
correspondentiedossier opgenomen. Zodra de beperking komt te vervallen kan de correspondentie 
weer in het dossier gevoegd worden en krijgt het persoonsdossier zijn context terug. Precies zoals 
het NRK dat graag ziet. 

Het NRK stelt daarom voor de stukken nu of te scheiden en een A-beperking te geven tot 15 jaar na 
afsluiting van de correspondentie. Hiermee wordt de privacy voldoende gewaarborgd en blijft de 
context van de dossiers zoveel mogelijk in stand. 

1 De gegevens zijn recent, doch het gaat niet om bijzondere persoonsgegevens. Daarnaast is de correspondentie 
niet op naam ontsloten. Er wordt daarom een A-beperking voorgesteld. Hierbij kunnen bezoekers het stuk 
aanvragen bij de informatiebalie van het NA. Zij worden gewezen op het felt dat het stuk persoonsgegevens 
bevat en zij zich aan de privacywetgeving moeten houden. Ook mogen er geen kopieen worden gemaakt. 















































• art 10.2e 	 is nog niet klaar met haar onderzoek en wil heel graag verlenging tot de 
zomer en liever nog langer. Prima wat mij betreft. 

• 	art 10.2e 	belde mij, wil heeel graag heel 2019 nog toegang, die is nog steeds met zijn zeer 
omvangrijk (promotie)onderzoek bezig. Hij weet trouwens ook precies wie er nog leven van 
de kaarten in de Joodse Raad Cartotheek (als ik hem goed begrijp zijn dat 3 mannen van rond 
de 95 jaar, waarvan er 2 in Israel wonen). En hij snapt heel goed dat jullie voorzichtig zijn met 
privacy en gevoeligheden etc. Je zou op termijn eens met hem moeten praten, interessant. 
Wat mij betreft zo lang mogelijk verlengen. 

• art 10.2e is als ik het goed begrijp klaar met haar onderzoek voor het nieuwe boek van 
art 10.2e 	 over art 10.2e 	 mailt mij: Het onderzoek via de digitaie toegang 
is prima verlopen; < moest er eerst even handigheid in krijgen, maar daarna ging het prima. 
lk heb veel voorlillop een rij kunnen zetten aan de hand van de bronnen. Zo als je 
misschien al wist, wordt het hele proces van het tot stand komen van de biografie gevolg 
door de NOS. De documentaire daarover wordt uitgezonden in de meidagen van 2020, als 
het boek klaar is. Naar aanleiding van mijn onderzoeksverslag ben ik ook met 	en de 
NOS mee geweest near Auschwitz afgelopen november. lk was dear al vaker geweest, maar 
deze keer was het zo bijzonder. Op de een of andere manier maakte het lzoeken naar een 
individu' de hele belevenis zo indringend...111 is nu hard aan het werk met het hoofdstuk 
over Auschwitz; ben heel benieuwd naar het resultaat straks... " 
1k1111. zie art 10.2e 	op een soort vip-bijeenkomst op 4 februari over het boek. lk 
ben uitgenodigd omdat ze z0000 blij zijn dat ik die toegang heb verlengd ©art 	wil dan 
graag ook met mij praten over een eventueel nieuw onderzoek, details weet ik nog niet. 
Eerst maar even afwachten denk ik? Of nu afsluiten, want onderzoek voor boek klaar? 

Van art 10.2e 	heb ik ook antwoord, en ik heb hem ook om extra uitleg gevraagd over 
zijn eerste antwoord. lk plak zijn beide mails hieronder, om met jou van gedachten over te 
wisselen. Daaronder mijn gedachten. 
(-) 2016, 2017 en 2018 waren hectische jaren als ik mij even beperk tot wat wij noemden 'het 
Rode Kruis project'. Na het verschijnen van het bock in januari 2018 is het erg stil geworden 
rond het project. Ook wat het boek betreft trouwens; niets meer van gehoord. Zonder 
tegenbericht gaat het project, het bouwen van een database om het Oorlogsarchief van het 
Rode Kruis toegankelijker te maken, mat mij betreft gewoon vercler. In de database zijn 
117161 mensen benoenid en zijn 16152 Jooclse Read kaarten gelezen en in de database 
verwerkt. lk vvil er graag mee verder gaan. Wellicht is het mogelijk van het NA toegang te 
krijgen tot de betreffende bestanden. Voor je mogelijke bemiddeling in dezen zou ik je zeer 
dankbaar zijn. Hoe vreemd het ook moge klinken, het project is me zeer dierbaar geworden 
en ik ZOLI het graag zo ver als mogelijk is willen voltooien, alvorens het over te dragen aan de 
geeigende instantie, 
Extra uitleg, na vragen van mij over of ze die database openbaar wilden maken: 
(-) Laat ik dan beginnen met te vertellen dat het nooit mijn bedoeling is geweest om nu of in 
de toekomst op basis van het RK-archief een database te bouvven en daar vervolgens de 
publiciteit mee te zoeken. Niets wat mij uit het RK-archief heeft bereikt, zowel door eigen 
onderzoek of beschikbaar gesteld door mensen van het RK, is door mij gebruikt anders dat 
binnen de groes 	, 	 bestaat uit 10-2e 	art 10.2e 	en 
-,rt 10.2e 	De groep 	had als opdracht: het formuleren van beleid en het 

