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 Samenvatting “Het virus der 
betrokkenheid”. 
Het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis in het 
krachtenveld van sociale geschiedenis, 
sociale bewegingen en collecties,  
1935-1989 

De centrale vraag van dit proefschrift luidde: Hoe verliep in de periode 
1935-1989 het professionaliseringsproces van het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis? De inleiding legde uit dat dit werd beïnvloed 
door drie globale krachten: ‘de maatschappij’, ‘de economische en sociale 
geschiedenis’ en ‘de infrastructuur van onderzoek en verzamelen’. Tezamen 
vormden zij het analytisch kader voor dit boek. 

Hoofdstuk 1 schetste de ontwikkeling van de discipline sociale geschie-
denis in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Het vak 
ontwikkelde zich in elk van deze landen verschillend. Maar er waren ook 
overeenkomsten. In het algemeen vonden er binnen het vakgebied drie sa-
menhangende processen plaats: verwetenschappelijking, professionalisering 
en institutionalisering. De verwetenschappelijking gaf de geschiedenis, en in 
het kielzog daarvan de sociale geschiedenis, een zelfstandig onderzoeksveld. 
De kritisch-f ilologische methode was de kern van de wetenschappelijke 
benadering van de geschiedenis. De geschiedenis van de arbeidersbeweging 
droeg sterk bij aan de sociale geschiedenis. Hier waren vaak mensen actief 
die zelf een rol in de beweging speelden of gespeeld hadden. De discipline 
had tevens een rol in de ontwikkeling van de arbeidersbeweging zelf. Na 
de Tweede Wereldoorlog zouden methoden en technieken van de sociale 
wetenschappen de verwetenschappelijking van de sociale geschiedenis 
sterk gaan beïnvloedden. 

Door de verwetenschappelijking ontstond er gaandeweg een scheiding 
tussen amateurs en professionals. De professionals werden in toenemende 
mate aan de universiteit aangestelde historici. Tot aan het begin van de 
jaren vijftig hebben we het daarbij vooral over hoogleraren. Het vak werd 
onderdeel van het academisch discours en de betrokkenen werkten in de 
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habitus van de academische wereld. Maar sociale geschiedenis bleef ook 
buiten de muren van de academie beoefend worden. 

Hoofdstuk 2 behandelde de voorgeschiedenis van het IISG. Langzamer-
hand ontstond een divers landschap van instituties die de infrastructuur 
van de historische discipline gingen vormen. Naast de professoren stelden de 
universiteiten wetenschappelijk medewerkers en student-assistenten aan. 
Er kwamen steeds meer tijdschriften, congressen, nationale en internatio-
nale verenigingen, en professionele instellingen die bronnen publiceerden. 
Historici en sociaalhistorici konden gebruik maken van instellingen als 
archieven, bibliotheken en gespecialiseerde onderzoeksinstellingen. Het 
hoofdstuk schonk vervolgens aandacht aan N.W. Posthumus, de oprichter 
van het IISG en ook de eerste directeur. Hij hoorde bij de kleine groep 
historici in Nederland die het vak economische geschiedenis vestigde. Hij 
was in 1913 de eerste hoogleraar in deze discipline aan de net opgerichte 
Nederlandsche Handels-Hoogeschool in Rotterdam. In 1914 richtte hij het 
Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA) op. 

