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Samenvatting De oorlog verzameld 
 
Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie dat drie dagen na de bevrijding van Nederland werd 
opgericht en waarvoor al tijdens de bezetting voorbereidingen werden getroffen, kreeg bij zijn 
oprichting de taak informatie over de Tweede Wereldoorlog te verzamelen en met behulp van die 
informatie de geschiedenis van de bezetting van Nederland te schrijven. Uiteraard heeft de vorming 
van de collectie van het instituut een directe relatie met de Tweede Wereldoorlog. Maar daarnaast 
kende het verzamelwerk een eigen dynamiek. Die werd niet alleen bepaald door het verzameldoel, 
maar ook door het cultureel/ maatschappelijke klimaat in de decennia die aan de oprichting van het 
instituut vooraf gingen, het beleid van andere naoorlogse instellingen en het Algemeen Rijksarchief, 
en de persoonlijkheid en oorlogservaringen van de mensen die het verzamelwerk deden.  

In dit boek staat de vorming van de collectie tussen 1945 en 1950 centraal. Dat zijn de jaren 
waarin niet alleen een groot deel van de archieven van het Duitse bezettingsbestuur en Nederlandse 
nationaalsocialistische instellingen binnen kwamen, maar waarin eveneens 500 dagboeken, 5000 
naoorlogse en 20.000 nationaalsocialistische publicaties, talloze getuigenissen, 100.000 foto’s, 250 
films, kopieën van documenten in de geallieerde Document Centers in Berlijn, 900 verschillende 
illegale bladen, 5000 aanplakbiljetten, alle tijdens de bezetting verschenen kranten en tijdschriften in 
de collectie een plaats hadden gekregen. Daarnaast hadden verschillende medewerkers een groot 
aantal getuigen geïnterviewd en had het instituut 34 woordelijke verslagen van naoorlogse processen 
geproduceerd. In 1950 was er genoeg verzameld om omvangrijke wetenschappelijk verantwoorde 
publicaties te gaan maken.  

Voor een goed begrip van het ontstaan van de collectie in deze periode worden in dit boek 
twee eerder begonnen maatschappelijk/culturele processen in verband gebracht met de oprichting van 
het instituut en de verzamelactiviteiten van de toenmalige medewerkers. Het gaat om de 
ontwikkelingen op het gebied van informatiebeheer en educatie die bekend zijn geworden onder de 
naam ‘bibliotheek- en documentatiebeweging’, en om de antimoderne tendens in het culturele klimaat 
van het derde en vierde decennium van de twintigste eeuw. Daarnaast wordt uiteengezet hoe een 
aantal meer praktische problemen die zich met betrekking tot archieven uit de bezettingsperiode 
voordeden, mede bepalend waren voor de samenstelling van de collectie en de positie van het 
instituut. In verband met dat laatste wordt in dit boek aandacht besteed aan de rol van het Algemeen 
Rijksarchief tijdens en na de bezetting, en aan de omgang met archiefmateriaal uit de oorlog door de 
Bijzondere Rechtspleging en enkele organisaties die zich bezighielden met het opsporen van vermiste 
slachtoffers van de Duitse bezetting. De methoden die medewerkers van het Rijksinstituut tegen deze 
achtergrond en binnen deze naoorlogse verhoudingen toepasten om de oorlog te documenteren, 
worden in de desbetreffende hoofdstukken gedetailleerd weergegeven. Zo komt aan de orde op welke 
schaal interviews werden gebruikt als historische bron, en hoe vernieuwend dat was. Ook wordt 
uitgebreid beschreven hoeveel aandacht er uitging naar documenten van particulieren, zoals 
dagboeken, welke criteria bij het accepteren van dit materiaal een rol speelden en in wat voor 
chaotische toestand de meeste nationaalsocialistische archiefbestanden bij het instituut binnen 
kwamen.  

