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    Foto zu einer  SPIEGEL-Reportage  über die 
„Drei von Breda“,  22.8.1977,  S.  86.  

  
 
 
 
 

 

 
 

DIA-Graduiertenkolleg 
 

“Krieg, Besatzung, Verbrechen.  
Abrechnung und Aufarbeitung in 

Deutschland und den Niederlanden 
nach 1945“ 

 
29 Juni 2018, 9:30 uur - 13:30 uur 
Universiteit van Amsterdam 
Kloveniersburgwal 48, Bushuis F2.08B 

 
 
Dat de opkomst van het nationaalsocialisme in de jaren dertig zulke grote gevolgen 
zou hebben voor Europa hield niemand voor mogelijk. De bezetting en vernietiging 
van grote delen van het Europese continent hebben diepe sporen nagelaten tot de 
dag van vandaag. In dit Graduiertenkolleg bespreken we projecten die zich richten 
op de nasleep van de Tweede Wereldoorlog vanuit een juridisch, politiek en soc i-
aal-maatschappelijk perspectief. Daarbij moest steeds een balans gezocht worden 
tussen afrekening, gerechtigheid, verwerking en genoegdoening. Dat de reikwijdte 
van deze balans groot was blijkt wel uit de thema’s van dit GK, variërend van pol i-
tiek, media, rechtspraak en democratische instituties. Veel conflicten keerden ook 
steeds opnieuw terug. Ter inleiding spreekt Christoph Kreutzmüller over de stand 
en ontwikkeling van de ‘Aufarbeitung’ van het nationaalsocialisme in Duitsland, 
met bijzondere aandacht voor de wisselwerking tu ssen lokaal-historisch engage-
ment, onderzoek in opdracht en het wetenschappelijk deb at. 
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9:30-11:30 uur: 1. Sektion 
 
Christoph Kreutzmüller (Jüdisches Museum, Berlin): Keynote: NS-Aufarbeitung zwi-
schen lokalen Projekten, Auftragsforschung und Elfenbeinturm  
 
Kristina Meyer (Jena): „Der andere Schlussstrich. Die SPD und die NS-
Vergangenheit in der Ära Brandt“ – einverstanden? 
 
Commentaar: Peter Romijn (NIOD) 
 
Moderatie: Christina Morina (DIA) 
  
Lunch 
  
12:00-13:30 uur: 2. Sektion  
 
 
Felix Bohr (Göttingen): Schuld und Schlussstrich – Bundesdeutsche Hilfe für im Aus-
land inhaftierte NS-Täter  
 
Rick Tazelaar (IfZ München): „Im Amte des Ministerpräsidenten gibt es keine akt i-
ven Nazis.“ Die Bayerische Staatskanzlei, das Personalwesen der Ministerialverwa l-
tung und die NS-Vergangenheit 1945–1967 
 
Commentaar: Christoph Kreutzmüller 
 
Moderatie: Hanco Jürgens (DIA) 
  
13:30 uur koffie & einde  
 