De groep  

bouwen van een database om de archieven van het RK breder bekendheid te geven. Ter 
ondersteuning hiervan zou een boek verschijnen (inmiddels verschenen in 2018) over het 
Oorlogsarchief met daarin opgenomen de geschiedenis van een aantal oorlogsslachtoffers, 
Vanzelfsprekend met inachtneming van de privacy van met name genoemde mensen. 
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Voor wat mijzelf betreft is het zo dat ik al jaren bezig ben, veel ianger dan de groepill. 
bestaat, om allerlei gegevens die mij tijdens mijn zoektocht in de archieven van o.a. NIOD, 
Westerbork, Vught, provinciale en gemeentelijke archieven en niet te vergeten het 
Stadsarchief Amsterdam, e.a. over de Jodenvervolging bereiken, in een database te plaatsen. 
Op deze wijze zijn de gegevens toegankelijk en zijn allerlei verbanden zichtbaar en is het een 
ijkpunt om verder onderzoek te ondersteunen. 
Deze database zou naadloos aan moeten sluiten op de volgens plan te bouwen RK-database. 
Omdat de situatie bij het RK inmiddels is veranderd, zijn er tot nu toe nog geen concrete 
resultaten te boeken, maar ik merk bijna dagelijks dat wat er nu is voor mij een belangrijke 
vraagbaak is bij mijn verdere onderzoek. Maar zoals dus gezegd is het nooit mijn bedoeling 
geweest de database anders dan aan het RK beschikbaar te stellen, nadat deze voor zover 
mogelijk is voltooid. lk hoop dat ik in de gelegenheid gesteld wordt om een en ander af te 
maken. 

. Het gaat hier dus om art 10.2e En hier ben ik weerall 	 , die graag 
de archieven uitpluist. Misschien is die database voor jullie van waarde? Misschien moet je 
eens met hem praten? 

• Van art 10.2e 	heb ik tot op heden nog geen antwoord gekregen, volgens art 10.2e 
verdwijnt hij wel vaker tijdelijk van de radar. 

• Van art 10 2e 	heb ik wel antwoord, en ik heb hem ook om extra uitleg gevraagd over 
zijn eerste antwoord. lk plak zijn beide mails hieronder, om met jou van gedachten over te 
wisselen. Daaronder mijn gedachten. 

(-) Wat goed om weer van u te horen! En wat ben ik u buitengewoon dankbaar voor hetgeen 
u hebt gedaan, waardoor wij het hele jaar 2018 hard hebben kunnen werken aan het bock. 
Vorige week hebbenlmijn vrowddie co-auteur is) en in besioten dat het manuscript klaar is. 
lk had juist een gespreI gehad 	 waarin ik hen dit heugelijke feit heb 
meegedeelcl. Er moeten nog een aantal zaken gebeuren. lk vertel u die om mijn daarna 
volgend verzoek toe te lichten: 
1. Er moet nog worden geschaafd aan de teksten en vooral aan de.  bijlagen. 
2. Er worden in overleg met de uitgever nog kaarten getekend en wij gaan nog naar Palen om 
fotomateriaal te verzamelen. 
3. Het is doorgedrongen tot de Joodse gemeenschap dat wij dit onderzoek hebben gedaan en 
wij krijgen bijna dagelijks vragen uit letterlijk alle continenten, of wij iets hebben gevonden 
over,  vader, opa, oudoom. 
Strikt genomen is de periode van archiefonderzoek voorbij. lk denk dat er een boek komt dat 
ongeveer de laatste leemte in de historiografie van de Jodendeportaties opvult. Toch zouden 
wij het buitengewoon op prijs stellen als wij nog een jaar digitale toegang zouden kunnen 
houden, vooral om het onder 3 genoemde deel van ons werk te kunnen blijven doen. Die 
vraag leggen vvij u dan ook voor. 
Overigens zou er in het najaar van 2018 een definitief beleid komen betreffende digitale 
toegang voor wetenschappelijke onderzoekers. Ons onderzoek (en ik hoop dat u met ons van 
mening bent dat dat belangrijk was) hadden wij vanuit Zuid-Limburg nooit kunnen doen 
ZONDER die digitale toegang. lk hoop heel erg, in het belang van de wetenschap, dat het 
nieuwe beleid dat ook mogelijk zal blijven maken. lk zal ook tangs politieke weg mijn best 
doen om de Kamer, toch uiteindelijk de baas van het NA, van die noodzaak te overtuigen. 
In twee mails stuur ik u de concepten van de hoofdstukken van het bock. Dan hebt u de kans 
om een voor-inkijk te hebben in de waarde van uw inspanningen bij het NA. Natuurlijk hebt u 
wet wat anders te doen, maar lees dan in elk geval de inleiding, hoofdstuk 3 en de 
slotbeschouwing. 



