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Een nieuwe manier van omgaan met de geschiedenis,

w a arb ij tal v an w etens chap s gebie den s amenw erken

aan één onderwerp: de historische plek. Zo omschriifr

de nieuwe bijzonder hoogleraar Erfgoedvan de Oorlog,

Drnx Murorn:
"Opvallend is dat er nauweliiks

wetens ch app elii ke kennis w ordt
gebruiktbii de invullingvan de

repre s entatie van v elol gings -

p I e kke n. Te rw i i I fun damente el

onderzoek naar de dilemma's

fiis sen re stauratie en histoisering,

tussen verstillíng en belevíng,

fissen mystificatie m em'Zaanse

schans van de vemietiging' iuist
we zenlijk ziin. Het Herinneríngs-

centrum wil met het initiatief
vo or de We s terbork-leer stoel

daaraan een biidrage leveren.

En daarmee is het uniek in de

intemationale w erel d v an

hertnneringscentra."

goedonderzoek tal van
vakgebieden samen.

Historici, archeologen,
stedenbouwkundigen:
iedereen die op de een

of andere manier naar
landschap, gebouwen,

vooÍwerpen en plekken

kan kijken, levert een

bijdrage. "Een historicus
is afstandelijk bezig,

beperkt zich tot de feiten.

Dit is een hele nieuwe
manler van omgaan
met geschiedenis, die
zich richt op plekken

en objecten. Door de

samenwerking van
verschillende vak-
gebieden, musea en erf-

goedinstellingen komt

Prof. dr. Rob von der Laorse

de wetenschap uit de ivoren toren. Bovendien
sluit het aan bii de wens van universiteiten als de

VU en de UvA, waarvoor erfgoed inmiddels een

speerpunt geworden in het wetenschappeliik
onderzoek en onderwijs".

Twee dagen per week is Van der Laarse actief als

bijzonder hoogleraar, de overige tijd werkt hij als

universitair hoofddocent Cultureel erfgoed aan de

Universiteit van Amsterdam. Hij ziet zich vooral
als een spin in het onderzoeksweb, dat verder reikt
dan de Nederlandse grenzen. Inmiddels is hij voor
de Westerbork-leerstoel aan de slag met een inter-
nationaal onderzoek dat de werktitel 'Plaatsen van
Terreur'heeft meegekregen. Daarbij gaat het niet
alleen om terreurplekken uit de Tweede Wereld-
oorlog, maar ook om die uit lateÍe decennia in
de voormalige communistische landen van Oost-

Europa. "Centrale vraag is, hoe men omging met
dergelijke plaatsen in het recente verleden en

vooral: hoe ontwikkelt zich dat nu verder binnen
het nieuwe, verenigde Europa vanuit een onder-
ling sterk contrasterend West- en Oost-Europees

perspectief", vat Van der Laarse kort samen.

Want als het om publiek gaat, is volgens hem één

ontwikkeling niet meer te stoppen: men wil de

authentieke plek zelf zien om het iets van het zo

lang verzwegen, en nu al zo onbegriipeliike
verleden te beleven. Maar ook kan de teleurstelling
groot ziin als een bezoek niet overeenkomt met
de verwachtingen. "Voor herinneringscentra en

musea is het dus heel belangrijk om te weten of ie
aan die verwachtingen moet toegeven of niet.
Het is interessant en belangrijk om dat te proble-
matiseren en conceptualiseren, en dus beter te

doordenken waarom ie kiest voor het een en niet
voor het ander", besluit een enthousiaste bijzonder
hoogleraar.

prof. dr. Rob van der Laarse zijn opdracht.

Westerbork-leerstoel
VeN orn Leense, bezet sinds 1 september de zoge-

noemde Westerbork-leerstoel aan de Vrije Universiteit
Amsterdam, van waaruit hij het onderzoek naar
het erfgoed van de oorlog moet ontwikkelen,
stimuleren en positioneren. Het Herinnerings-
centrum is mede-initiatiefnemer van de leerstoel;
vandaar de vernoeming. Maar het museum krijgt
daar ook wat vooÍ terug. Want de nieuwe hoog-
leraar gaat zich bezighouden met de vraag, hoe
omgegaan moet worden met historische plekken
als kamp Westerbork. "lk interesseer mij voor
vragen als hoe bewaar je dat verleden, hoe presen-

teeÍ ie dit aan het publiek, wat betekent het om een

authentieke plek te hebben. Dat levert niet één

antwoord op, maaÍ een heleboel mogelijkheden
waaruit gekozen kan woÍden", aldus Van der Laarse.

Erfgoedonderzoek is een vrii nieuwe discipline in
de wetenschappeliike wereld. Waar in het verleden
eigenlijk alleen vanuit één onderzoeksrichting
naar onderwerpen werd gekeken, werken bii erf-
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