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HEL LEK EVA N 0 EN B RA B ER
T
Het is vaak druk in de ronde studiezaal van
het RIOD,het Rijksi nstitu ut voor Oorlogsdocumentatie. Het instituut heeft de handen
vol aan de tienduizenden bezoeken die het
elkjaarte verwerken krijgt. Slechts weinig
andere archieven kunnen zich in zo'n grote
belangstelling van media, publiek en wetenschappers verheugen. Maar het RIODherbergt dan ook de arch ieven van het veru it het
meest tot de collectieve verbeelding sprekende tijdvak van de twintigste eeuw. Het
aantal mensen dat geïnteresseerd is in wat er
in de Tweede Wereldoorlog in Nederland en
Nederlands-Indië is gebeurd,lijkMilleen
maartoe te nemen. Naast historici en geïnteresseerde particulieren melden ook
tweede- en derde-generatie oorlogsgetroffenen zich aan de balie van het RIODom de
lotgevallen van hun familieleden na te gaan.
Voortijdschriftonderzoekers
is het instituut een mindervoorde hand liggende
zoekplaats. Toch heeft het RIODop het
gebied van periodieken veel in huis, ook voor
wie op zoek is naar méérdan alleen de tijdschriften die tussen '940 en '945 verschenen
zijn. De bibliotheek herbergt verrassend veel
tijdsch rifttitels: verdeeld over een aantal
deel collecties schat René Kruis, leeszaalmedewerker op het RIODen onder andere
verantwoordelij k voor de tijdsch riftcollectie,
het aantal op enkele duizenden. Met enige
schroom geeft hij toe dat hij op dit moment
geen zicht heeft op de precieze omvang en
inhoud van de tijdschriftcollectie van het
RIOD.'Het instituut is bezig de inhoud van
de bibliotheek geleidelijk digitaal te catalogiseren. Hoewel de tijdschriften als laatste
aan de beurt zullen komen, zullen
geïnteresseerden vanafhet jaar 2000 via
het landelijke PIcA-bestand precies

kunnen nagaan wat in het RIODaanwezig is.'
De relatieve onoverzichtelijkheid van de
RIOD-collecties laat zich wel enigszi ns verklaren uit de geschiedenis van het instituut.
Opgericht vlak na de bevrijd ing, op 8 mei
'945, werd het RIODaangewezen als de plek
waar alle beschikbare informatie overde
gebeurtenissen van de afgelopen oorlogsjaren moest worden bijeengebracht. Niet
alleen de archieven van de bezetterwerden
naar Amsterdam overgebracht, maar ook die
van de collaborerende Nederlandse
(overheids)i nstelli ngen, van de regeri ng in
Londen en van illegale verzetsorganisaties.
Ook particulieren werden opgeroepen hun
dagboeken, brieven, illegaal drukwerken
andere oorlogsgerelateerde bezittingen aan
het RIODafte staan. Aan de oproep werd in
de maanden en jaren na de oorlog massaal
gehoor gegeven, zodat het instituut met
materiaal overspoeld werd.
De tijdschriften die op die manier bij het
RIODterechtkwamen, vormen de basis van
de huidige verzameling periodieken van het
instituut. Dat betekent dat de collectie,
hoewel later aangevuld met materiaal uit
schen kingen en legaten, soms grote lacu nes
kent. Alleen wat min of meer per toeval in
handen van het RIODkwam is bewaard,
zodat van sommige periodieken slechts
enkele nummers aanwezig zijn. Het instituut
doet geen moeite via gerichte aankopen de
bestaande lacunes op te vullen, omdat het
de tijd en de fi nanciële armslag ontbeert
voor een gericht aankoopbeleid op veilingen
of verzamelaarsbeu rzen. Veel tijdsch riften
komen tevoorschijn uit de verzamelingen die
van de zolders van de 'oorlogsgeneratie'
steeds vaker hun weg naar het RIODvinden.
Op die manier bouwt het RIODverder aan
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een tijdschriftcollectie die ondanks de bestaande lacu nes ind ru kwekkend is. De verza-
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melingvalt uiteen in enkele deelverzamelingen. De aanwezige tijdschriften
u it de jaren 1940-1945 zij n te verdelen in
illegale bladen (ongeveer 1100 titels), en
'foute' (nationaal-socialistische),
gelijkgeschakelde of neutrale tijdsch riften (aantal
titels on bekend). Daarnaast zij n uit de jaren
di rect voorafgaand en volgend op de
oorlogsperiode jaargangen van neutrale
tijdschriften aanwezig en verzamelt het RIOD
tijdschriften die de Tweede Wereldoorlog in
Nederland en Nederlands-I nd ië tot onderwerp hebben. Naast vakinhoudelijke tijdschriften (veelal gerichtop historici), zijn dat
organen van instell ingen die zich met de
oorlogsperiode bezighouden en gespecialiseerde bladen van belangenorganisaties
(bijvoorbeeld verenigingen van kampoverlevenden en verzetsmensen).
Het eenvoudigst
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is zicht te krijgen op de

