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Geachte raadsleden, 

Op 9 februari 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over de betrokkenheid van de gemeente 
Amsterdam bij het onderzoek door Proditione Media naar en de totstandkoming van het boek 
‘Het verraad van Anne Frank’1. Het college heeft toegezegd om nog terug te komen over de 
mogelijkheid om de bijdrage van €100.000,- die de gemeente heeft geleverd aan Proditione Media 
terug te vorderen.   

De gemeente Amsterdam heeft nadrukkelijk geen inhoudelijke bemoeienis gehad met het 
onderzoek, de methodiek, dan wel de uitkomst van het onderzoek, zoals gebruikelijk bij 
onafhankelijk onderzoek waaraan de gemeente bijdraagt. In 2017 is de gemeente Amsterdam 
benaderd door Proditione Media (de organisatie achter het onderzoeksteam Cold Case Diary) met 
het verzoek om bij te dragen aan onderzoek, zowel financieel, als door toegang te verlenen tot de 
nodige documentatie uit het Stadsarchief. Het voorstel was dat al deze data, met mogelijk 
relevante informatie over een belangrijke en pijnlijke periode in de Amsterdamse geschiedenis, 
inclusief de documentatie uit het Stadsarchief, in één onderzoekdatabase terecht zouden komen. 

Met de aanvraag werd door Proditione Media toegezegd de onderzoekdatabase beschikbaar te 
stellen aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, het Nationaal 
Archief en het Stadsarchief. Deze drie partijen vallen onder de Nationale Archiefwet, waarmee het 
beheer en de toegang tot de documenten is geregeld, en geborgd is dat met privacygevoelige 
informatie uit de onderzoekdatabase zorgvuldig wordt omgesprongen. De overdracht van de 
onderzoekdatabase zou na de publicatie van het onderzoek zo snel mogelijk plaatsvinden. 

Het doel van de bijdrage van de gemeente Amsterdam was om 1) de onderzoekdata te delen met 
het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, het Nationaal Archief en het 
Stadsarchief die ze waar mogelijk openbaar kunnen maken 2) de aanpak, methodiek en software 
beschikbaar te maken voor iedereen die het wil gebruiken voor toekomstig onderzoek 
(bijvoorbeeld voor kennisinstellingen en studenten). 

De basis van de terugvordering zou moeten zijn in welke mate deze doelen zijn behaald. Dat is 
onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen juridische grond is om het bedrag terug te 
vorderen. De onderzoeksaanpak is voldoende gevolgd en de met de gemeente gemaakte 
afspraken zijn voldoende nagekomen.  

                                                                    
1 https://amsterdam.raadsinformatie.nl/modules/1/Berichten%20uit%20het%20college/731543  
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Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl 

 
Tot slot: er zijn tot nu tot 8200 documenten opgeleverd aan het Stadsarchief. Deze zijn inmiddels 
toegankelijk voor iedereen. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
Shula Rijxman 
Wethouder ICT en Digitale Stad  
  

 


