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Jacob Kohnstamm volgt Hans Blom op als voorzitter Verzetsmuseum Amsterdam
Jacob Kohnstamm is per 1 januari 2018 de nieuwe bestuursvoorzitter van het Verzetsmuseum
Amsterdam. Kohnstamm is de opvolger van emeritus hoogleraar en oud-NIOD-directeur Hans
Blom, die deze functie sinds januari 2010 vervulde.
Hans Blom was vanaf 1 januari 2010 bestuursvoorzitter van Verzetsmuseum Amsterdam. Hij was de
opvolger van Eberhard van der Laan, die deze functie bekleedde van januari 2000 tot zijn
ministerschap in november 2008. Tijdens het voorzitterschap van Hans Blom is het Verzetsmuseum
uitgebreid met Verzetsmuseum Junior, dat in 2013 werd geopend, en groeiden de bezoekersaantallen
van 57.748 in 2010 tot 105.679 in 2017.
Met het neerleggen van het voorzitterschap van het Verzetsmuseum, beëindigt Hans Blom tevens zijn
laatste formele functie op het gebied van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Met een
mini-symposium op 12 februari neemt Hans Blom officieel afscheid van het Verzetsmuseum en van
het werkveld.
Jacob Kohnstamm (Wassenaar,1949) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en
werkte aansluitend als advocaat. Kohnstamm is lid van D66. Tussen 1981 en 2004 werd hij
achtereenvolgens lid van de Tweede Kamer, partijvoorzitter, Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en lid van de Eerste Kamer. Van 1 augustus 2004 tot 1 augustus 2016 was hij voorzitter van
het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), inmiddels Autoriteit Persoonsgegevens geheten.
In deze hoedanigheid waarschuwde hij regelmatig voor de groeiende invloed van de
informatietechnologie en de aantasting van de privacy die daaruit kan voortvloeien. Sinds 1 april 2016
is Kohnstamm voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Daarnaast vervult
Kohnstamm het vicevoorzitterschap van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. Kohnstamm is al
sinds januari 2016 lid van het bestuur van het Verzetsmuseum
Hans Blom (Leiden,1943) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1975 ook
promoveerde. Hij was van 1983-2007 hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam en van 1996-2007 directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
(NIOD). Hij leidde grote onderzoeksprogramma’s voornamelijk over thema’s uit de geschiedenis van
Nederland in de negentiende en twintigste eeuw met als bijzondere specialisaties de geschiedenis
van de verzuiling en de periode van de jaren van en rond de Duitse bezetting. Bekendheid bij een
groter publiek verwierf Blom met zijn inaugurele rede uit 1983: In de ban van goed en fout?
Wetenschappelijke geschiedschrijving van de bezettingstijd in Nederland, en door zijn medewerking
aan enkele historische onderzoeksrapporten over zeer gevoelige onderwerpen uit het recente
verleden, zoals De Affaire Menten (1979) en Srebrenica: Een ‘veilig gebied’ (2002). Sinds 2008 is hij
met emeritaat.
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