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DE OORLOG in het museum
Herinnering en verbeelding

De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog is onverminderd sterk aan-
wezig en de jaren ’40-’45 dienen nog altijd als een moreel referentiepunt voor
de huidige samenleving. De herinnering aan de oorlog wordt vormgegeven
in tal van oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra: van het Anne
Frank Huis, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Fries Ver-
zetsmuseum tot het Oorlogsmuseum Overloon. Bijna 70 jaar na de oorlog
komen er nog altijd oorlogsmusea bij. 
In een dynamische herinneringscultuur is het gepresenteerde beeld van

de oorlog veranderlijk. Nu er nog maar weinig mensen zijn, die de jaren 
1940-1945 persoonlijk hebben meegemaakt, veranderen ook de presentatie-
vormen. Het verhaal van de oorlog wordt nu overgebracht aan een geïnteres-
seerde generatie die verder af staat van de meest indringende episode uit de
Nederlandse geschiedenis.

De oorlog in het museum analyseert de
geschiedenis van de musealisering 
van de Tweede Wereldoorlog, geeft
inzicht in het huidige museale veld
en werpt een blik in de toekomst. 

Erik Somers is als historicus verbon-
den aan het niod. 
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‘Het museum van de toekomst is opiniërend en stimuleert zelfstandig denken. Het
is er om te verwonderen, om ter discussie te stellen en om verwarring te stichten.
Een nieuwe mentaliteit, geen absolute waarheden, zelfs niet de eigen waarheid.
Opinievorming begint met twijfels, constructieve twijfels.’

Tiziana Nespoli en Arnoud Odding, Het gedroomde museum (Amsterdam 2004)
—

‘Als professionele museummedewerkers kunnen wij niet langer claimen de ultie-
me autoriteit te zijn in het duiden van onze kunstvoorwerpen en onze collecties.
Evenmin gelden we als de enige bron voor het interpreteren van het verleden. 
Onze rol is die van behouden, faciliteren en bijeenbrengen, zodat de gesprekken
kunnen plaatsvinden en de verhalen kunnen worden verteld, en belangrijker nog,
gedeeld. Dit is wat wij echt zijn en wat wij moeten zijn.’

Robert Archibald, Missouri Historical Society, 2006, geciteerd in: James Bradburne, ‘Is het 
algemene publiek de echte doelgroep’, in: Franklin van der Pols en Jaap Willems (red.), Voorwaarts
Mars. Militaire musea in de samenleving (Delft 2013), p. 263.
—

‘Erfgoed is geen ding waar je een stolp overheen moet zetten en met je fikken af
moet blijven. Het is iets uit het verleden dat je doorgeeft aan de volgende genera-
ties. Bij dat doorgeven gaat het niet zozeer om het bewaarde object, maar veel meer
om het verhaal erachter.’

Patrick Timmermans, directeur Erfgoed Brabant (mest Magazine, nr. 2, juni 2013).
—



‘De tijd voert ons steeds verder weg uit het gezicht van die bange dagen en intus-
sen begint de nevel van vergetelheid langzaam op te trekken tussen de bezet-
tingstijd en het heden en zich steeds meer te verdichten.’

Mei 1947. Minister van Justitie, mr. J.H. van Maarseveen (kvp), tijdens een herdenkingsbijeen-
komst van de Nederlandse Vereniging van Ex-politieke Gevangenen (Expogé). De Vrije Stem, 
17 mei 1947.
—

‘Wanneer je een willekeurig schelpje van het strand wegneemt en je legt dat bij de
juwelier in de etalage, op een roodfluwelen doekje met een spotje erboven, dan
heeft, denk ik, iedereen de neiging uit te roepen: “wat een mooi schelpje ligt daar!”
Andersom, wanneer je uit diezelfde juweliersetalage een ontzettend kostbaar edel-
steentje wegneemt en op het strand gooit, dan ziet niemand het tussen de andere
flonkerende steentjes en schelpen ...’

Karel Kruijsen (grafisch ontwerper), geciteerd in: Karin Rietbroek, ‘Tentoonstellingsvormgeving
tussen technologische en maatschappelijke verandering’, in: Donald Janssen e.a. (red.), Tentoonstel-
lingsvormgeving (Eindhoven 2002), p. 8.
—

‘Once upon a time, four blind men encountered an object in a jungle. One man said
he had found a rope; another a tree trunk; another an overhanging wall; the fourth
a python. Not until they discussed the matter did they come to a proper conclusion.
They had, of course, found an elephant.’

Popular tale, geciteerd in: Anthony D. Buckley, ‘Why not invent the past we display in museum?’,
in: Gaynor Kavanagh (ed.), Making histories in museums (Londen/New York 1996, reprint 1999), 
p. 42.
—



In 2014 wordt stilgestaan bij de honderdste geboortedag van historicus
dr. Loe de Jong (1914-2005). Van 1945 tot 1979 was De Jong directeur
van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en is hij de auteur
van het omvangrijke verzamelwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in

de Tweede Wereld oorlog (1969-1988). Als historicus bracht Loe de Jong
op uiteenlopende wijze de geschiedenis van de jaren ’40-’45 onder de
aandacht van een groot publiek en droeg hij er persoonlijk toe bij dat
de herinnering aan de oorlog levend werd gehouden. Grote verdienste
van Loe de Jong is, dat hij met zijn werk uitgangspunten heeft willen
bieden voor verder onderzoek. Dit heeft direct en indirect geleid tot
nieuwe onderzoeksthema’s, gekoppeld aan veranderende inzichten
en vraagstellingen. Dit boek is opgedragen aan zijn nagedachtenis.



Verantwoording

Als eerstejaarsstudent Geschiedenis kreeg ik eind jaren zeventig een bijbaantje bij
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (riod, het huidige niod), dat toen
nog geleid werd door dr. Loe de Jong, destijds de meest aansprekende historicus
van Nederland. Het was een functie die menig afgestudeerde zou ambiëren. Ik ben
er dan ook nooit meer weggegaan.

In mijn werkzaamheden heeft het visualiseren van de oorlog voortdurend mijn
grote belangstelling gehad. Zo studeerde ik midden jaren tachtig af op het onder-
werp fotografie als historische bron: hoe en in welke mate kunnen visuele bronnen
bijdragen aan de geschiedschrijving van de oorlog?1 Dit was, zeker in de geschied-
wetenschap in die jaren, een nog ongebruikelijk en vaak genegeerd thema.

De Tweede Wereldoorlog heeft mij altijd gefascineerd, omdat deze episode in
de geschiedenis de Nederlandse samenleving op menig terrein ingrijpend en be-
palend heeft beïnvloed en een levendig en actueel verleden is. Maar vooral ook 
omdat ‘dé oorlog’ een geschiedenis van mensen en emoties is, een tijdperk waar-
aan iedere tijdgenoot – hoe uiteenlopend en verschillend in intensiteit ook – zijn
herinneringen heeft en waarvan de samenleving van vandaag nog steeds de na-
werking ondervindt. De sporen van de oorlog zijn, ook bijna zeventig jaar na de be-
vrijding, nog altijd in onze leefomgeving aanwezig.

Deze verreikende, intense invloed van de oorlog heb ik in mijn werk als onder-
zoeker ook persoonlijk ervaren. Veel indruk maakte de omgang met foto’s, dag-
boeken en verhalen van ooggetuigen. De meest treffende ervaringen in de vele 
jaren dat ik me met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog heb bezigge-
houden, waren echter de bezoeken aan voormalige Nazi-vernietigingskampen in
Polen, in aanwezigheid van overlevenden en nabestaanden, zoals de eerste door
het Nederlands Auschwitz Comité georganiseerde reis naar het al kort na de 
oorlog tot museum getransformeerde kamplandschap van Auschwitz-Birkenau 
in 1986. Op die momenten werden de ongekend heftige gebeurtenissen die 
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de wereldgeschiedenis veran derden in al hun onvoorstelbaarheid min of meer 
tastbaar. De ondervindingen van de ooggetuigen, de locatie zelf en de concrete, 
authentieke historische restanten verbeeldden het verleden, maakten het inleef-
baar en gaven de geschiedenis een gezicht.

Vanuit de overtuiging dat verbeelding van de geschiedenis bijdraagt aan het in-
zichtelijk maken van dat verleden, raakte ik vanuit het instituut nauw betrokken
bij projecten over musealisering van de oorlog. Mijn eerste schreden op dit terrein
deed ik in de eerste helft van de jaren tachtig, toen de toenmalige directeur van het
riod, Harry Paape, mij vroeg hem te assisteren bij het uitwerken van zijn herin-
richtingsconcept van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon, in
samenwerking met ontwerper Dick Elffers. Dit project werd in 1985 afgerond. 
Samen met mijn goede vriend en collega René Kok, die een vrijwel identieke loop-
baan bij het niod kent, voer ik sindsdien tal van museale projecten uit. Met grote
regelmaat werd het instituut benaderd om inhoudelijke ondersteuning te verlenen
aan musea. De totstandkoming van een aantal grote tentoonstellingen voerden wij
namens het instituut zelfstandig uit. Zo werd in 1992 de tentoonstelling Fotografie

Geschiedenis Beeldvorming. Nederland en de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd, die op
verschillende locaties in Nederland te zien was en in het herdenkingsjaar 1995 in
een viertal steden in Canada werd geëxposeerd. In 1999 was ik projectleider van de
tentoonstelling Nederlanders Japanners Indonesiërs. De Japanse Bezetting van Neder-

lands-Indië, die in het Rijksmuseum te zien was en vervolgens als reizende versie
diverse plaatsen in Japan aandeed. Voor het herdenkingsjaar 2005 werd de exposi-
tie Oorlogskind samengesteld, die na de opening in de Amsterdamse Beurs van Ber-
lage gedurende anderhalf jaar bij toerbeurt in alle Nederlandse provincies te be-
zichtigen was.

Als instituutsmedewerker onderhield ik nauwe banden met de afzonderlijke
museale instellingen, in het bijzonder met het Oorlogsmuseum in Overloon, het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Verzetsmuseum Amsterdam en,
zeker de laatste jaren, ook het Fries Verzetsmuseum. Vanaf de jaren tachtig van de
vorige eeuw breidde het Nederlandse museale veld op het terrein van de Tweede
Wereldoorlog zich in korte tijd aanzienlijk uit. Elk museum stelde vanuit zijn ont-
staansgeschiedenis een eigen thematiek centraal. De musea verschilden in aard 
en omvang sterk van elkaar en van onderlinge samenwerking was weinig sprake.
Dit laatste gold ook voor het collectiebeheer, waarin elk museum naar eigen in-
zicht handelde. Namens het niod bracht ik eind 2001 daarom een aantal beeldbe-
palende oorlogsmusea bijeen om meer inzicht te krijgen in elkaars collectiebeleid
en tot meer afstemming te komen. Het initiatief leidde tot de oprichting van het
nog altijd bestaande Collectieoverleg oorlogsmusea. De succesvolle actie Niet
Weggooien! en de realisatie van Beeldbank wo2 zijn resultaten van die samen-
werking.

Toen de gelegenheid zich voordeed een dissertatieonderzoek te verrichten naar
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de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra met daaraan ver-
bonden de vraag hoe deze vorm hebben gegeven aan de herinnering van de Twee-
de Wereldoorlog, leek zich een uitgelezen kans aan te dienen: dit onderwerp was
mij immers op het lijf geschreven. Tegelijkertijd was er ook redenen te aarzelen: ik
was weliswaar ingevoerd in de thematiek, maar was ik, gezien mijn activiteiten in
het verleden, niet te nauw bij dit onderwerp betrokken geweest? Mij hier te beroe-
pen op de algemeen geaccepteerde methode van ‘participerende observatie’ bood
in dit geval geen uitkomst: daarvoor speelde ik een te actieve rol. Zo organiseerde
ik niet alleen van 2002 tot 2010 het Collectieoverleg, maar had ik bijvoorbeeld ook
zitting in de adviescommissie Inhoud van het Verzetsmuseum Amsterdam, was ik
projectleider van het opzetten van Beeldbank wo2 – een initiatief van het niod en
de gezamenlijke musea – en maakte ik tijdelijk deel uit van een regulier overleg van
het ministerie van vws in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog.
Daarnaast schakelde ik, op mijn beurt, zelf herhaaldelijk museale oorlogsinstel-
lingen in bij tentoonstellingsprojecten van het niod. Ik had, kortom, hechte ban-
den onderhouden met betrokken instellingen, en kwam vanuit deze situatie te-
recht in posities waarin belangen van verschillende instellingen in het geding wa-
ren, maar functioneerde daarin altijd vanuit de onafhankelijke positie als mede-
werker van het niod. 

Deze aarzelingen leidden er uiteindelijk niet toe deze uitgelezen kans een proef-
schrift te schrijven over de oorlogs- en verzetsmusea voorbij te laten gaan. Daarbij
gaven drie overwegingen de doorslag. Ten eerste heb ik in bovenstaande rollen en
functies geen controversiële rol gespeeld, waardoor het gemakkelijker was de no-
dige distantie te betrachten; ten tweede bood het ‘ingewijd’ zijn in het onderwerp
ook onmiskenbare voordelen, zo beschouw ik het als een winstpunt dat ik bij aan-
vang al het nodige inzicht had in het omvangrijke en complexe onderzoeksterrein;
ten derde meende – en meen – ik dat een kritische, op bronnenstudie gebaseerde
benadering mij in staat zou stellen de valkuilen van een te grote betrokkenheid te
vermijden.

Het onderzoek bood mij aldus de kans om mijn ervaringen en expertise, opge-
daan in de praktijk van de musealisering van de oorlog, nu als historisch onder-
zoeker, aan te wenden voor een analytische benadering, waarbij de nadruk in de
eerste plaats ligt op de vraag hoe de jaren ’40-’45 in de Nederlandse musea en vele
tentoonstellingen zijn verbeeld. Daarbij was het, zoals gezegd, des te meer nood-
zakelijk mijn inzichten te confronteren met, dan wel te staven aan uiteenlopend
bronnenmateriaal. Door onderzoek in de verschillende archieven en collecties,
het afnemen van interviews, de bestudering van secundaire literatuur, het bezoe-
ken van een groot aantal – ook niet oorlogsgerelateerde – musea in binnen- en bui-
tenland was ik in staat, naast mijn eigen waarnemingen, ontwikkelingen en ge-
beurtenissen in het museale veld te analyseren, de verschillende instellingen in de
(historische) context te situeren en, waar mogelijk, in een comparatief perspectief
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te plaatsen. Het risico van mogelijke vooringenomenheid of subjectiviteit vormde
een dwingend motief om met een zo strikt mogelijke professionele, academische
distantie te werk te gaan. Tegelijk is de conclusie onontkoombaar, dat naast de ken-
nis verkregen uit uiteenlopende bronnen, de verklarende analyses mede gebaseerd
zijn op eigen ervaringen en persoonlijke inzichten – een conclusie die overigens
geldt voor veel contemporain historisch onderzoek. Dit boek is daarmee geen 
museologische analyse geworden, ook al heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de
mij aangereikte concepten uit erfgoed-, museum- en herinneringsstudies. Wat
hier voorligt, is echter bedoeld als een historische analyse van de voornaamste ont-
wikkelingen, problemen en keuzes die de afgelopen decennia binnen dit dynami-
sche museale veld zijn gemaakt.

Vanuit deze benadering is ook invulling gegeven aan een essentieel aspect dat
aan deze opdracht verbonden was: het inzetten van mijn expertise en inzichten,
onder meer verkregen in het kader van dit onderzoek, voor het ontwikkelen van
een museaal concept voor het Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden. Mijn inbreng
in dit proces bestond in het bijzonder uit het aandragen van mogelijke conceptue-
le uitgangspunten, als bouwstenen in de discussies over de gewenste museale pre-
sentatievorm. Kort gezegd fungeerde ik tijdens dit proces als klankbord, en heb
bijgedragen aan de nieuwe permanente inrichting van het museum, die in het na-
jaar van 2013 werd geopend. 

Ofschoon mijn bemoeienissen bij het herontwerp van het Fries Verzetsmu-
seum intensief en mijn inzichten in sommige opzichten ook richtinggevend zijn
geweest, zijn deze analytisch gezien voor het bredere historische onderzoek van
ondergeschikt belang. Wel bood deze werkconstructie mij een uitgelezen moge-
lijkheid het creatieve wordingsproces van binnenuit en vanaf het beginstadium,
actief te kunnen bijwonen en vervolgens te analyseren. Tijdens het proces kwamen
alle cruciale aspecten en vraagstukken die in het huidige museale veld van de Twee-
de Wereldoorlog actueel zijn aan de orde. Deze kwesties zijn terug te brengen tot
de centrale vraag waarvoor het Fries Verzetsmuseum zich met de plannen voor de
nieuwe permanente inrichting gesteld zag: hoe kan de herinnering aan de oorlog
en de betekenis van de jaren ’40-’45 worden doorgegeven aan toekomstige genera-
ties, daarbij rekening houdend met een sterk veranderende museale cultuur en
veranderende inzichten in de representatie van het verhaal over oorlog en bezet-
ting? Deze vraagstelling is ook een belangrijk uitgangspunt gebleken voor mijn
onderzoek, waarin wordt gereflecteerd op de musealisering van de oorlog in een
breder, comparatief perspectief.

Amsterdam/Wittelte, februari 2014
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Inleiding

In het nieuwe Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden staat een vitrine met een op
het eerste gezicht weinig opzienbarend object: een paar Amerikaanse legerschoe-
nen (zie afbeelding 1). De tijd lijkt het schoeisel nauwelijks te hebben aangetast. Ze
zouden zo weer dienst kunnen doen. De ‘legerkistjes’ maken nieuwsgierig. Waar-
om zijn ze verheven tot museaal object? Pas door het verhaal dat eraan verbonden
is, gaat deze nalatenschap uit de Tweede Wereldoorlog tot de verbeelding spreken.
Een Duitse militair nam, bij het Friese Ferwert, de legerschoenen af van een om-
gekomen geallieerde vlieger. Wat later ontstond een hachelijke situatie toen de
Duitser inkwartiering kreeg toegewezen bij een Friese familie. De militair verbleef
bij het gezin zonder ook maar een moment het idee te hebben dat de andere gast in
het huis een Joodse onderduiker was. Bij het afscheid gaf de Duitser de schoenen
aan zijn tijdelijke huisgenoot. Die zou ze in een tijd van schaarste vast goed kun-
nen gebruiken. Wat aanvankelijk een nietszeggend object was, is tegen de achter-
grond van dit verhaal na de oorlog in het museum tot leven gekomen. De schrijver
Bernlef zei ooit treffend: ‘Nee, geen voorwerp is een dood voorwerp, zolang er een
mens naar kijkt.’1 Hij doelde op de verschillende associaties die het aanschouwen
van historische materiële getuigen van het verleden in een museum kan oproepen.
Overgeleverde informatie, eigen herinneringen, interpretaties: zij kleuren de ver-
beelding van het verleden in.

In de vitrine van het Fries Verzetsmuseum wordt de bezoeker duidelijk gemaakt
dat aan de Amerikaanse legerschoenen een veelheid aan verhalen en duidingen is
verbonden. Een interactief beeldscherm bij het getoonde object biedt deze infor-
matie. Zo vertellen de bewaarde schoenen over bezetting, inkwartiering, lucht-
oorlog en vervolging, maar ook over de grote spanningen en individuele keuzes;
bovenal is het een persoonlijk verhaal. De Joodse onderduiker overleefde de Duit-
se bezetting. Hij schonk de legerschoenen jaren geleden aan het Verzetsmuseum
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1 Bernlef, ‘Ons aller geheugen’, 4 mei-lezing 2005 van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei.
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en emigreerde naar Israël. In het museum leeft zijn verhaal voort. De ‘gewone’ sol-
datenschoenen vormen een aansprekende verbinding met het verleden.

Met een presentatie als deze geeft het Fries Verzetsmuseum invulling aan een
essentiële doelstelling van een herinneringsmuseum: het verleden tastbaar maken
en laten voortleven. Wat musea doen is verduidelijken wat geweest is. Met hun ten-
toonstellingen bieden zij mogelijkheden tot inleving, duiding en (historische) in-
zichten, en sporen zij, waar mogelijk, aan tot kritische reflectie. Maar daarnaast
moet een museumbezoek ook aangenaam zijn, met ruimte voor verstrooiing en
ontspanning. Kortom, een museum heeft verschillende functies en taken.

Waar het de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog betreft, is een museum
bij uitstek een aansprekende vorm om de geschiedenis van oorlog en bezetting te
verbeelden en inzichtelijk te maken, maar ook om er betekenis aan te geven en de-
ze in het collectieve geheugen vast te leggen. Menigeen in Nederland heeft wel
eens een museum over de Tweede Wereldoorlog bezocht. Het aanbod is groot.
Verspreid over het land zijn er talrijke grote en kleine musea met als onderwerp ‘de
oorlog’2: van het Anne Frank Huis in Amsterdam tot het Oorlogsmuseum in het
Brabantse Overloon en van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Dren-
the tot het Bevrijdingsmuseum in het Zeeuwse Nieuwdorp. Al deze musea hebben
een eigen signatuur, met gevarieerde presentaties en uiteenlopende thema’s die
per locatie verschillen. De benadering van het verleden, het leggen van inhoude-
lijke accenten en de verbeelding zijn in de loop van de jaren gewijzigd. Deze wis-
selingen zijn doorgaans te verbinden aan de geschiedenis van de herinnering aan
de oorlog, die op haar beurt veelvormig en voortdurend aan verandering onder
hevig is. In zekere zin zou men zelfs kunnen stellen dat deze dynamiek van de 
herinnering bepaalt welke betekenis aan de geschiedenis van de oorlog wordt ge-
geven, de kennis die over het verleden beschikbaar is en de vragen die eraan gesteld
worden. Dit proces van voortdurende verandering en interpretatie wordt aange-
duid als de ‘dynamiek van de herinnering’, de benaming die verbonden is aan het
onderzoeksprogramma waarbinnen deze studie plaatsvond.3

De oorlog wordt door verschillende herinneringsgemeenschappen op uiteenlo-
pende wijze en op verschillende plaatsen herdacht, verbeeld en beleefd. De be-
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2 De herinnering aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is zo sterk verankerd in de
Nederlandse samenleving dat de gebeurtenissen uit de jaren 1940-1945 veelal eenvoudigweg ‘de
oorlog’ wordt genoemd, waarbij iedereen begrijpt wat daarmee wordt bedoeld. Zie: Chris van der
Heijden, Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam, Antwerpen 2011), 
p. 20.
3 Het onderzoeksprogramma ‘Dynamiek van de herinnering’ is een zelfstandige onderzoekslijn
binnen het nwo-themaprogramma ‘Culturele Dynamiek’. Het programma ‘Dynamiek van de 
herinnering’ richt zich op de vraag hoe de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog zich heeft 
ontwikkeld en zich nog zal ontwikkelen en welke plaats materiële en immateriële overblijfselen



langstelling voor de periode ’40-’45 is door de jaren heen wisselend geweest, maar
vanaf begin jaren tachtig onafgebroken sterk in de Nederlandse samenleving aan-
wezig. Ook nu het oorlogsverleden steeds verder achter ons ligt en de generatie die
de oorlog zelf heeft meegemaakt snel in omvang afneemt, staat de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog nog volop in de aandacht. Of het nu de succesvolle,
groots opgezette musical Soldaat van Oranje betreft, de commotie om het behoud
van de Anne Frank-boom, een speelfilm als de publiekstrekker Zwartboek van re-
gisseur Paul Verhoeven met in de hoofdrol Carice van Houten, het afbranden van
de Westerbork-barak, een spektakel-toneelstuk in een eigen theater over het leven
van Anne Frank, of de nationale tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 voor-

werpen in de Kunsthal in Rotterdam: de oorlog ligt diep verankerd in ons bestaan.
De herinnering aan de Duitse bezetting heeft een breed draagvlak. Jong en oud

hebben een band met de oorlog, zo blijkt uit het door het Nationaal Comité 4 en 5
Mei jaarlijks uitgevoerde Vrijheidsonderzoek: in 2013 zei 84 procent van het Neder-
landse publiek de Dodenherdenking op 4 mei van groot belang te vinden.4 Dat de
Nederlandse samenleving veel waarde hecht aan het herdenken van de oorlog con-
stateert ook cultuursocioloog Rob van Ginkel op basis van de grote aandacht voor
de jaarlijkse Dodenherdenking: in 2010 werd in maar liefst 96 procent van alle ge-
meenten op 4 mei ten minste één herdenkingsbijeenkomst georganiseerd.5

De naoorlogse generatie is door overlevering uit de eerste hand, op school, door
herdenkingen, films, literatuur, televisie en internet opgegroeid en opgevoed met
de jaren ’40-’45. De herinnering aan de oorlog functioneerde daarbij, latent of ma-
nifest, als een politiek en moreel referentiekader voor het inrichten en sturen van
onze samenleving. Herdenken van en voorlichting en educatie over de oorlog
vormden een verbinding tussen verleden, heden en toekomst en kregen vorm in
monumenten en herdenkingen, maar ook in musea en in tentoonstellingen. Daar-
naast lieten tal van kleinschalige en persoonlijke uitingen zien dat de afzonderlijke
oorlogservaringen en de persoonlijke herinneringen, al dan niet beïnvloed door de
collectieve herinneringen, verschillend en veranderlijk zijn. Ondanks, of juist
dankzij deze pluriformiteit vormt het verleden van de oorlog nog altijd een onver-
vreemdbaar deel van ons collectieve geheugen, dat grote thema’s als morele inte-
griteit en identiteit van personen en gemeenschappen raakt.
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daarbinnen innemen. Het programma maakt deel uit van het overkoepelende onderzoekspro -
gramma ‘Oorlog, erfgoed en herinnering’, dat eind 2007 van start is gegaan. Het programma 
wordt geleid door prof. dr. Frank van Vree en prof. dr. Rob van der Laarse. Voor de aanduiding 
‘Dynamiek van de herinnering’, zie: Frank van Vree en Rob van der Laarse (red.), De dynamiek 
van de herinnering. Nederland en de Tweede Wereldoorlog in een internationale context (Amsterdam 2009),
p. 8-9.
4 Bert Verhue en Bart Koenen (Bureau Veldkamp) ‘Nationaal Vrijheidsonderzoek 2013’, in 
opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei (Amsterdam, 2013).
5 Rob van Ginkel, Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland (Amsterdam 2011), p. 37.



De musealisering van de oorlog heeft in de naoorlogse omgang met de jaren van
oorlog en bezetting van meet af aan een rol van betekenis gespeeld in de herin -
neringscultuur. In de geschiedschrijving is deze musealisering als samenhangend
geheel echter onderbelicht gebleven. Deze studie handelt over de wijze waarop 
de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het museum is vormgegeven, de
veranderingen die zich hierin voordeden, hoe deze zijn te verklaren en hoe de mu-
seale verbeelding van de jaren ’40-’45 zich verhoudt tot de voortdurende verande-
rende herinnering van de oorlog.

Musealisering is een ruim begrip. In het kader van deze studie vallen daarbinnen
in ieder geval de taken en activiteiten van musea, maar ook de processen die van
doen hebben met betekenisgeving en uiteenlopende vormen van institutionalise-
ring van de historische belangstelling.6 Musealisering heeft ook te maken met de
behoefte om in een tijd van snelle veranderingen het verleden materieel te behou-
den en vast te leggen in bijvoorbeeld tentoonstellingen.7 Daarmee staat museali-
sering ook voor het veiligstellen van herkenbaarheid en identiteit. Het museum le-
vert een bijdrage aan samenhang in de gemeenschap. In het bijzonder musea die
zich onderscheiden door een actuele maatschappijgerichte dimensie, dragen bij
aan de oriëntatie van gemeenschappen op de samenleving.

Musea houden dus het verleden levend, dragen bij aan een constructie van het
collectieve geheugen en geven invulling aan een identiteit van een samenleving.
Historische musea gaan daarmee, om met de museumtheoreticus Peter van
Mensch te spreken, in feite over het hier en nu: ‘Het zijn onze opvattingen, ge-
kleurd door onze beleving van de problemen in de wereld rondom ons, die worden
vastgelegd in de vorm van collecties en die worden gepresenteerd in de vorm van
tentoonstellingen.’8 Kwalificaties die ook gelden voor de tientallen oorlogs- en ver-
zetsmusea en herinneringscentra in Nederland. Ook tentoonstellingen in deze 
instellingen representeren een tijdsbeeld en verbeelden – bewust of onbewust 
en in de ene presentatie met meer overtuiging dan in de andere – een bestaande of
gecreëerde herinnering aan de oorlog. De musea bewegen mee met de positie die
de geschiedenis van de oorlog inneemt in een snel veranderende samenleving.

Een analyse van de geschiedenis van de musea over de jaren van oorlog en be-
zetting is niet los te zien van de veranderende herinneringscultuur van de oorlog,
die het resultaat is van een sociaal en cultureel proces. Het sociale aspect heeft 
betrekking op de deelnemers aan dit proces, de herinneringsproducenten en -con-
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6 Peter van Mensch, ‘Nieuwe museologie. Identiteit of erfgoed’, in: Rob van der Laarse (red.), 
Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Amsterdam 2005), p. 176-192 en: Pim den Boer,
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7 Kees Ribbens, Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland 1945-2000 (Hilver-
sum 2002), p. 24-28.
8 Peter van Mensch, ‘Historische musea op zoek naar identiteit’, Leidschrift, Historisch tijdschrift
jrg. 7 (1991), nr. 2, p. 13.



sumenten, terwijl het culturele element verwijst naar de concrete resultaten die 
geproduceerd worden en die vorm en betekenis geven aan de herinnering aan de
oorlog, zoals gebeurt in musea en tentoonstellingen.9

Kernpunt in het sociale proces van de herinnering is de interactie die bestaat tus-
sen individuele en de collectieve herinnering. In de sterk gefragmenteerde herin-
neringscultuur werkt met name het door de Duitse cultuurwetenschapper Aleida
Assmann ontwikkelde en intussen vaak aangehaalde theoretische kader over deze
samenhang verhelderend. Zij bouwt hier voort op de opvattingen van de Franse
socioloog en filosoof Maurice Halbwachs; deze ontwikkelde in de jaren twintig van
de vorige eeuw de term collectief geheugen, om daarmee collectief gedeelde re-
presentaties van het verleden en herinneringen als sociale constructies aan te dui-
den, waarbij een individu kan opereren in meerdere ‘collectieven’, zoals in relatie
tot klasse, geslacht en verwantschap.10 In het proces dat Assmann omschrijft als
‘von individuellen zu kollektiven Konstruktionen der Vergangenheit’ onder-
scheidt zij vier dimensies van herinneringen, die in een wisselende verhouding tot
elkaar staan: individueel, sociaal, politiek en cultureel.11 De individuele herinnering

is episodisch van aard en vormt de bron waaruit de mens denkt en vorm geeft aan
zijn identiteit. Dit betreft allerminst een objectieve herinnering. De individuele
herinnering is vervormd door de sociale omgeving en allerlei invloeden van bui-
tenaf, met als gevolg dat deze herinnering door de tijd heen steeds verder afraakt
van de oorspronkelijke – ook al vertekende – ervaringen.

