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Geschiedenis van de organisatie
De Bescherming Bevolking (BB) was een civiele beschermingsorganisatie die in 1952 werd opgericht 
om de Nederlandse bevolking in tijd van oorlog te kunnen beschermen. De organisatie was opgezet 
naar Engels model waar de civiele beschermingsorganisatie een belangrijke rol had gespeeld tijdens 
de Tweede Wereldoorlog.

De taak die de overheid aan de BB had toebedeeld, was die van het verrichten van steun aan de 
bevolking onder bijzonder omstandigheden zoals de gevolgen van oorlogshandelingen, maar ook 
grootschalige rampenbestrijding. Ze kende onder meer een brandweer-, een eerste hulp- en een 
reddingsdienst. De Bescherming Bevolking werd ook belast met het voorlichten van de burgers. Begin
jaren '50 ging men nog uit van een oorlog met conventionele wapens, maar vanaf de tweede helft van 
de jaren '50 werd duidelijk dat de Derde Wereldoorlog zeer waarschijnlijk met atoomwapens zou 
worden uitgevochten.

De BB had een kern van medewerkers in overheidsdienst en verder bestond de organisatie uit 
vrijwilligers. In 1956 telde de organisatie BB ruim 160.000 vrijwilligers. Er waren ongeveer 200.000 
medewerkers nodig om de organisatie volledig te bemensen. Ondanks een intensieve wervingsactie 
lukte het niet om de organisatie compleet te krijgen.

Intussen was de militaire dreiging sterk gewijzigd. De wereld moest zich voorbereiden op de 
mogelijkheid van een atoomoorlog. Er werd een nieuwe dienstvak opgericht, de A-B-C dienst (Atomair,
Bacteriologisch en Chemisch). Men had daarvoor ongeveer 40.000 getrainde functionarissen nodig.

Om dit doel te bereiken werd in 1958 gestart met het invoeren van de noodwachtplicht. Mannen die 
buitengewoon dienstplichtig waren verklaard voor de militaire dienstplicht werden verplicht om deel te 
nemen aan de organisatie BB. Langzaam verdween daarna de vrijwilliger uit de organisatie. Door het 
invoeren van de noodwachtplicht kwam de organisatie in zeer korte tijd op sterkte. Tot het opheffen 
van de organisatie in 1985 bleef de noodwachtplicht van kracht.

Geschiedenis van het archief
De organisatie van de Bescherming Bevolking was een zelfstandige organisatie maar had in de 
gemeente Rijssen op ambtelijk niveau sterke banden. Dat blijkt ook uit de gevoerde administratie. Bij 
de oprichting van de BB, was het archief gevormd door medewerkers van de gemeente Rijssen. 
Echter reeds op 3 april 1952 wordt het archief in zijn geheel overgedragen aan de heer B.L. de 
Goede, kringhoofd van de BB, Kring Overijssel 5.  

Dit zou er op kunnen wijzen dat het archief alleen en uitsluitend door het Kringhoofd werd beheerd. Dit
is niet het geval. Een deel van het archief dan wel in een bepaalde periode is het archief beheerd door
een administrateur ter secretarie. Bij de verantwoording bewerking wordt hier verder op ingegaan. De 
archiefbescheiden zijn op verschillende plaatsen verspreid in het archief aangetroffen:

- in de inventaris van de secretarie werd onder het classificatienummer –1.782 (openbare orde en 
veiligheid) 40 centimeter archief aangetroffen. 

- In dezelfde inventaris werd onder het hoofdstuk XIII van de dienstenarchieven eveneens 55 
centimeter archief aangetroffen 

- In het gemeentearchief zelf werden 3 archiefdozen (ongeveer 30 centimeter) archief aangetroffen.

De dossiers zoals die zijn aangetroffen, waren geordend volgens de zaaksgewijze c.q. 
onderwerpsgewijze ordening d.w.z. dat alles van een bepaald onderwerp in een dossier was gevoegd.

Na opheffing van de BB is het archief van de inmiddels tot A – Kring Overijssel b gewijzigde kring in 
1987 overgedragen aan de gemeente Rijssen. 
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Verantwoording bewerking
In 2011 is het archief van de BB bewerkt door Erich Stapersma van de firma 
DOXsupport, een project- en adviesbureau op het gebied van de documentaire 
informatievoorziening, gevestigd te Oosthuizen. 

De organisatie Bescherming Bevolking was een regionale organisatie, waarvan op
enig ogenblik de administratie en de archivering werd gevoerd vanuit het 
stadhuis van de gemeente Rijssen. Hoewel getracht is de administraties van de 
gemeente Rijssen en die van de organisatie van de BB zelf te scheiden, is dit niet
geheel gelukt. Zo werd in een groot aantal dossiers bescheiden aangetroffen met
het de stempel “ingekomen gemeente Rijssen” terwijl uit de aard van de stukken 
bleek, dat dit geen bescheiden waren, die voor de gemeente Rijssen waren 
bedoeld. Ook kwam het voor dat de administrateur van de BB kring brieven 
verstuurde over de BB organisatie op briefpapier van de gemeente  Rijssen.