Hoofdstuk 3 beschreef de spectaculaire geschiedenis van 1935 tot 1940 van 
het IISG. Het NEHA hoorde bij de oprichters van het IISG. De vooroorlogse 
periode van het Instituut stond vrijwel geheel in het teken van de redding 
van de papieren van de tegenstanders van het nazisme. Scheltema als eerste 
bibliothecaresse was in dezen van groot belang. De internationale netwerken 
die hierbij betrokken waren bleven nog decennia lang voor het IISG relevant. 
De belangrijkste netwerken waren die van Nederlandse, Duitse en Russische 
sociaaldemocraten. De positie van de Russische mensjewiek Nikolaevskij was 
hierbij cruciaal, zo ook zijn rol bij de verwerving van het historische archief 
van de SPD met daarin de papieren van Marx en Engels. De verwerving van 
dit archief vestigde onmiddellijk de wereldwijde reputatie van het Instituut. 
Organisatorisch volgde het IISG het voorbeeld van het Marx-Engels Instituut 
in Moskou: het Instituut werd ingedeeld in vier geograf ische ‘kabinetten’ 
die verantwoordelijk waren voor zowel wetenschap als verzamelen. De 
f inanciering werd in de omgeving van de Nederlandse sociaaldemocratie 
gevonden: De Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank spen-
deerde in deze periode grote bedragen aan de ontwikkeling van het IISG, 
ruim fl 750.000. Het hoofdstuk beschreef voorts de oplopende spanningen 
tussen de hoofdrolspelers in deze periode: Posthumus en De Lieme, de 
directeur van De Centrale. De toenemende oorlogsdreiging deed het Instituut 
veiligheidsmaatregelen voor de collecties treffen zoals het inrichten van 
een f iliaal in Oxford en schuilplaatsen in Frankrijk. In deze fase van de 
geschiedenis van het IISG waren de maatschappelijke krachten die op de 
instelling inwerkten zeer groot. Van het wetenschappelijke programma dat 
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in 1935 werd opgesteld kon slechts een gedeelte worden uitgevoerd. Vooral 
de oprichting van de International Review for Social History was van belang. 
Het Instituut kon daarbij tamelijk zelfstandig opereren: de invloed van een 
bevoogdende infrastructuur was nog gering.

De Tweede Wereldoorlog kwam in Hoofdstuk 4 aan de orde. De Duitse 
bezetter nam het Instituut over waarbij politiek-politionele en ideologische 
overwegingen een grote rol speelden. Voor het IISG betekende de Tweede 
Wereldoorlog een scherpe breuk. Het bleef slechts als idee bestaan bij een 
kleine groep achterblijvers in Nederland onder wie Scheltema, de bibliothe-
caresse van het eerste uur. Lehning sleepte de geëvacueerde collecties in 
Oxford de oorlog door. De collecties die de Duitsers buit maakten in Parijs, 
Amboise en Amsterdam waren uiteindelijk bestemd voor een nazistische 
instelling voor hoger onderwijs. Dat de nationaalsocialisten inhoudelijk 
geïnteresseerd waren in de collecties verklaarde het feit dat uiteindelijk veel 
verzamelingen niet werden vernietigd, maar werden behouden. 

De eerste twintig jaar na 1945 kwamen in hoofdstuk 5 aan bod. Het 
belangrijkste probleem was de zoektocht naar andere bronnen van f inan-
ciering aangezien De Centrale zijn bijdrage wenste te reduceren. Uiteindelijk 
zouden ook de Gemeente Amsterdam en de Rijksoverheid het IISG financieel 
ondersteunen. Dit kon gerealiseerd worden op voorwaarde dat de collecties 
van De Centrale via het IISG in het publieke domein bleven. Daartoe werd 
in 1947 een nieuw bruikleencontract gesloten tussen de Stichting IISG en 
De Centrale. Met beperkte middelen werd het leeggeroofde Instituut weer 
opgebouwd. Van de weggevoerde collecties kon een zeer aanzienlijk deel 
worden teruggevonden en gerestitueerd. Tussen 1945 en 1953 vertrokken 
Posthumus, Scheltema en Lehning. De nieuwe directie, met vanaf 1953 
Rüter aan het roer, richtte zich op het inbedden van het Instituut in de 
universitaire wereld door er een Inter Universitair Instituut (IUI) van te 
maken. Vooruitlopend op deze overgang werd het Instituut in 1963 onderge-
bracht bij de Universiteit van Amsterdam. Rüter was succesvol in het vinden 
van externe f inanciële bronnen. De Ford Foundation gaf in 1959 een grote 
subsidie die het Instituut eindelijk de gelegenheid bood de belangrijkste 
collecties adequaat te ontsluiten. Ook ZWO was een vaste f inancier voor 
wetenschappelijke publicaties. 