Deze individuele herinneringen zijn verbonden met de sociale of ‘communica -

tieve’ herinnering, waarin persoonlijke ervaringen onderdeel worden van een groep,
zoals de familie of de gemeenschap. De letterlijk individuele herinnering wordt 
gedeeld en via ‘communicatie’ overgebracht, waardoor er sprake is van een sociale

herinnering. Hiermee is ook de wording van herinneringsgemeenschappen aan te
geven. Belangrijk kenmerk van deze individuele en sociale herinnering is, volgens
Assmann, dat deze gebonden is aan drie generaties. Daarna verdwijnt de over-
dracht uit eigen ervaring aan kinderen en kleinkinderen, en komt de overlevering
niet meer uit de eerste hand.
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9 Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkul-
turen (München 1992), p. 9-12.
10 Constantina Papoulias, ‘From the Agora to the junkyard’, in: Susannah Radstone and Kathari-
na Hodgkin (eds.), Regimes of memory (London/New York 2003), p. 116; Stef Craps en Michael Roth-
berg, ‘Introduction: Transcultural negotiations of Holocaust memory’, in Criticism, vol. 53, no. 4,
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(Chicago 1992).
11 Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit (München 2006), p. 21-61. Zie ook: Ed 
Jonker, Ordentelijke geschiedenis. Herinnering, ethiek en geschiedwetenschap (Utrecht 2008), p. 19-21 en
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De door Assmann onderkende culturele herinnering kent een langere levensduur
omdat deze niet gebonden is aan personen, maar in gematerialiseerde vorm voort-
komt uit deze herinneringen, zoals in literatuur, films, monumenten, websites,
wetenschappelijk onderzoek en, van belang in dit kader, door middel van musea
en tentoonstellingen.

De laatste dimensie die Assmann benoemt is de politieke herinnering: de van
bovenaf opgelegde of gesanctioneerde herinnering. Hier is sprake van een geïnsti-
tutionaliseerde herinnering die in dienst staat van een ‘identiteitspolitiek’, van een
overheid, kerken, politieke partijen en andere organisaties. In een streven naar ho-
mogeniteit en het versterken van samenhang in de samenleving worden bepaalde
herinneringen op gezag van deze verbanden versterkt of juist afgezwakt. Dit ge-
beurt door officiële herdenkingen, educatie, maar ook door de bemoeienissen van
de overheid met de oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Door de
Australische hoogleraar erfgoed- en museumstudies, Laura jane Smith wordt dit
proces ook wel authorized heritage discourse (ahd) genoemd: het bepalen van ‘bo-
venaf’, als ‘woordvoerders van het verleden’, wat als erfgoed aangemerkt moet
worden en van waarde is om behouden te blijven, te koesteren en door te geven aan
volgende generaties, via het onderwijs en in andere vormen, zoals museale pre-
sentaties. Dit geautoriseerde vertoog had aanvankelijk vooral een nationaal karak-
ter, maar wordt nu steeds universeler van aard, aldus Smith.12

Essentieel in deze conceptualisering is dat verschillende dimensies van her -
innering weliswaar een samenhang met elkaar vertonen en invloed op elkaar uit-
oefenen, maar dat deze herinneringsvormen ook niet-harmonieus kunnen sa -
mengaan, waardoor er bijvoorbeeld sprake is van verschillende beelden van en 
opvattingen over het verhaal van de oorlog. Wat dat betreft gaat het om de vier door
Assmann genoemde concepten, die nauw met elkaar verweven zijn maar niet
samenvallen, die homogeen kunnen zijn, maar die ook een pluriformiteit tot stand
kunnen brengen.13 Kortom, er zijn verschillende patronen van de herinnerings-
cultuur die een gecompliceerd, gelaagd en verbrokkeld beeld van de herinne-
ringscultuur geven. Door in te zoomen op de verschillende herinneringsniveaus
kan een gecompliceerd patroon van de herinneringscultuur met zijn verschillen-
de dimensies en een sterke gelaagdheid worden verhelderd.

Deze conceptualisering vormde een houvast voor het onderzoek naar de muse-
alisering van de Tweede Wereldoorlog en de analyse ervan. Ten slotte vormen de
oorlogsmusea in hun bonte verscheidenheid als culturele uitingsvorm een repre-
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12 Laurajane Smith, Uses of heritage (London/New York 2006), p. 29-42. Zie ook: Laurajane Smith,
All Heritage is Intangible: Critical Heritage Studies and Museums (Amsterdam 2011).
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sentant van de veranderende en veelvormige herinneringscultuur, waarbij zich de
vraag opdringt in hoeverre en in welke mate de veranderingen in deze herinne-
ringscultuur doorwerken in de museale verbeelding van de oorlog.

Belangrijk aspect in de theoretisering van Assmann is dat de individuele en so-
ciale herinnering een beperkte ‘levensduur’ van drie generaties kent. Met het weg-
vallen van de generatie die de oorlog heeft meegemaakt, verdwijnen degenen die
uit eigen ervaring aan hun nakomelingen over de oorlog verhalen. Dit betekent
niet dat daarmee de herinnering aan de oorlog zal verdwijnen. Daarvoor heeft de
sociale herinnering aan de oorlog zich inmiddels te sterk geworteld in de tweede
en ook derde generatie, en is de productie van culturele herinneringen van een te
grote en te rijke omvang. Voortbouwend op de opvattingen van Assmann komt
Marianne Hirsch, hoogleraar literatuur en gender studies, met de term postmemory.

Hieronder verstaat zij de behoefte van de generaties die de oorlog niet hebben mee-
gemaakt om, na het wegvallen van de oorlogsgetuigen, de intense band met het
verleden te willen vasthouden (sense of living connection) en zich daardoor aange-
trokken voelen tot visuele overlevering, zoals foto’s en films, maar ook tot de ver-
beelding via museale presentaties.14 Dit betekent wel dat de herinnering aan de ja-
ren ’40-’45 op een andere, indirecte wijze zal worden overgedragen. Daarbij spelen
in de wijze waarop aan de herinnering van de oorlog vorm wordt gegeven, andere
factoren een rol, die verband houden met de in hoog tempo veranderende heden-
daagse cultuur: zoals een sterke aandacht voor visualisering, een verdergaande glo-
balisering van de samenleving, een groeiende multiculturele omgeving, nieuwe
technologische mogelijkheden, de medialisering die een vlucht neemt, steeds
meer popularisering, een culturele sector die te maken heeft met marktwerking en
commercialisering, en een toenemende vrije tijdscultuur.

Vanuit dit perspectief kan gesproken worden van een omslagpunt voor de
Nederlandse oorlogsmusea, omdat deze factoren bepalend zijn voor de wijze
waarop de instellingen nu en in de toekomst invulling gaan geven aan hun taak-
stelling. Voor zover dat al niet gebeurt, zullen zij zich moeten heroriënteren op hun
museale benaderingen en op de band met het publiek die niet meer zo vanzelf-
sprekend is als voorheen. Nieuwe doelgroepen hebben geen ‘directe’ sociale rela-
tie met de herinnering aan de oorlog. Voor hen is geschiedenis van de jaren ’40-’45
écht verleden tijd geworden. De museale instellingen moeten inspelen op een ver-
anderende vraag van het publiek en op een gewijzigde omgang met het verleden.
Nieuwe presentaties zullen gebaseerd zijn op nieuwe concepten, waarbij authen-
ticiteit, emotie, reconstructie, beleving, visualisering, enscenering en verbeelding
van essentieel belang zijn. Zowel wat inhoud als vorm betreft zullen de musea zich-
zelf opnieuw moeten uitvinden.
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Dit empirisch onderzoek naar veranderingen en tendensen in de geschiedenis
van de musealisering van de oorlogen en naar de betekenis en reikwijdte daarvan,
is derhalve uitgevoerd vanuit het perspectief dat tot op de dag van vandaag de mu-
sea op zoek zijn naar antwoorden op veranderende omstandigheden en daarbij re-
ageren op de dynamische herinneringscultuur. Waar mogelijk kunnen zij zelfs
richtinggevend zijn. Vanuit een historische context is in dit onderzoek geanaly-
seerd hoe musea door de jaren heen invulling hebben gegeven aan hun taak en
functie in een veranderende samenleving en hoe de gemusealiseerde weergave van
de oorlog zich in de loop van de tijd heeft gewijzigd. Daarbij zijn van invloed het
veranderende beeld van de oorlog, de toe-eigening van het verleden, de betekenis-
geving door wisselende herinneringsgroepen en de invloed van traditionele en
nieuwe actoren.

Onderzoek naar de geschiedenis van de musealisering van de oorlog in Nederland
is zoals uit het voorgaande mag blijken niet alleen een recente ontwikkeling die
doorloopt tot vandaag de dag, maar ook één die haar schaduwen vooruitwerpt. In
het huidige museale veld zijn nieuwe trends te ontwaren, zowel wat inhoud als wat
vorm betreft. Sommige van deze processen zijn al behoorlijk uitgekristalliseerd.
Andere zijn nog volop in beweging en de ontwikkeling van komende museale con-
cepten is nog allerminst duidelijk.

Dat in dit overwegend historisch onderzoek een sterke actualiteitscomponent
is verweven, vloeit voort uit de opdracht van deze studie, geïnitieerd door het Fries
Verzetsmuseum in Leeuwarden, dat een zelfstandig onderdeel is van het Fries
Museum. Beide musea wensten voor de inrichting van het nieuwe Fries Verzets -
museum een conceptuele benadering te ontwikkelen, gebaseerd op recent onder-
zoek, met als uitgangspunt hoe het verhaal van de oorlog en de betekenis van deze
episode op een aansprekende wijze aan toekomstige generaties kan worden door-
geven. Daarbij spelen factoren als een sterk veranderende historische en museale
cultuur, evenals veranderende inzichten in de verbeelding van de geschiedenis van
oorlog en bezetting een rol. De opdracht voor dit onderzoek bestond zodoende uit
twee onderdelen: ten eerste een studie naar de musealisering van de oorlog, waar-
van deze onderhavige publicatie het resultaat is, en daarnaast het leveren van een
blauwdruk voor het inhoudelijk ontwerp van de museale presentatie van het nieu-
we Fries Verzetsmuseum.

Voor het tweede deel van de opdracht, de conceptuele ontwikkeling van het
nieuwe verzetsmuseum, vond niet alleen een uitgebreide verkenning van het
Nederlandse museale veld plaats, maar werd ook een aantal toonaangevende bui-
tenlandse musea bezocht. Voorts werden presentatievormen geanalyseerd, waar-
bij de aandacht vooral uitging naar nieuwe trends en ontwikkelingen; er werd 
gezocht naar mogelijke aanknopingspunten met de toekomstige presentatie van
het Fries Museum. Ten slotte werd de geschiedenis van Friesland tijdens de jaren
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’40-’45 bestudeerd. Mede op basis van deze bevindingen en verkregen inzichten is
in een notitie een conceptuele benadering van de permanente tentoonstelling op-
gesteld.15 De hierin geformuleerde uitgangspunten vormden vervolgens het fun-
dament voor de inrichting van het Fries Verzetsmuseum, dat in september 2013
werd geopend.16

De twee componenten van deze opdracht zijn weliswaar uiteenlopend van aard,
maar komen samen in de centrale invalshoek van de studie: op welke wijze zijn
ideeën en opvattingen museaal vormgegeven, wat krijgt de bezoeker te zien en
welk verhaal wordt er verteld? De bemoeienissen met de inrichting van het Fries
Verzetsmuseum vormden een uitgelezen gelegenheid om van ‘binnenuit’ verkre-
gen inzichten in werkwijze, ideevorming en realisatie van een museale inrichting
bij het onderzoek te betrekken. Het museale beeld in het Fries Verzetsmuseum zal
daarom in dit boek met regelmaat dienen als referentiekader, zoals dat ook geldt
voor onderwerpen als collectievorming en -beheer die in een historisch perspec-
tief worden geplaatst.

In dit kader kan worden opgemerkt dat sinds 2012 de benaming van het museum
officieel ‘Fries Verzetsmuseum’ is en eerder ‘Verzetsmuseum Friesland’ luidde.
Meer musea en instellingen hebben in de loop van de tijd hun naam gewijzigd. Zo
heette het huidige ‘Oorlogsmuseum Overloon’ tot voor kort enige jaren Liberty
Park en daarvoor Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon. In de tekst is
meestal de huidige benaming van de musea aangehouden. Als de specifieke histo-
rische context daarom vroeg, is gekozen voor de destijds gangbare aanduiding.

Zowel het onderzoeksterrein van de oorlogsmusea als de onderzochte periode –
vanaf 1945 tot heden – zijn veelomvattend. Een afbakening, of beter een toespit-
sing, is onvermijdelijk. Vanuit de centrale vraag van dit onderzoek – op welke 
wijze is de herinnering van de oorlog in het museum vormgegeven? – richt deze
studie zich op een viertal onderscheidende thema’s van de musealisering van de
oorlog:

– de betekenis van het (materiële) erfgoed, zoals aanwezig in de oorlogsmusea;
– de politieke herinnering van de oorlog, ofwel de ‘boodschap’ die de musea uit-

dragen;
– het lokale en regionale belang van de musea;
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15 Erik Somers, ‘Uitgangspunten en verbeelding. Conceptuele benadering nieuwe inrichting Fries
Verzetsmuseum’, juli 2011. Deze notitie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Hans
Groeneweg, conservator Fries Verzetsmuseum, en Mariska de Boer, educatief medewerker van het
Fries Museum.
16 Hans Groeneweg in samenwerking met Mariska de Boer, ‘Fries Verzetsmuseum. Een verhaal
dat je raakt’, notitie juli 2011 en Erik Somers, ‘Het oorlogsbeeld van het Fries Verzetsmuseum’, in:
Fryslân. Historisch Tijdschrift, 19de jaargang, nummer 2, maart 2013.



– de veranderende verbeelding van de oorlog, zoals deze vorm kreeg in concrete
museale presentaties.

Met deze keuze blijven andere thema’s buiten beschouwing. Niet omdat die van
minder belang zouden zijn, maar omdat ze vanwege hun veelomvattendheid een
afzonderlijk onderzoek zouden rechtvaardigen. Zo komen de educatieve en voor-
lichtende taken van de musea slechts zijdelings aan de orde, ondanks het feit dat
deze functies hecht verweven zijn met de missie van de instellingen. Een analyse
zou bij voorbaat tekortschieten, alleen al gezien het gegeven dat de overheid hier-
voor een specifiek educatief beleid heeft ontwikkeld en alle beeldbepalende musea
inmiddels beschikken over educatieve diensten met een of meer geschoolde mede-
werkers. Zij ontwikkelen tal van programma’s, variërend van speciale rondleidin-
gen met opdrachten, vragenlijsten, lesbrieven, spelprogramma’s en nieuwe media-
toepassingen.17 Gedegen onderzoek naar de educatieve betekenis van de musea is
overigens zeer aan te bevelen, vooral wanneer daarbij wordt voortgeborduurd op
de studie van historica Dienke Hondius over de benadering van de oorlog in het
onderwijs sinds 1945.18

Een andere opgelegde beperking, die als een tekortkoming aangemerkt zou
kunnen worden, betreft het nationale kader. Ofschoon de thematiek zich uitste-
kend leent voor een internationaal vergelijkend onderzoek, waardoor trends en
ontwikkelingen in een betekenisvol perspectief geplaatst kunnen worden, voerde
dit in het kader van dit onderzoek te ver en daar moest dan ook om pragmatische
redenen van worden afgezien. Dat neemt niet weg dat zo nu en dan internationale
voorbeelden ter illustratie worden aangehaald.

Gezien het feit dat het Nederlandse museale veld met betrekking tot de Tweede
Wereldoorlog zo gevarieerd en veelvormig is, valt geen eenduidige noemer te 
geven voor de musea die de jaren van oorlog en bezetting als hoofdthema hebben.
Als in deze studie dan ook gesproken wordt van oorlogsmusea, dan is dat de ver -
zamelnaam voor de oorlogs- en verzetsmusea en de herinneringscentra die als
hoofdthema (aspecten van) de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog presen-
teren. Hieronder vallen ook de vele kleine, particuliere musea, waarvan een aantal,
zoals we zullen zien, niet meer is dan een ‘eenmans-verzamelaarsmuseum’.
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17 Voor een indruk van de verschillende buitenschoolse educatieve projecten, waaronder die van
de oorlogsmusea, en de kwaliteit daarvan, zie: H.D.I. Homan en E.T. van Praag, Tijd voor kwaliteit
woii-Heden in projecten (Heemstede 2005). Dit betreft een eindrapport van het onderzoeksproject
‘Tijd voor kwaliteit’, uitgevoerd in opdracht van de Adviescommissie Jeugdvoorlichting woii-
Heden, ingesteld door het ministerie van vws.
18 Dienke Hondius, Oorlogslessen. Onderwijs over de oorlog sinds 1945 (Amsterdam 2010). Deze studie
over de educatieve herinneringscultuur van de oorlog is eveneens verricht in het kader van het
onderzoeksprogramma ‘Dynamiek van de Herinnering’.



Op basis van het hoofdthema van de presentatie zijn de oorlogsmusea ingedeeld
in een vijftal categorieën. Sommige musea zouden zeker in verschillende rubrie-
ken zijn onder te brengen. Ook komt het voor dat een museum in de loop van de
tijd van invulling is veranderd en daarmee in een andere rubriek is terechtgeko-
men, ook al doet de benaming van het betreffende museum anders vermoeden.
Soms is arbitrair een keuze gemaakt.

De volgende categorisering is aangebracht:

1 oorlog en bezetting: deze musea geven een algemeen beeld van de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog in Nederland;

2 verzet en bezetting: de nadruk in de presentatie ligt op het verzet. Daarnaast 
besteden deze musea vrijwel zonder uitzondering ook aandacht aan andere 
aspecten van de bezetting;

3 (Joden)vervolging en terreur: hieronder vallen de herinneringscentra verbonden
aan voormalige kampen, maar ook een museum als het Anne Frank Huis;

4 militair, strijd en bevrijding: het accent ligt op het krijgsverloop en het militaire
aspect van de oorlog;

5 Nederlands-Indië: de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

In het onderzoek komt de gehele museale sector die zich op de Tweede Wereld-
oorlog richt ter sprake, maar de nadruk ligt vooral op wat wordt aangeduid als de
gevestigde, beeldbepalende of toonaangevende musea. Het gaat daarbij om de
(veelal) grotere, meer professionele musea, die in de loop van de jaren een stempel
hebben gedrukt op de musealisering van de oorlog en in zekere zin een regio-over-
schrijdende of nationale uitstraling hebben. Onderverdeeld in de genoemde cate-
gorieën – met vermelding van het jaar van openstelling en het aantal bezoekers in
2012 – gaat het in het bijzonder om de volgende instellingen:

1 Oorlog en bezetting

– Oorlogsmuseum Overloon (1946, aantal bezoekers 2012: 100.000)
– OorlogsVerzetsMuseum, Rotterdam (1985, bezoekers 2012: 9.500)
– Markt 12 – Euregionaal Museum voor de Vrijheid, Aalten (2004, bezoekers

2012: 14.000)
2 Verzet en bezetting

– Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden (1979, gemiddeld 20.000 bezoekers19)
– Verzetsmuseum Amsterdam (1985, bezoekers 2012: 61.000)
– Verzetsmuseum Zuid-Holland, Gouda (1986, bezoekers 2012: 12.000)
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3 (Joden-)vervolging en terreur

– Anne Frank Huis, Amsterdam(1960, bezoekers 2012: 1.153.000)
– Herinneringscentrum Kamp Westerbork (1983, bezoekers 2012: 129.000)
– Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Leusden (2000 (1972), bezoekers

2012: ca. 45.000)
– Nationaal Monument Kamp Vught (1990, bezoekers 2012: 60.500)
– Monument en Museum Hollandsche Schouwburg, Amsterdam (1993, bezoe-

kers 2012: 43.500)
4 Militair, strijd en bevrijding

– Airborne Museum ‘Hartenstein’, Oosterbeek (1949, bezoekers 2012: 82.250)
– Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Groesbeek (1987, bezoekers 2012:

33.000)
5 Nederlands-Indië

– Indisch Herinneringscentrum Bronbeek, Arnhem (2010, bezoekers 2012:
26.000)

Met uitzondering van het Verzetsmuseum Zuid-Holland en het Nationaal Mo-
nument Kamp Amersfoort zijn al deze musea een ‘geregistreerd museum’.20 Dat
betekent dat zij voldoen aan de strikte kwaliteitsnormen van de Nederlandse Mu-
seumvereniging (nmv), die op hun beurt gebaseerd zijn op de internationale stan-
daard van de International Council of Museums (icom). 21 Het merendeel van de
instellingen neemt deel aan het reguliere onderlinge educatieve- en collectie over-
leg van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra onder-
ling, terwijl zij veelal ook vertegenwoordigd zijn in het eind 2011 opgerichte
samenwerkingsverband Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45.22

Het onderzoek is gebaseerd op uiteenlopende bronnen. De belangrijkste bron-
nen zijn de oorlogsmusea en hun presentaties zelf. Aan de uitvoerige inventarisa-
tie van het museale veld hebben alle musea meegewerkt (zie hoofdstuk 1). Veel mu-
sea zijn daarnaast persoonlijk bezocht en museale collecties en presentaties zijn ter
plekke geanalyseerd. Van een aantal beeldbepalende musea zijn de archieven ge-
raadpleegd. Voorts zijn overheidsarchieven ingezien en leverde onderzoek in de
archieven en collecties van het niod veel informatie op. Kenmerkend voor muse-
ale inrichtingen en tijdelijke tentoonstelleningen uit het verleden is dat de presen-
taties slechts moeizaam zijn te reconstrueren, omdat deze doorgaans niet of nau-
welijks zijn gedocumenteerd. In de meeste gevallen zijn er geen catalogi of andere
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20 Het Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft een informatiecentrum, dat in feite geen 
serieuze permanente expositie bevat. Het Verzetsmuseum Zuid-Holland heeft nooit de status van
erkend museum aangevraagd.
21 Zie hoofdstuk 1.
22 Begin 2014 waren dertien oorlogsmusea bij de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45
aange sloten, zie: http://smh-40-45.nl/ (geraadpleegd 13 januari 2014).



publicaties verschenen. Recensies in kranten en andere secundaire bronnen
moesten in dat geval uitkomst bieden. Een belangrijke bron vormen voorts de ge-
sprekken die gevoerd zijn met direct betrokkenen uit heden en verleden uit het
museale veld.

Dit boek is ingedeeld naar de vier genoemde thema’s, verdeeld over evenzoveel
hoofdstukken. Deze worden voorafgegaan door een kort hoofdstuk waarin karak-
teristieken van het huidige museale veld worden geschetst.

Het tweede hoofdstuk stelt het museale object en de collectievorming en -be-
heer centraal. De oorlogsmusea beheren samen een omvangrijke materiële nala-
tenschap van de oorlog. Er wordt een beeld gegeven van de verschillende manie-
ren waarop oorlogscollecties zijn aangelegd en welke motieven daarbij een rol
speelden. Daarbij is ook aandacht geschonken aan de bemoeienissen van de over-
heid op dit terrein. Voorts wordt ingegaan op veranderingen in de presentatie van
het museale object, waarbij de erfgoedbetekenis en het verhaal bij een object door
de jaren heen steeds meer uitgangspunt werd.

De geschiedenis van de politiek van de herinnering is het thema van het derde
hoofdstuk, dat handelt over het uitdragen van een morele boodschap en de lessen
die aan de oorlog in het museum moesten worden ontleend. Er wordt ingegaan op
de verschillende herinneringsgroepen en andere actoren die bij het musealise-
ringsproces betrokken zijn en, al dan niet, zich het vormgeven van de geschiede-
nis toe-eigenden. Een belangrijke rol werd en wordt daarbij vervuld door de (cen-
trale) overheid die met haar bemoeienissen, gericht op educatie en het versterken
van de herdenkingsfunctie, van invloed is op de verschillende dimensies van de
herinneringscultuur – in eerste instantie op die van de culturele herinnering.

In hoofdstuk vier richt de aandacht zich op de lokale en regionale functie van de
instellingen. In de recente omgang met het verleden is de belangstelling voor de
geschiedenis van de nabije leefomgeving, de zogenoemde omgevingsgeschiede-
nis, steeds belangrijker geworden. Zo is het aantal kleine, particuliere, lokaal ge-
oriënteerde oorlogsmusea de laatste jaren spectaculair gegroeid. Daarnaast heb-
ben de gevestigde oorlogsmusea een belangrijke regionale of lokale betekenis. De
vraag die hierbij gesteld wordt is hoe hun presentaties zich verhouden tot een meer
nationaal georiënteerd beeld van de oorlog en op welke wijze de geschiedenis van
de eigen omgeving hiermee verweven is.

De museale verbeelding van het verleden is het onderwerp van het laatste hoofd-
stuk. Vooral de authenticiteitsbeleving vormt in de presentaties een belangrijk ele-
ment. Er wordt nader ingegaan op de vraag hoe musea omgaan met de wens van
het publiek naar meer ‘beleving’ en visualisering. Musea willen betekenisvolle pre-
sentaties bieden, maar balanceren daarbij voortdurend tussen fictie en werkelijk-
heid, tussen beleving en belevenis. Met welke vormen lukt het musea het publiek
te raken en waar liggen de grenzen van het toelaatbare?
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Het accent in deze studie ligt op een historische benadering, waarbij de museale
verbeelding van het verleden verbonden is met de geschiedenis van de herinnering
aan de oorlog en waarin de vorm van museale presentaties en inrichtingen centraal
staat. Het onderwerp is onmogelijk in te dammen binnen strikte historische ka-
ders. De gesignaleerde ontwikkelingen lopen soms door tot in het heden. Sommi-
ge ontwikkelingen zijn nog volop in beweging. Wat dat betreft is dit onderzoek let-
terlijk en figuurlijk een geschiedenis van vandaag. De musealisering van de oorlog
is een hybride onderwerp, waaraan uiteenlopende processen en invloeden ten
grondslag liggen en dat daarom raakvlakken heeft met verschillende cultuurwe-
tenschappelijke disciplines als geschiedenis, erfgoedstudies, memory studies, mu-
seumstudies en ook mediastudies. Het onderzoek heeft daarmee een multidisci-
plinair karakter. Een welhaast onontkoombaar gevolg daarvan is dat begrippen en
methodes van verschillende disciplines meer dan eens in elkaar overlopen. Dat 
is een kwetsbaar aspect van deze studie, maar zegt ook iets over de pluriformiteit
en dynamiek van het thema van hoe de oorlog in het museum wordt herinnerd, er-
varen en beleefd, en op die manier een bijdrage levert aan het vormgeven van het
collectief geheugen. Vanuit dit opzicht heeft de musealisering van de oorlog dan
ook alles te maken met herinnering, identiteit en verbeelding. 
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1 De oorlog in het museum, een inventarisatie

In het Brabantse Overloon werd in 1946 het Oorlogsmuseum Overloon opgericht.
Het is het oudste in zijn soort in Nederland. Jarenlang was dit vlak tegen de Lim-
burgse grens gelegen museum ook het meest populaire Tweede Wereldoorlog-
museum van het land, met als topjaar 1977 toen 227.000 bezoekers de kassa’s pas-
seerden. In Amsterdam was toen ook al het in 1960 opengestelde Anne Frank Huis
een grote publiekstrekker. Vanaf de jaren tachtig veranderde het museale oorlogs-
landschap drastisch. De aandacht voor de oorlog nam toe en Overloon kreeg met
meer collega-instellingen te maken: een drietal verzetsmusea werd opgericht, mu-
sea met aandacht voor de regionale oorlogsgeschiedenis openden de deuren en bij
enkele historisch beladen plekken, zoals het voormalige Joodse doorgangskamp
Westerbork, verrezen museale herinneringscentra. Verder nam verspreid over het
land het aantal kleine particuliere Tweede Wereldoorlog-‘verzamelaarsmusea’ in
hoog tempo toe.

Nadat Nederland in 1995 had herdacht en gevierd dat het land vijftig jaar gele-
den was bevrijd van de Duitse bezetting, was de algemene verwachting dat de pu-
blieke aandacht voor de oorlog zou gaan afnemen waar het de musea betrof. Het
tegendeel bleek waar. De museale activiteit groeide elk jaar en de bezoekersaantal-
len bleven stijgen. Met name het aantal regionale musea nam toe. Het resultaat van
deze ontwikkeling is dat er vandaag de dag een bont geschakeerd tableau bestaat
van musea, die de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en
Nederlands-Indië, of aspecten daarvan, als hoofdthema hebben. Op basis van een
inventariserend onderzoek gaat dit hoofdstuk kort in op de omvang, karakteristie-
ken en diversiteit van het huidige museale veld, in het bijzonder met betrekking tot
de Tweede Wereldoorlog.

MUSEA IN  NEDERLAND

Er wordt wel gezegd dat geen land ter wereld zoveel musea per inwoner heeft als
Nederland. Wanneer een verzameling ook maar enigszins de moeite waard is, ont-
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staat al snel het idee deze in een museale context te presenteren. Bewaren en ex-
poseren zijn een ingeburgerd fenomeen in de Nederlandse samenleving.1 De term
museum heeft een niet-beschermde status en het staat daardoor iedereen vrij de-
ze te gebruiken. Dit leidt nogal tot verwarring en is er de oorzaak van dat er ver-
schillende tellingen bestaan als het gaat om het aantal musea en de bezoekcijfers.
De cijfers verstrekt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs), dat om de
twee jaar de culturele activiteit in Nederland in kaart brengt, zijn in dit onderzoek
als uitgangspunt gebruikt.2 De recentste, uitvoerige gegevens van het cbs zijn ver-
strekt eind 2013 en hebben betrekking op het jaar 2011.

Cijfers van het aantal musea in Nederland en het museumbezoek tonen aan dat
de populariteit van musea na de Tweede Wereldoorlog flink is toegenomen. Begin
jaren vijftig telde Nederland nog ruim 300 musea. In de jaren zeventig en begin ja-
ren tachtig groeide dit aantal sterk. In 1985 registreerde het cbs 538 musea en in
1997 maar liefst 942 museale instellingen: een verdrievoudiging sinds 1945.3 De pu-
blieke belangstelling groeide na de oorlog nog explosiever. In de jaren rond de
Tweede Wereldoorlog wordt het aantal museumbezoeken in Nederland op één
miljoen geschat.4 In 1997 kwam het cbs tot ruim twintig miljoen bezoeken5 (zie ta-
bel 1.2).

Vanaf 1997 is de groei van het aantal musea en van het museumbezoek tot staan
gekomen. De publieke belangstelling nam aan het begin van de nieuwe eeuw zelfs
licht af, maar is intussen weer gestegen, met als meest actuele peiling 22,4 miljoen
museumbezoeken in 2011. In vergelijking met 1997 is het aantal musea gedaald: in
2011 werden ‘nog maar’ 788 musea geteld (zie tabel 1.1). Bij een toegenomen pu-
blieke belangstelling en een afgenomen aantal museale instellingen betekent dit
per saldo dat het aantal bezoeken per museum is gegroeid. Daarnaast constateerde
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1 Zie: Leen Dorsman, Ed Jonker en Kees Ribbens, Het zoet en het zuur. Geschiedenis in Nederland
(Amsterdam 2000), p. 128-141.
2 Het cbs hanteert de ruime definitie van de International Council of Museums (icom): ‘A museum
is a non-profit making, permanent institution in the service of society and of its development, and
open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes
of study, education and enjoyment, material evidence of people and their environment’. Het cbs
voegt hieraan toe: ‘Het kan de hoofdactiviteit zijn van een bedrijf of instelling (zowel particulier als
overheid), maar ook een nevenactiviteit van bijvoorbeeld een gemeente, universiteit of ziekenhuis.
Buiten beschouwing blijft een museum als er sprake is van een besloten collectie, het museum min-
der dan twee dagen per maand geopend is of het uitsluitend op afspraak te bezoeken is.’
3 Aan vergelijking van de cijfers van voor 1997 kleeft een beperking. In 1995 telde het cbs 758 
musea. In 1997 is het cbs overgegaan op de door icom gehanteerde ruimere definitie van museum
(zie noot 2). Deels hierdoor is het aantal musea in 1997 gestegen naar 942. Frank Huysmans en Jos
de Haan, Het bereik van het verleden. Ontwikkelingen en de belangstelling voor cultureel erfgoed (Sociaal en
Cultureel Planbureau, Den Haag 2007), p.61-62.
4 Ribbens, Een eigentijds verleden, p. 66.
5 Dit cijfer heeft niet alleen betrekking op de museumbezoeken van Nederlandse ingezetenen. Ook
de bezoeken van buitenlandse toeristen zijn hierin verdisconteerd.



het cbs intussen dat de museale activiteiten per museum toenamen, dat de instel-
lingen gezamenlijk meer tijdelijke exposities produceerden dan ooit tevoren en dat
financieel gezien steeds meer in de musea – ook in collecties – werd geïnvesteerd.

