
BESTUDEERDE ARCHIEVEN EN COLLECTIES

(overzichten die tezamen meer dar. 30000 pagina's tellen) heb ik twee-
maal doorgewerkt, erop aantekenend welke stukken ik wilde zien - men
kan dus ook constateren wat ik ongelezen heb gelaten. Wie de contem-
poraine geschiedenis beoefent en alles wil lezen dat bewaard gebleven
is, verdrinkt in de kortste keren in immense hoeveelheden stukken: men
moet durven overslaan, men moet durven kiezen. Van elke collectie die
ik doorwerkte, vaak ook van elke bundel stukken die ik las, hield ik
aantekeningen bij op aparte kaarten - al die aantekeningen zijn opgeno-
men in mijn kwartaalverslagen en de kaarten zelf, alle systematisch
gegroepeerd, zijn bewaard gebleven.

Hetzelfde geldt voor de publikaties. Van elke publikatie legde ik een
kaart aan waarop ik niet alleen de gebruikelijke bibliografische gegevens
vermeldde maar ook het jaar en de maand waarop ik die publikatie las
en (aan de achterzijde) in welk opzicht zij voor mij van betekenis was.
Ook deze gegevens werden in mijn kwartaalverslagen opgenomen en
ook deze kaarten (alfabetisch gerangschikt) zijn bewaard gebleven.

De tweede reden waarom ik een volledige opgave van doorgewerkte
archiefstukken en publikaties overbodig vind, is dat zulk een opgave een
suggestie van volledigheid zou wekken waarvoor geen enkele reden is.
Ik heb mij in honderdduizenden stukken verdiept maar in miljoenen niet
- ik heb over de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog duizenden publikaties gelezen, maar ook duizen-
den (speciaal die welke in de laatste vijftien jaar zijn uitgekomen) onge-
lezen moeten laten. Anders gezegd: mijn volledige opgave zou voor
verder onderzoek door derden onvoldoende zijn. Wie tot dat onderzoek
wilovergaan, dient zich te oriënteren aan de hand van de beschrijvings-
hulpmiddelen en het Centraal Trefwoorden-register alsmede van de
systematische bibliotheek-catalogus van het instituut.

*

Wat de archiefstukken betreft welke ik doorwerkte, wil ik mij tot de
volgende beknopte mededelingen beperken.

Die archiefstukken waren, zoals al vermeld, in de eerste plaats stukken
die in collecties van het instituut zijn opgenomen. Van die collecties resp.
archieven, voorzover doorgewerkt (dit betrof vrijwel steeds een selectie,
gemaakt aan de hand van de beschrijvingshulpmiddelen), laat ik hier een
opgave volgen. De volgorde sluit aan bij de nummers (ze zijn tussen
haakjes vermeld) die de betrokken collecties resp. archieven binnen de
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