De eerste langdurige ontwikkeling die in dit boek in verband wordt gebracht met de oprichting 
van het instituut en de samenstelling van de collectie, is de oriëntatie op het verleden die voor het 
culturele klimaat van het derde en vierde decennium van de twintigste eeuw zo kenmerkend was. De 
wijdverbreide belangstelling voor wat we nu ‘nationaal erfgoed’ noemen, heeft er aan bijgedragen dat 
het instituut door de Nederlandse overheid is opgericht. De verbindende historische mythe waarin een 
relatie werd gelegd tussen De Opstand en het Nederlandse volk tijdens de bezetting, had onder andere 
tot gevolg dat een nationale oorlogscollectie noodzakelijk werd gevonden. Opmerkelijk is dat die hang 
naar het verleden niet alleen sterker werd door de bezetting van Nederland, maar ook door het vanuit 
het Duitse bezettingsbestuur gestimuleerde cultuurbeleid van het departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming (OWK) tijdens de oorlog. De dubbele stimulans van nationale 
gevoelens kwam tot uitdrukking in de voorbereidingen voor de oprichting van het Rijksinstituut. Naast 
prof. dr. N.W. Posthumus nam mr. J.K. van der Haagen, een hoge ambtenaar van het departement van 
OWK, hierbij een belangrijke plaats in. Van der Haagen kwam dankzij het cultuurbeleid van het 
Duitse bezettingsbestuur in de gelegenheid een nationale kunstcollectie aan te leggen. Tegelijkertijd 
spande hij zich tijdens de bezetting in voor de oprichting van het Rijksinstituut voor 
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Oorlogsdocumentatie en na de bevrijding voor het in stand houden ervan. Ook minister in 
ballingschap dr. G. Bolkestein maakte in Londen, in overleg met de latere chef van het Rijksinstituut 
L. de Jong, plannen voor een nationaal instituut. Die plannen waren voor een belangrijk deel 
gebaseerd op historiserende nationale gevoelens en op de verwachte en vanuit Londen gestimuleerde 
toestroom van documenten van burgers die de bezetting hadden meegemaakt. De oriëntatie op het 
verleden ging gepaard met een sterke behoefte aan het documenteren van het heden, de bezetting. Het 
verklaart de grote belangstelling van het instituut voor dagboeken en andere persoonlijke 
getuigenissen en het enthousiasme waarmee dit materiaal aan het instituut werd afgestaan. 

Uit de andere rond de eeuwwisseling begonnen ontwikkeling, de bibliotheek- en 
documentatiebeweging, kwamen verschillende instrumenten voort om aan specifieke en meer 
algemene informatiebehoeften van de modernisering van Nederland te voldoen. Een van die 
instrumenten was de openbare bibliotheek of leeszaal. In haar streven naar voor iedereen bereikbare 
openbare bibliotheken maakte de leeszaalbeweging de ontwikkeling van de bevolking tot een 
nationaal belang. De missie waarmee het Rijksinstituut zich in zijn eerste jaren positioneerde, had 
vergelijkbare emanciperende, verbindende en educatieve doelen. Het maatschappelijk belang van het 
verspreiden van kennis over de Tweede Wereldoorlog, de verantwoordelijkheid die de regering wilde 
dragen voor het documenteren van de oorlog en de verbinding die het instituut legde tussen nationaal 
belang en gezamenlijke strijd van de bevolking, liggen in het verlengde van de leeszaalbeweging.  

Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie afficheerde zich nadrukkelijk als een 
documentatie-instelling. Het verzamelde een diversiteit aan bronnen die inzicht konden geven in de 
bezettingsperiode. In die vrije manier van verzamelen is het verwant aan een andere ontwikkeling op 
bibliotheekgebied die aan het eind van de negentiende eeuw binnen het bedrijfsleven begon met het 
ontstaan van de ‘speciale bibliotheek’. Dit product van de industrialisering en internationalisering van 
de maatschappij bleef binnen het bedrijfsleven en bij de overheid bestaan, maar ging daarnaast een 
ander, maar wel herkenbaar leven leiden in de instellingen die de economisch historicus Posthumus al 
of niet samen met anderen oprichtte. Naast het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie is dat 
bijvoorbeeld het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.  
 Meer praktisch bestuurlijk deden zich tijdens en direct na de oorlog een aantal problemen voor 
die grote invloed hebben gehad op de samenstelling van de collectie. In dit boek wordt aangetoond dat 
het Algemeen Rijksarchief niet geëquipeerd was om archieven die in de oorlog gevormd waren en na 
de bevrijding aan de staat toevielen, te beheren. Om toch enige zekerheid te creëren voor de toekomst 
van deze archieven was het, naast de behoefte aan een nationale oorlogscollectie, om die reden voor de 
overheid belangrijk dat het instituut een rijksinstelling zou worden. In dat opzicht kan de 
verantwoordelijkheid die de overheid voor het instituut wilde hebben, gezien worden als een 
noodgreep. Vooral het beheer van archieven van Duitse en Nederlandse nationaalsocialistische 
organisaties kon vanwege de vertrouwelijke aard van dit materiaal niet aan een particuliere instelling 
worden overgelaten. In eerste instantie was het ook de bedoeling dat het instituut organisatorisch 
gelieerd zou worden aan een zogenoemde Historische Staatscommissie met vergaande juridische 
bevoegdheden zoals het onder ede horen van getuigen. De plannen voor deze commissie, die er niet 
gekomen is, hebben niet alleen invloed gehad op de manier van interviewen van enkele 
instituutsmedewerkers, maar ook meer in het algemeen de oordelende houding van het instituut 
bevorderd.  