Bij het door het cbs getelde aantal musea van 788 in 2011 moet een opmerking
worden geplaatst. Naar verluidt telt Nederland circa 1250 instellingen die zich mu-
seum noemen.6 Dit officieuze aantal ligt beduidend hoger, omdat, zoals gezegd,
‘museum’ een onbeschermde term is. Een groot aantal musea is niet in het sta-
tistisch onderzoek van het cbsmeegenomen, omdat zij niet voldoen aan een aan-
tal minimumvoorwaarden van het cbs en ook niet aan de strikte criteria van de
Nederlandse Museumvereniging.7 Zoals we zullen zien, bevinden zich in deze
‘officieuze’ zone veel, vooral kleinere oorlogsmusea.

Ruim de helft van het huidige Nederlandse museumbestand bestaat uit histo -
rische musea.8 Deze musea zijn weliswaar consistent meegegroeid met de na -
oorlogse museale expansie, maar het gemiddelde aantal bezoeken aan historische
musea ligt lager dan dat aan de overige musea.9 De historische musea trekken ruim
een derde van het publiek (zie figuur 1.1). Dit aandeel wordt redelijk hoog gehou-
den door publiekskanonnen als het Anne Frank Huis en het Openluchtmuseum
in Arnhem. Overigens kent de categorie kunstmusea ook een aantal dergelijke pu-
bliekstrekkers. De afname van het aantal die vanaf 1997 waarneembaar is, komt
voor rekening van de historische musea en musea voor bedrijf en techniek. In 1997
telde het cbs 491 musea voor geschiedenis. In 2011 was dit aantal teruggelopen tot
405.10 De daling van het aantal historische musea heeft te maken met het gegeven
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6 Museumcijfers 2011, Jaaruitgave Stichting Museana in opdracht van de Vereniging van Rijks -
musea en de Nederlandse Museumvereniging. http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/4-
VoorLeden/Bestanden/museumcijfers2011-spreads.pdf (geraadpleegd 12 oktober 2013). De Erf-
goedmonitor van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed komt op basis van een telling van de
Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten tot 1154 musea in 2012. http://erfgoedmo
nitor.acc.yrsrc.nl/indicatoren/aantal-musea-2012-telling-slcm (geraadpleegd 7 november 2013).
7 De Museumvereniging hanteert het Museumregister als kwaliteitskeurmerk voor musea. Vol-
gens de Museumvereniging waren er eind 2011 in Nederland 547 musea. Dit betreft musea die op-
genomen zijn in het register, dan wel binnen redelijke termijn voor deze registratie in aanmerking
komen. Annelies van der Horst, Marieke de Groot en Eric Langendijk (dsp- groep), Meer dan
waard. De maatschappelijke betekenis van musea’ in opdracht van de nmv, (Amsterdam, 2011), p.9.
http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=17elmusea_Meer_dan_waard_dsp-groep.pdf&dir= 
rapport (geraadpleegd 25 oktober 2013).
8 Het cbsonderscheidt musea voor beeldende kunst, geschiedenis, natuurlijke historie , bedrijf en
techniek, volkenkunde en musea met een gemengde collectie. Het cbsverstaat onder een museum
voor geschiedenis: een museum waarvan de collectie vooral bestaat uit objecten die kenmerkend zijn
voor een bepaalde periode uit de geschiedenis. Archeologie en cultuurhistorie vallen ook onder deze
categorie.
9 Harry Ganzeboom en Folkert Haanstra, Museum en publiek. Een onderzoek naar ontwikkelingen in
publiek en publieksbenadering in de Nederlandse musea door middel van her-analyse van bestaande publieks-
gegevens en ondervraging van educatieve medewerkers (Rijswijk, 1989), p. 17, 23.
10 De beeldende kunstmusea zijn in deze periode daarentegen licht toegenomen.



dat in vergelijking met kunst- en volkenkundige museale instellingen het hier om
meer kleine musea gaat. Deze kleine musea hebben meer moeite het hoofd boven
water te houden. Ze hebben een klein personeelsbestand – naar verhouding wordt
veel met vrijwilligers gewerkt – en het exploitatiebudget is beduidend minder dan
bij andere musea. Daarnaast zijn veel historische musea particuliere initiatieven,
waardoor vaak geen sprake is van een solide structurele (financiële) basis, en is de
continuïteit daardoor onzeker.

Voor de totale publieke belangstelling voor Nederlandse musea heeft de daling
van het aantal historische musea nauwelijks gevolgen. Hoewel aanvankelijk even
sprake was van een kleine terugval, zijn de bezoekersaantallen voor de historische
musea over de periode 1997 tot 2007 vrijwel gelijk gebleven. In 2009 stegen de be-
zoeken van 6,6 tot 7,1 miljoen. Het jaar 2011 liet een opmerkelijke stijging zien naar
8 miljoen bezoeken.11 Dit cijfer is echter vertekend. Het cbs heeft, in samespraak
met de nmv, vanaf dat jaar een verandering in ‘typeringsmethode’ doorgevoerd:
een aantal musea uit de categorieën ‘Gemengde collectie’ en ‘Volkenkunde’, waar-
onder het populaire Openluchtmuseum, met een half miljoen bezoekers, werd
overgeheveld naar ‘Geschiedenis’. De categorieën ‘Gemengde collectie’ en ‘Vol-
kenkunde’ zijn als gevolg hiervan gedaald met ruim een miljoen.12 Per historisch
museum is het aantal bezoekers per jaar op bijna twintigduizend gekomen. In 1997
trokken de 491 historische musea nog 13.000 bezoekers per instelling. Kortom: een
daling van het aantal historische musea, dat vervolgens stabiel bleef, maar een toe-
name van de bezoekersaantallen.

tabel 1.1 musea naar categorie en aantal (1997-2011)13

1997 2001 2005 2007 2009 2011 2011%
Beeldende kunst 102 105 107 118 126 119 15%
Geschiedenis 491 448 391 383 388 405 51%
Natuurlijke historie 50 49 51 54 55 47 6%
Bedrijf en techniek 260 245 196 190 195 182 23%
Volkenkunde 20 17 18 17 21 14 2%
Gemengde collectie 19 9 12 11 25 21 3%
totaal 942 873 775 773 810 788 100%

Bron: cbs Statline, http://www.cbs.nl. 
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11 De gegevens van 2011 zijn nog niet gepubliceerd door het cbs en zijn daarom voorlopig van 
karakter. Mededeling Petra Brocke, cbs, 13 december 2013.
12 Zie tabel 1.2.
13 Op de website zijn de data van ‘Bedrijf en techniek’ en ‘Volkenkunde’ verwisseld (geraadpleegd
10 februari 2014). Dit is de juiste weergave. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?dm=
slnl&pa=82038ned&d1=a&d2=2-10&hdr=g1&stb=t&vw=t cbs statline Den Haag/
Heerlen. Gegevens gewijzigd op 25 juni 2013 (geraadpleegd op 1 oktober 2013). Mede gebaseerd 
op Frank Huysmans en Jos de Haan, Het bereik van het verleden, p. 61-87.



Het cbs onderscheidt binnen de categorie Geschiedenis geen afzonderlijke sec-
toren, zoals museale Tweede Wereldoorlog-instellingen. Ook de Nederlandse
Museumvereniging, de branche-organisatie voor het museale veld, die teruggrijpt
op de gegevens van het cbs, maakt geen onderverdeling. Kenmerkend voor de
historische musea is dat zij onderling sterk verschillen in aard en omvang en dat
ook de publieke belangstelling per instelling varieert. Zo is het professionele en
groots opgezette Amsterdam Museum van een totaal andere orde dan het be-
scheiden Historisch Museum in Vriezenveen. Daarnaast lopen de hoofdcatego-
rieën ook nog eens in elkaar over: tal van kunst-, techniek- en volkenkundemusea
presenteren hun thema’s uitgebreid in een historische context. Om kort te gaan,
het veld van historische musea is betrekkelijk onoverzichtelijk en de instellingen
verschillen onderling sterk van karakter. Museale instellingen die zich toeleggen
op (aspecten van) de Tweede Wereldoorlog vormen hierop geen uitzondering.

tabel 1.2 musea naar categorie en bezoekersaantal x miljoen (1997-2011)14

1997 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Beeldende kunst 3,4 6,3 6,7 6,4 6,5 7,5 8,0
Geschiedenis 6,8 6,3 6,1 6,0 6,6 7,1 8,0
Natuurlijke historie 2,1 2,5 1,8 2,0 1,8 1,8 1,7
Bedrijf en techniek 3,9 4,0 3,1 3,2 3,3 3,3 4,0
Volkenkunde 0,5 0,4 0,7 0,9 1,1 1,0 0,4
Gemengde collectie 3,6 1,0 1,2 1,2 1,2 1,4 0,3
totaal 20,3 20,5 19,6 19,7 20,5 20,1 22,4

Bron: cbs Statline, http://www.cbs.nl.

figuur 1.1 verdeling museumbezoekers 
naar categorie (2011)

Bron: cbs Statline, http://www.cbs.nl.
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beeldende kunst (8 mln)
geschiedenis (8 mln)
natuurlijke historie (1,7 mln)
bedrijf en techniek (4,0 mln)
volkenkunde (0,4 mln)
gemengde collectie (0,3 mln)

36%

12

18%

7%

36%

14 Bij het ter perse gaan van deze publicatie waren de gegevens over bezoekersaantallen voor 2011
door het cbs nog niet officieel gepubliceerd. De gegevens zijn daarom voorlopig van karakter.
Mededeling Petra Brocke, cbs, 13 december 2013.



OORLOGSMUSEA IN  CIJFERS

Bijna zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog blijkt de belangstel-
ling voor de Tweede Wereldoorlog en de museale presentatie ervan nog altijd sterk
te zijn.15 De Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra zijn on-
verminderd actief. Zo breidde het Verzetsmuseum Amsterdam in het najaar van
2013 uit met een Verzetsmuseum Junior en realiseerde het Fries Verzetsmuseum
dat jaar een geheel nieuwe permanente tentoonstelling in een nieuw museumge-
bouw, terwijl verspreid over het land zich jaarlijks nieuwe, veelal kleinschalige, re-
gionale oorlogsmusea aandienen. In een enkel geval gaat het om een meer groots
opgezet initiatief, zoals in 2013 het ambitieuze ‘belevenis-museum’ Eyewitness in
het Limburgse Beek. Nieuwe initiatieven zijn in voorbereiding, zoals een museum
over de geschiedenis van de Engelandvaarders in Noordwijk.16 Er zijn plannen
voor vernieuwde presentaties, zoals in Westerbork waar het voormalig kampter-
rein de komende jaren museaal zal worden heringericht en in het Zeeuwse Nieuw-
dorp waar het regionale Bevrijdingsmuseum bezig is een ‘bevrijdingspark’ met
een nieuwe expositieruimte aan te leggen. In de toren van de Eusebiuskerk in het
centrum van Arnhem zal in samenwerking met het Airborne Museum in septem-
ber 2014 een museale presentatie over de Slag om Arnhem worden ingericht.17 Ter-
wijl in Nijmegen de haalbaarheid van een groots opgezet samenwerkingsproject
wordt onderzocht, waar voor 2015 een ‘Vrijheidsmuseum’ is gepland.18 Om kort te
gaan: het museale oorlogsveld leeft, is ambitieus en volop in beweging.

In overeenstemming met het heterogene karakter van het herdenkings- en her-
inneringslandschap van de Tweede Wereldoorlog, is het aanbod van oorlogsmu-
sea breed en gevarieerd. De instellingen verschillen sterk in missie, betekenis, aard
en omvang, alsook in professionaliteit en organisatievorm. Er zijn musea die het
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15 Het weekblad Elsevier publiceerde in mei 2010 een onderzoek onder geschiedenisdocenten naar
de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog, uitgevoerd door ResearchNed. Op de vraag welk
tijdsvak leerlingen het meest boeit antwoordde 81% de Wereldoorlogen uit de eerste helft van de
20ste eeuw. De populairste bestemming voor een educatieve schoolreis is een museum (46%) ge-
volgd door een bezoek aan een voormalig concentratiekamp (31%). Robert Stiphout en Ruud 
Deijkers, ‘wo 2.0. Oorlogsgeneratie sterft uit, maar Tweede Wereldoorlog blijkt onder scholieren
meer te leven dan ooit. Wat leren en weten ze?’, Elsevier, 1 mei 2010.
16 Mede-geïnitieerd door oud-Engelandvaarder E.A. Jonker (geb. 1920) is het Museum Engeland-
vaarders een initiatief van de Vereniging Erfgoed Leidschendam en de Stichting Museum Enge-
landvaarders (opgericht in 2013). Het voornemen is het museum als zelfstandige instelling medio
2014 te vestigen in het bunkercomplex van het Atlantikwall Museum in Noordwijk. Zie ‘Inrich-
tingsplan Museum Engelandvaarders’, http://www.museumengelandvaarders.nl/informatie/
inrichtingsplan.php (geraadpleegd 21 oktober 2013).
17 ‘Eusebiuskerk in Arnhem krijgt museum Slag om Arnhem’, De Gelderlander, 3 januari 2014
18 Tinker Imagineers, Stan Boshouwers, Paul van Houten, Vrijheidsmuseum wo2, Concept, gebouw-
studie en haalbaarheid (2013).



grote verhaal van de Tweede Wereldoorlog vertellen en andere musea die zich be-
perken tot een regio of een specifiek thema. Daarnaast bestaat er een wereld van
verschil tussen bijvoorbeeld het internationaal gerenommeerde, professioneel ge-
runde Anne Frank Huis en tal van bijna aandoenlijke, door vrijwilligers gerunde,
particuliere musea met kleine collecties, beperkte openingstijden en geringe pu-
blieke belangstelling. Een sluitende, eenduidige omschrijving voor een Tweede
Wereldoorlog-museum is dan ook niet te geven. Voor dit onderzoek is een ruime
typering gehanteerd: onder musea over de Tweede Wereldoorlog vallen al die in-
stellingen die een permanente tentoonstelling presenteren en als hoofdthema (as-
pecten van) de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog hebben.

In dit onderzoek zijn alle instellingen die zich als oorlogsmuseum presenteren,
opgenomen in de inventarisatie.19 Hieronder vallen ook musea die niet, of in on-
voldoende mate, voldoen aan de nauwgezette normen van het cbs en de Mu-
seumvereniging. De reden hiervoor is dat het onderzoek zich primair richt op het
inzichtelijk maken van de musealisering van de oorlog als een kenmerkende uiting
van de huidige historische cultuur, door een gedegen beeld te geven van de diver-
siteit in de verbeelding van de oorlog, alsmede van de betekenis en aanwezigheid
van het (materiële) oorlogserfgoed. Naast beeldbepalende oorlogs- en verzetsmu-
sea en herinneringscentra zijn in het overzicht zodoende ook de kleine, particulie-
re museale initiatieven die een plaatselijke of regionale betekenis hebben opgeno-
men, ook al vallen zij doorgaans in het niet bij de grote, gevestigde musea.

Ondanks het hanteren van een ruime werkomschrijving drong zich de vraag op
welk museum wel en welke niet bij de inventarisatie moest worden betrokken. Lei-
dend in de keuze is dat (een aspect van) de Tweede Wereldoorlog het hoofdthema
moet zijn en dat een museum toegankelijk is voor het publiek, ook al betreft dat
een beperkte openstelling. Een groot aantal musea dat substantieel aandacht aan
de oorlog besteedt, maar uitsluitend als onderdeel van een bredere thematiek of
een beduidend ruimere periode, viel als gevolg van de gekozen criteria buiten dit
bestek. Hieronder zijn soms gerenommeerde musea met indrukwekkende deel-
collecties over de Tweede Wereldoorlog, die professioneel en inhoudelijk aan-
sprekende presentaties over de jaren ’40-’45 bieden waarbij menig lokaal particu-
lier museum verbleekt. Het gaat hier bijvoorbeeld om gemeentelijke historische
musea als het Amsterdam Museum of het Museum Rotterdam. Datzelfde geldt
voor de meeste aan defensie gerelateerde musea die doorgaans veel aandacht aan
de Tweede Wereldoorlog besteden, maar dan slechts als een aspect van een brede-
re geschiedenis.
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19 Er zijn particulieren met aanzienlijke verzamelingen voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog,
die deze in een privé-omgeving, museaal presenteren. Omdat deze particulieren er de voorkeur 
aangeven in – betrekkelijke – anonimiteit te opereren, zijn deze ‘musea’ niet in de inventarisatie 
opgenomen.



Een uitzondering is gemaakt voor het Museon in Den Haag. Ondanks dat dit
museum als geheel een ‘educatief georiënteerd museum voor cultuur en weten-
schap’ is en strikt genomen dus buiten de gestelde criteria valt, is er voor gekozen
het toch op te nemen in het overzicht. Het Museon besteedt in de vaste opstelling
al sinds 1985 specifiek aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 2005 maakt
de expositie Kind in Oorlog (2005) deel uit van de vaste opstelling. Voorts beheert
het museum een omvangrijke collectie objecten uit de oorlogstijd; met name de
collectie kamptekeningen uit de tijd van de Japanse bezetting van Nederlands-In-
dië is uniek te noemen. Mede gezien het beperkte aanbod van oorlogsmusea in de
gemeente, beschouwen Hagenaars het Museon als ‘hun’ Haags oorlogsmu-
seum.20 Op basis van deze status maakt het dan ook vast deel uit van het reguliere
Collectie- en Educatieoverleg van de beeldbepalende oorlogsmusea en aan geza-
menlijke activiteiten als de verwervingsactie van objecten uit de oorlog Niet Weg-
gooien! (zie afbeelding 21).21

Het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek is ook een randgeval, maar is
eveneens wel opgenomen, ook al besteedt dit in 2010 opengestelde museum aan-
dacht aan de gehele koloniale geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië.
Doorslag gaf de ontstaansgeschiedenis: de oprichting was immers vooral inge -
geven om recht te doen aan de herinnering van betrokkenen aan de Japanse be -
zetting van Indië, met als inhoudelijk argument dat voor het museale concept de
oorlog met Japan het uitgangspunt is. Voorts is ervoor gekozen het Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort als museum aan te merken. Het herdenkingscen-
trum heeft weliswaar nauwelijks een museale presentatie van betekenis, maar is
opgenomen omdat het zich de laatste jaren steeds meer is gaan richten op de mu-
sealisering van het voormalige kampterrein.

36 1 de oorlog in het museum, een inventarisatie

20 Mededeling Joke van Grootheest, conservator archeologie en geschiedenis Museon, 25 mei
2011. Het Museon besteedt aandacht aan kinderen in oorlogstijd. Vierendertig mensen vertellen
hoe zij de Tweede Wereldoorlog als kind hebben beleefd. Voorts beheert het Museon in Nederland
onder meer de belangrijkste collectie tekeningen en voorwerpen uit de interneringskampen die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanners werden opgezet in Nederlands-Indië, Birma,
Thailand en Japan en een breed opgezette collectie ‘woii Nederland’.
21 http://www.actienietweggooien.nl (geraadpleegd 29 november 2013).
22 Een geregistreerd museum is opgenomen in het Nederlands Museumregister dat in 1997 is 
ingesteld op initiatief van de Nederlandse Museumvereniging (nmv) en het Landelijk Contact
Museumconsulenten (lcm). ‘Het doel van de museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken
en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea, en daarmee het verantwoord beheer van
het culturele erfgoed. Musea die op of boven de minimumstandaard functioneren, vervullen hun
museale taak naar behoren en worden opgenomen in het Museumregister. Zij ontvangen het Cer -
tificaat Geregistreerd Museum. Musea die niet voldoen aan de standaard, maar wel de intentie uit-
spreken en aannemelijk maken dit binnen drie jaar door te voeren, worden voorlopig geregistreerd.’
Verschillende musea, bijvoorbeeld het Verzetsmuseum Zuid-Holland, hebben een dergelijk certifi-
caat nooit aangevraagd en zijn daarom ook niet beoordeeld. www.museumvereniging.nl (geraad-
pleegd 12 oktober 2013).



Bewust van het feit dat ruime criteria zijn toegepast laat de inventarisatie zien dat
Nederland niet minder dan 83 musea telt die zich toeleggen op de geschiedenis van
de Tweede Wereldoorlog. Van dit aantal zijn achttien instellingen een officieel ‘ge-
registreerd museum’, 65 musea zijn dat dus niet.22 Bij het grote publiek is dit hoge
aantal oorlogsmusea overigens onbekend. Onderzoek door het Nationaal Comité
4 en 5 Mei in 2011 verricht, liet zien dat 69% van de Nederlanders denkt dat er in
Nederland tien of minder musea zijn die aandacht besteden aan de Tweede
Wereldoorlog.23

Wanneer we de bezoekersaantallen van al deze musea bezien, moet beseft wor-
den dat het Anne Frank Huis de bezoekcijfers ernstig vertroebelt. Het Anne Frank
Huis moet beschouwd worden als een museum uit een buitencategorie. Jaar na jaar
verbreekt de wereldberoemde publiekstrekker records. In 2012 passeerden maar
liefst 1.152.888 bezoekers de kassa’s in het Amsterdamse grachtenpand. Dat is
ruimschoots meer dan alle Nederlandse museale oorlogsinstellingen bij elkaar.
Van de bezoekers aan het Anne Frank Huis is 89% buitenlandse toerist. Omdat dit
onderzoek naar de musealisering van de oorlog vanuit Nederlands perspectief is
opgezet en de Nederlandse oorlogsmusea en herinneringscentra overwegend
Nederlandse bezoekers krijgen, kunnen we voor een meer representatief beeld be-
ter uitgaan van Nederlandse bezoekers aan het Anne Frank Huis.24 Een gedetail-
leerde onderverdeling in nationaliteit wordt door de Anne Frank Stichting pas
vanaf 2006 toegepast. Het percentage Nederlandse bezoeken ten opzichte van het
buitenlandse publiek bedraagt vanaf dat peiljaar vrij constant 11 à 12%. In 2012
kreeg het Anne Frank Huis 126.818 bezoekers uit eigen land.

In 2012 ontvingen de 83 Nederlandse museale oorlogsinstellingen in totaal
1.190.000 bezoekers,25 waarbij voor het Anne Frank Huis slechts de Nederland-
se bezoekers zijn meegerekend.26 Niet elke instelling houdt de aantallen exact 
bij. Van met name de kleinere musea zijn schattingen aangeleverd. Het totaal 
aantal bezoekers moet daarom beschouwd worden als een realistische benade-
ring.
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23 Dieter Verhue, Rogier van Kalmthout en Bart Koenen (Bureau Veldkamp), ‘Nationaal 
Vrijheidsonderzoek 2011’, uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei, april 
2011.
24 Niet te vergelijken met het Anne Frank Huis, maar vooral ook het Verzetsmuseum Amsterdam,
de Hollandsche Schouwburg, het Herinneringscentrum Westerbork, het Bevrijdingsmuseum in
Groesbeek en het Airborne Museum in Oosterbeek krijgen een behoorlijk aantal buitenlandse 
bezoekers. Dit bezoek is door de instellingen veelal niet in kaart gebracht, zeker niet over meerdere
periodes. Een opsplitsing in bezoek is voor deze musea daarom niet te maken.
25 De bezoekersaantallen zijn gebaseerd op de aantallen zoals opgegeven door de musea zelf 
(zie: Bijlage 1).
26 Indien alle bezoekers aan het Anne Frank Huis worden meegerekend bezochten in 2012 in 
totaal 2.215.000 mensen de gezamenlijke oorlogsmusea.



Na bestudering van de gegevens van het bezoekersverloop van tien beeldbepa-
lende musea en herinneringscentra, waarvan de bezoekerscijfers over meerdere ja-
ren achterhaald konden worden, blijkt dat vanaf het herdenkingsjaar 1995 – toen
de verwachting werd geuit dat de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog zou
gaan afnemen – de bezoekcijfers spectaculair zijn toegenomen (tabel 1.3). Deze
tien museale instellingen kregen in 1996 gezamenlijk bijna 378.000 bezoekers per
jaar, in 2003 waren dat al meer dan een half miljoen en eind 2012 stond de teller op
667.000 bezoeken. Ofschoon de publieke belangstelling de laatste paar jaar lijkt te
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tabel 1.3: bezoekers van tien representatieve tweede wereldoorlogmusea,
1996-2012

Museum 1996 2000 2003 2006 2009 2012
Verzetsmuseum 11.500 24.750 42.000 49.750 52.500 61.000
Amsterdam

Herinneringscentrum 75.250 88.000 100.250 102.750 139.500 129.000
Kamp Westerbork

Nationaal Monument 12.250 28.250 46.500 51.250 58.000 60.250
Kamp Vught

Anne Frank Huis 71.750 101.750 105.000 105.500 134.750 126.500
(Nederlandse bezoeken)1

Hollandsche 22.500 22.500 28.000 34.000 37.500 43.500
Schouwburg2

Oorlogsmuseum 93.000 100.000 82.000 124.000 110.000 99.750
Overloon

Fries 17.250 19.000 19.250 22.500 22.000 20.000
Verzetsmuseum3

Airborne Museum 54.000 56.000 47.750 56.000 50.0004 82.250
‘Hartenstein’

Nationaal Bevrijdings- 18.750 20.750 33.000 35.500 44.000 33.250
museum 1944-1945

OorlogsVerzetsMuseum, 1.500 1.750 2.500 5.250 11.500 11.750
Rotterdam

totaal 377.750 462.750 506.250 586.500 659.750 667.250

Bron: samengesteld op basis van opgave door de museale instellingen.

1 Van 1996-2003 gebaseerd op de schatting dat 11,5% van de bezoekers uit Nederland afkomstig is.
2 Voor de periode 1996-2000 wordt het aantal bezoekers geschat tussen 20.000 – 25.000.
3 Het Fries Verzetsmuseum is een zelfstandig onderdeel van het Fries Museum. Naar schatting
een derde van het bezoek aan het Fries Museum bezoekt ook het Verzetsmuseum. In de zomer van
2012 sloot het museum in verband met verhuizing naar een nieuw museumpand.
4 Verbouwing Airborne Museum.
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stagneren, kan – ook al betreft het hier een selectie van tien musea – geconstateerd
worden dat de oorlogsmusea en herinneringscentra te maken hebben met een gro-
te, groeiende publieke belangstelling. Dit komt vooral tot uiting wanneer deze af-
gezet wordt tegen die voor de sector historische musea in Nederland als geheel (zie
figuur 1.2). Hier is de publieke belangstelling in de periode 1997 tot en met 2009
slechts gestegen met 4,4% (van 6,8 miljoen naar 7,1 miljoen bezoeken), terwijl tus-
sen 1996 en 2009 het bezoek aan de tien onderzochte representatieve oorlogsmu-
sea met maar liefst 76% is toegenomen. Vooral de herinneringscentra Westerbork,
Vught en de Hollandsche Schouwburg groeiden sterk. Van de overige musea trok
vooral het Verzetsmuseum Amsterdam, na de verhuizing in 1999, spectaculair
meer publiek. Met de komst van de nieuwe afdeling Verzetsmuseum Junior zal 
alleen al door bezoek van meer jongeren de stijging van dit Amsterdamse museum
naar verwachting aanhouden. (Zoals gezegd, in 2011 zijn 8 miljoen bezoeken aan
historische musea geteld. Deze stijging is vooral het gevolg van het hanteren van
een andere ‘typeringsmethode’ door het cbs, waardoor musea van andere catego-
rieën zijn overgeheveld naar de categorie ‘Geschiedenis’.)

Anders dan de zogenoemde beeldbepalende musea zijn de meeste oorlogsmusea
kleinschalig en ontvangen niet meer dan tienduizend bezoekers per jaar. Het be-
treft 57 musea (69%), waarvan 21 zich oorlogsmuseum noemende instellingen
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figuur 1.2 trend bezoekers van tien representatieve tweede wereld-
oorlogsmusea afgezet tegen trend bezoekers geschiedenismusea 
1997-2012

Bron: bezoekersaantallen oorlogsmusea: samengesteld op basis van opgave door de museale 
instellingen.
Bron: bezoekersaantallen geschiedenismusea: cbs Statline, http://www.cbs.nl.
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jaarlijks nog geen duizend bezoekers ontvangen. Deze kleinere musea zijn in
hoofdzaak militair georiënteerde, gebaseerd op militaria-verzamelingen van par-
ticulieren. 26 museale instellingen (31%), waaronder de beeldbepalende musea,
krijgen jaarlijks meer dan tienduizend bezoekers, waarvan er drie de honderddui-
zend bezoeken per jaar overschrijden: het Anne Frank Huis, het Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork en het Oorlogsmuseum Overloon, dat de laatste jaren
op deze grens balanceerde (zie figuur 1.3).

Zoals gezegd bezitten achttien van de 83 geïnventariseerde musea de status van ‘ge-
registreerd museum’. Deze geregistreerde oorlogsmusea kregen in 2012 geza-
menlijk ruim 790.000 bezoekers, inclusief de Nederlandse bezoeken aan het Anne
Frank Huis. Dit betekent dat de overige 63 musea, waaronder de vele kleinere 
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figuur 1.3: oorlogsmusea verdeeld naar bezoekersaantallen 
en registratie (gegevens 2012)

Bron: Gebaseerd op opgave van de oorlogsmusea.

tabel 1.4: geregistreerde en niet-geregistreerde oorlogsmusea 
per hoofdthema in 2013

hoofdthema Geregistreerde Niet-geregistreerde totaal
musea musea musea

1 Oorlog en bezetting 5 11 16 (19,3%)
2 Verzet en bezetting 3 3 6 (7,2%)
3 (Joden-)vervolging en terreur 4 2 6 (7,2%)
4 Militair, strijd en bevrijding 5 49 54 (65,1%)
5 Nederlands-Indië. 1 0 1 (1,2%)
totaal 18 65 83 (100%)

Bron: inventarisatie oorlogsmusea, zie: Bijlage 1.
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particuliere musea, dat jaar gezamenlijk 400.000 bezoekers mochten verwelko-
men. Dat wil zeggen dat niet minder dan 34,5% van alle bezoekers een kleinscha-
lig, veelal lokaal oorlogsmuseum bezoekt. Zoals in hoofdstuk 4 wordt betoogd, kan
dit gezien worden als een kenmerkende uiting van de hedendaagse omgang met de
herinnering van de Tweede Wereldoorlog.

Op basis van de inventarisatie zijn de 83 Tweede Wereldoorlogmusea onder-
verdeeld aan de hand van de in de inleiding genoemde ordening van musea naar
hoofdthema van de presentatie. In hoofdstuk 4 zal worden ingegaan op de ver-
houdingen binnen deze categorieën en in het bijzonder op het gegeven dat twee-
derde van de musea gericht is op het militaire aspect van de oorlog.

De cijfers van het cbs laten zien dat het aantal historische musea in Nederland na
2000 licht is afgenomen. (In 2001 bestonden er 873 historische musea en in 2011
waren dat er 788.) Uit de inventarisatie van de oorlogsmusea is op te maken dat de
museale oorlogsinstellingen daarentegen in dezelfde periode sterk zijn toegeno-
men: ruim 40% van alle huidige musea is na 2000 opengesteld.28 Deze toename
komt vooral op conto van de kleine, ‘niet-officiële’ oorlogsmusea, waarvan veruit
de meeste in te delen zijn in de categorie ‘Militair, strijd en bevrijding’ (zie tabel
1.4). In hoofdstuk 4 zal tevens de regionale spreiding van de musea aan de orde ko-
men. Hier zij er alvast op gewezen dat de meeste musea zich verhoudingsgewijs in
de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland bevinden; gebieden die van-
af het najaar van 1944 frontgebied waren en waar op veel plekken felle strijd is ge-
leverd. Het ligt dan ook voor de hand dat hier vooral musea over de militaire krijgs-
verrichtingen en de bevrijding te vinden zijn. Ook in de dichtbevolkte Randstad,
met name in Amsterdam, is het museumaanbod aanzienlijk. Hier zijn de musea
gevarieerder van aard en wordt meer aandacht besteed aan vervolging, verzet en de
consequenties van de bezetting voor het dagelijks leven.