Het gaat hier dus om een art 10,2e die graag de archieven uitpluist. Op internet vind 
ik: art 10.2e 

Met het beantwoorden van vragen houdt hij zich natuurlijk niet aan de regels van de 
overeenkomst die wij met hebben afgesloten. Maar op de manier waarop hij het doet kan het weinig 
kwaad denk ik. 

Tenslotte: nog eens buitengewoon veel dank. In uw laatste mail werd u blij van mijn 
blijdschap. Laat dat zo blijven. Er is toch veel te weinig blijdschap op de wereld. En natuurlijk 
wens ik u heel veel geluk in 2019 en wij heren van u. 

Extra uitleg, na vragen van mij over hoe ze die vragen beantwoorden, of ze oak scans 
meesturen: 
(-) Wij sturen nooit een scan of een transcript uit een van de documenten naar mensen die 
ons om raad vragen. Wat wij hebben gedaan is een grate database maken met namen van 
Cosel-gedeporteerden en zoveel mogelijk daarin vermeld in welke kampen zij hebben 
verbleven. Die hebben wij gevuld met gegevens van het Rode Kruis, het NIOD, en ook met 
gegevens uit de archieven van Brussel en Parijs. Daardoor krijgen we een redelijk overzicht 
van de route die mensen uit de diverse (39) Coseltransporten zijn gegaan. De meeste mensen 
die vragen om informatie weten helemaal niets over de verdere lotgevallen van hun 
familielid. Wij kunnen hun dan vertellen of die in Cosel uit de trein is gehaald, en naar welke 
kampen hij in eerste instantie is overgebracht. Over die kampen hebben wij informatie en die 
delen wij met hen. Vervolgens kijken wij nog in het persoonsysteem van het RK om te zien of 
daar nog informatie is te vinden en vooral of er in het archief een persoonlijk dossier bestaat 
over de betreffende. Een heel enkele keer gaat de info verder. Een mevrouw in Tel Aviv die 
tientallen jaren heeft gezocht naar het lot van haar vader, kunnen we binnenkort zelfs zijn 
graf laten zien. Deze info komt niet van het RK, naar van een kleine Poolse publicatie die wij 
vonden ter plaatse, waarin zijn naam wordt vermeld. Maar dat is een zeer gelukkige 
uitzondering. Maar zo werken wij dus. 

Goed, lk hink een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant kunnen we streng zijn en alleen voor 
de mensen die echt nog bezig zijn met een onderzoekart 10.2e 	 ) de toegang verlengen. 
Aan de andere kant willen we allebei (NRK en NA) reuring in de Joodse gemeenschap en elders 
voorkomen, dus zouden we de hobbyisten ook best nog een jaar erbij kunnen geven. En wie weet 
hebben jullie echt wat aan het werk wat zij nu doen? Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn, als die 
heren samen met die mevrouw die wilde helpen met de Joodse Raad Cartotheek online krijgen, 
kunnen zorgen dat er een versnelling in het openbaar maken komt. Het zou ook mooi zijn als deze 
mensen een 'gevoel' met jullie krijgen (in de zin van dat we allemaal hetzelfde nastreven met het 
Oorlogsarchief), scheelt ook weer mogelijk gemopper. Wat ze nu niet doen hoor, ze zijn poeslief! 

Wat vind jij? 



Voorstel openbaarheidsbeperking Joodsche Raad Cartotheek 

Periode: 1941-1946 (1980) 
Toegangsnummer: 2.19.294 

Conclusie openbaarheidsoverleg 
De fysieke kaartenbakken krijgen een B-beperking tot 2047, omdat de kaarten bijzondere 
persoonsgegevens bevatten, de jongste persoon in het kaartsysteem geboren is in 1946 en het 
vaststellen van overlijden van alle mensen in de afzonderlijke kaartenbakken een onevenredige 
inspanning vergt. 