Daardoor was het niet mogelijk een goede scheiding aan te brengen tussen 
archiefbescheiden die zijn ontvangen en/of opgemaakt door de gemeente Rijssen
en archiefbescheiden van de organisatie van de BB. Daarom is er voor gekozen 
één inventaris aan te leggen van alle archiefbescheiden, die tijdens de bewerking
zijn aangetroffen. 

In het archief zijn veel voorschriften, richtlijnen, externe mededelingen en 
documentatie aangetroffen. Deze zijn alle vernietigd. Tevens zijn vernietigd de 
ontvangen rijksbijdragen en uitvoeringscorrespondentie op personeel gebied 
zoals personeelsdossiers, bezoldiging, pensioen, cursussen, toelagen en 
vergoedingen. Bewaard is de organisatie, maar ook een stuk 
uitvoeringscorrespondentie, om zo een beeld te krijgen van de opzet, omvang en 
functioneren van de organisatie. 

De materiele toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes en paperclips 
zijn verwijderd en dossieromslagen, hechtmiddelen en dozen vervangen door 
zuurvrij materiaal. De archiefstukken op zich bevonden zich in een goede staat 
en waren niet aangetast door vocht of schimmel. Na de bewerking heeft het 
archief een omvang van 0,33 meter. 

Openbaarheid 
Alle dossiers in deze inventaris zijn openbaar.
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1. Organisme 

1.1 Oprichting en opheffing

1 Gemeenschappelijke regeling Kring Rijssen Bescherming 
Bevolking Overijssel 5
1952-1993
NB: In dit dossier tevens de gemeenschappelijke regeling 
Bescherming Bevolking Kring A-Kring Overijssel B alsmede
de liquidatie

1 omslag

2 Stukken betreffende de liquidatie van de B-Kring Overijssel
5
1960-1961

1 omslag

1.2 Financiën 

3-4 Begrotingen
1951-1961

2 omslagen

3 1951-1956

4 1957-1961

5 Jaarrekeningen
1951-1961

1 omslag

1.3 Aanschaf van materieel 

6 Stukken betreffende de aanschaf van uitrusting en 
materialen 
1952-1970

1 omslag

7 Stukken betreffende de aanschaf en vordering van 
voertuigen
1956-1958

1 omslag

1.4 Overlegorganen 

8 Notulen van de Kringraadvergaderingen
1952-1959

1 omslag

1.5 Gebouwen ten behoeve van de dienst 

9 Stukken betreffende het realiseren van een 
commandopost aan de Huttenwal 32 te Rijssen
1952-1956

1 omslag

10 Stukken betreffende de vordering van gebouwen
1956-1986

1 omslag

11 Stukken betreffende de aanwijzing en inrichting van de 
noodbestuurspost in de kelder van het stadhuis aan het 
Schild 1
1962-1996
NB: In dit dossier ook correspondentie omtrent het tekort 
aan schuilgelegenheid voor de burgerij 

1 omslag
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1.6 Uitoefening van de dienst

12 Stukken betreffende het voeren van de administratie en 
het archief
1952-1953

1 omslag

13 Stukken betreffende organisatorische en personele 
aangelegenheden
1952-1966

1 omslag

1.7 Jaarverslagen

14 Jaaroverzicht 
1958

1 stuk

15 Jaarverslagen van uitgevoerde activiteiten op het gebied 
van de civiele verdediging
1971-1986

1 omslag

2. Personele aangelegenheden
16 Aanwijzingen voor de door de noodwachters en het 

politiepersoneel te volgen cursussen
z.j.

1 stuk

17 Stukken betreffende de werving van personeel
1952-1957

1 omslag

18 Aanwijzingen voor het aangaan der vrijwillige 
verbintenissen
1953

1 stuk

19 Stukken betreffende de oproeping, keuring en inlijving van
noodwachtplichtigen
1959-1960

1 omslag

3. Taakuitvoering
18 Beschermingsplan, luchtbeschermingsplan, lijst vitale 

bedrijven en paraatheidsinstructie 
1952-1961

1 omslag

19 Stukken betreffende de bescherming tegen atomaire, 
bacteriologische en chemische oorlogvoering (ABC) 
1956-1963

1 omslag

20 Onderzoek en plan naar de bescherming tegen 
radioactieve straling
1970-1974

1 omslag

21 Stukken betreffende de deelname aan oefeningen
1972-1976

1 omslag

22 Stukken betreffende de in Rijssen gehouden regionale 
oefening “Spoorslag” op 19 oktober
1980

1 omslag