Resumerend kan op basis van de inventarisatie worden geconstateerd: Nederland
telt drieëntachtig musea die de Tweede Wereldoorlog als hoofdthema hebben en
deze musea trokken in 2012 tezamen 1.190.000 bezoekers, waarbij voor het Anne
Frank Huis slechts de Nederlandse bezoekers zijn meegeteld. Afgaande op de cij-
fers van tien beeldbepalende musea is de publieke belangstelling voor de oorlogs-
musea de laatste jaren spectaculair toegenomen: ten opzichte van de periode 1996
tot 2013 is deze zelfs bijna verdubbeld. De meeste musea, in totaal 57, ontvangen
niet meer dan tienduizend bezoekers. Niettemin bezoekt een derde van alle be-
zoekers een kleinschalig, veelal lokaal en militair gericht oorlogsmuseum.
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28 Hierbij moet opgemerkt worden dat slechts gegevens bekend zijn van huidige, bestaande oor-
logsmusea. Onvolledig kon achterhaald worden hoeveel oorlogsmusea inmiddels weer opgehouden
zijn te bestaan. De indruk is evenwel dat dit slechts een gering aantal betreft.



42 1 de oorlog in het museum, een inventarisatie

1
2

3

4

5
6 7

9

11

10

12
13

14

15
32

17
21

27

3133
44

37

38
41

43
48

50

58
59

53

54

55

5156

60 68 70 71

72

73

75
74

76
79

80

81

82

83

77

78

69

61

Museum naar bezoekersaantal

< 1.000

1.000-2.500

2.500-10.000

10.000-25.000

25.000-50.000

50.000-100.000

> 100.000

62
63

64

65
67

66

57

52

49

45

46

47

42
39

40

36 29

34

35

26
28

23

24

30
25

22
20

18

19

16

8

nederlandse tweede wereldoorlogsmusea en herinneringscentra

Bron: Erik Somers, 2014



NEDERLANDSE TWEEDE WERELDOORLOG-MUSEA 

EN HERINNERINGSCENTRA (2013)

Friesland
1 Titus Brandsma Museum Bolsward
2 Kazemattenmuseum Kornwerderzand Kornwerderzand
3 Fries Verzetsmuseum Leeuwarden
4 Bunkermuseum Schlei Schiermonnikoog

Groningen
5 Onderduikadres Jozef en Regina Meijer Bedum
6 Museum Canadian Allied Forces 1940-1945 Groningen
7 Museum Verzameling ’40-’45 Harkstede
8 Museum voor Oorlogshistorie Midwolda

Drenthe
9 Historische Collectie Regiment Stoottroepen Prins Bernhard Assen

10 Museum Ergens in Nederland 1939-1945 Emmen
11 Herinneringscentrum Kamp Westerbork Hooghalen

Overijssel
12 Informatiecentrum Canadese begraafplaats Holten Holten
13 Memory Oorlogs- en Vredesmuseum Nijverdal
14 Twents Oorlogsmuseum 1940-1945 Vriezenveen

Gelderland
15 Aaltense Oorlogs- en Verzetscollectie 1940-1945 Aalten
16 Markt 12 – Euregionaal Museum voor de Vrijheid Aalten
17 Arnhems Oorlogsmuseum ’40-’45 Schaarsbergen
18 Indisch Herinneringscentrum/Museum Bronbeek Arnhem
19 Collectie ’40-’45 Beekbergen
20 Museum Vliegbasis Deelen Deelen
21 Museum De Maurits 1940-1945 Doesburg
22 Militair Historisch Museum De Veteraan 1935-1945 Eefde
23 Oorlogsmuseum Niemandsland Gendt
24 Graafs Kazematten Museum Grave
25 Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Groesbeek
26 Achterhoeks Museum 1940-1945 Hengelo
27 Betuws Oorlogsmuseum The Island 1944-1945 Heteren
28 avog Crash museum 1940-1945 Lievelde
29 Airborne Museum ‘Hartenstein’ Oosterbeek
30 Maas & Waals Museum 1939-1945 Winssen
31 Glider Collection Wolfheze Wolfheze
32 Museum ‘Opdat wij niet vergeten. 1939-1945’ Zelhem
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Flevoland

Utrecht
33 Nationaal Monument Kamp Amersfoort Leusden
34 Informatiecentrum Militair Ereveld Grebbeberg Rhenen
35 Museum Het Verscholen Dorp Nunspeet
36 Hoeve De Beek ‘Grebbelinie in het Vizier’ Woudenberg

Noord-Holland
37 crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 Aalsmeerbrug
38 Anne Frank Huis Amsterdam
39 Monument en Museum de Hollandsche Schouwburg Amsterdam
40Verzetsmuseum Amsterdam Amsterdam
41 Luchtoorlogsmuseum Icarus et Mars Museum Assendelft
42 Corrie ten Boom Museum ‘De Schuilplaats’ Haarlem
43 Luchtoorlogsmuseum Fort Veldhuis Heemskerk
44 Militair-Mobiel-Depot ’40-’45 Loosdrecht
45 Oorlogsmuseum West-Friesland Midwoud
46 Regionaal Museum 1940-1945 Schagen en omstreken Schagen
47 Luchtvaart en Oorlogsmuseum Texel Texel
48 Atlantikwall Wapens & Munitie Museum IJmuiden
49 Bunker Museum IJmuiden IJmuiden

Zuid-Holland
50 Museon – Kind in Oorlog Den Haag
51 Museum 1940-1945 Dordrecht
52 Verzetsmuseum Zuid-Holland Gouda
53 Atlantikwall Museum Hoek van Holland
54 Atlantikwall Museum Noordwijk Noordwijk
55 Biber bunker Oostvoorne
56 Museum Johannes Postschool Ridderkerk-Rijsoord
57 OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam Rotterdam
58 Atlantikwall Museum Scheveningen Scheveningen
59 Bunkermuseum Den Haag Scheveningen

Zeeland
60 Wings to Victory Museum Arnemuiden
61 Gdynia Museum Axel
62 Bevrijdingsmuseum Zeeland Nieuwdorp
63 Oorlogsmuseum Switchback Oostburg
64 Klein Museum Het Veerse Gat Veere
65 Bunkermuseum Vlissingen, ‘Bunker Oranjemolen’ Vlissingen
66 Dijk- en oorlogsmuseum Westkapelle
67 Bunkermuseum Zoutelande Zoutelande
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Noord-Brabant
68 Militair Historisch Museum Achtmaal Achtmaal
69 Museumpark Bevrijdende Vleugels Best
70 Generaal Maczek Museum Breda
71 Museum Oorlog en Vrede Breda
72 Museum De Bewogen Jaren 1939-1950 Hooge Mierde
73 De Jaren 1940-1945. De Jaren Nederlands-Indië Loon op Zand
74 Museum Brigade en Garde Prinses Irene Oirschot
75 Oorlogsmuseum Ossendrecht Ossendrecht
76 Oorlogsmuseum Overloon Overloon
77 Nationaal Monument Kamp Vught Vught

Limburg
78 Eyewitness, Beek Beek
79 Museum Expositie ’40-’45 Blitterswijck
80 Streekmuseum Maaskant ’44 Grevenbicht
81 Museum Oorlog in de Peel Melderslo
82 Roerdriehoek Museum Montfort
83 Expositie Luchtoorlog 1939-1945 Nederweert
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2 Collecties en erfgoed van de oorlog

ROMMELZOLDER VAN DE  OORLOG

Het museumweekend van eind april 2001 was voor het Verzetsmuseum Friesland
in alle opzichten een groot succes. Van alle deelnemende museale instellingen in
Friesland ontving het Fries Museum, waar het Verzetsmuseum is gehuisvest, ver-
uit de meeste bezoekers. Grote publiekstrekker bleek de vrije bezichtiging van het
normaal voor het publiek afgesloten depot van het Verzetsmuseum.1 Belangstel-
lenden bestegen de trap naar de zolderverdieping van het museum in Leeuwarden
en via een korte overloop werd de ruimte onder het dakgewelf van het monumen-
tale pand De Kanselarij bereikt. Hier was de collectie van het Verzetsmuseum
ondergebracht. Opgesteld aan weerszijden van een lange, smalle doorgang lagen
van onder tot boven talloze historische oorlogsobjecten, voorzien van genum-
merde labels, in stellingen opgeslagen. Enkele voorwerpen hadden door een sum-
miere toelichting extra accent gekregen. Het publiek mocht enkele objecten aan-
raken en vasthouden of, zoals het geval was met een aantal uniformpetten, zelf 
opzetten. Het verleden was tastbaar. Dat weekend stonden de belangstellenden
wachtend opgesteld voor de trap naar de ‘oorlogzolder’, alsof het de dagelijkse rij
bezoekers voor het Anne Frank Huis betrof.

Inspelend op de onverwacht grote publieke belangstelling besloot het Verzets -
museum het zoldervertrek permanent voor het publiek toegankelijk te maken. De
inrichting werd wat aangepast en vanaf 2002 vormde het ‘open depot’ een blijvend
onderdeel van de vaste opstelling. Een groot deel van de ruimte was zo ingericht
dat bezoekers zich te midden van de ‘verborgen rijkdommen’ vrijelijk op de rom-
melzolder van de oorlog konden begeven. De stellingen waren afgeschermd met
plexiglas. Maar ook in deze opstelling kon een beperkt aantal objecten aangeraakt
worden. De samenstellers hadden wel enige ordening aangebracht. Het collectie-
materiaal was waar mogelijk thematisch gegroepeerd. Er was ook geprobeerd een
verband te leggen tussen heden en verleden. Zo waren bij bepaalde thema’s teksten
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van artikelen en grondrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens en uit het Verdrag voor de Rechten van het Kind geplaatst. Nadere uitleg en
een historische toelichting ontbraken. Een aantal objecten kreeg door spotver-
lichting een extra accent. Naast twee kartonnen dozen en een plastic kratje, die nog
niet nader bekeken en geregistreerd leken te zijn, lag op de onderste plank achte-
loos op zijn kant een buste van Adolf Hitler. De groene belichting achter het voor-
werp wierp een schaduw van het profiel van de Führer op de vloer. Daarboven twee
paar soldatenschoenen en andere Duitse militaire voorwerpen, zoals een Stahl-

helm. Daarnaast een aantal door geallieerde vliegtuigen gedropte bevoorradings-
blikken. Een gedeelte van de ruimte was ingericht met verduisteringsmateriaal.
Met een druk op de knop werd het in de ruimte donkerder. Op een andere plank
was het beruchte houten bord ‘Voor Jooden verboden’ rechtop gezet. nsb-attri-
buten stonden gegroepeerd bij elkaar: een opgevouwen vlag met duidelijk zicht-
baar het nsb-embleem, rood-zwarte armbanden, tafelvaandels en verschillende
insignes van Musserts beweging. Bovenin een vlaggetje met het vignet van de Na-
tionale Jeugdstorm. Een ander schap was gevuld met neonazistische pamfletten,
voorzien van hakenkruisemblemen. Te midden van deze naoorlogse geschriften
lag de matte, flets blauw-grijs, gestreepte muts van een concentratiekampgevan-
gene er wat onwerkelijk bij. Ook het dagelijks leven in oorlogstijd werd getoond.
Vernuftig gemaakte noodkacheltjes waren in verschillende soorten en maten te
zien en in een volgende stelling stonden allerlei surrogaat levensmiddelenproduc-
ten uitgestald. Daar weer naast verschillende naoorlogse herinneringsborden. Wat
de bezoeker niet kon ontgaan was het speelgoedtreintje dat in beweging kon wor-
den gezet en over een aantal stellingplanken tussen de objecten een paar rondjes
reed. Het is een speelgoedversie van de beschilderde vrijheidstrein ‘1 voor allen.
Artikel 1’ die op initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei ter gelegenheid van
vijftig jaar bevrijding in 1995 door Nederland reed. In een afgeschermde achteraf-
stelling stonden tientallen in elkaar gezette modellen op schaal van oorlogsvoer-
tuigen en -vliegtuigen. Achter de doorgang in het depot was een rij stellingen op-
gesteld, die voor het publiek niet bereikbaar was. Wat zich daarin bevond was
moeilijk zichtbaar. Het kleinere materiaal was ingepakt in archiefdozen van ver-
schillend formaat. Het open depot gunde de bezoeker een kijkje in het domein van
de conservator annex collectiebeheerder.

Tot de sluiting van het Verzetsmuseum Friesland in de zomer van 2012 in ver-
band met verhuizing naar de nieuwbouw op het Wilhelminaplein in Leeuwarden,
was het open depot voor het publiek te bezichtigen. De volgepakte magazijnstel-
lingen – en wat er getoond werd in de vaste presentatie – gaven een goede indruk
van de hoeveelheid materieel erfgoed van de Tweede Wereldoorlog en de grote 
variatie die alleen al in Friesland is verzameld. Friesland is niet uitzonderlijk. De
vele over het land verspreide grote en kleine oorlogsmusea beheren gezamenlijk
een veelvoud aan oorlogsobjecten. Bovendien bevinden zich nog eens tal van deel-
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collecties in andere, niet specifiek op de Tweede Wereldoorlog georiënteerde,
historische musea en heeft nog een onbekend aantal particulieren als hobby ver-
zamelingen aangelegd, zonder daar een museum mee in te richten. Van geen en-
kele andere periode uit de Nederlandse geschiedenis is zoveel verzameld als van de
Duitse bezetting. Dit hoofdstuk richt zich op de manier waarop de oorlogs- en ver-
zetsmusea en herinneringscentra het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog verza-
melden en beheren, en hoe deze collecties tot stand zijn gekomen. Door ogen-
schijnlijk ‘gewone’ voorwerpen uit de oorlogsjaren bij een museum onder te bren-
gen kregen deze de status van een museaal object. Verzamelingen in een museum
transformeerden tot een museale collectie.

Vaak stond een particuliere verzameling aan de basis van de totstandkoming
van musea. Het Verzetsmuseum Friesland is hiervan een goed voorbeeld. De 
omvangrijke collectie oorlogsmateriaal, bijeengebracht door een gepassioneerde
verzamelaar, speelde een doorslaggevende rol bij de oprichting van dit museum.
De ontstaansgeschiedenis van het Verzetsmuseum Friesland zal hier worden 
toegelicht en vervolgens worden geplaatst in het perspectief van de oprichtings-
plannen van de verzetsmusea in Amsterdam en Zuid-Holland. Deze musea ont-
stonden namelijk zonder dat er een collectie voorhanden was. Om een tentoon-
stelling te kunnen inrichten, begonnen deze instellingen bij wijze van inhaalslag
met het verwerven van museale objecten. Er wordt voorts ingegaan op de collec-
tieontwikkeling van de verzetsmusea en op de vraag in hoeverre deze van elkaar
verschillen.

De motieven en criteria voor de verzamelaar om materiaal te verwerven zijn di-
vers en wijken vaak wezenlijk af van de overwegingen die de conservator van een
erkend museum maakt om collecties te vormen en te beheren. Deze afwijkende be-
nadering heeft zich gaandeweg ontwikkeld, want aanvankelijk lieten de oorlogs-
musea zich leiden door een ongebreidelde verzameldrift van alles wat maar aan de
oorlog herinnerde. Omdat het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon
lange tijd het enig aansprekende oorlogsmuseum in Nederland was, had het de
functie van een soort nationaal depot van voorwerpen en objecten uit de oorlog.
De komst begin jaren tachtig van andere oorlogs- en verzetsmusea en herinne-
ringscentra had tot gevolg dat er in Nederland steeds meer oorlogsmateriaal op ge-
organiseerde basis werd verzameld en er verspreid over het hele land collecties
werden gevormd. De museumdepots raakten steeds voller, terwijl bij de musea on-
voldoende professionaliteit en deskundigheid op het terrein van collectiebeheer
aanwezig was. De musea, die vooral werden gedreven door ideële motieven, gaven
geen hoge prioriteit aan deze aspecten van het museumwezen. Pas geleidelijk aan
raakten de instellingen ervan doordrongen dat het bezit van een collectie ook een
verantwoord beheer vereist. Dit proces wordt nader geanalyseerd. Toen in de ja-
ren negentig de centrale overheid haar verantwoordelijkheid begon te nemen voor
het behoud van de nalatenschap van de oorlog, werden de museale oorlogsinstel-
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lingen beter gefaciliteerd in hun collectiebeheer en raakten de musea ervan door-
drongen een meer evenwichtig collectiebeleid te voeren. Het bewaard gebleven
museale materiële erfgoed van de oorlog had intussen een ongekende omvang aan-
genomen, met als gevolg dat de situatie vrij onbeheersbaar was geworden. De zorg
van de overheid voor de materiële oorlogsnalatenschap kreeg in de eenentwintig-
ste eeuw een vervolg. De politiek en de beleidmakers raakten ervan overtuigd dat
het behoud en de toegankelijkheid van het oorspronkelijke historische materiaal
essentieel waren om ook in de toekomst duiding aan de Duitse bezetting van
Nederland en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië te kunnen geven. Van-
uit het besef dat de afstand tot de oorlog groeide en dat de oorlogsgeneratie aan het
verdwijnen was, zorgde de overheid voor een stevige impuls tot het behoud en be-
heer van het (kwetsbare) materiële oorlogserfgoed. In 2007 lanceerde de minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het omvangrijke en ambitieuze program-
ma Erfgoed van de Oorlog. Dit initiatief betekende een sterke impuls voor het col-
lectiebeheer van de musea. Maar na voltooiing van het programma in 2010 be-
schouwde het ministerie de actieve overheidsbemoeienissen op dit terrein als af-
gerond. Vijfenzestig jaar na de bevrijding ging de oorlog ‘met pensioen’. Niet dat
met deze extra input de zorg voor het erfgoed voltooid zou zijn. Integendeel, maar
de overheid trad naar de achtergrond en de aandacht voor de collecties is nu voor-
al weer de verantwoordelijkheid van het museumveld. De musea zullen zelf de re-
gie in handen moeten nemen.

Musea verzamelen, bewaren en beheren nalatenschappen uit cultuurhistorisch
en maatschappelijk besef, omdat deze overblijfselen voor de samenleving van nu
en in de toekomst van waarde zijn. Maar een belangrijk, zo niet het belangrijkste
motief is dat – een selectie van – de gecollectioneerde objecten ook getoond wor-
den in de museale presentaties. Aan de hand van de ontwikkeling van het inrich-
tingsplan voor het nieuwe Fries Verzetsmuseum wordt tot slot ingegaan op de wij-
ze waarop dit museum zijn museale objecten in het tentoonstellingplan tot hun
recht laat komen. Uitgangspunt van dit inrichtingsconcept was dat de historische
objecten ook in de nieuwe opstelling een belangrijke plaats zouden innemen.
Maar, luidde de vraag, moest daarbij ook de open-depotopstelling in enige vorm
gehandhaafd blijven?2 Diende het object deel uit te maken van een meer concept-
gerichte tentoonstelling, waarbij het verhaal en de informatie-overdracht centraal
staan? Of moest geopteerd worden voor een meer objectgerichte tentoonstelling,
waarbij het museale voorwerp uitgangspunt is en het brengen van gelaagde infor-
matie meer betekenis aan het object geeft? De discussie over de nieuwe inrichting
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leidde tot een herbezinning op de rol van het object in de presentatie, maar raakte
ook één van de primaire taakstellingen van een museum: het verzamelen en het be-
heren van objecten en collecties.

HET MUSEALE OBJECT EN ERFGOED

Historische musea bevatten de materiële getuigen van het verleden. Hoe verschil-
lend van aard en opzet ook, dat tastbare verleden wordt gekoesterd door collecties
te vormen en het verzamelde te beheren.3 Wat de musea vervolgens met de ma -
teriële getuigen van de mens en zijn omgeving doen, bepaalt in feite het actuele 
bestaansrecht van de instelling.  De Britse hoogleraar Museum Studies Susan M.
Pearce betoogde dat het museum beschouwd moet worden als een sociaal feno-
meen dat voortgekomen is uit de praktijk van het collectioneren.4 Musea collec-
tioneren uiteenlopende objecten. Maar wat moet nu onder een museaal object ver-
staan worden en hoe is het begrip het beste te definiëren?

In museale kring worden de termen object, voorwerp, ‘specimen’, en het door
archeologen vaak gehanteerde artefact afwisselend gebruikt om in feite hetzelfde
aan te duiden. Susan Pearce schaart al deze begrippen onder de noemer ‘materië-
le cultuur’.5 Wat musea wel of niet verzamelen wordt bepaald door de cultuur-
historische waarde die de instellingen aan een object toekennen. Een voorwaarde
daarbij is dat aan het opnemen van een object in een museumcollectie een zorg-
vuldige afweging vooraf gaat. Het is de doordachte wijze van selecteren die een oor-
spronkelijk voorwerp doet veranderen in een museumstuk, stelt Pearce.6 Een be-
langrijke eigenschap van een museaal object is dan ook dat er subjectieve waarden
aan te verbinden zijn. Zo maakt de Tsjechische museoloog Zbyněk Stránský́ van-
uit een filosofisch perspectief een onderscheid tussen een thing en een object. Een
thing is meer onveranderlijk van aard. Het maakt deel uit van de visuele materiële
werkelijkheid. ‘It does exist even though it is not the objective of our cognitive in-
tention’. Een object daarentegen heeft dynamische kenmerken. Aan het object is
betekenisgeving verbonden en het is onderworpen aan een proces van beredene-
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3 Dorsman, Jonker en Ribbens, Het zoet en het zuur, p. 130.
4 Susan M. Pearce, ‘Introduction’, in: Susan M. Pearce, Interpreting Objects and Collection, (Lon-
don/New York 1994. Digital printing 2006), p. 1.
5 Susan M. Pearce, ‘Museum objects’, in: Susan M. Pearce, Interpreting Objects and Collection (Lon-
don/New York 1994. Digital printing 2006), p. 9. Zie ook: J.P. Sigmond en E. Sint Nicolaas, Kijken
naar geschiedenis. Onderzoeken en tentoonstellen van historische voorwerpen (Zwolle, 2005), p. 29-29.
6 Susan M. Pearce, ‘Museum objects’, p. 9.
7 Zbyněk Z. Stránský, ‘Object – Document. Or do we know what we are collecting’. In: R. Schärer
(ed.) Object – Document? (Icofom Study Series, Vervey/Zwitserland), n.a.v. Symposium ‘Object –
Document?’(Beijing, China, september 1994, p. 47.



ring en interpretatie, aldus Stránský́.7 Museumobjecten zijn daarmee in feite los-
geweekt van hun oorspronkelijke primaire context en overgegaan naar een nieu-
we, museale realiteit. De Zwitserse museoloog Martin R. Schärer kent nog een an-
dere eigenschap aan het object toe. Museale objecten zijn metaforen, betekenis-
dragers en voertuigen voor ideeën, en zijn daarmee onderdeel van een communi-
catieproces.8

Uitgaande van de zingeving die verbonden is aan het museale object komen cul-
tuurhistorici Peter Sigmond en Evelyn Sint Nicolaas – die een voorkeur hebben
voor het gebruik van de term voorwerp boven object – tot de volgende omschrij-
ving: ‘historische voorwerpen zijn voorwerpen uit het verleden waaraan betekenis
wordt ontleend of toegekend waardoor ze een rol spelen in ons beeld van het ver-
leden of daartoe relevante informatie verschaffen’.9 In de context van deze studie
zal vooral de term ‘object’ worden gebruikt. Dit ruime begrip omvat niet alleen
driedimensionale zaken, maar ook ‘plat’ materiaal, zoals documenten, kranten,
prenten en ander drukwerk alsook audiovisueel materiaal, zoals foto’s, film- en ge-
luidsfragmenten. Kortom onder ‘objecten’ wordt hier verstaan: alle uit het verle-
den overgeleverde materiële zaken die door musea verzameld worden.

Museale objecten worden beschouwd als cultuurhistorisch erfgoed. In de tradi-
tionele betekenis wordt onder erfgoed verstaan de objecten en bezittingen die van
generatie op generatie worden overgedragen. De meer actuele, gangbare beteke-
nis verwijst vooral naar de waarde die aan objecten uit het verleden ontleend kan
worden. Volgens cultuurhistoricus Rob van der Laarse spreken we dan over mate-
riële getuigenissen uit het verleden als een samenleving die belangrijk vindt om te
bewaren, te beschermen en ook in de toekomst door te geven. Wat iets tot cultu-
reel erfgoed maakt is dat er naast verzamelen en beheren van objecten ook een 
actieve overdracht en betekenisgeving verbonden is aan deze objecten. Een bete-
kenis die voor een bepaalde samenleving of groep bijdraagt aan de identiteitsvor-
ming van deze samenleving of groep.10 Een object heeft daarmee dus, naast een
oorspronkelijke, praktische of esthetische waarde, óók een symboolwaarde. Zo is
het kader waarin het object existeerde van belang en wordt het eigene van een ob-
ject vooral bepaald door de sociale omgeving en de situatie waar het in een bepaal-
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Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Amsterdam 2005), p. 8. 



de samenhang wordt getoond.11 Het object is dus voortdurend aan interpretatie
onderhevig. Daarbij kan de oorspronkelijke waarde en betekenis heel anders zijn
dan het gewicht dat er vervolgens, vanuit het perspectief van een erfgoedobject,
aan wordt gegeven. Zo bestaat er een krachtenveld tussen de – conceptuele en ma-
teriële – authenticiteit van het object en de identiteit die aan het erfgoedobject
wordt ontleend. Binnen het ‘erfgoedbedrijf’ voert deze symboolwaarde de boven-
toon, concludeert Van der Laarse: ‘... als het erop aan komt gaat identiteit altijd bo-
ven authenticiteit’.12

Elementen uit het verleden zijn van belang voor het heden omdat ze bepaalde
herinneringen in stand houden, de ontstaansgeschiedenis van iets verduidelijken
of kenmerkend zijn voor een bepaalde ontwikkeling of periode.13 Maar objecten
worden niet ‘op eigen kracht’ tot cultureel erfgoed verheven. Aan objecten wordt
bewust en actief betekenis gegeven. Hoogleraar archiefwetenschap Theo Tho-
massen benadrukt dat objecten erfgoed worden

doordat mensen die dezelfde waarden delen er erfgoed van maken, er een 
generatie overstijgende symbolische betekenis aan toekennen, besluiten om
er een symbool van hun relatie met het verleden van te maken. Intrinsieke 
eigenaardigheden als ouderdom of originaliteit spelen in dat proces een
ondergeschikte rol. Objecten worden geen erfgoed omdat ze ons iets te 
ver tellen hebben, maar omdat mensen iets met ze willen vertellen.14

Objecten als zodanig vertellen dus geen verhalen. Die worden door betrokkenen
verteld. Dat kunnen overlevenden zijn of conservatoren, maar ook instellingen of
overheden. Zij presenteren een eigentijdse interpretatie in een poging het verle-
den begrijpelijk te maken. Erfgoed is daarbij een bruikbaar instrument.15

Erfgoed heeft zodoende te maken met interpretaties van het verleden. Het is
onderhevig aan een proces van duiding en keuzes. Het is subjectief en verander-
lijk, en heeft een actuele politieke, maatschappelijk en culturele functie. Erfgoed
is een creatie van het hier en nu, gecreëerd, gevormd en beheerd als reactie op wen-
sen en verlangens die vandaag de dag in de samenleving heersen. De Britse hoog-
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leraar cultuurstudies Brian Graham en zijn collega Peter Howard vatten erfgoed
als volgt samen:

Heritages are present-centred and are created, shaped and managed by, 
and in response to, the demands of the present. As such, they are open to 
constant revision and change and are also both sources and result of social
conflicts.16

Op basis van deze redenering kent David Harvey, historicus en cultuur-geograaf,
de volgende eigenschappen aan erfgoed toe:

Heritage is subjective and filtered with reference to the present, whenever 
that present actually is. It is a value-laden concept, related to processes of 
economic and cultural commodification, but intrinsically, reflective of a 
relationship with the past, however that past is perceived and defined.17

Het begrip erfgoed kent vele interpretaties, maar is in ieder geval te verbinden aan
de begrippen herinnering en identiteit. Het is een instrument in het cultuurmaat-
schappelijk gedrag. Aan de betekenis van erfgoed wordt daarnaast ook een politie-
ke factor toegekend, want veranderende interpretaties van het verleden hebben
consequenties voor de waarde en functies van erfgoed voor bepaalde instanties of
groepen. De sociaal-geograaf Sara McDowell legt sterk het accent op deze politie-
ke functie. Zij ziet erfgoed als een proces dat gebaseerd is op het verleden, maar te-
vens nauw verbonden is met onze eisen van identiteit die in het heden liggen. Het
wordt aangewend om opvattingen en ideeën te kunnen verklaren, te weerleggen of
zelfs te manipuleren, verschaft een zekere goedkeuring of legitimatie aan gedra-
gingen en kan ‘eenheid bevorderend’ werken. Erfgoed is daarom ook politiek en
vaak territoriaal bepaald. Het bedient in zijn communicatie bepaalde groepen en
partijen als het gaat om processen van in- en uitsluiting, van continuïteit en insta-
biliteit, stelt McDowell.18 Hiervan uitgaande kan gezegd worden dat aan het om-
gaan met erfgoed een proces van maatschappelijke toe-eigening is verbonden.
Door een zekere waardetoekenning door groepen in de samenleving wordt iets
erfgoed en zal dat alleen blijven, wanneer dat proces duurzaam is.19
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Barbara Kirshenblatt-Gimblett, hoogleraar Performance Studies aan New York
University, concludeert dat musea zich de laatste decennia ontwikkeld hebben als
de dragers van erfgoed bij uitstek. Vanuit een etnografisch perspectief beschouwt
zij erfgoed als een vorm van culturele productie. Erfgoed is weliswaar gebaseerd op
het verleden, maar brengt iets nieuws voort. Aan de tentoongestelde objecten wor-
den vanuit het erfgoedbesef culturele waarden toegevoegd. Erfgoed is een proces
van metaculturele handelingen. Museologische waarden en methoden, zoals col-
lectie, documentatie, conservering, presentatie, evaluatie en interpretatie, worden
verbonden met levende personen, hun kennis, hun handelingen, hun voorwerpen,
hun sociale wereld en hun leefomgeving. Erfgoed veronderstelt een zelfbewuste
selectie van wat waardevol geacht wordt, betoogt Kirschenblatt.20 Kortom, hoe er
ook tegen erfgoed wordt aangekeken, het zegt vooral iets over hen die het creëren.