Aangezien de kaarten gescand zijn en voorzien van data-entry kunnen bezoekers een scan krijgen 
als de hoofdpersoon op de kaart is overleden. Wanneer de termijn van 100 jaar nog niet 
verstreken is, zullen wij een bewijs van overlijden vragen van de hoofdpersoon op de kaart. Voor 
de overige personen op de kaart is dit niet mogelijk. Aangezien er dus nog wel gegevens van 
mogelijk nog levenden derden op een kaart voor kunnen komen zal bij het verstrekken van de 
scan aan de klant gemeld worden dat hij/zij de gegevens niet zonder meer aan derden mag 
verstrekken. Daarnaast worden de scans via de bestandenpostbus verstuurd. Daarmee handelen 
we in de geest van het Rode kruis, maar houden we wel zoveel mogelijk rekening met de 
persoonlijke levenssfeer van nog levende personen en nabestaanden. 

1. Achtergrond informatie archief 
1.1 Samenvatting inhoud archief 
De Joodsche Raad Cartotheek is ingesteld op last van het Duitse bewind om alle joden te 
registreren en is daarna gebruikt om de deportatie van joden naar de concentratiekampen in 
Duitsland en Polen voor te bereiden. Na de oorlog is de cartotheek gebruikt voor de lotsbepaling 
van de joden die in februari 1941 nog in Nederland waren. 
De cartotheek omvat ongeveer 160.000 kaarten. Tijdens de Duitse inval waren er ongeveer 
140.000 joden in Nederland; door de vervolging zijn ongeveer 104.000 joden gedood. 

1.2 Informatie op de kaarten 
De 160.000 kaarten zijn alfabetisch geordend op achternaam, met voornamen en geboortedatum 
als standaard opgaaf en bevatten drie lagen met informatie: 

Initieel:  gegevens met naam, adres, familiesamenstelling en werkervaring. 
Veranderingen tijdens de oorloq:  verhuizingen; aankomst in kamp Westerbork/ Vucht/Barneveld en 
correspondentie tussen de Joodsche Raad in Amsterdam en kamp Westerbork 
Naoorlogse aantekeningen:  deportatiedatum en terugkeer, naoorlogse woon adressen, wettelijke 
regelingen. 

Met betrekking tot derden op de kaart (vnl. partner, ouders en kinderen) wordt over het algemeen 
alleen de naam en geboortedatum vermeld of een naam en adres. Op lang niet alle kaarten worden 
overigens derden genoemd. 

1.3 Digitalisering en data-entry 
De Joodsche Raad Cartotheek is 2006-2007 gedigitaliseerd en door middel van een database op 
individuele naam toegankelijke gemaakt. De data-entry is alleen uitgevoerd op naam en 
geboortedatum van de hoofdpersoon op de kaart. Hierdoor is het lastiger vast te stellen of iemand 
overleden is. Immers, het is niet verre van onmogelijk dat er twee Abraham Cohens op dezelfde 
datum zijn geboren. Simpelweg alle data (geautomatiseerd) controleren met bijvoorbeeld de data 
van Joods Monument levert wat dat betreft wel een risico op. Op de meeste kaarten is echter de 
geboorteplaats wel terug te vinden. Dit zou dus wel handmatig gecontroleerd kunnen worden. 
Verder kan er dus niet gezocht worden op de derden genoemd op de kaarten. Hier is vaak enkel 
een naam en geboortedatum of adres bekend. 
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76 Totaal 89 

Hoofdpersoon 
55 

derden 
64 Geboren voor 1919 

Geboren in 1919 of later, 
maar aantoonbaar overleden 	 15 10 
Geboren in 1919 of later en 
niet aantoonbaar overleden 
onbekend 

4 4 
2 11 

2. Overwegingen 
Op de kaarten wordt niet letterlijk genoemd dat iemand Joods is. Derden genoemd op de kaarten 
hoeven dit in theorie ook niet te zijn. Van alle ‘hoofdpersonen' kunnen we in elk geval wel 
aannemen dat zij Joods zijn. Dat is een bijzonder persoonsgegeven. 

De jongste persoon in de database waarvan de geboortedatum echt lijkt te kloppen (er zitten wat 
foutjes in) is geboren op 6-7-1946. De verwachting is niet dat er derden genoemd worden op de 
kaarten die jonger zijn dat dit. 