De noodzaak voor verschillende naoorlogse organisaties om gebruik te maken van de 
informatie in archieven van vooral nationaalsocialistische origine, die onder de zorg van de overheid 
vielen, leidde tot problemen. Voor de Bijzondere Rechtspleging waren deze archieven een belangrijke 
bron voor het verzamelen van bewijsmateriaal. Tussen de Bijzondere Rechtspleging en het instituut 
kwam een samenwerking tot stand waarin de belangen van historici en juristen niet altijd met elkaar in 
overeenstemming konden worden gebracht. De gewoonte van medewerkers van de Bijzondere 
Rechtspleging om documenten uit archieven te verwijderen en de restanten vaak in wanorde achter te 
laten, was strijdig met het belang van historici bij integraal bewaarde archieven en met de 
verantwoordelijkheid van de overheid om die integriteit te bewaken. Vooral archivaris J. Steur van het 
toenmalige Bureau Den Haag van het Rijksinstituut was bereid restanten van nationaalsocialistische 
archieven te accepteren, ook al waren L. de Jong en andere medewerkers het niet altijd met zijn 
verzamelbeleid eens. De toevloed aan ongeordend materiaal in Den Haag leidde tot veel chaos, maar 
ook tot het behoud van archieven, of delen daarvan, die anders waarschijnlijk verloren waren gegaan. 
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Daarnaast ontstond er tussen het instituut, vooral vertegenwoordigd door De Jong en dr. A.E. Cohen, 
en het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (DGBR) een samenwerking die onder 
andere tot gevolg had dat documenten van het instituut zodanig werden beschreven dat medewerkers 
van de Bijzondere Rechtspleging snel konden zien of ze voor de bewijsvoering nuttig waren. Tot op 
zekere hoogte identificeerden De Jong en Cohen zich met het werk van de Bijzondere Rechtspleging. 
Naast de plannen voor een Historische Staatscommissie heeft de samenwerking met het DGBR aan de 
oordelende houding van het instituut bijgedragen. 

Van grote invloed op de verdeling van archieven uit de Nederlandse kampen en van de Joodse 
Raad over het Informatiebureau van het Nederlandse Rode kruis en het Rijksinstituut, was de strijd die 
tot de herfst van 1946 gevoerd werd tussen verschillende instellingen die vermiste en vermoorde 
personen, in het bijzonder Joden en politieke gevangenen, op wilden sporen. Het Informatiebureau en 
het Afwikkelingsbureau Concentratiekampen speelden hierin de belangrijkste rol, het Rijksinstituut 
stond er geheel buiten. Toch was het conflict van belang voor de vorming van de collectie van 
Oorlogsdocumentatie. Toen de opsporings- en inlichtingentaak eind 1946 in zijn geheel was 
ondergebracht bij het Informatiebureau, kwam er veel archiefmateriaal van het Afwikkelingsbureau 
dat voor het werk van het Informatiebureau niet van belang was, naar het instituut.  

Terwijl historici het er al lang over eens zijn dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 
niet alleen vanuit het analysekader ‘collaboratie en verzet’ geschreven kan worden, krijgt de 
geschiedenis van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie nog steeds een plaats binnen dit kader. 
Onafhankelijk van de persoonlijke verdiensten en oorlogservaringen van de medewerkers die sinds 
mei 1945 in dienst kwamen, kreeg het instituut een aan het verzet gelieerd aanzien. Het is gebruikelijk 
geworden het instituut te zien als een ‘goede’ reactie op het kwaad van de bezetting. Dit boek wil 
aantonen dat onderzoek naar de geschiedenis van de collectie vanuit een ruimere historische 
invalshoek, meer inzicht geeft in de geschiedenis van het instituut, de omgang met archieven na de 
bevrijding en de samenstelling van de collectie.  
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