Erfgoed, en dat geldt zeker voor ‘erfgoed van de oorlog’, wordt in één adem ge-
noemd met de herinnering aan het verleden. Cultuurhistoricus David Lowenthal,
die in zijn boek The Past is a Foreign Country ingaat op de relatie tussen erfgoed en
geschiedenis, vervangt heritage zelfs door de term memory. Voor hem hebben bei-
de termen vrijwel dezelfde betekenis. Hij benadrukt de sociale, culturele en poli-
tieke waarde van de herinnering.21 Herinnering is identiteitsvormend. Groepen of
gemeenschappen grijpen terug op hun collectieve herinneringen, om daarmee
een gedeelde identiteit in het heden te creëren, waarbij de neiging bestaat een ge-
wenst c.q. geïdealiseerd beeld van het verleden te scheppen.22 Het op zoek gaan
naar onze identiteit veronderstelt een moderne breukervaring met het verleden,
aldus Van der Laarse. Hij veronderstelt dat het ‘vreemde verleden’ eerst gemusea-
liseerd en genationaliseerd wordt voordat het eigendom van ons wordt. Pas door
onteigening en toe-eigening veranderen museale collecties en andere materiële
getuigenissen in nationaal cultureel erfgoed.23

De herinnering is flexibel en past zich voortdurend aan. Zij zoekt naar aanslui-
ting bij onze huidige identiteit en naar het geven van betekenis aan de samenleving
waarin wij leven. In feite is er sprake van een samenspel van herinnering en iden-
titeit, dat mede bepaald wordt door het beeld dat wij hebben van eigenschappen en
activiteiten in het gemeenschappelijk verleden.24 Om met Lowenthal te spreken:
het verleden wordt gebruikt om het heden naar de hand te zetten.25 Vertaald naar
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de museale context: het historisch object met zijn erfgoedbetekenis wordt ingezet
om een geconstrueerd verhaal van het verleden te vertellen.

Overigens is een museum bij voorbaat al een in het heden geënsceneerde wer-
kelijkheid. Denk alleen al aan de objecten die getoond worden: deze zijn niet 
geconstrueerd met de bedoeling in een museum te belanden en nemen door de 
gepresenteerde context verschillende identiteiten aan.

‘VERZETSMENSEN VERZAMELEN N IET’

‘Verzetsmensen verzamelen niet. Ik ken niemand uit het verzet die verzamelt. Ze
bewaren’, is een uitspraak van Gerk Koopmans, die van 1989 tot 2006 conserva-
tor/directeur van het Verzetsmuseum Friesland was en jarenlang aanwinsten voor
het museum in ontvangst nam.26 De schenking van een verzetsstrijder of andere
oorlogsgetuige bevat veelal tastbare herinneringen aan een ingrijpende periode uit
zijn of haar leven. De lang bewaarde en diep gekoesterde objecten hebben een per-
soonlijke, emotionele betekenis, zo betoogt Koopmans.27 In zijn periode als con-
servator was hij er verantwoordelijk voor dat de museumcollectie, opgebouwd
vanuit het ‘verzamelaarsperspectief’, veranderde in een collectie waarin steeds
meer belang aan de historische en narratieve betekenis van het object werd ge-
hecht. Niet zozeer de historische of unieke waarde van een object kwam voorop te
staan, maar de gebleken of veronderstelde zeggingskracht van het voorwerp. Bij de
acquisitie ging Koopmans hiermee steeds meer rekening houden, waardoor gaan-
deweg de aard en samenstelling van de collectie veranderde. Met de uitspraak ‘Ver-
zetsmensen verzamelen niet’ wordt gesuggereerd dat verzamelaars vanuit een an-
der perspectief handelen, bijvoorbeeld: ‘verzamelen om te verzamelen’. Dit zou
dan ook iets zeggen over de collecties van veel oorlogsmusea. Want veel van de 83
Nederlandse oorlogsmusea zijn het resultaat van initiatieven van verzamelaars en
dus voortgekomen uit een verzameldrift. Het roept daarom de vraag op wat de ver-
zamelaar nu drijft en wat kenmerkend is voor zijn verzameling. Susan Pearce voert
drie motieven aan om te verzamelen: een behoefte om souvenirs, oftewel tastbare
herinneringen te bezitten, een zogenoemde fetisjistische drijfveer en een profes-
sionele visie om systematisch en verantwoord te willen collectioneren, zoals dat
door musea gebeurt.28

In dit verband is het opvallend dat de termen verzameling en collectie veelal door
elkaar worden gebruikt. In de Engelse en Franse taal wordt zelfs zonder onder-
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scheid over collection gesproken. Toch wordt het begrip collectie vooral in verband
gebracht met professionele, institutionele ‘verzamelingen’. Het suggereert dat er
bewust en vanuit de missie van een museale instelling wordt gecollectioneerd en
er sprake is van een academisch vastgestelde ordening en selectie. De samenstel-
ling van zo’n collectie is inhoudelijk onderbouwd, er zijn collectieprofielen opge-
steld en het collectiebeleid wordt beoordeeld volgens toetsbare criteria. De term
particuliere verzameling daarentegen heeft veelal een andere connotatie. Deze
wordt eerder in verband gebracht met wat verzamelaars als hobby, tijdverdrijf of
uit speculatieve overwegingen zoal bijeenbrengen. Aan verzamelen zijn subjectie-
ve kenmerken verbonden, zoals ‘verzameldrift’ of, zoals Pearce het noemt, ‘feti-
sjisme’. Museoloog Nicholai Aristides noemt een verzameling zelfs een ‘georga-
niseerde obsessie’. Een verzameling veronderstelt een zekere orde en systematiek
en wellicht ook een streven naar volledigheid, in de zin dat de verzamelaar zijn col-
lectie compleet wil hebben. De belangstelling van de verzamelaar wordt niet be-
perkt door de intrinsieke waarde van het object. Welke inspanning het hem ook
kost, hij zal zijn gewenste object willen bezitten, aldus Aristides.29 Hoogleraar mar-
keting Russell W. Belk onderzocht gedrag en motivatie van verzamelaars als vorm
van consumptiegedrag. Hij definieert verzamelen als het proces van actief, selec-
tief en hartstochtelijk verwerven en bewaren van objecten, die hierdoor verwijderd
worden uit hun oorspronkelijke omgeving en ontdaan worden van hun normale
gebruik. Deze objecten moeten vervolgens gezien worden als onderdeel van een
samenspel van niet-identieke voorwerpen of ervaringen. Belk verbindt daar ver-
volgens de kwalificatie aan dat hij verzamelen ziet als een begerige, bezitterige, en
materialistische bezigheid.30 In het kader van dit boek volstaat de meer neutrale en
algemene karakterisering van verzamelen als het bijeenbrengen van objecten op
basis van een door persoonlijke voorkeur bepaald thema, met een belangrijke toe-
voeging uit het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal (2010): dat het
verzamelen door particulieren vooral gezien moet worden als een liefhebberij.

In de praktijk lopen de resultaten van particuliere verzamelpraktijken sterk uit-
een, variërend van curieuze samenraapsels tot verzamelingen die de vergelijking
met een museale collectie met glans kunnen doorstaan. Conservatoren van erken-
de musea onderhouden dan ook vaak intensieve contacten met particuliere ver -
zamelaars. Met regelmaat vinden er uitwisselingen van objecten en (deel)verza-
melingen plaats. En niet zelden staan particuliere verzamelingen aan de basis van
musea, zoals bij het Fries Verzetsmuseum het geval is.
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Verzamelen is een verschijnsel dat onmiskenbaar deel uitmaakt van de Neder-
landse volkscultuur. Bijzonder hoogleraar in de cultuurgeschiedenis Peter Sig-
mond stelt dat in geen enkele periode zo veel werd verzameld en het verleden zo
nadrukkelijk, bijna krampachtig is vastgehouden, als in de twintigste eeuw.31 On-
geveer 10% procent van de Nederlandse bevolking van zestien jaar en ouder geeft
aan in enige vorm documenten, prenten, antiquiteiten of andere voorwerpen met
historische waarde te verzamelen.32 Kenmerk van de verzamelende hobbyist of
amateurhistoricus is dat hij persoonlijk zijn verzameldoelen stelt, zijn eigen ver-
zamelcriteria formuleert en aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. Vaak
gaat het voor de verzamelaar om het verzamelen op zich en lijkt hij minder geïnte-
resseerd in de historische achtergronden van de verzameling. Maar evenzeer is het
aannemelijk, zoals historicus Kees Ribbens stelt, dat naarmate een verzamelaar
zich langer en intensiever bezighoudt met zijn onderwerp, er steeds meer vragen
zullen ontstaan over herkomst, functie en betekenis van de verzamelde objecten.33

In het bijzonder de Tweede Wereldoorlog heeft altijd een sterke aantrekkings-
kracht op veel – overigens vooral mannelijke – verzamelaars uitgeoefend. Het is
een verzamelthema uit een recente, aansprekende periode waarvan relatief veel
materiaal, dat typerend is voor die tijd, te achterhalen is.

Voor de enthousiaste, toegewijde verzamelaar is het verzamelen veelal een soort
levensvervulling geworden: een hobby die zin aan het leven geeft. De verzamelaar
zoekt naar erkenning voor zijn verzameling, met als ultiem resultaat het onder-
brengen van de verzameling in een – zelf opgericht – museum: de bekroning van
zijn of haar jarenlange verzamelinspanningen.34 Tal van zoldervertrekken, garages
en schuren gevuld met oorlogsmateriaal zijn in de loop van de tijd verheven tot
zelfbenoemde musea.

De waardering voor zijn passie ondervindt de verzamelaar daarnaast bij mensen
die affiniteit met zijn verzamelterrein hebben of op zijn minst in het bewuste
onderwerp en in de thematiek geïnteresseerd zijn. Verzamelaars en kenners zoe-
ken elkaar daarom op.35 Verzamelbeurzen zijn de locatie bij uitstek waar zij elkaar
treffen. Op dergelijke beurzen – alsook op het internet via sites als eBay en Markt-
plaats – vindt een levendige (ruil)handel plaats. Voor de verzamelaars van attribu-
ten uit de Tweede Wereldoorlog zijn er de verzamelbeurzen georganiseerd door
de in 1963 opgerichte Documentatiegroep ’40-’45. Deze vereniging vormt voor de
verzamelaars een bron van contacten en een stimulans om door te gaan met hun
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passie. Aanvankelijk vonden de beurzen bij leden thuis plaats, maar spoedig werd
uitgeweken naar grote zalen. Op de beurzen werden boeken, documenten en voor-
al veel militaria geruild en ook wel verhandeld. Vanaf eind jaren tachtig organi-
seerde de vereniging ook ruilbeurzen in het Verzetsmuseum Friesland en in het
Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Begonnen met een tiental oorlogsver-
zamelaars telde de vereniging in 1987 bij het vijfentwintigjarig bestaan 1099 leden.
Begin jaren negentig nam de landelijke belangstelling voor de beurzen enigszins
af, omdat er steeds vaker ook commerciële militariabeurzen werden gehou-
den.36De laatste jaren is het ledental van de Documentatiegroep teruggelopen.
Maar met 713 leden in 2012 is er nog altijd sprake van een aanzienlijke belangstel-
ling voor het verzamelen van oorlogsmateriaal.37

Het is opvallend dat veel verzamelaars zich vooral op het militaire aspect van de
oorlog richten. Wapens, insignes en uniformen, zowel van geallieerde als van
Duitse zijde, zijn geliefde verzamelobjecten.38 Deze belangstelling is er altijd ge-
weest, ook toen vanaf de jaren tachtig de aandacht in de historische wetenschap,
het geschiedenisonderwijs en in de museale presentaties minder uitging naar mi-
litaire gebeurtenissen en zich meer richtte op de Jodenvervolging en onderwerpen
als het nationaal-socialisme, de economische gevolgen van oorlog en bezetting, en
het dagelijks leven.39 De specifieke interesse voor militaria en de behoefte om met
de verzameling een particulier museum in te richten, laten zich vertalen in het ge-
geven dat 65% van de oorlogsmusea onder te brengen is in de categorie ‘militair,
strijd en bevrijding’.
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vijf beurzen per jaar. Voor Nederland zijn dit de grootste beurzen op militariagebied (zie:
http://www.stichtingsmv.nl, geraadpleegd 27 januari 2013). In 1990 is voorts de Stichting 
Historische Militaria (shm) opgericht, in 1998 omgevormd tot de Vereniging Historische 
Militaria (vhm), met als doel het actief bevorderen van de kennis over en de interesse in met name
de 20ste-eeuwse militaire historie. vhm is betrokken bij diverse re-enactments en neemt deel aan 
zogenaamde mock battles, waarbij gevechtssituaties uit het verleden worden nagebootst (zie:
http://www.livinghistory.nl, geraadpleegd 27 januari 2013). Mensen die als hobby geïnteresseerd
zijn in tanks en andere militaire voertuigen zijn verenigd in de twenot (Tweede Nederlandse 
Organisatie van Tankhobbyisten). De organisatie bestaat sinds 1976 en is een voortzetting van 
de enot (Eerste Nederlandse Organisatie van Tankhobbyisten). Zes keer per jaar komt het 
verenigingsblad De Tank uit (zie: http://www.twenot.nl, geraadpleegd 9 augustus 2013).
39 Zie onder meer: Hondius, Oorlogslessen, p. 301- 305.



Sommige van de uit particuliere initiatieven opgerichte oorlogsmusea waren
een kort leven beschoren. Een museum met particuliere middelen beheren is een
veeleisende en kostbare aangelegenheid. Verzamelaars van het eerste uur vallen
weg of zijn niet langer in staat hun passie voort te zetten. Vaak is er geen (erf) -
opvolging te vinden. Verzamelingen worden uiteindelijk van de hand gedaan of 
elders ondergebracht. Slechts een enkel particulier initiatief wist het niveau van
‘eenmansmuseum’ te ontstijgen. Aansprekende voorbeelden van particuliere mu-
sea die zich hebben opgewerkt en zich vooralsnog staande weten te houden zijn het
Bevrijdingsmuseum Zeeland, Museum Bevrijdende Vleugels in Best, Museum
1940-1945 in Dordrecht en het OorlogsVerzetsMuseum in Rotterdam.

Dit laatste museum laat zien hoe een ‘verzamelaars-museum’ tot stand is geko-
men en de verzameling vorm kreeg. De grondlegger van het museum, de Rotter-
dammer Arie Mast, verzamelde om een specifieke reden: verzamelen was een the-
rapie om zijn oorlogservaringen als kind – hij heeft het bombardement van zijn
stad meegemaakt – te verwerken. Psychiater prof. dr. J. Bastiaans van het Centrum
’45, befaamd om zijn behandeling van oorlogsgetraumatiseerden, adviseerde hem
eind jaren zeventig op actieve wijze met zijn oorlogservaringen om te gaan.40 Basti-
aans dacht daarbij aan het verzamelen van documenten, foto’s en objecten uit de
oorlog. Als heilzame tijdsbesteding ging Arie Mast aan de slag. Het verzamelen
werd een passie. Oproepen in de krant brachten een stroom van schenkingen op
gang.41 In het aanvaarden van materiaal was er bij Mast geen sprake van enige
terughoudendheid, noch van enige selectiviteit. Alles was welkom. In korte tijd
was er een verzameling oorlogsmateriaal van ongekende omvang bijeengebracht.
Met steun van de gemeente kon het verzamelde materiaal vanaf 1985 in een als tij-
delijk museum ingerichte ruimte aan de Rechthuislaan in Rotterdam tentoonge-
steld worden. Mast bleef doorgaan met zijn ‘opgelegde’ hobby, ook al stond de
ruimte zo vol met spullen dat er nauwelijks ruimte was voor de bezoekers.42 Met de
hulp van een vriendenstichting, de gemeente en sponsors verhuisde de verzame-
ling in 1995 naar een groter pand, eveneens in de wijk Katen drecht. Kort daarop
werd de naam OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam aangenomen.43 Ook in deze
nieuwe inrichting bleef het overstelpende, chaotische karakter – dat zo kenmer-
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40 Over J. Bastiaans zie: Bram Enning, De oorlog van Bastiaans. De lsd-behandeling van het kampsyn-
droom (Amsterdam/Antwerpen 2009).
41 Rinze Brandma, ‘Syndroom verwerkt met noest verzamelen’, Brabants Dagblad, 29 maart 1995;
Leon Vankan, ‘Oorlogsmuseum als bevrijding’, Algemeen Dagblad, 29 maart 1995.
42 Leo van Atten, Tien over toen. Tien bijzondere mensen, nauw betrokken bij het ontstaan van het Oorlogs-
VerzetsMuseum, vertellen over de Tweede Wereldoorlog (Rotterdam 2010), p. 6-9.
43 Van 1995 tot 2007 was het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam gehuisvest aan de Veerlaan.
Sinds 2008 zijn museum en collectie ondergebracht in de ruimte onder de Pieter de Hooghbrug,
tegenover metrostation Coolhaven in Rotterdam. Mumtaz Khadjé, ‘Rotterdammer Mast heeft
museum om oorlog te vergeten’, Het Parool, 13 april 1995.



kend is voor menig particulier verzamelaarsmuseum – beeldbepalend. Het Parool

schreef over het nieuwe museum:

De ruimtes zijn van onder tot boven volgepakt met allerlei voorwerpen,
waardoor de bezoeker wordt overspoeld met een enorme hoeveelheid infor-
matie. Je kunt het zo gek niet bedenken of Mast heeft het in zijn museum op-
getast: variërend van oude exemplaren van toen alom bekende Sunlight zeep-
jes tot uniek fotomateriaal van de verschrikkingen in Auschwitz.44

Trouw berichtte: ‘Er zijn vitrines vol vliegtuigmodellen en wapens uit de oorlog,
militaire uitrustingsstukken, veldtelefoons en uniformen van Duitse en geallieer-
de zijde. Daartussen huisvlijt van Mast: een diorama van D-Day in Normandië’.45

Toch bleef er nog steeds wat te wensen over, verzuchtte Mast: ‘Alleen van de Jap-
penkampen hebben we nog niet zoveel. En stempels en oude fietsen niet’.46

‘D IT  MEI  FRYSLÂN NET ÚT’

Het bestaan van een (particuliere) verzameling was vaak aanleiding een museum
op te richten. In andere gevallen was de realisatie van een museum in eerste in-
stantie ingegeven door ideële en morele motieven – ‘nooit meer oorlog’ – of was er
behoefte aandacht te besteden aan een regionale geschiedenis, een bepaalde per-
soon of een specifieke gebeurtenis uit de bezettingsjaren. De reden om in Fries-
land een oorlogsmuseum op te zetten vond haar oorsprong in de aanwezigheid van
een particuliere verzameling, gevormd naar de inzichten van een particuliere ver-
zamelaar. Toen andere instanties en de provinciale overheid zich achter het idee
schaarden, kreeg het voornemen concrete vormen.

Aanleiding tot de oprichting van het Verzetsmuseum Friesland vormde de 
expositie v-25 in 1970, ter gelegenheid van 25 jaar bevrijding (zie afbeelding 2).47
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44 Mumtaz Khadjé, ‘Rotterdammer Mast heeft museum om oorlog te vergeten’, Het Parool ,
13 april 1995.
45 Rinze Brandsma, ‘Syndroom verwerkt met noest verzamelen’, Brabants Dagblad, 29 maart 
1995.
46 A.v.
47 Initiatieven tot een ‘oorlogsmuseum’ in Friesland waren er al eerder. In het kader van de plan-
nen tot het stichten van een Centraal Friesch Oorlogsgedenkteken was in december 1945 een comi-
té opgericht ter voorbereiding van de realisatie van een Centraal Friesch Oorlogsmuseum, met als
beoogde vestigingslocatie de Oude Waag in Leeuwarden. De taak van dit comité was in de eerste
plaats het verzamelen van materiaal. De Leeuwarder Koerier berichtte: ‘Het comité weet dat er ver-
scheidene collecties van oorlogssouvenirs in de provincie zijn en het hoopt dat de bezitters daarvan
het nut ervan zullen inzien, dat dergelijke collecties geheel tot hun recht, ten behoeve van het alge-
meen komen, doordat ze aan het museum worden afgestaan.’ Inzamelpunt was het Fries Museum.



Deze tentoonstelling in de Beurs in Leeuwarden was ingericht op basis van de pri-
vécollectie van een verzamelaar van oorlogsmateriaal, de Leeuwarder C. (Bob)
Reitsma.48 De tentoonstelling, geopend door koningin Juliana, was een groot suc-
ces en trok in drie weken tijd meer dan 35.000 bezoekers. Aangemoedigd door de
positieve reacties ontstond het idee om de tijdelijke expositie in een of andere vorm
een meer permanent karakter te geven. Reitsma en enkele enthousiastelingen ver-
enigden zich in de Stichting Historisch Centrum Beetsterzwaag, verwijzend naar
de mogelijkheid het oorlogsmuseum in de gemeente Beetsterzwaag te vestigen.49

Uitgaande van de bestaande verzameling ‘oorlogscuriosa’ van Reitsma stond de
initiatiefnemers een breed georiënteerde historische invulling van een toekomstig
museum voor ogen. Doel was te komen tot een Fries historisch centrum, met niet
alleen aandacht voor het verzet en zo veel mogelijk andere aspecten van de Twee-
de Wereldoorlog, maar ook voor verschillende ‘van belang zijnde historische
onderwerpen in het algemeen’.50 Vooralsnog was het vinden van geschikte huis-
vesting voor het museum een flink obstakel. Nadat in een eerder stadium Heeren-
veen als mogelijke vestigingslocatie was afgevallen, was de teleurstelling groot
toen vervolgens ook de gemeente Beetsterzwaag na lange onderhandelingen af-
haakte. Met steun van Provinciale Staten leek daarna met de gemeente Tietjerk-
steradeel overeenstemming te worden bereikt over het betrekken van het statige
buiten Stania State nabij het dorp Oenkerk. Op 15 oktober 1976 kopte het Friesch
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Leeuwarder Koerier, 28 december 1945. De Vereniging Friesland 1940-1945 organiseerde al in februa-
ri 1946 de tijdelijke tentoonstelling Strijdend Friesland, gehouden in de Beurs in Leeuwarden. De 
expositie was daarna te zien in Dokkum, Franeker, Heerenveen en Sneek. Alleen al in Leeuwarden
trok de expositie meer dan 35.000 bezoekers, die zestig cent entree betaalden. De opbrengst kwam
‘[...] ten bate van de nagelaten betrekkingen van de gevallen strijders’. ‘“Strijdend Volk”. De illega-
liteit voor het voetlicht’, De Waarheid (editie Friesland), 9 februari 1946 en ‘Het laatste boeket’,
Leeuwarder Courant, 23 februari 1946.
48 De expositie v-25 is ingericht door onderwijzer Jan Hallema, die tijdens de oorlog onder 
andere als vervalser verzetswerk had verricht. De expositie werd gehouden van 14 april tot en met 
5 mei 1970 in de Beurs te Leeuwarden.
49 Archief Stichting Verzetsmuseum Friesland, 1972. Akte van oprichting Stichting Historisch
Centrum Beetsterzwaag, notaris H.J. Wierda, 13 februari 1973 Leeuwarden. Ingeschreven in het
Openbaar Centraal Stichtingenregister op 19 februari 1973, onder nummer 38.492. Het eerste 
bestuur bestond uit voorzitter: S. Schootstra (voorzitter bestuur Stichting Friesland 1940-1945), 
secretaris: mr. H. Schootstra (advocaat en procureur), penningmeester: F.W.J. Bosma (directeur
Nederlandsche Middenstandsbank te Drachten) en de bestuursleden mr. H.P. Linthorst Homan
(ere-voorzitter Stichting Friesland 1940-1945), Mej., mr. P. Bolleman (oud-directrice 
Stichting Friesland 1940-1945), H. Postuma (burgemeester van Opsterland), J. Hallema (docent) 
en J.J. Mulder (journalist).
50 Brief van Stichting Historisch Centrum Beetsterzwaag aan de burgemeesters van de Friese 
gemeentes, ongedateerd [1973]. Archief Stichting Verzetsmuseum Friesland, 1973.
50 ‘Grien ljocht foar forsetsmuseum. Staetekommisje yn prinsipe akkoard’, Friesch Dagblad, 
15 oktober 1976.



Dagblad: ‘Grien ljocht foar forsetsmuseum’.51 Maar het nieuws bleek voorbarig.
Op het laatste moment gaf het gemeentebestuur de voorkeur aan een bod op het
beoogde pand door een particulier bedrijf. Het stichtingsbestuur kon weer hele-
maal opnieuw beginnen.

Verschillende vestigingsplaatsen werden vervolgens overwogen, maar bleken
om uiteenlopende redenen niet haalbaar. Eind jaren zeventig was de laatste hoop
gevestigd op het mogelijke gebruik van enige ruimtes in het monumentale pand
De Kanselarij in het centrum van Leeuwarden. Evenals het Verzetsmuseum hoop-
te ook het Fries Museum hier voor een deel van zijn presentatie onderdak te vin-
den. Vanwege dit gezamenlijk belang en de vooruitzichten op samenwerking kon-
den de plannen op de medewerking van Provinciale Staten rekenen. De deceptie
was des te groter toen de provincie begin 1978 liet weten budgettair geen moge-
lijkheden te zien het pand ten behoeve van beide musea te kunnen aankopen.
Daarop volgde ook nog eens de afwijzing door het gemeentebestuur van de Friese
hoofdstad om een derde van de kosten op zich te nemen. Financiële barrières ston-
den doorgang van de plannen in de weg.

Intussen leidde de oorlogscollectie van Reitsma een kwijnend bestaan. Omdat
de verzameling van vijftig grote verhuisdozen met boeken, tijdschriften, pam flet -
ten, affiches en foto’s, plus vele onderscheidingstekens, penningen, uniformen,
gram mofoonplaten, films en andere voorwerpen uit de oorlogsjaren te omvang-
rijk was geworden voor bewaring in de flatwoning van de verzamelaar, was het ma-
teriaal noodgedwongen in een woonhuis elders in de stad opgeslagen. Maar de be-
waarcondities waren ook daar verre van optimaal. In afwachting van de mogelijke
vestiging van een museum had de stichting al wel afspraken met Reitsma gemaakt
over een eventuele aankoop of bruikleenvergoeding. Maar hoe langer de onzeke-
re situatie voortduurde, des te groter werd de kans dat Reitsma de collectie ten ein-
de raad van de hand zou moeten doen, met het risico dat de collectie dan zelfs uit
Friesland zou verdwijnen.52 Dit onheilspellende vooruitzicht zorgde ervoor dat de
realisatie van een verzetsmuseum – en daarmee het behoud van de oorlogscollec-
tie voor de provincie – voortdurend op de politieke agenda bleef staan. Het had de
cultuurgedelegeerde en antirevolutionaire politicus P. van der Mark al eens tot de
stellige uitspraak gebracht: ‘Dit mei Fryslân net út’.53

Op het moment dat de totstandkoming van een verzetsmuseum in Friesland
verder weg leek dan ooit, keerden de kansen. De Vereniging Friesland 1940-1945
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51 Toen vestiging in Stania State in 1976 opportuun was had de Stichting Historisch Centrum
Beetsterzwaag met Reitsma een principe-overeenstemming bereikt over de aankoop van de collec-
tie voor een bedrag van fl. 150.000. Bij realisatie van een museum zou dat in jaarlijkse termijnen in
vijftien jaar worden betaald. ‘Begroting voor te vestigen museum in Stania State’, Archief Stichting
Verzetsmuseum Friesland, 1976. Zie noot 58.
53 Rein Tolsma, ‘De lange lijdensweg van het Fries Verzetsmuseum’, Friesch Dagblad, 4 februari
1978.



en de twee uit deze vereniging voortgekomen stichtingen Friesland 1940-1945 en
Sneek 1940-1945 staken uiteindelijk de helpende hand toe. Deze uit de oorlog
voortgekomen Friese instellingen waren van het begin af aan betrokken bij de plan-
nen voor de oprichting van een verzetsmuseum in Friesland. Toen de provincie en
de gemeente aangaven niet voldoende middelen ten behoeve van de aanschaf van
de Kanselarij beschikbaar te kunnen stellen, waarmee definitief een einde leek te
komen aan de ambities ooit nog een museum te vestigen, besloten de Friese oor-
logsinstellingen gezamenlijk uiteindelijk garant te staan voor het ontbrekende be-
drag. Tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis in Leeuwarden op 4 oktober
1978 kwamen alle betrokken partijen tot overeenstemming. De provincie be-
vestigde de eerder gedane toezegging om voor een periode van vijf jaar 60% van de
kosten voor haar rekening te willen nemen, terwijl de Vereniging Friesland 1940-
1945 en de stichtingen Friesland 1940-1945 en Sneek 1940-1945 zich bereid ver-
klaarden het overige deel te financieren.54 Vestiging in de Kanselarij was een feit.
Na acht jaar was er een eind aan alle onzekerheid gekomen. Met recht kon nu wel
gemeld worden: ‘Grien ljocht foar forsetsmuseum’. De Stichting Historisch Cen-
trum Beetsterzwaag werd omgedoopt in Stichting Verzetsmuseum Friesland.55

Op 27 september 1979 opende het Verzetsmuseum Friesland zijn deuren voor
het publiek.56 Het lag in de lijn van de verwachtingen dat prins Bernhard de ope-
ningshandeling zou verrichten. Als voormalig bevelhebber van de Binnenlandse
Strijdkrachten onderhield de prins goede banden met het voormalige Friese ver-
zet. Maar juist in die periode speelde de Lockheed-affaire, waardoor binnen het be-
stuur van het museum werd getwijfeld of prins Bernhard nog wel acceptabel was.
Het bestuur zag uiteindelijk toch maar van zijn voornemen af. De notulen van de
bestuursvergadering vermeldden dat, ‘spijtig genoeg [...] voor velen de prins niet
meer die glans heeft als eertijds’.57 De opening werd nu verricht door gedeputeer-
de J. Mulder.

Met de opening van het museum zag verzamelaar Reitsma na 23 jaar zijn droom
uitkomen. Niet alleen was het museum een feit, hij kon nu ook van zijn hobby zijn
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54 Brief mr. E.N. Heemskerk, secretaris Stichting Historisch Centrum Beetsterzwaag aan Stich-
ting Friesland 1940-1945, Vereniging Friesland 1940-1945 en Stichting Sneek 1940-1945, 30 oktober
1978, Archief Stichting Verzetsmuseum Friesland, 1978.
55 Tijdens de vergadering van 8 augustus 1979 besloot het bestuur de naam Stichting Historisch
Centrum te wijzigen in Stichting Verzetsmuseum Friesland. Wijziging notariële acte, 4 oktober
1979, notaris H.J. Wierda te Leeuwarden. Archief Stichting Verzetsmuseum Friesland, 1979.
Bij de oprichting van het verzetsmuseum Friesland bestond het stichtingsbestuur uit: S. Schootsma
(voorzitter), J.J. Mulder (secretaris), F.W.J. Bosma (penningmeester) en de bestuursleden 
E.N. Heemskerk, J.A. Bosmans en J. Hallema.
56 Het museum trok na de opening veel belangstelling: in de eerste drie maanden 4500 bezoekers.
57 Notulen vergadering bestuur Historisch centrum, 9 oktober 1978. Archief Stichting Verzetsmu-
seum Friesland, 1978.



werk maken. Reitsma zegde zijn baan als technisch-tekenaar bij de Leeuwarder

Courant op om, als provinciaal ambtenaar gedetacheerd bij het verzetsmuseum, de
functie van conservator – en enige betaalde kracht – van het nieuwe museum te be-
kleden (zie afbeelding 3). Dagblad Trouw schreef instemmend over deze benoe-
ming:

Niemand anders heeft méér recht op die baan dan Reitsma zelf. Hij is de
schepper van het museum. Een uniek voorbeeld van wat iemand met een fana-
tieke verzamelwoede zoal tot stand kan brengen. Zó veel en ook zó gevarieerd
dat je er een compleet museum van kunt opbouwen.58

Voor de realisatie van het Verzetsmuseum Friesland – en later ook voor de in-
standhouding – waren de bemoeienissen van het voormalig Fries verzet, verenigd
in de Vereniging Friesland 1940-1945, de Stichting Friesland 1940-1945 en de
Stichting Sneek 1940-1945, als gezegd, cruciaal. De Vereniging Friesland 1940-
1945, opgericht drie dagen na de bevrijding van Friesland, kwam voort uit de ver-
schillende samenwerkende Friese verzetsgroepen. Personen die op enigerlei wij-
ze actief bij het verzet tegen de Duitse bezetter betrokken waren geweest, konden
lid van de vereniging worden. In 1946 telde de Vereniging Friesland 1940-1945
meer dan 3300 leden. Voornaamste taak was aanvankelijk het behartigen van de be-
langen van de nabestaanden van de omgekomen verzetslieden en het garanderen
van de zorg voor hulpbehoevende voormalige verzetsmensen.59 Op nationaal ni-
veau had de centrale overheid, aangespoord door de oud-illegaliteit, het initiatief
genomen de zorg voor de slachtoffers en de nabestaanden op zich te nemen.60 Het
Friese oud-verzet besloot ten aanzien van de landelijke Stichting 1940-1945 als eni-
ge provinciale organisatie een eigen koers te varen en uit te gaan van het voor de
volle honderd procent compenseren van de nabestaanden. De overtuiging dat
Friesland heel goed zelfstandig voor zijn gevallenen verzetsmensen en hun fami-
lies kon zorgen, was kort na de oorlog versterkt doordat de Friese bevolking toon-
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58 J. Sloothaak, ‘Verwoed verzamelaar werd schepper verzetsmuseum’, Trouw, 18 augustus 1979.
De Stichting Verzetsmuseum Friesland kwam met Reitsma overeen dat de Stichting de collectie
van Reitsma op termijn zou aankopen. In april 1984 werd de Stichting voor een bedrag van fl. 75.000
definitief eigenaar van de collectie. Overeenkomst Stichting Verzetsmuseum Friesland en C. Reit-
sma, april 1984, Archief Stichting vmf, 1984.
59 De Vereniging Friesland 1940-1945 is op 15 april 2010, vijfenzestig jaar na de bevrijding van
Friesland, opgeheven. De vereniging telde toen nog maar iets meer dan honderd leden die betrok-
ken waren geweest bij het verzet.
60 Zie: Elly Touwen-Bouwsma, Op zoek naar grenzen. Toepassingen en uitvoering van de wetten voor
oorlogsslachtoffers (Amsterdam 2010).



de over een grote offervaardigheid te beschikken. Collectes en andere acties brach-
ten in een paar maanden tijd ongekend veel geld op.61

Bij de organisatorische opbouw van het verzorgingswerk door een Friese Stich-
ting 1940-1945 werd teruggegrepen op een gedecentraliseerd stelsel zoals dat al tij-
dens de oorlog door de Friese Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers
(lo) functioneerde. Destijds waren er vijf districten, waarvan de afdeling Sneek de
grootste was. Onder elk district vielen weer verschillende gemeentes. Het Friese
voormalige verzet liet zich graag voorstaan op zijn eensgezindheid, ook al was er
sprake van eenheid in verscheidenheid. Toch kon niet voorkomen worden dat het
district Sneek van meet af aan afstand nam van een gezamenlijk Fries initiatief. Het
stuurde bewust aan op een zelfstandige Sneekse Stichting 1940-1945.62 Nog altijd
kent Friesland twee eigen Stichtingen 1940-1945.