categorie periodieken die tot nu toe de
meeste wetenschappelijke aandacht heeft
gekregen: de ruim 1100 'ondergronds' verschenen illegale tijdschriften. Al in 1954

•

publiceerde het RIODeen bibliografisch
overzicht van dit materiaal in De ondergrondse
pers 1940-1945, waarvan in 1989 een aangevu Ide editie werd uitgebracht.

stenaars werden in 1942 door de bezetter

Opvallend ken merk van de ondergrondse
tijdsch riften is de (vaak extreem) klei ne
oplage. Tijdschriften als De duikelaar, weekblad
voor onderduikers(1944) circuleerde in een
oplage van 1 exemplaar onder een groep van
zo'n honderd Rotterdamse onderduikers.
Het werd geheel met de hand$esch reven en
geïllustreerd doortwee van hen, journalist
I.J. Davids en illustratorL. Gans. Samen
werkten ze 150 uur aan elke aflevering van

De

duikelaar. Dergelijke tijdschriften, opvallend
door de zeldzaam heid en de zorgvu Idigheid
waarmee ze werden samengesteld en vormgegeven, zijn in groten getale bij het RIODin
te zien.
Van grotere culturele invloed was

De vrUe

kunstenaar: religieus en politiek onafhankelUk
orgaan van de Nederlandsche
kunstenaars (mei
1942-mei 1945).Anders dan een blad als De
duikelaar werd De vrUe kunstenaarondereen
grote groep lezers verspreid: het blad kende
een oplage van 5000. De Nederlandse kun-

gedwongen te kiezen tussen een lidmaatschap van de Kultuurkamerof een gedwongen opschorting van hun openbare artistieke
activiteiten. De vrUe kunstenaar wilde het
contact tussen de ku nstenaars verstevigen
en de scheidslijn opheffen tussen de personen die niet tot de Kultuurkamertoetraden
en zij die dit wel deden, maar dit al snel
betreurden. Het blad verscheen als de illegale pendantvan het Kultuurkamer-blad
Dit versch ijnsel, het gel ijktijdig
verschijnen van een 'fout' ofgelijkgescha-
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Schouw.

keld legaal tijdsch rift en een ondergrondse
paralleluitgave, is in de RIoD-collectie vaker
terugte vinden.
Anders dan in de meeste archieven, waar
vaak alleen bladen rond één thema of discipline zijn te vinden, wordt in het RIODeen
heel breed scala aan tijdschriften bewaard,
van algemeen-culturele bladen vooreen
groot publiek tot gespecialiseerde vaktijdschriften, verenigingsorganen en huis-aanhuis-bladen. Nadeel voorde gemiddelde
tijdschriftonderzoeker is natuurlijk de