In deze periode zocht het Instituut naar nieuwe mogelijkheden en moest 
het zich aanpassen aan gewijzigde maatschappelijk omstandigheden. De 
Koude Oorlog bepaalde het politieke klimaat sterk. De sociaaldemocratie in 
het Nederland van de wederopbouw werd een partner in de verzorgingsstaat. 
Dat veranderde de kijk op het verzamelterrein van het IISG. De dekolonisatie 
deed hetzelfde voor buiten-Europese onderwerpen. 
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De wetenschappelijke productie kwam langzaam op gang. Belangrijk 
was de heroprichting in 1956 van de International Review of Social History, 
een van de weinige wetenschappelijke tijdschriften op het gebeid van de 
sociale geschiedenis in die tijd. De wetenschappelijke output was, zoals 
voor de oorlog, sterk gericht op het publiceren van bronnen.

Hoofdstuk 6 behandelde de periode 1965-1979. Toen Rüter plotseling 
stierf in 1965 bevond het Instituut zich nog midden in het tracé richting IUI. 
De nieuwe directeur, De Jong Edz., zette dit beleid voort. Het IISG kreeg te 
maken met een sterke groei. De belangstelling voor sociale geschiedenis 
en geschiedenis van de arbeidersbeweging nam enorm toe. De oorzaak 
hiervan was te vinden in de opkomst van de studentenbeweging en meer 
algemeen de beweging van de sixties. Op organisatorisch gebied leidde 
de groei tot een toename van het aantal kabinetten. Gecombineerd met 
andere differentiatieprocessen in de organisatie zoals het ontstaan van 
een aparte archiefafdeling naast de al langer bestaande bibliotheek, leidde 
dit tot een gefragmenteerde, moeilijk bestuurbare organisatie. Bovendien 
was de aandacht van de directeur vanaf het eind van de jaren zestig sterk 
gericht op de problematiek van de democratisering van de Universiteit 
van Amsterdam waar hij hoogleraar was. De interne democratisering die 
via de WUB het Instituut binnenkwam leidde tot grote moeilijkheden. De 
verhoudingen tussen diverse gremia van personeelsvertegenwoordigers 
en de directie verslechterden zodanig dat De Jong Edz. in 1977 opstapte. In 
dezelfde tijd verschoof de doelstelling van aansluiting bij de universiteit 
naar aansluiting bij de KNAW.

De wetenschappelijke productie nam toe, maar was nog steeds vooral 
gericht op het uitgeven van bronnen. De collectievorming omarmde de 
wereld van het zestiger jaren-activisme soepel. De collecties groeiden mede 
daardoor enorm en ontsluitingsachterstanden waren wederom aan de orde 
van de dag, net zoals huisvestingsproblemen. Een deel van het gebouw aan 
de Herengracht dreigde in te storten waardoor een noodverhuizing naar de 
Kabelweg noodzakelijk werd.

De laatste periode die dit proefschrift behandelde was 1979-1989 in 
hoofdstuk 7. Als eerste kwam de aansluiting bij de KNAW aan bod. De 
eerste jaren werd tevergeefs aandacht besteed aan het oplossen van de grote 
organisatorische problemen van het Instituut. In eerste instantie verlangde 
het Bestuur een oplossing vanuit het Instituut zelf. Maar de vandaaruit 
aangedragen beleidsvisies werden door Bestuur en KNAW onvoldoende 
gevonden. In 1983 besloten Bestuur en KNAW tot een reorganisatie, die 
vanaf 1984 plaats vond onder leiding van Fischer. De kabinetten werden 
opgeheven, terwijl het Instituut werd opgedeeld in een afdeling ‘wetenschap’ 
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en een afdeling ‘verzamelingen’. Het resultaat was een sterk vereenvoudigde 
organisatie die op veel terreinen beter kon gaan presteren. Wat betreft 
collectievorming werden belangrijke stappen gezet naar buiten-Europese 
onderwerpen. Automatisering hielp de problemen van de ontsluiting van de 
collectie aanmerkelijk te verminderen. De verhuizing naar de Cruquiusweg 
gaf het Instituut eindelijk een adequaat onderkomen. Op het gebied van 
de wetenschap werden de eerste stappen gezet naar een moderne vraag-
gestuurde praxis.