De Stichtingen Friesland 1940-1945 en Sneek 1940-1945 konden het zich per-
mitteren redelijk onafhankelijk te opereren van de in het ‘westen’ gevestigde, 
nationale Stichting 1940-1945, omdat zij over een aanzienlijk eigen kapitaal be-
schikten. Het uit particuliere schenkingen opgebouwde startvermogen werd zeer
gunstig belegd in onroerend goed. Statige Friese boerderijen deden het in de jaren
van wederopbouw goed op de onroerendgoedmarkt. De financiële positie was zelfs
zo gunstig dat de Friese stichtingen een aantal keren financieel bijsprongen bij lan-
delijke activiteiten als daarom gevraagd werd. Met deze opstelling rechtvaardig-
den zij eens te meer een gelijkwaardige behandeling door de nationale stichting.63

Het is dankzij ditzelfde financiële vermogen van de beide Friese stichtingen dat de
vastgelopen plannen voor een Fries verzetsmuseum in 1978 uiteindelijk werden
vlotgetrokken.

De Stichting Friesland 1940-1945 was van meet af aan betrokken bij de oprich-
ting van het museum, onder meer door zitting te nemen in het bestuur van de oor-
spronkelijke Stichting Historisch Centrum Beetsterzwaag. Toen een paar jaar la-
ter de plannen concreter werden en het accent op de oorlog en met name op het
verzet in Friesland kwam te liggen, sloot ook de Stichting Sneek 1940-1945 zich bij
het plan aan. Beide stichtingen besloten een helpende hand toe te steken, nadat in
1978 de Kanselarij zich als concrete vestigingsplek voor het museum had aange-
diend. Zij waren bereid voor een periode van vijf jaar jaarlijks fl. 50.000 aan het mu-
seum te doneren.
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61 S.J. van der Schaaf, De belofte gestand gedaan, Geschiedenis van de Friese Stichtingen 1940-1945,
(Leeuwarden, 1985), p. 17-30 en Hinke Piersma, ‘De Friese eigen weg. Over provinciale stijfkoppig-
heid en Amsterdams centralisme’, in: Connie Kristel (red.), Terugkeer en opvang na de Tweede Wereld-
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(Amsterdam 2002), p. 183 -185.
63 Van der Schaaf, De belofte gestand gedaan, p. 36-43.



De betrokkenheid van de subsidiegevers werkte door in de samenstelling van
het bestuur van de nieuwe Stichting Verzetsmuseum Friesland. Statutair werd
vastgelegd dat zowel de Vereniging Friesland 1940-1945 als de Stichting Friesland
1940-1945 en de Stichting Sneek 1940-1945 in het bestuur zouden zijn vertegen-
woordigd.64 De provincie zelf wilde geen deel uitmaken van het stichtingsbestuur,
maar stond er wel op dat een vertegenwoordiger van het Fries Museum, dat onder
de hoede van de provincie viel, zitting zou krijgen. De provincie had daarbij in het
achterhoofd dat het Verzetsmuseum op den duur in de museale organisatie van het
Fries Museum geïntegreerd zou worden.65

‘VERZAMELING GROEIDE  U IT  TOT MONUMENT’

De beschikking over de particuliere verzameling oorlogsmateriaal van Bob Reits -
ma was de stuwende factor in het realisatieproces van het Verzetsmuseum Fries-
land. De provincie Friesland alsook de Friese Stichtingen 1940-1945 was er veel
aan gelegen de verzameling voor Friesland te behouden en voor het publiek toe-
gankelijk te maken. Toen in het openingsjaar 1979 de 63 Friese Rabobanken be-
sloten fl. 100.000 aan het museum te doneren, ter gelegenheid van het 75-jarig ju-
bileum van de eerste Rabobank-vestiging in Friesland, werd direct fl. 75.000 op een
depositorekening gestort om in de toekomst de collectie Reitsma – die het mu-
seum slechts in bruikleen had – te kunnen aankopen.66 Met deze donatie zou aan
een belangrijke doelstelling van de Stichting, zoals opgenomen in de statuten,
kunnen worden voldaan: de verzameling voor Friesland behouden.

De invloed van de Friese 1940-1945-organisaties op de invulling van de opzet
van het Verzetsmuseum Friesland nam gaandeweg het oprichtingsproces steeds
meer toe. Het museum moest nu vooral een eerbetoon aan het Friese verzet zijn:
een memoriaal voor de omgekomen verzetsmensen. ‘Verzameling groeide uit tot
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64 Dit werd bekrachtigd tijdens de bestuursvergadering van 22 januari 1981. Het gewijzigde be-
stuur van de Stichting Verzetsmuseum Friesland bestond uit: voorzitter S. Postuma (voorzitter
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verslag 1981 Stichting Verzetsmuseum Friesland. Archief Stichting Verzetsmuseum Friesland,
1981.
65 Brief afdeling bestuurlijke en economische zaken, provincie Friesland aan het bestuur van de
Stichting Historisch Centrum Beetsterzwaag, 7 maart 1978. Archief Stichting Verzetsmuseum
Friesland, 1978.
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Stichting Verzetsmuseum Friesland, 1980.



monument. Fries verzet krijgt museum’ luidde dan ook de kop boven het artikel
dat ter gelegenheid van de opening van het Verzetsmuseum Friesland in 1979 in
De Volkskrant verscheen.67 De provinciale politiek wilde voorts dat de educatieve
rol van het museum van belang werd en dat het accent op het verzet moest worden
gelegd. Het mocht geen ‘militair museum’ worden. Deze vrees bestond omdat de
collectie van Reitsma veel militaria bevatte.

Gezien alle inspanningen om de collectie van verzamelaar Reitsma te behou-
den, was het niet verwonderlijk dat de verzameling als geheel bij de inrichting van
het museum dominant zou zijn. De verworven collectie moest volop tot haar recht
komen. Het (Friese) verzet diende de nodige aandacht te krijgen, maar het pro-
bleem was dat de museumcollectie veelzijdig van aard was en niet specifiek vanuit
het verzetsperspectief was gevormd. De samenstelling van de collectie was bepaald
door de inspanningen en persoonlijke voorkeuren van één man: verzamelaar Bob
Reitsma. Geboren in 1927 verzamelde Reitsma in zijn jeugd al allerlei penningen.
Na de oorlog kwamen daar nsb-insignes en -speldjes bij. De belangstelling voor
voorwerpen uit de oorlogsjaren was daarmee definitief gewekt en het verzamelter-
rein verbreedde. Bij het aanvaarden van zijn functie als conservator zei hij in 1979
daarover:

Ik kreeg van iemand een nsb-speldje. Van het één kwam het ander. Ik ging
weer boeken lezen over de oorlog. Zat achter dingen aan en kwam plotseling
tot de ontdekking dat ik in plaats van historische penningen verzamelaar was
geworden van dingen uit de laatste wereldoorlog.68

Reitsma was niet kieskeurig in het verzamelen. Hij vergaarde vrijwel alles wat maar
van doen had met de Tweede Wereldoorlog. Als de verzamelobjecten een Friese
herkomst hadden, dan was dat meegenomen maar geen voorwaarde. De verzame-
ling varieerde van nsb-manchetknopen, insignes, uniformen en wapens tot de
sleutel van de gevangenis Landsberg am Lech, waar Hitler ooit zijn Mein Kampf

schreef. De aanduiding ‘oorlogscuriosa’, zoals wel eens door het bestuur van de
Stichting Historisch Centrum gebezigd, komt het dichtst in de buurt van een juiste
omschrijving van de collectie.

Reitsma was aangesteld als conservator, maar had geen werkelijke museale 
ervaring, noch had hij enige opleiding in die richting gevolgd. Hij richtte de 
vaste opstelling in, waarbij de presentatie de weerslag werd van zijn verzamelpas-
sie. Vele aspecten van de oorlog kwamen aan bod. Het verzetsmuseum was daar-
mee geen uitgesproken museum over het verzet. De samenstelling van de collec-
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67 Sietze van der Hoek, ‘Verzameling groeide uit tot monument. Fries verzet krijgt museum’,
De Volkskrant 14 augustus 1979.
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tie bepaalde de keuzes van de thema’s. Dertig vitrines toonden honderden voor-
werpen: chronologisch geordend, vanaf de machtsovername van Hitler in 1933
tot aan de bevrijding in 1945. Een veelheid aan landelijke en regionale onderwer-
pen uit de oorlogsgeschiedenis kwam aan bod. De nsb en de Nederlandse vrijwil-
ligers in Duitse dienst kregen uitgebreid aandacht omdat er veel voorwerpen, zo-
als onderscheidingen en uniformen, beschikbaar waren. Dit was ook de reden dat
bijvoorbeeld over de Nederlandsche Arbeidsdienst een apart thema werd op -
gezet. De propagandavoering kreeg bijzondere aandacht, omdat de collectie een
veelheid aan geallieerd en nationaal-socialistisch propagandamateriaal bevatte,
zoals affiches, brochures, pamfletten en zogenoemde strooibiljetten. Ook de 
ruime aanwezigheid van materiaal over de Winterhulp Nederland verklaart waar-
om dit betrekkelijk marginale onderwerp uitvoerig werd belicht. Zoals in de col-
lecties van veel ‘oorlogsverzamelaars’ bevatte die van Reitsma ook veel unifor-
men en wapens. Dit resulteerde in uitgebreide aandacht in de presentatie voor 
de Wehrmacht en – in het verlengde van het thema luchtoorlog – de Luftwaffe.
Natuur lijk kreeg het hoofdthema van het museum, ‘het verzet’, de nodige ruimte.
Een speciaal voor het museum vervaardigd verzetsmonument, bedoeld als een
eerbetoon aan de omgekomen Friese verzetsstrijders, vormde het middelpunt
van het thema.69

De eerste museale presentatie van het Verzetsmuseum Friesland was al met al
een bonte uitstalling van voorwerpen, waaraan een veelheid aan thema’s uit de ge-
schiedenis van de oorlog verbonden was. Veel objecten werden in een kleine ruim-
te geëxposeerd. Een uitgesproken inhoudelijke verhaallijn ontbrak. Een promo-
tiefolder uit 1979 vermeldde dat het Verzetsmuseum Friesland ‘een boeiend over-
zicht [biedt] van nazisme, bezetting, verzet en bevrijding door een rijke collectie
curiosa, gebruiksartikelen, wapens, keramiek, literatuur, illustraties, penningen,
munten, modellen en figuren.’70

In 1988 betrok het Verzetsmuseum Friesland een nieuw onderkomen aan het
Zuiderplein, eveneens in Leeuwarden, en werd de opstelling vernieuwd. De her-
inrichting vond ook dit keer plaats onder verantwoording van conservator Reit-
sma. Met handhaving van een chronologische thematische opbouw werd de col-
lectie wederom overdadig gepresenteerd. Een vergelijkend onderzoek naar de
maatschappelijke functie van Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea in het kader
van de opleiding museumcommunicatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor
de Kunsten uit 1992 stelde vast dat de presentatie van het Verzetsmuseum Fries-
land zich onderscheidde door relatief meer objecten te tonen dan de andere mu-
seale instellingen. Er werd vervolgens geconcludeerd: ‘Dit is een museum naar 
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69 ‘Voorlopige gids Verzetsmuseum Friesland’, Archief Stichting Verzetsmuseum Friesland,
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70 Folder ‘Het verzetsmuseum Friesland’, Archief Stichting Verzetsmuseum Friesland, 1979.



degelijke normen: er is een collectie die wordt tentoongesteld; het object als infor-
matiedrager’.71

Na terugkeer van het Verzetsmuseum naar de Kanselarij in 1995, waar het on-
der één dak kwam met het Fries Museum, werd er voor een andere opzet gekozen.
Conservator Reitsma was met ingang van 1 januari 1989 opgevolgd door Gerk
Koopmans, die toen al enige jaren bij het museum werkzaam was als assistent-con-
servator en educatief medewerker. In samenwerking met educatief medewerker
Hans Groeneweg, voorheen docent geschiedenis en maatschappijleer, werd er een
concept bedacht waarin veel belang werd gehecht aan een educatieve benadering.72

De inrichting hinkte evenwel op twee gedachten. Het hart van de opstelling vorm-
de de invulling van het themaverhaal ‘Kiezen’ (dit wordt in het volgende hoofd-
stuk toegelicht) maar in de ruimtes er omheen was de opstelling toch nog altijd vrij
traditioneel: in de vorm van een historisch overzicht waarin de Tweede Wereld-
oorlog chronologisch werd gepresenteerd en waarin weer een veelheid aan objec-
ten uit de inmiddels met aanwinsten flink uitgebreide museumcollectie werd ge-
toond. Een objectgerichte benadering bleef daarmee gehandhaafd. Met de intro-
ductie van de vaste open-depotopstelling in 2002 kreeg deze zelfs nog meer nadruk.

COLLECTIE  EN ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Voor twee musea die zich eveneens als verzetsmuseum profileren, het Verzetsmu-
seum Amsterdam en het Verzetsmuseum Zuid-Holland – respectievelijk geo-
pend in 1985 en 1986 – was in tegenstelling tot het Verzetsmuseum Friesland een
omvangrijke collectie objecten uit de Tweede Wereldoorlog niet de voornaamste
aanleiding tot oprichting. Integendeel, beide organisaties beschikten bij de op-
richting in het geheel niet over een museale collectie. Had het Verzetsmuseum
Friesland in zijn statuten als eerste doelstelling nadrukkelijk laten vastleggen ‘het
verzamelen en onderhouden van verzamelingen’, in de oprichtingsreglementen
van de Stichting Verzetsmuseum Amsterdam kwam het samenstellen of het in
stand houden van een collectie in het geheel niet aan de orde. Aan de oprichting
van het Amsterdamse museum lag vooral een politiek-historische motivatie ten
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grondslag. Tijdens haar vergadering op 24 april 1984 stelde de Stichting Verzets -
museum Amsterdam zich ten doel: ‘de oprichting en instandhouding van een mu-
seum gewijd aan verzet tegen nationaal-socialisme en fascisme’. Concreet moest
dit worden ingevuld met een permanente tentoonstelling ‘gebaseerd op feiten uit
het verzet, die duidelijk maakt waartegen werd gevochten’ en wisseltentoonstel-
lingen ‘verbonden met de actualiteit’.73

Ook in Amsterdam was het succes van een tijdelijke oorlogstentoonstelling de
katalysator van concrete plannen voor het opzetten van een museum: werden in
Leeuwarden de krachten gebundeld naar aanleiding van het succes van de exposi-
tie v-25 uit 1970, in de hoofdstad sorteerde de tijdelijke tentoonstelling Verzet en

Vervolging 1933–19nu in 1980 in het Paleis op de Dam een zelfde effect. De Am-
sterdamse expositie trok in korte tijd 63.000 bezoekers.74 Het succes toonde vol-
gens het organiserend Amsterdams 4 en 5 mei Comité aan dat er sprake was van
een groeiende belangstelling voor oorlog en verzet, in het bijzonder onder jonge-
ren.75 De werkgroep tentoonstellingen van het comité, waarvan veel oud-verzets-
mensen deel uit maakten, voelde zich gesterkt in het voornemen in de hoofdstad
een verzetsmuseum op te richten.76

De Stichting Verzetsmuseum Amsterdam vond in de synagoge in de Lekstraat
in Amsterdam Zuid al snel een beschikbaar tentoonstellingsgebouw. Het stadsbe-
stuur was vervolgens bereid een groot deel van de verbouwingskosten op zich te
nemen en zegde bovendien toe het museum jaarlijks structureel financieel te steu-
nen met een bedrag van 100.000 gulden.77 Op 19 november 1985, nog geen zestien
maanden nadat het bestuur van het museum zijn eerste vergadering had gehou-
den, kon prins Bernhard de officiële opening van het Verzetsmuseum Amsterdam
verrichten.

Het Amsterdamse Verzetsmuseum had aanvankelijk geen collectie tot zijn be-
schikking. Maar vanaf het moment dat de plannen voor het museum concrete vor-
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men aannamen, werd begonnen met het bijeenbrengen van tentoonstellingsma-
teriaal. De tentoonstelling Verzet en Vervolging 1933-19nu, die eerder door de initi-
atiefnemers was ingericht, was een panelenexpositie met daarop afdrukken van
documenten en veel foto’s, maar zonder objecten.78 Wel richtte het Amsterdams
4 en 5 mei comité in afwachting van de openstelling van het verzetsmuseum in ja-
nuari 1984 in de Batavierenstraat een tijdelijk museum in, waar oud-verzetsmen-
sen de rondleidingen verzorgden. Het gebouw was tevens het verzamelpunt waar
particulieren materiaal uit de oorlogsjaren voor het nieuwe museum konden in-
brengen.

Voor de inrichting van het nieuwe museum werden snel plannen gemaakt. Het
was echter de vraag of het zou lukken voldoende historisch materiaal te verwerven
om te exposeren. De in het leven geroepen werkgroep collectievorming ging zon-
der een aankoopbudget, maar ook zonder een echt verzamelplan, aan de slag.79

Oud-verzetsmensen werden benaderd met het verzoek materiaal ter beschikking
te stellen. Vervolgens werd er een publiciteitscampagne gestart. Via advertenties
in dag- en weekbladen en in uitzendingen van nieuws- en actualiteitenrubrieken
op tv en radio werd opgeroepen voorwerpen en documenten in te brengen. De ini-
tiatiefnemers lieten in de regionale en landelijke dagbladen optekenen

dat er veel te vinden is in de archieven en andere bekende verzamelingen, maar
dat er nog veel materiaal bij de mensen zelf ligt. Veertig jaar lang zorgvuldig
bewaard of inmiddels vergeten en verstoft op zolders en in schoenendozen.
Het gaat daarbij niet alleen om bijzondere zaken maar ook om het alledaagse,
het kleine dat in de bezettingstijd van levensbelang was. Het museum zoekt
bijvoorbeeld bonkaarten, illegale kranten, fietsen met houten banden, sta-
kingsoproepen, wapens, brieven van verzetsmensen aan hun familie, Engelse
sigarettenpakjes, spionagetekeningen, gereedschap waarmee sabotage is ver-
richt, clandestiene foto’s van het koninklijk huis en antinazistische spotpren-
tjes.80

De respons was overweldigend. De oproepen wakkerden bij de oorlogsgeneratie
een bewustwording aan dat de tastbare herinneringen aan de oorlog van waarde
waren. Ze hadden het gevoel dat hun eigen verleden serieus werd genomen. Wat
daarbij aansprak was dat er een museum tot stand zou kunnen komen dat in be-
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langrijke mate door het publiek zelf leek te worden vormgegeven, met historisch
materiaal dat de eigen herinnering representeerde. Met een schenking werd daar-
om niet alleen het museum in wording een dienst bewezen, voor velen gaf het een
persoonlijke voldoening dat hun verleden werd vastgelegd. Door het creëren van
een museum was er sprake van een institutionalisering van de ‘eigen’ herinnerin-
gen aan de oorlog.

Na nog geen half jaar intensief verzamelen waren de betrokkenen ervan over-
tuigd dat het museum met materiaal uit de eigen collectie, verworven door schen-
kingen en langdurige bruiklenen van particulieren en instituties als het riod, kon
worden ingericht.81 Onder de schenkingen bevonden zich waardevolle objecten en
interessante, soms zelfs complete collecties, zoals voorwerpen en documenten
van het Bureau Bijzondere Opdrachten (bbo), materiaal van de spionagegroep
Albrecht, een collectie van het Nationaal Steunfonds (nsf), objecten van de Per-
soonsbewijzencentrale (pbc), een aantal geheime zenders, afscheidsbrieven van
ter dood veroordeelde verzetsstrijders, voorwerpen met betrekking tot de overval
op het bevolkingsregister in Amsterdam en bescheiden uit het Huis van bewaring
aan de Weteringschans.82

Bij de opening van het museum op 19 november 1985 refereerde de Amster-
damse burgemeester Ed van Thijn aan het belang en de noodzaak de tastbare her-
inneringen te behouden en te documenteren:

Nu nog zoveel ooggetuigen in leven zijn, is het belangrijk hun verhaal en hun
materiaal bijeen te brengen. Want nu is er nog gelegenheid authentieke getui-
genissen vast te leggen, wat straks niet meer mogelijk zal zijn. Dat is de kern.
Daar gaat het om. Dat is de grote betekenis van dit moment. Dat verklaart
waarom veertig jaar na de bevrijding zo’n nieuw initiatief vandaag van start
gaat.83

De aard van de Amsterdamse collectie verschilde in bepaalde opzichten wezenlijk
met die van het Verzetsmuseum Friesland. De wervingscampagne in Amsterdam
had een collectie oorlogsmateriaal opgeleverd waarin het accent sterk lag op voor-
werpen uit het gewone, alledaagse leven en op objecten die specifiek met het ver-
zet van doen hadden. Dit was uiteindelijk ook terug te zien in de museale presen-
tatie. Veel nadrukkelijker dan in Leeuwarden was het thema verzet uitgangspunt
van de inrichting. In de presentatie, samengesteld door historicus Karel Margry,
werden de organisatie van het verzet en alle verschijningsvormen van de illegaliteit
behandeld. Van het ‘kleine, onschuldige’ verzet tot onderwerpen als onderduiken,
vervalsingen, de illegale pers, de rol van koeriersters, stakingen, gewapend verzet,
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spionage en verzet van kunstenaars, artsen, studenten en kerken. In het laatste deel
kwamen het Englandspiel, de wapendroppings, de Spoorwegstaking en de Hon-
gerwinter aan bod. Een van de pronkstukken was een originele stencilmachine
waarmee illegale bladen werden gemaakt en die aangedreven werd door een fiets
voorzien van een speciaal daarvoor gefabriceerde constructie. Het middelpunt van
de expositie was een nagebouwde onderduikschuilplaats. Hieromheen werd ma-
teriaal over de hulp aan onderduikers getoond. Uitvoerige aandacht kreeg een drie-
tal specifiek Amsterdamse verzetsgebeurtenissen: de Februaristaking, de aanslag
op het gemeentelijk bevolkingsregister en de overval op het Huis van bewaring aan
de Weteringschans. Ook Joods Amsterdam en de Jodenvervolging kregen aan-
dacht, evenals aspecten van het dagelijks leven. Maar het accent in deze eerste in-
richting van het verzetsmuseum lag, conform het doel van de oorspronkelijke
stichting, boven alles op het verzet.84

Militaire objecten bevatte de collectie van het Verzetsmuseum Amsterdam vrij-
wel niet. Deze waren nauwelijks door het publiek ingebracht, maar pasten ook niet
echt in het tentoonstellingsconcept. In een later stadium kreeg het beleid meer
vorm en werden collectieprofielen omschreven. In tegenstelling tot de verzamel-
praktijk van het Verzetsmuseum Friesland gaf het Verzetsmuseum in Amsterdam
onomwonden aan dat krijgskundig materiaal, zoals militaire uniformen, insignes
en wapens, niet werd verzameld.85

De collectiegeschiedenis van het Verzetsmuseum Zuid-Holland toont overeen-
komsten met die van het Verzetsmuseum Amsterdam. In februari 1985 werd de
Stichting Zuid-Hollands Verzetsmuseum opgericht. De initiatiefnemers hadden
het tijdsgewricht mee. De politiek steunde het voornemen, de fondsenwerving
verliep voorspoedig en aan vrijwilligers was geen gebrek. De financiering werd cre-
atief ter hand genomen. Zo schreef het bestuur van het museum alle 125 gemeen-
ten van Zuid-Holland aan met het verzoek één dubbeltje per inwoner beschikbaar
te stellen. De provincie zou het totaalbedrag vervolgens verdubbelen. Uiteindelijk
hadden 96 gemeentes voldoende vertrouwen in het project en zegden financiële
steun toe. Het benodigde bedrag was spoedig bijeengebracht.86 Ook de huisvesting
verliep voorspoedig. Onderdak werd gevonden in een monumentaal voormalig
bankgebouw in het centrum van Gouda. Met de nodige aanpassingen kon er een
klein museum in worden gehuisvest, met twee expositieruimtes, een kantoor, een
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84 Liesbeth van der Horst, Verstopt, vervalst, verzameld, p. 11. Voor het Verzetsmuseum Friesland
kreeg het verwerven van militaire objecten pas na het tijdperk Reitsma, toen er collectieprofielen
werden geformuleerd, minder prioriteit.
86 De kosten voor het Zuidhollands Verzetsmuseum bedroegen ruim fl. 700.000. Financiering
vond plaats door eenmalige bijdragen van de provincie, 96 Zuidhollandse gemeenten, diverse spon-
sors en fondsen, plus meer dan duizend donateurs. ‘Verzetsmuseum Gouda open’, Het Vrije Volk, 
6 oktober 1986.



museumcafé en twee kluizen die dienst konden doen als depotruimte. Na een op-
merkelijk korte voorbereidingstijd vond op 11 oktober 1986 de officiële opening
van het museum plaats door mr. Schelto Patijn, commissaris van de koningin voor
de provincie Zuid-Holland.

De Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland wilde dat het museum een beeld
zou presenteren van de oorlog in de provincie en in het bijzonder van het verzet.
Meer in het algemeen moesten ‘de achtergronden en de opkomst van het fascisme’
inzichtelijk worden gemaakt. Uitgangspunt daarbij was ‘het doortrekken van de
historische lessen, die uit die periode te trekken zijn naar de interpretatie van ge-
beurtenissen uit de moderne tijd’.87 In tegenstelling tot het Verzetsmuseum Am-
sterdam wijdde het bestuur van het museum in Gouda in de oprichtingsakte wel
een artikel aan de collectie. De laatste doelstelling luidde namelijk: ‘het registreren
en conserveren van voorwerpen en getuigenverklaringen uit de jaren ’40-’45’.88

Het verzetsmuseum in Zuid-Holland begon eveneens zonder collectie. Zodra
de plannen voor de oprichting van het museum concreet werden, begon het ver-
zamelen van objecten. Ook hier werd nogal onsamenhangend te werk gegaan. Al-
les was welkom. Evenals in Amsterdam werd het publiek via de media opgeroepen
objecten uit de oorlog af te staan. Een wezenlijke bijdrage aan de collectievorming
leverde het Stedelijk Museum Gouda door zijn oorlogscollectie in bruikleen af te
staan. Daarnaast werd eveneens een beroep gedaan op het netwerk van oud-ver-
zetsstrijders in de regio om materiaal in te brengen.89

De verzameling die in korte tijd tot stand kwam, kende wat opbouw en samen-
stelling betreft veel overeenkomsten met de collectie in Amsterdam. Ook in
Gouda treft men veel objecten aan uit het dagelijks leven in de bezettingsjaren, zo-
als stamkaarten, distributiebescheiden, noodkacheltjes, surrogaatproducten, een
groot aantal illegale bladen, nationaal-socialistisch propagandamateriaal en geïl-
lustreerde bladen. Bij beide instellingen ging speciale aandacht uit naar objecten
die verband hielden met het verzet, zoals wapens, vervalsingsmateriaal en illegale
geschriften. Materiaal met betrekking tot de geschiedenis van de regio had de voor-
keur, maar uiteindelijk bevond zich onder de aanwinsten toch veel materiaal van
een meer algemeen karakter (zie afbeelding 8).

