
HET PUBLIKATIEPLAN VAN 1948

en het Rijksinstituut werd in september '47 bij koninklijk besluit' her-
opgericht; dat besluit bepaalde kortaf: 'Er is een Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie, dat tot taak heeft een wetenschappelijk onderzoek
in te stellen naar de geschiedenis van Nederland gedurende de Tweede
Wereldoorlog'; naast het Directorium kwam er (dat was een denkbeeld
van mij geweest) een Commissie van Bijstand, waarin o.m. de georgani-
seerde oud-illegaliteit en de belangrij kste Kamerfracties vertegenwoor-
digd waren.

Enkele maanden later nu, in januari '48, verzocht de minister, dr. Jos
J. Gielen, het Directorium, hem een publikatieplan voor te leggen. Het
stuk, door mij in overleg met de wetenschappelijke staf van het instituut
in concept opgesteld, werd in mei aan de minister toegezonden" en
bevatte omtrent wat binnenskamers 'het Hoofdwerk' was gaan heten, het
volgende:

'Van de aanvang af heeft het in de bedoeling gelegen van het Directorium, de
arbeid van het Rijksinstituut te bekronen met een wetenschappelijk werk, dat op
grond van de totale verzamelde kennis een gedetailleerd beeld zou geven van de
geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Het Directorium
hoopt, dat in deze geschiedenis te zijner tijd ook de lotgevallen van de overzeese
gebiedsdelen beschreven zullen kunnen worden. Het accent zal echter stellig
vallen op de geschiedenis van bezet Nederland in engere zin. Kennisneming van
hetgeen tot dusver als samenvattende historie van Nederland in de Tweede
Wereldoorlog verschenen is of verschijnt, heeft bij het Directorium slechts de
overtuiging versterkt, dat een samenvattend werk, als hier bedoeld, wenselijk
is.

In dat samenvattende werk zullen alle aspecten van het onderzoek van het
Rijksinstituut, welke niet in andere publikaties tot uiting gebracht worden, hun
plaats kunnen vinden. Met de voorbereiding dier uitgave zal veel tijd gemoeid
zijn. Men hoede zich voor overhaasting. Zou men te vroeg overgaan tot het op
schrift stellen van een relaas, dan zou men de kans lopen, het geschrevene telkens
op grond van nieuw materiaal te moeten herschrijven.

Over de vraag, of de leiding bij het voorbereiden en schrijven van dit
hoofdwerk aan één dan wel meerdere historici toevertrouwd moet worden, hoopt
het Directorium Uwe Excellentie binnen afzienbare tijd een nader advies te doen
toekomen. Het vertrouwt echter, dat met inachtneming van alle genoemde
factoren deze wetenschappelijke geschiedenis van Nederland in de Tweede
Wereldoorlog in de periode 1955-1960 zal kunnen verschijnen. Aan de voorbe-
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