beperkte periode waarop het RIODzich richt.
Waarde illegale bladen zich al in tamelijk
veel (wetenschappelijke) aandacht hebben
mogen verheugen, is volgens René Kruis nog
nauwelijks onderzoek gedaan naarde nationaal-socialistische en gelijkgeschakelde
tijdschriften. Als de huidige catalogiseringsachterstand is ingelopen, ligt hier een prachtig, onontgonnen terrein voor tijdschriftonderzoekers. Helemaal interessant is het
feit dat behalve de illegale, gelijkgeschakelde offoute bladen zélf ook vaak bij behorend archiefmateriaal in het RIODte vinden
is. De archieven van de publicerende organisaties zijn immers vaak in hun geheel bij het
instituut beland. Zo is het archief van het
Persgilde, een onderdeel van de Kultuurkamer, in zijn geheel bewaard gebleven, net
als dat van de naoorlogse Perszu ivering. Van
het Nederlandsjuristenblad,
het orgaan van de
gelijkgeschakelde Nederlandsche
Vereenigingvan Juristen, zijn de volledige
oorlogsjaargangen aanwezig, alsmede het
redactiearchief. Ook het raadplegen van
andere deelcollecties kan nuttig zij n blThet
onderzoek naarde tijdschriftcollectie: in de
verzameling brochures en pamfletten, en in
de fotocollectie is aanvu Ilend materiaal te
vinden. Van de illegale bladen zijn, gezien de
omstandigheden waaronder publicatie
plaatsvond, vaak geen redactiearchieven
meerte vinden.
Van de ruime collectie nationaal-socialistische tijdschriften spreken de vrouwenbladen misschien wel het meest tot de verbeelding. Wat de NSB-mannen zich in de
oorlogsjaren tot taak stelden, is gevoegelijk
bekend, maar wat werd ervan de nationaalsocialistische vrouwen verwacht? Veel 'foute'
vrouwenbladen werden in ieder geval als
propagandamiddel ingezet. Tijdschriften als
Denationaal-socialistische vrouw, waari n de
lezeressen consequent met 'kameraadske'
werden aangesproken, waren nadrukkelijk
bedoeld voor de dames u it de titel en 'haar,
die het nationaal-socialisme nog niet kent'.
De doelgroep werd dan ook aangespoord om
het blad doorte geven aan nog niet tot het
nazidom bekeerde vriendinnen.
Bovendien werd de lezeres aangesproken
op haartaak 'daadwerkelijk mee te bouwen
aan een betere toekomst'. In de bladzijden

van

De nationaal-socialistische

vrouw

kwam dit

neerop breed uitgemeten waarschuwingen
tegen jazzmuziek, tegen de libelle en tegen
werkende getrouwde vrouwen. 'Laten wij de
grootst mogelijke zelfbeheersching betrachten [... ]. Niet mede doen aan dingen als
roddelen, el kaar stiekum dwars zitten en wat
al n iet voor onwaardigs', dreigde de redactie.
Ter opwekki ng van de kameraadskes werden
interviews afgedrukt met de leidster van de
Nederlandse afdeling van de 'Nationalsocialistische Frauenschaft' en foto's opgenomen van arische filmsterren. Zag De nationaal-socialistische
vrouw er, zeker vanaf 1942,
mooi 'glossy' en stevig uit, de opvolgers
vrouwenleven
(vanaf 1944) en
Nsvo-nieuws moeten het doen met een heel
Nederlandsch

wat minder fraai uiterlijk. De slechte omstandigheden en het gebrek aan fondsen van
de organisatie eisten hun tol.

47

Rijksi nstitu ut voor Oorlogsdocumentatie
(RIOD)
Herengracht 380
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T 020.5233800
F 020.5233888
E riod@linfo.nl
OPENINGSTIJDEN:
mat/mvr 9-17uur
Het RIODis bereikbaar vanaf het cs met tram
1,2 en 5. Uitstappen op halte Spui.
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