De registratie van de aanwinsten vond plaats door vrijwilligers, die in een een-
voudig inventarisboek schenker en objecten noteerden. In samenwerking met het
Verzetsmuseum Amsterdam werden speciale inventarisenveloppen ontworpen
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87 Oprichtingsakte Stichting Zuidhollands Verzetsmuseum, 18 februari 1985. Aangehaald in: 
‘Verslag Zuidhollands Verzetsmuseum 1985-1990’, p. 3, Archief Zuidhollands Verzetsmuseum.
88 A.v.
89 Walter Swagemaker, ‘Mijn eerste jaar bij het Zuidhollands Verzetsmuseum’, in: Truusje 
Vélu en Christan Emden (red.), Verzet verzilverd. 25 jaar Verzetsmuseum Zuid-Holland (Gouda 2011),
p. 70.



om het materiaal te administreren en enige ordening te geven. Desondanks stel-
den het beheren en het conserveren van de collectie nog niet veel voor. In de loop
van 1989 werd een automatiseringsprogramma voor de registratie in gebruik ge-
nomen, maar daarmee zou de ontstane achterstand in het verwerken van het
binnengekomen materiaal niet snel ingelopen worden. Van professioneel collec-
tiebeheer was vooralsnog geen sprake.90

OVERLOON,  NATIONAAL DEPOT VOOR OORLOGSMATERIAAL

De verzetsmusea in Friesland, Amsterdam en Zuid-Holland zijn in de periode
1979-1986 tot stand gekomen. Tot dan toe was de museale aandacht voor oorlog en
verzet exclusief voorbehouden aan het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in
Overloon. Dit al in mei 1946 opengestelde oorlogsmuseum was in de eerste plaats
een oorlogsmonument ter herinnering aan de slachtoffers van een van de heftigste
tankslagen tijdens de oorlog in West-Europa, de slag die in oktober 1944 in Over-
loon en omgeving werd uitgevochten.91 In een 14 ha. groot park was achtergeble-
ven oorlogsmateriaal gegroepeerd opgesteld rondom een op het terrein aanwezi-
ge voormalige barak van de Nederlandsche Arbeidsdienst (nad), die ingericht
was als tentoonstellingsgebouw. In deze ruimte werd kleiner wapenmateriaal ten-
toongesteld en er was een expositie te zien van foto’s en documenten die betrek-
king hadden op het bredere verband van de Tweede Wereldoorlog.92

Tijdens het veertigjarig bestaan van het museum in Overloon in 1985 haalde de
toenmalige directeur van het riod, Harry Paape, herinneringen op aan die aller-
eerste inrichting van de museumbarak:

Eén grote ruimte, die, afgezien van wat klein wapentuig en militaire uit-
rustingsstukken, van de plinten tot de nok (letterlijk, inclusief het hoog oplo-
pende schuine dak), rondom beplakt was met vele honderden, wellicht enkele
duizenden documenten: illegale bladen, bonkaarten en andere distributiebe-
scheiden, persoonsbewijzen en Ausweise, ambtelijke circulaires, openbare be-
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90 ‘Verslag Zuidhollands Verzetsmuseum 1985-1990’, p. 6. Archief Zuidhollands Verzetsmuseum,
p. 9.
91 Bij notariële acte werd op 31 juli 1945 de Stichting Oorlogsmuseum, gevestigd te Overloon, op-
gericht, met als doel: ‘Stichting en beheer van een oorlogsmuseum, op te richten op het voormalige
slagveld van Overloon ter herinnering aan oorlog, bezetting en bevrijding 1940-1945, voor zover
Nederland betreffende’, ‘Functie en taak van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum van Over-
loon’. In: Geestelijk weerbaar, orgaan van de Nationale Federatieve Raad van het Voormalige Verzet
Nederland, 1968, p. 9.
92 Erik Somers, ‘Overloon’, in: Madelon de Keizer en Marije Plomp (red.), Een open zenuw. Hoe wij
ons de Tweede Wereldoorlog herinneren (Amsterdam 2010), p. 433-444.



kendmakingen en – vooral – affiches, waarvan sommige in drie, vier exempla-
ren aangebracht waren op geheel verschillende plaatsen aan wanden of dak.
Dit alles zonder enige structuur vlak op, gedeeltelijk over elkaar heen geplakt.
Elk gaatje was benut; ik overdrijf maar in geringe mate wanneer ik zeg dat er
nauwelijks een vierkante decimeter onbeplakt was gebleven.93

In de jaren vijftig breidde de collectie van Overloon in de breedte uit en groeide de
ambitie het museum op te waarderen tot een landelijke instelling. Er moest meer
aandacht aan het verzet worden besteed en er moest een documentatieafdeling ko-
men. De Stichting Oorlogsmuseum Overloon riep alle organisaties van het voor-
malige verzet op hun materiaal aan het museum af te staan.94 Bij de nieuwe muse-
ale presentatie in 1960 werd de naamgeving gewijzigd in ‘Nationaal Oorlogs- en
Verzetsmuseum’. Het tentoonstellingsgebouw was vergroot, waardoor het mu-
seum nog meer gelegenheid kreeg te tonen wat het de afgelopen vijftien jaar zoal
had verzameld. Er was een ‘wapenhal’ toegevoegd, voor het militaire materieel, zo-
als geweren, pistolen en granaten en boven de entree hing een imposante origine-
le v-1 raket. In het nieuwe ‘Documentatiegebouw’ was een tentoonstelling over
Nederland en de Tweede Wereldoorlog opgesteld. Dagblad Trouw beschreef het
als een complete presentatie:

De bezoeker vindt vrijwel alles aan authentieke voorwerpen, papieren, affi-
ches, foto’s enz. tentoongesteld, die betrekking hebben op de meidagen van
1940, op de nsb, de arbeidsdienst, de Duitse terreur, het ondergrondse verzet,
de Jodenvervolging, de Hongerwinter, de strijd om de vrijheid, de bevrijding –
kortom alles waarmee ons volk in de jaren 1940-1945 geconfronteerd werd.95

Veel voorwerpen en documentatie bereikten de depots van het museum dankzij
het feit dat Overloon lange tijd het enige ‘oorlogsmuseum’ in Nederland was. In de
loop van de jaren kwamen er weliswaar andere musea bij, zoals het Airborne Mu-
seum, destijds in Doorwerth gevestigd (1949), het Anne Frank Huis (1960) en en-
kele particuliere musea, maar deze musea vielen in het niet bij het aanzien dat
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93 Toespraak A.H. Paape, directeur Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie ter gelegenheid van
het veertigjarig bestaan van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon en tevens opening
van de herinrichting van het museum op 1 juli 1985. Archief Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
Overloon, S3.
94 Al in 1946 had Harry van Daal, secretaris van de Stichting Oorlogsmuseum Overloon, een op-
roep aan de organisaties van het voormalig verzet gedaan materiaal aan het museum af te staan, om
in de toekomst een bredere beeld van de oorlog te kunnen presenteren. H. van Daal, ‘Een oorlogs-
museum op het slagveld’, De Vrije Stem, 21 september 1946.
95 ‘Overloon het Nederlandse Caen. Grimmige getuigen van oorlog en bezetting nu in een mu-
seum’, Trouw, 26 april 1960.



‘Overloon’ in de jaren zestig en zeventig genoot.96 De collectie breidde zich gestaag
uit. Particulieren schonken materiaal, maar ook andere (historische) musea die
van mening waren dat hun oorlogsobjecten in Overloon beter op hun plaats wa-
ren. Het museum groeide uit tot een soort van nationaal depot van oorlogsmateri-
aal. Deze status had het mede verkregen doordat het museum van zijn oprichting
af nauwe banden onderhield met het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
(riod), het huidige niod Instituut voor Oorlogs- Holocaust en Genocidestudies
(niod). Adviseurs van het riod, onder wie directeur dr. L. de Jong, waren inten-
sief betrokken bij de herinrichting van het museum in 1960. Als onderzoeks- en ar-
chiefinstelling beperkte het riod zich in hoofdzaak tot het verzamelen en behe-
ren van archieven en documentatiecollecties. Ruimtelijke objecten vielen buiten
deze taakstelling. Het instituut nam wel voorwerpen in ontvangst, maar deze wer-
den vervolgens doorgegeven aan Overloon. Pas vanaf de jaren tachtig, met de
komst van de andere musea en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, was
het voor het riod geen vanzelfsprekendheid meer dat Overloon de enige bestem-
ming was voor ontvangen objecten.97

Het Oorlogsmuseum Overloon onderscheidt zich in het bijzonder van andere
musea door het bezit van een ruime wapencollectie en van een grote, unieke ver-
zameling militaire vaar-, voer- en zelfs vliegtuigen. Nergens in Nederland is zo veel
krijgsmaterieel uit de Tweede Wereldoorlog bijeengebracht. De wapencollectie
telt 2200 objecten en bevat munitie, geweren, machinepistolen, revolvers, pisto-
len, slagwapens, steekwapens, hulzen, munitie en dergelijke. Het beheer en de op-
slag van deze bijzondere deelcollectie valt onder strikte regelgeving, vastgelegd 
in de wapenwet.98 Het museum is verlofhouder en mag conform de wet bepaalde
type wapens in bezit hebben. De wetgeving stelt aan het bewaren specifieke voor-
waarden aan beveiliging, technisch beheer en administratie van het materiaal. Zo
moeten de wapens, zeker die tentoongesteld worden, ‘gedemilitariseerd’ zijn.
Slechts een beperkt aantal mensen heeft toegang tot de wapenkluis van het mu-
seum. Vandaag de dag zijn vier vrijwilligers bij deze deelcollectie betrokken, van
wie twee specifiek een wapentechnisch arbeidsverleden bij de politie hebben. Re-

78 2 collecties en erfgoed van de oorlog

96 Met 233.600 betalende bezoekers was 1977 het topjaar in het bestaan van het Nationaal Oorlogs-
en Verzetsmuseum Overloon. Opgave bezoekersaantallen verstrekt door Erik van Dungen, direc-
teur Oorlogsmuseum Overloon, 7 juni 2012.
97 Zo droeg het riod in februari 1992 onder veel media-aandacht aan het Verzetsmuseum 
Amsterdam een collectie over van duizenden stempels van de twee belangrijkste vervalsingsgroe-
pen tijdens de Tweede Wereldoorlog: de Falsificatie Centrale van de Landelijke Organisatie voor
hulp aan onderduikers (fc-lo) en de Persoonsbewijzencentrale (pbc) van Gerrit Jan van der
Veen.
98 Ook andere oorlogs- en verzetsmusea die over wapens in de collectie beschikken vallen onder
deze wetgeving. Wet Wapens en Munitie en Regeling Wapens en Munitie, geldend per 1 januari
1997, Staatsblad 579/1995.



gelmatig controleert de rijkspolitie of de wapens waarvoor een vergunning is afge-
geven ook daadwerkelijk aanwezig zijn.99

Het grote oorlogsmaterieel, vooral de tanks en andere legervoertuigen die in de
openlucht staan of lange tijd hebben gestaan, vragen speciale aandacht wat beheer
en behoud betreft. Conservering dan wel restauratie van het materiaal is een in-
spannende en kostbare aangelegenheid. Begin jaren negentig kon nog wel eens
dankbaar gebruik gemaakt worden van de bereidwillige ondersteuning van het
Britse leger dat vlak over de grens in Duitsland gestationeerd was. Het werk wordt
tegenwoordig in hoofdzaak uitgevoerd door een aantal toegewijde vrijwilligers, ge-
adviseerd door het ministerie van Defensie en andere deskundigen. Afhankelijk
van de technische staat waarin een voertuig zich bevindt, wordt bepaald of ook de
motor wordt gerestaureerd. Voor de museale functie volstaat in feite conservering
en herstel van chassis en plaatwerk. De (materiaal)kosten blijven dan ook beperkt,
maar ook dan is het nog een hele klus. De werkzaamheden aan voertuigen zijn com-
plex vanwege de plaatbewerking. Er wordt gewerkt met staal dat soms gepantserd
is en bijzondere vormen kent. Voor een verantwoorde opknapbeurt van bijvoor-
beeld een bruggenleggertank moeten al snel 200-250 mandagen gerekend wor-
den.100

De collectie militaire vaar-, voer- en vliegtuigen werd in 2005 uitgebreid met ruim
driehonderd grote militaire objecten van het Generaal George C. Marshall Museum.
Dit museum van de particuliere en vermogende verzamelaar J. de Groot uit Zwijn-
drecht werd in zijn geheel ondergebracht in een nieuwe hal naast het oorspronke-
lijke museumgebouw in Overloon. Op ruim 10.000 m² staan nu meer dan 150 histo-
rische voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen opgesteld (zie afbeelding 4).101

COLLECTIES  VAN STRIJD  EN BEVRIJDING

Het Oorlogsmuseum Overloon is het grootste, maar zeker niet het enige museum
in Nederland met een imposante verzameling militaria en groot militair materieel
uit de Tweede Wereldoorlog.102 Met name in het oosten en zuiden van Nederland
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99 Mededeling Erik van den Dungen, directeur Oorlogsmuseum Overloon, 13 juni 2012.
100 A.v.
101 http://www.oorlogsmuseum.nl/marshallmuseum (geraadpleegd 27 november 2012). Voor
historie van het Marshall Museum zie: http://www.marshallmuseum.nl/nl/historie.htm (geraad-
pleegd 27 november 2012).
102 Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg – een samenvoeging van het Legermuseum in
Delft en het Militaire Luchtvaartmuseum Soesterberg – bezit evenals het Oorlogsmuseum Over-
loon een grote collectie op dit terrein met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog in Nederland.
Het museum besteedt aandacht aan de betekenis van de krijgsmacht voor ons land, door de eeuwen
heen. De collectie is derhalve veel breder gesorteerd.



bevinden zich musea met collecties die herinneren aan militaire gebeurtenissen
tijdens de oorlog. Ondanks het feit dat in de gangbare geschiedschrijving accenten
op andere thema’s van oorlog en bezetting liggen, is de aandacht voor het verza-
melen en presenteren van militair materiaal onverminderd groot gebleven. Dit is
terug te zien in de grote populariteit van het museum in Overloon, de groei van het
aantal van dergelijke musea elders in Nederland en de vorming van verschillende
militair georiënteerde collecties door musea en particuliere verzamelaars. Vooral
de herinnering aan de militaire strijd geleverd op Nederlands grondgebied vanaf
september 1944 gaf aanleiding om musea in te richten. Zo kreeg in Groesbeek het
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 vorm, gericht op de gebeurtenissen
rond de bevrijding van het Rijk van Nijmegen in september 1944. De eerste doel-
stelling van het museum, dat in het voorjaar van 1987 zijn deuren voor het publiek
opende, was het verzamelen van voorwerpen.103 Veel objecten werden geschonken
door veteranen van de Amerikaanse 82nd en 101st Airbornedivisies, die in het laat-
ste oorlogsjaar in de streek actief waren. Particulieren stonden objecten af aan het
museum en de oprichters zamelden actief materiaal in, afkomstig uit (buitenland-
se) archieven en particuliere verzamelingen. Het verzamelterrein van het Bevrij-
dingsmuseum kwam in belangrijke mate overeen met dat van het nabijgelegen
Airborne Museum in Oosterbeek, dat al vanaf 1946 actief materiaal over operatie
Market Garden verzamelde.

Gelijktijdig met het Bevrijdingsmuseum 1944-1945 werd in Veghel het Mu-
seum Bevrijdende Vleugels opgericht, dat de nadruk legde op wat zich in de pro-
vincie Brabant had afgespeeld in het kader van Operatie Market Garden. Ter gele-
genheid van de 40-jarige herdenking van Operatie Market Garden in 1984 organi-
seerde de succesvolle Veghelse ondernemer en verzamelaar Jan Driessen een tij-
delijke tentoonstelling waarin zijn omvangrijke privéverzameling te zien was.
Vanwege het succes van de expositie besloot hij zijn verzameling onder te brengen
in een museum. In een omgebouwde grote fabriekshal werden vooral militaire
parafernalia en groter militair materieel gepresenteerd in diorama’s en andere
ruimtelijke presentaties. In tegenstelling tot het Nationale Bevrijdingsmuseum
1944-1945, het Airborne Museum ‘Hartenstein’ en het Nationaal Oorlogs- en Ver-
zetsmuseum Overloon was het museum Bevrijdende Vleugels een particulier mu-
seum, voortgekomen uit de bevlogenheid en de verzameldrift van een verzamelaar
met in de eerste plaats een bijzondere passie voor militair oorlogsmaterieel. Het
bijeenbrengen en in stand houden van een dergelijke verzameling en het opzetten
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103 Notariële akte van de Stichting Bevrijdingsmuseum 1944, aangehaald in: ‘Algemeen beleids-
plan 2001-2005 Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945’. Op 17 september 1984, veertig jaar na het
begin van de luchtlandingen in het kader van Operatie Market Garden, werd een voorlopig museum
geopend in het Estel-gebouw in Nijmegen. Op 6 mei 1987 werd te Groesbeek een nieuw museum
geopend. Opgericht als Bevrijdingsmuseum 1944 werd de naam in 1999 gewijzigd in Nationaal 
Bevrijdingsmuseum 1944-1945. Archief Stichting Bevrijdingsmuseum 1944-1945.



van een museum zijn een kostbare hobby, maar Jan Driessen kon terugvallen op
een aanzienlijk eigen vermogen. Hij kon het zich veroorloven en was in staat om
onafhankelijk van derden zijn droom te verwezenlijken: een eigen museum.104

EEN COLLECTIE ,  MAAR GEEN MUSEUM

Voor de verzamelaar vormt de realisatie van een museum waarin zijn verzameling
wordt getoond de vervulling van de ultieme wens. De intentie een museum te be-
ginnen lijkt vaak doel op zich te zijn. De vraag waaróm het belangrijk is aandacht
te besteden aan de geschiedenis van oorlog, onderdrukking en verzet, en wat de in-
trinsieke betekenis van de verzamelde objecten is, wordt vaak niet als eerste ge-
steld. Als initiatieven breder gedragen worden en overheden en andere instanties
zich aangesproken voelen, krijgt de inhoudelijke betekenis, de boodschap, meer
accent.

In Groningen bestonden begin jaren tachtig ook plannen een museum op te
richten. De omstandigheden vertoonden gelijkenis met die in Leeuwarden. Toen
de plannen niet gerealiseerd konden worden, dienden zich aantrekkelijke alterna-
tieven aan. Ook zonder een museum bleek het mogelijk museale en educatieve ac-
tiviteiten te ontwikkelen.

In 1978 – toen het Verzetsmuseum Friesland al vaste vormen begon aan te ne-
men – startte in Groningen oud-verzetsman Reindert Paul (Bob) Houwen met het
verzamelen van namen en gegevens van voormalige verzetsdeelnemers uit de stad
en provincie Groningen. Er ontstond een archief van ruim 4000 persoonskaarten
van verzetsdeelnemers met talloze verwijzingen naar documentatie en archief-
stukken. Er werd daarbij nauw samengewerkt met afdeling Groningen van de
Stichting 1940-1945, de Groningse gemeenten en de provincie. Naast documen-
ten werden ook uiteenlopende attributen in het bestand opgenomen. Al het ver-
gaarde materiaal kwam onder de hoede van de in 1981 opgerichte Stichting Ver-
zetsdocumentatie.105

De Stichting Verzetsdocumentatie zocht samenwerking met twee Groningse
oorlogsverzamelaars die ieder voor zich een aanzienlijke privéverzameling had-
den aangelegd. Een van hen, hobbyist T.J. Onstenk, verzamelde alles wat maar met
de oorlog en bevrijding van doen had. Zijn opslagruimte had hij ingericht als par-
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104 www.wingsofliberation.nl (geraadpleegd 17 februari 2012). Rolf Vonk, Het Bosch genaempt Den
Ekelkamp. Flarden uit de geschiedenis van een typisch stukje Veghel (Veghel 2010), p. 98.
105 Ad.A.J. Mulder, ‘Stichting Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen’, Hoogeveen 21 juni 1998.
Groninger Archieven, nr. 2551 archief Stichting ovcg, Groningen. vi. Nr. 162. Statuten van de
Stichting Verzetsdocumentatie 1940-1945 in de provincie Groningen, Notariële akte opgesteld door
notaris mr. K.R. Dijkhuizen, gemeente Groningen, 22 oktober 1981. Groninger Archieven, nr. 2551
archief Stichting ovcg, Groningen, nr. 171. 



ticulier museum. Het Dagblad van het Noorden berichtte in 1982 na een bezoek op-
getogen: ‘Het is onvoorstelbaar wat Theo Onstenk in de naoorlogse jaren bijeen
heeft gebracht. Je kunt er een compleet museum mee inrichten, met inbegrip van
een documentatiecentrum.’ De krant voegde eraan toe: ‘Groningen zou er goed
aan doen daar op in te haken, want deze veelomvattende collectie verdient grotere
toegankelijkheid dan op het ogenblik mogelijk is.’106 Vooralsnog bleef het bij een
tijdelijke tentoonstelling. Initiatieven voor een museum werden pas vele jaren la-
ter meer concreet toen de gemeente Groningen en de provincie het in 1990 moge-
lijk maakten dat de tentoonstelling Verzet en Vervolging 1933-19Nu, aangevuld met
een presentatie over de regionale geschiedenis, in de Martinikerk van de stad werd
gehouden. De expositie was geënt op de gelijknamige tentoonstelling die tien jaar
eerder in het Paleis op de Dam in Amsterdam was gehouden en aan de basis had
gestaan van de oprichting van het Verzetsmuseum Amsterdam. Ook in Gronin-
gen leidde het succes van de tentoonstelling (ruim 10.000 bezoekers) tot het ma-
ken van plannen voor een Gronings Oorlogs- en Verzetsmuseum, want ‘het is 
betreurenswaardig dat dit materiaal niet permanent te bezichtigen is’, zo liet het
gemeenteraadslid H.H.C. Wessels-Potman weten.107 Op verzoek van de cda-frac-
tie in de raad werd onderzocht of het mogelijk was een oorlogsmuseum in de stad
te stichten. De tentoonstellingscommissie die verantwoordelijk was voor de ex -
positie in de Martinikerk, waarin onder meer vertegenwoordigers van drie oud-
verzetsorganisaties zitting hadden, werd omgedoopt in een museumcommissie,
gesteund door een adviescommissie met daarin de gemeentearchivaris en ver-
tegenwoordigers van de gemeente.

Enige tijd bestond het voornemen in te trekken in het Groninger Museum. Het
zou een samenwerking moeten worden, zoals tussen het Verzetsmuseum Fries-
land en het Fries Museum. Maar de plannen voor een Gronings Oorlogs- en Ver-
zetsmuseum konden niet gerealiseerd worden, omdat er in de jaren negentig on-
voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak bestond. Voor een museum als
antwoord op antidemocratische tendensen en uitingen van discriminatie in de
samenleving leek minder steun te bestaan dan in de jaren tachtig. Het tijdsgewricht
was veranderd. De provincie en ook de gemeente waren niet bereid een dergelijk
museum in de regio financieel te ondersteunen, met alle risico van dien.

Anders dan in Friesland konden de Groningse initiatiefnemers geen beroep
doen op een goed georganiseerde en vermogende organisatie van het voormalige
verzet om het initiatief uit het slop te trekken. De wording van een Gronings ver-
zetsmuseum was daarmee van de baan, maar de gemeente vond het toch belang-
rijk dat het materiaal, bijeengebracht door de Stichting Verzetsdocumentatie, een
goed onderkomen zou krijgen. Daartoe werd in 1991 de Stichting Oorlogs- en Ver-
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zetsmateriaal Groningen (ovmg) opgericht, waarin de genoemde tentoonstel-
lingscommissie ook was vertegenwoordigd. De gemeente was bereid de Stichting
jaarlijks structureel te financieren, waardoor het mogelijk werd een betaalde con-
servator/coördinator voor twintig uur per week aan te stellen. Voornaamste taak
van de nieuwe stichting, die aanvankelijk inwoonde bij het gemeentearchief, was
het zorgvuldig beheer van de collectie oorlogs- en verzetsmateriaal en het zich ac-
tief inzetten voor uitbreiding van het bestand.108 Behalve documenten werden heel
bewust ook oorlogsobjecten geacquireerd. De nieuwe stichting had de ambities
voor een museum nog niet uit het hoofd gezet. Naast het archief- en collectiebe-
heer waren de doeleinden: ‘een permanente tentoonstelling over de geschiedenis
van stad en provincie in oorlogstijd, het jaarlijks organiseren van een herden-
kingsexpositie en de uitleen van materiaal aan derden voor exposities’.109 Conser-
vator Robert van Boxem onderzocht nog wel de mogelijkheden voor een vaste ten-
toonstelling, maar kwam na bestudering van de situatie van de oorlogsmusea in het
noorden tot een negatieve conclusie. Zo bleken de particuliere musea in Assen en
in Uithuizen geen goede museale presentatie bijeen te kunnen brengen en hadden
ze de grootst mogelijke moeite het hoofd boven water te houden.110 Het Verzets -
museum Friesland had dan wel een acceptabele opstelling tot stand gebracht,
maar had te maken met tegenvallende bezoekcijfers. Zonder een financiële garan-
tie zou een eigen museum onverantwoord zijn, zo luidde Van Boxems conclusie.
Daarentegen groeide de overtuiging dat de stichting ook zonder een museumge-
bouw voldoende tentoonstellingsgerelateerde activiteiten kon opzetten. Wellicht
dat er zonder deze risicovolle last en vanuit een grotere flexibiliteit zich zelfs meer
mogelijkheden zouden aandienen.111 Er werd uiteindelijk gekozen voor een dyna-
misch concept, waarbij de collectie een belangrijke pijler voor de activiteiten bleef.
Buiten documentatie en de vorming en het beheer van collecties, was er nu ook
ruimte voor projecten als tijdelijke tentoonstellingen, publicaties, audiovisuele
producties en educatieve programma’s.112

De stichting Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen werd in 2008 omgedoopt
in Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (ovcg), omdat de letter ‘m’ in de af-
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korting ovmg te vaak werd aangezien voor ‘museum’ in plaats van ‘materiaal’. Bo-
vendien deed de nieuwe naam meer recht aan wat het ovcgwil zijn: een educatie-
ve instelling en een expertisecentrum over de Tweede Wereldoorlog in Gronin-
gen.113 Het centrum nam steeds vaker initiatief tot bijzondere en grootschalige pro-
jecten, zoals een oral history-project en een onderzoek naar het beruchte sd-hoofd-
kwartier het Scholtenhuis, aan de Grote Markt in de stad Groningen. Dit laatste
project resulteerde onder meer in een vernieuwende en spraakmakende virtuele
online reconstructie en ‘beleving’ van het sd-hoofdkwartier.114

Voor het ovcg is het beheer van de collectie een belangrijke taakstelling geble-
ven.115 De archieven en documentatie zijn intussen ondergebracht bij de Gronin-
ger Archieven in het Cascade-gebouw, terwijl de museale objecten onder prima
condities elders zijn ondergebracht. Het Groninger centrum kende altijd een ruim
verzamelbeleid, met als resultaat een brede collectie bestaande uit 2500 driedi-
mensionale objecten, waaronder veel militaire voorwerpen, ‘dagelijks leven’-ma-
teriaal, textiel, propagandamateriaal, onderscheidingen en voorwerpen die met
het verzet te maken hebben.116 Wat samenstelling en omvang betreft vertoont de
verzameling gelijkenis met de collecties van de beeldbepalende Nederlandse oor-
logs- en verzets musea. Met regelmaat wordt de collectie uitgebreid, zoals in 2011
toen een schenking veel media-aandacht trok in het noorden. Op de zolder van een
woning op Schiermonnikoog was de enorme zwarte met witte letters uitgevoerde
ss-vlag, die tijdens de oorlog boven het Groningse Scholtenhuis uithing, tevoor-
schijn gekomen.117

Het ovcg bewaart zijn collectie onder goede condities. Wat technisch beheer,
maar ook wat onderzoek naar de objecten en de ontsluiting betreft, voldoet de zorg
aan de normen van de meeste gevestigde musea.118 Hiermee is in Groningen uit-
eindelijk een opmerkelijke tussenvariant van een oorlogs- en verzetsmuseum ont-
staan: ovcg is een stichting die een museumcollectie beheert, een archief- en do-
cumentatiefunctie heeft en daarbij verschillende museale en educatieve activitei-
ten ontplooit, maar geen regulier museum is.
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COLLECTIEBELEID

Op 19 november 2001 nodigde het niod een tiental vertegenwoordigers van de
oorlogsmusea en herinneringscentra uit voor een bijeenkomst, die inzicht moest
opleveren in het collectiebeleid van de deelnemende instellingen, en tevens moest
leiden tot uitwisseling van ervaringen en aanzetten tot meer onderlinge afstem-
ming. De belangrijkste conclusie van deze bijeenkomst luidde:

Bij veel musea is collectiebeheer een afgeleide taak, waarin bij de oprichting
veelal niet was voorzien. Collectiebeheer is steeds omvangrijker en belangrij-
ker geworden. Niet alleen voorwerpen worden vergaard, maar ook documen-
ten, geschriften, affiches, foto’s en publicaties. Musea zijn veelal niet toegerust
de stukken ook ter inzage aan te bieden aan onderzoekers en geïnteresseer-
den.119

De constatering gold voor vrijwel alle deelnemers aan het overleg. De instellingen
waren zich ervan bewust dat er in het verleden weinig was gedaan aan de verant-
woordelijkheid rond verwerving en beheer van collecties. Van een bewust collec-
tiebeleid was nauwelijks sprake geweest. Bij musea waar een particuliere verzame-
ling aan de basis van de museumcollectie had gestaan, zoals het Verzetsmuseum
Friesland, bleef de collectievorming nog lange tijd bepaald worden door de per-
soonlijke inzichten en inspanningen van de verzamelaar. Musea die aanvankelijk
niet over een collectie beschikten, zoals het Verzetsmuseum Amsterdam en het
Verzetsmuseum Zuid-Holland, brachten in korte tijd zo veel mogelijke objecten
bijeen om te exposeren. Voor vrijwel alle musea gold dat een coherent verza -
melbeleid en een verantwoord collectiebeheer geen prioriteit had. In het eerste
officiële beleidplan van het Verzetsmuseum Friesland (1982 tot en met 1986), bij-
voorbeeld, werd nog met geen woord gerept over een te formuleren collectiebe-
leid.120

Musea raakten er geleidelijk aan van doordrongen dat een weldoordacht collec-
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118 Museumregister Nederland, ‘Handleiding Museumnorm, werkgroep Normen en de werk-
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tiebeheer en een te ontwikkelen collectiebeleid voorwaarden zijn om als vol-
waardig museum te kunnen opereren. Maar dan moest er nog veel gebeuren. Zo
lieten de bewaarcondities in de meeste gevallen veel te wensen over. Ruimtegebrek
en slechte klimatologische omstandigheden in de depots waren eerder regel dan
uitzondering. Het Verzetsmuseum Amsterdam kwam van ver. Het eerste jaarver-
slag van de instelling meldt:

Al kort na de opening van het museum bleek de conserveringstoestand binnen
het museum slecht. Alle factoren van invloed op de toestand van papieren,
textiel, documenten en voorwerpen van andere kwetsbare materialen vervaar -
digd: lichthoeveelheid en ultraviolette straling, temperatuur en relatieve
luchtvochtigheid, waren in negatieve zin aanwezig.121

Een jaar later was de toestand verder verslechterd: ‘Zo ooit stilstand achteruitgang
betekent, dan bij de conserveringstoestand. Met spijt moet geconstateerd worden
dat op dit terrein geen positieve ontwikkelingen te melden zijn.’122 Bij het Natio-
naal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon was de situatie niet veel beter. Op
basis van de toenmalige staat van veel authentieke objecten stelde het museum in
1988 zelf vast dat bij gebrek aan middelen de conserverende taak ernstig op de
achtergrond was geraakt en er grote achterstanden waren opgelopen in het be-
schrijven en conserveren van de collectie.123

Voor alle musea gold dat als gevolg van structurele personeelstekorten het vrij-
wel niet mogelijk was om naast het organiseren van wisselexposities en de educa-
tieve inspanningen ook nog voldoende tijd aan collectiebeheer te besteden. Over-
loon beschikte in 1987 in het geheel niet over een conservator annex archivaris.124

Het personeelsbestand van het Verzetsmuseum Friesland bestond in diezelfde
tijd slechts uit één conservator en een medewerker met een tijdelijk dienstverband
in het kader van ‘werkverruimende maatregelen’, terwijl het Verzetsmuseum Am-
sterdam bij het begin van het eerste volledige jaar één betaalde kracht telde: de be-
heerder, die tevens conservator was.125 Via speciale regelingen konden bij het Am-
sterdamse museum ook een educatief medewerker en een baliemedewerker wor-
den aangesteld. Verder was het museum aangewezen op vrijwilligers, die vooral
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beschikbaar waren voor rondleidingen en hand-en-spandiensten.126 Zeker in de
beginperiode kwam in de minimale personeelsbezetting bij de musea nauwelijks
verandering. De beheerder/conservator had een dagtaak aan de organisatie van
het museum en aan de lopende zaken, maar was daarnaast ook regelmatig terug te
vinden achter de toegangsbalie of in het museum als rondleider.

