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Waarom de Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun 
Slachtoffers?

Machthebbers die heel het doen en laten 
van de samenleving controleren en die 
mensen onderdrukken en doden. Het 
lijkt iets van lang geleden en ver weg. In 
Nederland hebben we er gelukkig ook 
al bijna 70 jaar niet meer mee te maken 
gehad. Niet overal in Europa is men zo 
gelukkig geweest. Kijk naar de landen 
van het voormalige communistische blok 
in Oost-Europa. Daar is nog maar 25 jaar 
meer vrijheid, en bovendien nog niet 
overal. In Wit-Rusland worden nog steeds 
mensen vastgezet –  of erger – omdat ze 
niet doen wat dictator Viktor Loekasjenko 
eist. Op andere plekken proberen oud-
communisten zich terug te vechten. 

Het is hiervoor dat de “Stichting 
Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun 
Slachtoffers” (SGTRS) aandacht vraagt. 
Vrijheid is er niet vanzelf. Die moet je – 
vreemd uitgedrukt – bevechten. Dat kan 
gelukkig met woorden, argumenten en 
door de afschrikwekkende voorbeelden uit 
het  verleden in de herinnering te houden. 
De SGTRS zet zich daar voor in en wil met 
name jongeren bewust maken van het 
gevaar van totalitaire regimes, of ze nu links 
of rechts zijn, communistisch of fascistisch. 

De SGTRS werkt samen met andere, 
gelijkgezinde organisaties in het Platform 
Europese Herinnering en Geweten 
(www.pemc.eu). SGTRS is founding 

member van dit Platform; een Europese 
koepelorganisatie, waarvan 48 organisaties 
(en dit aantal is groeiend) uit dertien EU-
landen en de landen Canada, VS, IJsland, 
Oekraïne en Moldavië lid zijn. Misschien 
niet geheel toevallig komen de meeste 
leden uit landen in oostelijk Europa. Bij hen 
is de herinnering aan het totalitarisme het 
meest vers. 

In eigen land wil de SGTRS in eerste instantie 
werken aan  betrouwbare voorlichting, met 
name in het onderwijs. Daarbij laat zij zich 
voeden door de informatie van de andere 
Platformleden. Immers, wij hebben in ons 
land geen communistische overheersing 
gehad, zij wel. Anders gezegd, SGTRS is 
ambassadeur van het Platform. 

In het korte bestaan van het Platform is 
er al veel gedaan. Het Platform heeft in 
samenwerking met andere Platformleden 
de reader ‘Lest we forget’ uitgebracht, 
bedoeld voor leerlingen van de middelbare 
school. Deze reader is een boek met 
verhalen van mensen die geleden hebben 
onder de twee totalitaire dictaturen: 
nationaal socialisme en communisme. 
Hier heeft SGTRS ook een bijdrage aan 
geleverd. De reader is primair in het 
Engels, Duits en Frans uitgebracht. Verder 
wordt de reader nu ook in het Tsjechisch 
uitgebracht. Aan andere vertalingen 
wordt gewerkt. SGTRS streeft naar een 



Nederlandse vertaling. Verder heeft het 
Platform in samenwerking met de leden 
een reizende tentoonstelling gemaakt. Een 
tentoonstelling genaamd ‘Totalitarianism 
in Europe’. Deze bestaat uit panelen met 
informatie over aantallen slachtoffers 
(deportaties, massamoorden) van de twee 
totalitaire regimes: nationaalsocialisme en 
communisme. Per land twee panelen. Zo 
kan men constateren hoeveel slachtoffers 
er zijn gevallen tijdens het ene regime 
en het andere regime. Verder streeft het 
Platform er naar om de misdaden van het 
communisme aan de kaak te stellen.  

Wat is de zin van dit alles? In ons land 
streven we naar een echte Europese 
verbonden heid. Natuurlijk geen opge-
legde. SGTRS is ervan overtuigd, dat 

eenheid gebaseerd op interesse voor 
elkaars geschiedenis, dus de recente 
Europese geschiedenis, en met name de 
tragische geschiedenis van de totalitaire 
machten, tot werkelijke verbondenheid 
leidt. Want: zonder geschiedenis en 
herinnering geen identiteit! Dit geldt 
niet alleen voor mensen, maar ook voor 
samenlevingen. Dus ook voor Europa. 
Wij juichen het dan ook toe dat men in 
Europees verband (programma ‘Europe 
for Citizens’) werkt aan het openleggen 
van die Europese geschiedenis om zo tot 
een Europese identiteit te komen. SGTRS is 
actief in verschillende Europese netwerken 
die zich inspannen met het openleggen 
van die recente Europese geschiedenis. Het 
Platform is zo’n netwerk. 

Tenslotte. SGTRS is een NGO met een 
minimaal budget. Dit houdt in dat de 
SGTRS moet bestaan van giften van mensen 
die sympathie hebben voor de doelstelling, 
en hoe wij er inhoud aan geven. Daarom is 
elke gift aan onze stichting welkom. U kunt 
ook vaste donateur worden. Als u dit wilt, 
kunt u dit kenbaar maken via onze website 
(tab ‘contact’), of ons e-mailen naar sgtrs@
sgtrs.nl. Wij zullen u dan (per mail) op de 
hoogte houden van onze activiteiten.
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