De Joodsche Raad Cartotheek is een collectie die door zowel nabestaanden als (wetenschappelijk) 
onderzoekers veel geraadpleegd wordt. Bij het Rode Kruis hebben nabestaanden altijd 
scans/kopieen van de kaarten gekregen. In theorie is het gerechtvaardigd de hele collectie een B-
beperking te gegeven, maar dat zal er in de praktijk toe leiden dat enkel op basis van 
wetenschappelijk onderzoek inzage verkregen kan worden in de fysieke kaartenbakken. Dit zal 
naar alle waarschijnlijkheid tot een hoop ophef leiden en daarnaast zijn er door de jaren heen al 
heel wat scans verstrekt. Veel kaarten zijn dus al in omloop en ook Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork en Joods Cultureel Kwartier faciliteren scans indien het om directe nabestaanden gaat. 

Het kaartsysteem is met een Metamorfoze project gedigitaliseerd. Dat betekent dus ook dat het 
volledig geconserveerd is. Personen inzage verlenen in de fysieke stukken wil je wat dat betreft 
zoveel mogelijk beperken. Immers, dit komt de staat van de collectie niet ten goede en de collectie 
is juist daarom digitaal beschikbaar. 

De scans en data-entry worden naar alle waarschijnlijkheid toegevoegd aan de huidige CABR 
database. Dit betekent dat bezoekers hier niet mee kunnen werken. Het lijkt er niet op dat er op 
korte termijn een faciliteit beschikbaar komt waarmee bezoekers online of in de studiezaal (beperkt 
openbare) stukken kunnen bekijken. 

De meeste personen in het kaartsysteem zijn na de oorlog niet teruggekeerd uit de kampen. Van 
de personen die wel zijn teruggekeerd is inmiddels naar alle waarschijnlijkheid ook het merendeel 
overleden. De kans dat personen nog in leven zijn is dus erg klein, maar het kan niet worden 
uitgesloten. Een kleine steekproef van 75 personen geeft het volgende beeld: 

Op een kaart stonden twee hoofdpersonen, vandaar dat het totaal op 76 komt. Een persoon kan 
meerdere kaarten hebben. Uit bovenstaande blijkt 92,11% van de hoofdpersonen en 79,78% van 
de derden met zekerheid overleden. In het geval `onbekendi is ingevuld komt dit voort uit het feit 
dat er enkel een naam en adres op de kaart staat weergegeven. Dit is regelmatig het geval bij 
derden. 

3. Voorstel openbaarheidsbeperking 
Ik zou willen voorstellen in de beperking een onderscheid te maken tussen het fysieke en digitale 
archief. 

3.1 Fysieke collectie 
Het hele archief bevat bijzondere persoonsgegevens van mogelijk nog levenden personen. Het is 
niet vast te stellen of alle personen in een kaartenbak overleden zijn. Wat dat betreft zou ik willen 
voorstellen de gehele fysieke collectie een B-beperking te geven. Aangezien de jongste persoon 
geboren is in 1946 zou ik voorstellen dat deze beperking geldt tot 1-1-2047. 



3.2 Digitale collectie 
Met de digitale collectie zou ik willen voorstellen flexibeler om te gaan. Dit kan namelijk per kaart 
bekeken worden. Hierbij zijn wel weer een aantal varianten mogelijk: 

1. Scans verstrekken indien hoofdpersoon aantoonbaar overleden 
In dit geval wordt na overleg van een bewijs van overlijden of indien de hoofdpersoon van 
de kaart langer dan 100 jaar geleden geboren is een scan van de kaart verstrekt. Er wordt 
in dit geval dus niet gekeken of ook alle genoemden derden overleden zijn. Ik zou hierbij 
dan wel een soort disclaimer voegen dat mensen de scans niet zomaar online mogen 
plaatsen of publiceren. 
Er moet in dat geval wel afgestemd worden hoe we omgaan met personen waarvan niet 
vastgesteld kan worden of zij overleden zijn, omdat er te weinig gegevens bekend zijn. 

2. Scans verstrekken indien alle genoemde personen aantoonbaar zijn overleden 
In dit geval wordt er enkel een scan verstrekt indien alle personen op een kaart overleden 
zijn. Aangezien bezoekers niet weten wie er op een kaart staan vermeld zal de controle van 
derden bij dienstverlening komen te liggen. Hiervoor zou bijvoorbeeld Joods Monument of 
de personenportal NOB gebruikt kunnen worden of navraag bij het CBG gedaan kunnen 
worden. Ook hier is dan wel hoe we ermee omgaan als niet vastgesteld kan worden of 
iemand overleden is, omdat er bijvoorbeeld geen geboortedatum bekend is. 



4. Voorbeelden 
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