Dit hoofdstuk behandelde ook twee belangrijke casussen als illustratie 
voor de professionalisering van het Instituut. De eerste was de omgang met 
het archief van de CNT/FAI. Dit in 1939 geredde archief was met inadequate 
bepalingen onder de hoede van het IISG gekomen. Na de dood van Franco 
in 1975 werd de controle over dit erfgoed bestreden tussen verschillende 
facties van de in Spanje heropgerichte anarcho-syndicalistische beweging. 
Het Instituut werd tot tweemaal toe bezet door een groepering binnen deze 
beweging en leek te worden meegesleept in de factiestrijd. Vanaf 1984 stelde 
het IISG zich expliciet op de in Nederland algemeen aanvaarde normen voor 
archiefbeheer. Pas daarna kwam de oplossing voor dit conflict in zicht.

De tweede casus betrof het conflict tussen het IISG en Lehning over de 
uitgave van de Archives Bakounine. De productie van deze bronnenpubli-
catie bleef achter en bovendien was er in 1980 een intern conflict tussen 
enige personeelsleden en Lehning ontstaan. Het hele conflict draaide om 
de zeggenschap over een belangrijk wetenschappelijk project. Een man 
met het prestige van Lehning was nodig geweest om het gecompliceerde 
project te kunnen starten (in 1958!) en ondernemen. Omgekeerd straalde het 
prestige van het project ook op de redacteur af én op het Instituut. Tijdens 
het conflict trachtten directie en bestuur van het IISG deze afdeling en 
haar medewerkers als een ‘gewone’ afdeling te behandelen. Lehning zag 
het echter als zijn project. Deze problemen, naast andere ontwikkelingen in 
de discipline, leidden mede tot een heroriëntatie van de wenselijkheid van 
bronnenpublicaties. Ook hier doemde automatisering als een aantrekkelijk 
alternatief aan de horizon op.

De verhoudingen van het Instituut met de ‘maatschappij’, de ‘sociale 
geschiedenis’ en de ‘infrastructuur’ veranderden in de loop van de tijd. 
De invloed van de ‘maatschappij’ op het professionaliseringsproces nam 
langzaam af. Het Instituut kreeg vooral in de jaren zeventig en tachtig 
zeer intensief te maken met nieuwe opvattingen over de discipline sociale 
geschiedenis en wilde daar ook een rol in spelen. Wat betreft de ‘infrastruc-
tuur’ werd uiteindelijk met de KNAW een stevige inbedding gevonden.
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De conclusie pakt de hoofdvraag naar het verloop van de professionali-
sering van het IISG weer op. Het IISG, dat in zijn eerste jaren bevolkt werd 
door een mix van geëngageerde wetenschappers en erudiete amateurs, 
werd vele jaren lang volledig beheerst door de praktische problemen die de 
redding van archieven en bibliotheken vanaf 1935 met zich mee brachten. 
Lang bleven bepaalde minder professionele karaktertrekken een rol spelen. 
Gedurende de gehele periode bleven de bestaande ongelijkheden tussen 
man en vrouw in professioneel opzicht bestaan. Vooral op bestuurlijk niveau 
bleef de mannelijke dominantie groot. Het IISG was tot in de jaren zestig een 
zelfstandige institutie waar eisen aan management en personeel in eigen 
hand gehouden konden worden. Stapsgewijs veranderde dat laatste, met als 
twee belangrijkste gebeurtenissen de aansluiting bij de UvA in 1963 en bij 
de KNAW in 1979. Met name die laatste overgang was beslissend voor een 
versnelde professionalisering binnen alle geledingen in de organisatie. Hier 
tegenover stond een zeker verlies van zelfstandigheid. Was het IISG aan het 
eind van de behandelde periode een gevestigde professionele instelling van 
verzamelen en onderzoek geworden, de identif icatie met de brede idealen 
van de internationale arbeidersbeweging kenmerkte de centrale motivatie. 
Het ‘virus der betrokkenheid’ bleef over de hele periode zijn werkzaamheid 
behouden.


