
Het oorlogsarchief aan het
Leeghwaterplein in Den Haag
omvat 1300 strekkende meter mate-
riaal. Gegevens over 1,5 miljoen Ne-
derlanders zijn er verpakt in zuur-
vrije dozen en ondergebracht in kas-
ten. Ze worden bewaard bij een con-
stante temperatuur van 18 graden
en een relatieve luchtvochtigheid
van 50 procent. ,,Dit archief is rela-
tief onbekend,’’ zegt medewerker Al-
bert Oosthoek. Opzienbarend, ge-

zien de
grote col-
lectie
docu-
men-

ten

over de oorlog in Europa en Neder-
lands-Indië.
,,Kamparchieven en deportatie-

lijsten moesten na de Tweede We-
reldoorlog worden verzameld.
Kamp Amersfoort, het Joodse bevol-
kingsregister van Westerbork, de
cartotheek van de ‘Joodsche Raad’:
het is allemaal in ons bezit.’’

Registratiekaart
De registratiekaart van Anne Frank
komt tevoorschijn. De datum van
vertrek uit Westerbork naar Ausch-
witz is er later bijgeschreven: 3 sep-
tember 1944. ,,Dit was een dyna-
misch archiefstuk,’’ legt Oosthoek
uit. ,,Het kaartje is wat beschadigd,
want het is al zó vaak bekeken. Nu
hoeft dat niet meer, deze cartotheek
is volledig gedigitaliseerd.’’

Het begin van iedere speurtocht
gaat nu via de computer. Ook me-
dewerkers van het Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork en
het Joods Historisch Museum

kunnen inloggen. Ze zijn speciaal
geautoriseerd.
De complete inhoud van de reeds

gedigitaliseerde cartotheken is nog
niet voor het grote publiek beschik-
baar. ,,Privacy is een rem op het
naar buiten brengen van dit soort
collecties. We zijn aan het onderzoe-
ken welke mogelijkheden er zijn om
dit via een website voor het publiek
toegankelijk te maken. Rekening
houdend met de Wet bescherming
persoonsgegevens en de wensen van
belangenorganisaties.’’
In de tussentijd gaat de digitalise-

ring verder. Nu staat de gevange-
nenadministratie van het ‘Oranjeho-
tel’, de strafgevangenis in Schevenin-
gen, op de agenda. Na de digitalise-
ring worden de namen geïndexeerd

en in een databestand gezet. Oost-
hoek pakt een omvangrijk boek, een
register van aangekomen en ver-
trokken personen in 1941. Het Sche-
veningenarchief, waarvan het groot-
ste gedeelte overigens verloren is ge-
gaan, omvat tevens talloze kaarten,
opgeslagen in rijen kaartenbakken.
,,Veel gevangenen uit Scheveningen

gingen naar kamp Vught. Op deze
kaarten staat wanneer ze daar heb-
ben gezeten en wanneer ze voor de
Duitse rechter kwamen. Momenteel
doet de stichting Oranjehotel onder-
zoek naar de gevangenen, onder wie
veel verzetsmensen.’’

Brieven
In 1946 waren honderden mensen
betrokken bij het opsporingswerk,
nu werken er nog drie personen.
Nog altijd komen er zo’n 1200 brie-
ven per jaar binnen, dagelijks heeft
men te maken met menselijk leed.
,,Op één dag behandel ik soms een
verzoek van een Joodse familie en
doe ik onderzoek naar een SS’er die
aan het Oostfront is gestorven. Voor
de familie is het een even groot
drama.’’
De diversiteit van het archief is

enorm. Gegevens over joden,
dwangarbeiders, van de graven-
dienst, concentratiekampen en
kamplijsten uit Nederlands-Indië.
Veel Nederlandse krijgsgevangenen
werden naar Stammlagers ge-
stuurd, ook daarvan bestaat een ar-
chief. Albert trekt een kaart uit de
bak, vol met gegevens en voorzien
van een pasfoto. ,,Kijk, dit weet die
familie niet hoor.’’
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DENHAAG |Authentieke en zeer bijzondere bronnen uit
de TweedeWereldoorlog wordenmomenteel gedigi-
taliseerd. Ze zijn eigendom van het Informatiebureau
van het Rode Kruis. Dat bureau is belast met het ver-
strekken van informatie over oorlogsslachtoffers.
HENK VAN DEN HEUVEL
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Z Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte. Nog altijd komen 1200 brieven per jaar binnen met verzoeken voor informatie over oorlogsslachtofers. ARCHIEFFOTO COR DE COCK

DIGITALISERING | ‘Schatkamer’ Rode Kruis raadplegen via de pc
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Het kaartje van
Anne Frank is al
zó vaak bekeken
–Albert Oosthoek

R Gegevenskaart uit WOII
van Anne Frank. (In rood
potlood de deportatieda-
tum) in het archief oor-
logsslachtoffers WOII
van het Rode Kruis.