De medewerkers waren toegewijd aan de thematiek van het museum, maar
doorgaans geen professionals in het museumvak. Deskundigheid in het collectie-
beheer moest ontwikkeld worden door scholing en bijscholing of door ondersteu-
ning van buitenaf. Zo kreeg het Verzetsmuseum Amsterdam assistentie bij de re-
gistratie van de collectie van de restauratieafdeling van het Gemeentearchief Am-
sterdam en van stagiaires van de Reinwardt Academie. Ook na het aantrekken van
een medewerkster registratie/documentatie in 1991 bleven de activiteiten van het
Verzetsmuseum Amsterdam in het gunstigste geval beperkt tot registratie van de
collectie en het verwerken van aanwinsten. Een regelmatig terugkerende zinsnede
in de jaarverslagen uit die periode is: ‘Door gebrek aan werk- en opslagruimte, ge-
brek aan personeel en de voortdurende groei van de collectie blijven er achter-
standen wat betreft het opnemen van collectiegegevens in het geautomatiseerde
bestand.’127

Bij het Verzetsmuseum Friesland was de situatie weinig anders. Conservator
Reitsma van het Verzetsmuseum Friesland verzuchtte in 1984: ‘We hebben nog 
jaren werk om alles te registreren’.128 De mogelijkheid om uit deze impasse te ra-
ken, kwam voor het Verzetsmuseum Friesland door officieel een samenwerkings-
verband aan te gaan met het Fries Museum. Directe aanleiding was de geplande
verhuizing van het Verzetsmuseum naar de gerenoveerde Kanselarij, waar het
museum ooit was begonnen. Het statige pand zou vanaf 1995 deel gaan uitmaken
van de ambitieuze gebouwenuitbreiding van het Fries Museum, waarbij het Ver-
zetsmuseum, als zelfstandige afdeling, een geïntegreerd onderdeel van het Fries
Museum zou worden. Een organisatorische eenwording kwam tot stand, die de
provincie als medesubsidiegever al lange tijd wenselijk achtte.129 Beide museale 
instellingen kwamen overeen dat in de nieuwe situatie het Fries Museum de 
collectie van het Verzetsmuseum officieel in bruikleen zou krijgen. Een beheers -
commissie, waarin het Verzetsmuseum was vertegenwoordigd, bewaakte het 
gedachtengoed van het Verzetsmuseum en adviseerde het Fries Museum over za-
ken als aanvulling, uitbreiding, restauratie, conservering en/of vervanging van de 
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collectie.130 De reorganisatie naar aanleiding van de integratie en de aanstaande
nieuwe behuizing leverde het Verzetsmuseum beter geoutilleerde depots voor de
collecties op. Daarbij was er nu ook permanent expertise in huis, waardoor op een
hoger niveau aan de professionele maatstaven voor collectiebeheer kon worden
voldaan.

Herbezinning op de collectie was daarnaast noodzakelijk omdat sinds de op-
richting van het museum in 1979 de collectie door talloze schenkingen flink was
uitgebreid. Ook het karakter van de collectie, aanvankelijk gedomineerd door de
privéverzameling van eerste conservator Reitsma, had zich geleidelijk gewijzigd.
Er werd nu met name gecollectioneerd op het terrein van het verzet in relatie tot
Friesland. Dankzij de Vereniging Friesland 1940-1945 breidde de verzameling zich
ook uit. De vereniging vond verschillende oud-verzetsmensen bereid vroeg 
of laat hun oorlogsbezittingen aan het museum af te staan. Aan deze bezittingen
waren meestal persoonlijke verhalen verbonden. Het museum keek nu vanuit een
ander perspectief naar de collectie: de context en de betekenisgeving van het ma-
teriaal werden belangrijk geacht. Bij de acquisitie van materiaal werd verder meer
dan voorheen rekening gehouden met de vraag of een object van belang was voor
de regionale geschiedenis. Kortom, de historische en narratieve waarde kwamen
voorop te staan. In zijn toespraak bij de heropening van het museum in 1995 gaf de
voorzitter van het Verzetsmuseum Friesland, R.J. van der Kluit, deze accentver-
schuiving al aan:

Het gaat niet om een collectie die bestaat uit voorwerpen van bijzondere
kunsthistorische waarde. Integendeel, soms gaat het om letterlijk waardeloze
voorwerpen die we laten zien. [...] Het gaat bij het Verzetsmuseum dan ook
niet om de waarde van de voorwerpen, maar om het verhaal dat die voorwer-
pen vertellen. Het is die boodschap die het de moeite waard maakt een nieuw
verzetsmuseum open te stellen, zelfs 50 jaar na dato. De voorwerpen en het 
relaas van de gebeurtenissen ondersteunen dat verhaal.’131

In de later opnieuw geformuleerde verzamelcriteria werd weliswaar vastgesteld
dat er nog steeds ruim gecollectioneerd zou worden, maar met de nadrukkelijke
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toevoeging dat het materiaal betrekking moest hebben op Friesland. Deze ruime
formulering met een regionale afbakening is nog altijd actueel.132

Ook het Verzetsmuseum Amsterdam maakte pas serieus werk van het collectie-
beheer toen een verhuizing in zicht kwam. Met het oog op de overgang naar het
Planciusgebouw aan de Plantage Kerklaan in de hoofdstad, die twee jaar later zijn
beslag zou krijgen, werd in 1997 voor het eerst een gedetailleerd collectieplan op-
gesteld. Dit beleidsstuk stelde dat het museum authentiek materiaal verzamelde
met betrekking tot de Duitse bezetting en dan vooral met betrekking tot het ver-
zet, zowel lokaal als nationaal. Tot die categorie rekende men materiaal dat gepro-
duceerd was in het kader van ‘specifieke oorlogsomstandigheden’ en betekenis
had in relatie tot het verzet. Het museum benadrukte het belang van de context van
een object, waarbij het zich bewust was dat het verzet zich moeilijk museaal liet vi-
sualiseren:

Materiaal dat betrekking heeft op het verzet is vaak (bewust) onherkenbaar.
Soms zijn het alledaagse gebruiksvoorwerpen die zijn gebruikt in het verzet.
Door het bijbehorende verhaal krijgt het materiaal zijn waarde. Het Verzets-
museum geeft daarom grote prioriteit aan het systematisch vastleggen van
achtergrondgegevens bij de collecties.133

Bij het bepalen van het verzamelgebied wenste het museum rekening te houden
met het acquisitiebeleid van andere musea en archiefinstellingen. Zo viel materi-
aal dat uitsluitend betrekking heeft op de oorlogsvoering (dit was vooral het specia -
lisme van het oorlogsmuseum in Overloon), concentratiekampen (Herinne rings -
centrum Kamp Westerbork), hedendaagse vormen van onderdrukking en verzet
(persbureaus en solidariteitscomités) en neo-nazisme/racisme en protestacties
daartegen (waarbij gedacht werd aan de Anne Frank Stichting) buiten het verza-
melgebied. Belangrijk uitgangspunt van het Verzetsmuseum was en is ‘het bijeen
houden van verzamelingen van documenten en objecten die betrekking hebben
op een persoon of groep vanwege de historische samenhang’. Deze uiteenlopende
particuliere collecties vormen vanaf eind jaren negentig de kern van de collectie
van het museum.134

Om voor financiële ondersteuning door de overheid, semi-overheidsinstanties
en particuliere fondsen in aanmerking te komen, werden in toenemende mate ei-
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sen gesteld aan de professionaliteit van de musea. Het collectieplan van het Ver-
zetsmuseum Amsterdam en de ‘belangrijke emotionele waarde van de collectie’
overtuigden de Mondriaan Stichting om in het kader van het Deltaplan het mu-
seum te subsidiëren voor het inrichten van een goed geoutilleerd depot.135 De col-
lectie die tot dan toe op verschillende locaties buiten het museumgebouw was op-
geslagen – het laatst bij een verhuisbedrijf – kreeg daarmee een vast onderkomen
in het eigen museum. Bijna vijftien jaar na de oprichting van het museum waren
eindelijk de voorwaarden gecreëerd voor een verantwoord collectiebeheer. Het
museum zag de subsidietoekenning tevens als ‘erkenning van de cultuurhistori-
sche betekenis van een verzameling uit het recente verleden, die geen esthetische
waarde heeft’.136

Het Verzetsmuseum Amsterdam hield er rekening mee dat de collectie binnen
afzienbare tijd een definitieve omvang zou hebben bereikt. Het museum voor-
spelde in 1997 nog dat het aantal schenkingen geleidelijk zou afnemen en dat
rond het jaar 2000, door het wegvallen van de eerste generatie oorlogsbetrokke-
nen, de collectie nauwelijks nog zou worden uitgebouwd. De ‘ontwikkelingsfase
van de collectievorming’ kon worden afgerond, was de inschatting.137 De praktijk
wees anders uit. Na de eeuwwisseling bleven, ook via de tweede en derde genera-
tie, jaarlijks rond de honderd aanwinsten per jaar binnenkomen. Vooral de bio-
grafische collectie – objecten met een persoonlijk verhaal – breidde zich gestaag
uit.

In het meerjarenbeleidsplan dat het Verzetsmuseum Amsterdam in 2005 op-
stelde, werden naast voornemens voor het digitaliseren van collectieonderdelen
en het opstellen van een registratieplan, specifieke aanwinstdoelen onderkend. Zo
moest de acquisitie zich in het bijzonder richten op materiaal met betrekking tot
Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba tijdens de oor-
log.138 Naar aanleiding van de uitbreiding van de permanente tentoonstelling met
een sectie over de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, en met het oog op een
toekomstige wisseltentoonstelling over ‘de West’, signaleerde het museum een
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135 Vanaf 1995 verleende de Mondriaan Stichting financiële ondersteuning aan behoudsprojecten
voor museale collecties in het kader van het Deltaplan voor het Cultuurbehoud. ‘Met deze onder-
steuning wil de Mondriaan Stichting een duurzame verbetering van de behoudstaak in de Neder-
landse museale instellingen bevorderen en bijdragen aan het wegwerken van achterstanden in pas-
sieve en actieve conservering van collecties die een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van
de Collectie Nederland. [...] Door selectieve inzet van middelen is het mogelijk om belangrijke mu-
seale voorwerpen in Nederland veilig te stellen’, ‘Wijziging van de regeling voor financiële onder-
steuning van incidentele museale activiteiten’, Staatscourant 1997, nr. 60/pag. 6, https://zoek.offi-
cielebekendmakingen.nl/stcrt-1997-60-p0-SC8810.html (geraadpleegd, 19 juli 2013)
136 Jaarverslag 1998 Verzetsmuseum Amsterdam, Archief vma, 1998.
137 Liesbeth van der Horst, ‘Collectieplan Verzetsmuseum Amsterdam’, 1997, Archief vma.
138 ‘Meerjarenbeleidsplan Verzetsmuseum Amsterdam 2005-2008’, Archief Verzetsmuseum 
Amsterdam.



achterstand in Nederland in collectievorming met betrekking tot de oorlogsge-
schiedenis van deze gebieden.139

Na de eeuwwisseling hebben de toonaangevende oorlogs- en verzetsmusea en 
herinneringscentra hun collectiebeheer werkelijk verbeterd en is er sprake van toe-
nemende professionalisering. Een belangrijke stap op weg naar een professioneel
en verantwoord collectiebeheer is opname in het Museumregister Nederland. 
Acceptatie van de inschrijving betekent dat een instelling voldoet aan de nauw-
keurig omschreven standaardnormen van de Nederlandse Museumvereniging.
Een verantwoord collectiebeheer – verwerven en afstoten, registreren en ontslui-
ting, behoud en onderzoek – is daarbij een belangrijk toetsingscriterium.140 De er-
kende status verhoogt niet alleen het aanzien van een museum, subsidiegevers
stellen deze vaak ook als voorwaarde. Het kost een museum veel inspanningen om
de felbegeerde kwalificatie te verwerven. Grootste struikelblok is het op orde bren-
gen van de collecties, zo is gebleken. Achttien van de geïnventariseerde 83 oorlogs-
en verzetsmusea en herinneringscentra beschikken inmiddels over het predicaat
‘geregistreerd museum’. De musea die recentelijk hun aanvraag gehonoreerd za-
gen zijn het Bevrijdingsmuseum Zeeland (2008), OorlogsVerzetsMuseum Rot-
terdam (2009), Nationaal Monument Kamp Vught (2010) en Oorlogsmuseum
Overloon (2010). Het museum in Overloon had in 2006 – voor de tweede keer ove-
rigens – de aanvraagprocedure in gang gezet. Uit het destijds geformuleerde col-
lectieplan bleek dat de collectie onvoldoende was gedocumenteerd. Zo ontbrak
van de museale objecten te veel feitelijke achtergrondinformatie. Het wegwerken
van de grote achterstanden in de registratie van de objecten kreeg vervolgens hoge
prioriteit. In september 2010 werd de basisregistratie van de collectie, bestaande
uit ongeveer 63.500 objecten – twee derde hiervan zijn items uit de collectie papie-
ren en documenten – voor 82% voltooid.142 Daarmee beantwoordde het museum
aan de laatste voorwaarden en kon het bordje ‘geregistreerd museum’ aan de toe-
gangspoort bevestigd worden.
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139 Materiaal met betrekking tot Nederlands-Indië tijdens de oorlogsperiode bevindt zich in
hoofdzaak bij een aantal andere instellingen. Museum Bronbeek beheert de grootste collectie, 
ofschoon het accent vooral ligt op het Indisch militair erfgoed. Daarnaast bezitten het Museon in
Den Haag en het Tropenmuseum in Amsterdam materiaal uit de oorlogsjaren in Nederlands-Indië
en in zeer bescheiden mate uit de Nederlandse Antillen en Suriname.
140 Zie: Werkgroep Normen en de werkgroep Toetsing en Registratie van het project Herziening
Museumregister ‘Handleiding Museumnorm’, Versie V1.1, 15 december 2011, https://www.muse
umregisternederland.nl/Portals/0/Downloads/Handleiding-Normen.pdf (geraadpleegd 12 juni
2012). De Museumnormen en toetsingscriteria zijn per 2012 vernieuwd.
141 Nicolle Naphausen, ‘Collectieplan 2007-2009 Liberty Park’, 1 juli 2007.
142 Bram Peters, ‘Collectieplan 2010-2012 Oorlogsmuseum Overloon’, augustus 2010, Museum
Archief Oorlogsmuseum Overloon.



VAN MUSEUM NAAR ARCHIEF -  EN KENNISCENTRUM

Naast het inrichten van museale presentaties en het verwerven en beheren van col-
lecties legden de oorlogsmusea zich geleidelijk ook toe op een andere activiteit: een
functie als kenniscentrum met een archieffunctie. Zij begonnen de oorlog te ar-
chiveren en te documenteren. Gedrukte en geschreven bronnen – soms complete
archiefbestanden, foto’s en prenten, al dan niet toegespitst op hun eigen specifie-
ke thema’s – werden verzameld. Een inventarisatie van het Verzetsmuseum Am-
sterdam in 1997 liet al zien dat het merendeel van de collectie uit ‘papier’ bestond.
Het collectieplan vermeldt:

Het grootste deel van de collectie van het Verzetsmuseum bestaat uit wat in de
archiefwereld ‘particuliere archieven’ wordt genoemd: samenhangende verza-
melingen van zeer uiteenlopende documenten en soms enige gebruiksvoor-
werpen afkomstig van iemand uit het verzet.143

De belangrijkste verzameling van het Verzetsmuseum Amsterdam, de particulie-
re collecties, is voor 90% opgebouwd uit documenten, zoals brieven, dagboeken,
aantekeningen, gedichten en agenda’s. Ook de andere deelcollecties van het mu-
seum bevatten vooral ‘plat’ materiaal: oorlogskranten, periodieken – in het bij-
zonder illegale bladen – brochures, bellettrie, pamfletten, foto’s, affiches, prenten
en tekeningen. Dit roept de vraag op of de musea met het rijkelijk verzamelen van
documentenmateriaal niet te veel zijn gaan afwijken van de eigenlijke uitgangs-
punten van een museum: het verzamelen en conserveren van objecten, het doen
van onderzoek ernaar en het presenteren van tentoonstellingen. Anders gezegd:
zijn zij zich daarmee niet te veel op het terrein van de archiefinstellingen gaan be-
geven?

De Japanse museoloog Soichiro Tsurata maakt een onderscheid tussen primair
en secundair museummateriaal. Primaire museumobjecten zijn de directe mate-
riële getuigenissen van een cultureel verschijnsel. Secundair museummateriaal,
zoals bijvoorbeeld modellen of kopieën van verschillende audiovisuele bestanden,
is niet voorbestemd om in een museale presentatie te worden opgenomen. Derge-
lijke stukken dienen als educatie- en onderzoeksmateriaal en zijn zeer bruikbaar
om de museale collectie te kunnen documenteren, maar strikt genomen worden
ze door Tsurata niet als ‘museale objecten’ beschouwd.144 Hierop voortbordurend
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143 Liesbeth van der Horst,’Collectieplan Verzetsmuseum Amsterdam’, augustus 1997, Archief
Verzetsmuseum Amsterdam.
144 De Japanse museoloog Soichiro Tsuruta wordt aangehaald in: Peter van Mensch ‘Towards a
methodology of museology’. In: R. Schärer (ed.) Object – Document?, Icofom Study Series 23. (Ver-
vey/Switzerland) n.a.v. Symposium ‘Object – Document?, (Beijing, China, September 1994), p. 64.



haalt museoloog en theoreticus Peter van Mensch zijn Tsjechische collega Zbyněk
Stránský́ aan, die deze opvatting betrekt op documenten in de museale collectie.
Hij beschouwt boeken en archiefstukken als secondary documents. Volgens Stráns -
ký́, die volgens Van Mensch wel als grondlegger van de museologie in Europa
wordt beschouwd, betreft het materiaal dat niet in de museale sfeer thuis hoort:

As documents museum objects (in the sense of primary museum material) are
direct (authentic) witnesses of cultural and natural phenomena. However, not
everything can be fixed in the form of material memory through the collection
of objects. Phenomena exist which do not project themselves directly into ma-
terial reality. Such phenomena can only be indirectly documented. These doc-
uments have been called secondary documents, for example books and archive
material. In Stránský́’s opinion secondary documents should not be consid-
ered to belong to the sphere of museology (at least not as primary museum ma-
terial), and as a consequence libraries and archives should not be considered as
museological institutions. According to this view secondary documents are
just a ‘vehicle of information’, while objects are ‘sources of information’.145

Een rondgang langs een aantal van de oorlogs- en verzetsmusea en herinnerings-
centra laat zien dat de instellingen vrij consequent ‘secundair documentatiemate-
riaal’ zijn gaan verzamelen. Ze vergaarden documenten en richtten bibliotheken
in met literatuur uit de jaren dertig en de oorlogsjaren en met na 1945 verschenen
publicaties over de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur van het Verzetsmuseum
Friesland had al in 1983 het aanzienlijke bedrag van fl. 60.000 bijeen weten te bren-
gen om van een particuliere verzamelaar de boekencollectie met 5500 titels over de
Tweede Wereldoorlog over te nemen. Het leidde in de regionale pers tot de kran-
tenkop: ‘Verzetsmuseum ontwikkelt zich tot tweede riod’.146 Voor de 120 meter
boekenplank werd een aparte bibliotheek-, tevens studieruimte ingericht. Na de
ingebruikneming van de nieuwe museumvertrekken in de Kanselarij in 1995 be-
sloot het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Friesland het takenpakket offi-
cieel uit te breiden met het ‘aktief documenteren’ van de oorlog. Het bestuur be-
schouwde het Verzetsmuseum ‘[...] als hoogwaardig documentatiecentrum op het
gebied van de Tweede Wereldoorlog in Friesland’.147
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145 Peter van Mensch ‘Towards a methodology of museology’. In: R. Schärer (ed.) Object – Docu-
ment?, Icofom Study Series 23 (Vervey/Zwitserland) n.a.v. Symposium ‘Object – Document?, 
(Beijing, China, September 1994), p. 64.
146 J. Kooistra, ‘Verzetsmuseum ontwikkelt zich tot tweede riod’, Fries Dagblad. 22 oktober 1983.
De boekencollectie is aangekocht van de Hilversumse verzamelaar W. Jonasse, die verantwoorde-
lijk was voor de ‘Boekendienst’ van de Documentatiegroep ’40-’45.
147 Notulen bestuursvergadering Stichting Verzetsmuseum Friesland, 20 september 1995. Archief
Stichting vmf, 1995.



Ook een relatief kleine museale instelling als het Verzetsmuseum Zuid-Holland
is zich gaan profileren als een provinciaal kenniscentrum. Het museum legt zich
nadrukkelijk toe op het verzamelen van archief en documentatiemateriaal, om in
kaart te brengen ‘wat er zich heeft afgespeeld in de provincie Zuid-Holland’. Het
stelt zich daarbij grote doelen:

Ons streven is om van elke plaats (175) in deze provincie een goed gedocumen-
teerd archief op te bouwen, waarbij vragen als: hoeveel en welke burgerslach-
toffers zijn er gevallen, hoeveel verzet werd er geboden en door wie, wat is er
met de Joodse gemeenschap gebeurd, zijn er vliegtuigen neergestort en waar
zijn de piloten gebleven e.d. beantwoord zullen worden.148

Ook reeds lang bestaande musea zoals het Oorlogsmuseum Overloon hebben ar-
chief- en documentatiemateriaal verzameld en leeszalen ingericht voor bezoekers.
Het eveneens in Noord-Brabant gevestigde en in 2002 nieuw ingerichte Nationaal
Monument Kamp Vught beschouwt zichzelf naast museum en herinneringsplek
als documentatiecentrum.149 Het begon direct met het opzetten van een ruim ge-
sorteerde bibliotheek.

Soms kregen musea complete archieven aangeboden. Zo verwierf het Nationaal
Bevrijdingsmuseum 1944-1945 halverwege de jaren negentig het archief van het
Nederlands Oorlogsgraven Comité. Het archief bevat onder andere een cartotheek
met gegevens van in Nederland begraven geallieerde militairen. Met het archief is
het museum dienstbaar aan Nederlanders die graven hebben geadopteerd en in
contact willen komen met nabestaanden van de gesneuvelde geallieerde militair.150

Kamp Westerbork ontwikkelde zich in korte tijd van een herinneringsplek met
een panelententoonstelling tot een nationale vraagbaak voor informatie over ver-
volgden en gedeporteerden met een eigen onderzoekstak. Bij de oprichting van het
Herinneringscentrum in 1983 was het streven nog slechts gericht op het realiseren
van een betere inrichting van het voormalige kampterrein en op informatievoor-
ziening met betrekking tot het bezoek aan de locatie. Ten tijde van het tienjarig be-
staan in 1993 waren de doelstellingen bijgesteld: ‘Tot de taken van het Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork behoort ook het stimuleren van onderzoek naar
en informatieoverdracht over verleden en heden van Westerbork’.151 Gericht col-

94 2 collecties en erfgoed van de oorlog

148 http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/collectie/schenkingen/niet_weggooien/
verzetsmuseum-zuid-holland (geraadpleegd 1 juni 2012).
149 Interview Jeroen van den Eijnde, directeur Nationaal Monument kamp Vught, 4 augustus
2010.
150 Nationaal bevrijdingsmuseum 1944-1945, ‘Beleidsplan 2007-2011’, p. 5, Archief Nationaal 
Bevrijdingsmuseum 1944-1945.
151 Dirk Mulder ‘Ten geleide’ in: Dirk Mulder en Ben Prinsen (red.) Bronnen van herinnering,
Westerbork Cahiers 1 (Herinneringscentrum Kamp Westerbork 1993), p. 5.



lectioneerde het centrum documenten over de geschiedenis van het doorgangs-
kamp, variërend van transportlijsten, Lagerbefehle, kampkaarten en vrijstellingen,
alsook foto’s, tekeningen en vooral ego-documenten. Ongemerkt werd het verza-
melgebied verbreed naar de Jodenvervolging in meer algemene zin. Met niets 
begonnen, bouwde het centrum in enkele decennia een archief- en documentatie-
collectie op.

In vergelijking met de andere museale oorlogsinstellingen volgde de Anne Frank
Stichting in veel opzichten een eigen, onafhankelijke koers. Zo ook wat de docu-
mentatie- en archieffunctie betreft. Het Anne Frank Huis maakte in de jaren ne-
gentig een ontwikkeling door van een documentatiecentrum met ook museale 
taken, naar een museum met een collectiebeleid gericht op het samenstellen van
een Anne Frank-collectie en het uitbouwen van een expertisecentrum over de
onderduikers en gebeurtenissen in het Achterhuis. De onderduikruimtes van het
Anne Frank Huis waren vanaf 1960 voor het publiek te bezichtigen, maar de acti-
viteiten van de stichting richtten zich aanvankelijk voornamelijk op politiek maat-
schappelijke zaken. Otto Frank, de vader van Anne Frank, had de oprichting van
de stichting geïnitieerd om ‘de idealen van Anne Frank’ uit te dragen. Aan deze
taakstelling gaf de organisatie in de jaren zeventig en tachtig invulling door pu-
bliekelijk te ageren tegen allerlei vormen en uitingen van neonazisme, herlevend
fascisme, opkomend antisemitisme, extreemrechts en racistische vooroordelen.
De Anne Frank Stichting ontwikkelde zich tot toonaangevende instelling over
rechts-extremisme en alles wat daarmee verband hield. In een eigen documenta-
tiecentrum bracht de stichting een grote hoeveelheid publicaties en overige infor-
matie die hiermee verband hielden bijeen, bestemd voor eigen onderzoek, als voor
andere geïnteresseerden.

Na een ingrijpende restauratie, verbouwing en uitbreiding van de museale
ruimtes van het Anne Frank Huis, gerealiseerd in 1999, en als gevolg van een wij-
ziging in de taakstelling van de Anne Frank Stichting in de jaren negentig (waar -
over in het volgende hoofdstuk meer) kwam het verhaal van Anne Frank, de onder-
duikers en het dagboek nadrukkelijk centraal te staan. Het Anne Frank Huis als
museum werd de spil van de activiteiten.152 De koerswijziging hield ook een her-
bezinning op de eigen collectie in, resulterend in een nieuwe afdeling Collecties.
Het nieuw geformuleerde verzamelbeleid beperkte zich strikt tot de actieve ver-
werving van voorwerpen en persoonlijke documenten van de familie Frank, de 
andere onderduikers, de helpers en het bedrijf van Otto Frank.153 Met een inhaal -
actie werden onder meer op systematische wijze getuigen in relatie tot Anne Frank
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152 Jos van der Lans en Herman Vuijsje, Het Anne Frank Huis. Een biografie, Amsterdam 2010, p. 200.
153 Interview Teresien da Silva, hoofd collecties Anne Frank Stichting, Amsterdam, 27 oktober
2013.



en de onderduik, waar ook ter wereld, geïnterviewd en gevraagd objecten af te
staan.154 Het nieuw verworven en het al aanwezige materiaal werd nauwgezet ge-
documenteerd, gearchiveerd en bewaard in een nieuw ingericht, geklimatiseerd
depot. Het nieuwe collectiebeleid deed het Zwitserse Anne Frank Fonds in 2007
besluiten het familiearchief van de familie Frank aan de stichting in bruikleen over
te dragen.155 Maar de echte bevestiging van de succesvolle koersverandering kreeg
de stichting in 2009. Door tussenkomst van minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, Ronald Plasterk, stond het niod ‘zijn’ prestigieuze bezit, alle origi-
nele handschriften van Anne Frank en het gezinsfotoalbum – door Otto Frank na-
gelaten aan de Nederlandse staat – in bruikleen af aan de Stichting.156 Met gevoel
voor dramatiek sprak Plasterk bij de officiële overdracht aan de stichting dan ook
plechtig: ‘Het dagboek komt thuis’.157 De inhoudelijke, educatieve en cultuur-
historische betekenis van de dagboeken van Anne Frank werden dat jaar nog eens
bevestigd doordat unesco het document opnam in het aansprekende Memory of

the World Register.158

De Anne Frank Stichting, met jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers, kan
geen maatstaf zijn voor het museale oorlogsveld. Daarvoor lopen de omstandig-
heden te veel uiteen. De ruimere financiële omstandigheden bieden de stichting
nu eenmaal de mogelijkheid om bijvoorbeeld prioriteit te geven aan een goed ge-
organiseerd collectiebeleid. Maar ondanks deze ongelijke omstandigheden en het
feit dat het thema ‘Anne Frank’ eenvoudiger te overzien is, gaat het om de prin -
cipiële uitgangspunten ten aanzien van het collectiebeheer die voor de andere in-
stellingen als voorbeeld kunnen dienen. De Anne Frank Stichting heeft doelbe-
wust haar museale en inhoudelijke thematiek geformuleerd en op basis daarvan
haar werkterrein afgebakend. Voor het beleid ten aanzien van archieven en docu-
mentatie betekent dat dat de stichting zich strikt beperkt tot de wereld van Anne
Frank: niet meer en niet minder. Wat buiten deze thematiek valt wordt niet gecol-
lectioneerd.159
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154 Vraaggesprek Teresien da Silva, hoofd Collecties Anne Frank Stichting, Amsterdam, 27 
oktober 2013.
155 Jaarverslag Anne Frank Stichting 2007. In 2013 is het Anne Frank Fonds in Bazel teruggekomen
op de gemaakte afspraken. In december 2013 is het Frank-Elias Familiearchief aan het Fonds terug-
gegeven. Zie: http://www.annefrankhouse.org/nl/Nieuws/Pers/faq-Anne-Frankarchieven
(geraadpleegd 20 augustus 2013).
156 Zie: David Barnouw, Het fenomeen Anne Frank (Amsterdam 2012), p. 123-126.
157 ‘Dagboeken Anne Frank “naar huis”’, Nieuwsbericht Rijksoverheid, 11 juni 2009,
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2009/06/11/dagboeken-anne-frank-naar-huis.html (geraad-
pleegd 20 augustus 2013).
158 Met het programma Memory of the World zet unesco zich in voor het behoud en de ontsluiting
van documentair erfgoed. Onderdeel van dit programma is het Memory of the World Register. Hierop
staat ‘documentair erfgoed met een uitzonderlijke betekenis voor de wereld’. Naast de Dagboeken
van Anne Frank bevat het Register onder meer de Gutenberg Bijbel, filmnegatieven van The Wizard



De intensivering van de archief- en documentatiefunctie van de oorlogs- en ver-
zetsmusea en herinneringscentra is vanaf de jaren tachtig sterk gestimuleerd door
de overheid. De nationale politiek beschouwde het aanleggen van documentatie-
en archiefbestanden als een essentiële taak van de museale oorlogsinstanties. Al-
leen daarmee zouden de instellingen hun zo belangrijk geachte voorlichtende
functie kunnen vervullen, zoals verwoord in de nota ‘Jeugdvoorlichtingsbeleid
over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden’ van het ministerie van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Cultuur (wvc) uit 1987: jongeren bewust te maken van
de oorzaken, achtergronden en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en van de
waarden die destijds in het geding waren. Voor deze educatieve opdracht moest
teruggegrepen kunnen worden op historisch bronnenmateriaal, meende het mi-
nisterie. De nota meldde hierover:

Door middel van herinneringen, getuigenissen, historisch materiaal en een
verantwoorde presentatie van deze informatie moeten komende generaties
kunnen kennisnemen van het leed in deze oorlog om daaruit lering te trekken
voor de toekomst. Om dat materiaal optimaal te kunnen beheren is registratie,
documentatie en conservering noodzakelijk.160

Begin jaren negentig benadrukte het ministerie eens te meer de noodzaak van het
bewaren van authentiek materiaal uit particuliere verzamelingen en nalaten-
schappen, beheerd door de nationale oorlogs- en verzetsmusea en herinnerings-
centra:

De generaties van na de oorlog zullen nog uitsluitend aan de hand van histo-
risch materiaal kennis kunnen nemen van de achtergronden, de opkomst en
gevolgen van dictatoriale stelsels, waarbinnen fascistische en nationaal-socia-
listische tendensen overheersen.161
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of Oz, archieven uit het getto van Warschau en de rechtbankverslagen van het Mandelaproces 
van 1964. Zie: http://www.unesco.nl/dagboeken-van-anne-frank en http://www.unesco.nl/
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Stichting.
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161 Beleidsnota ‘Jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden’, Tweede
Kamer, vergaderjaar 1990-1991, stuk 19958, nr. 6, p. 9.



Een gevolg van deze nieuwe taakstelling was dat er een ongewenste, onoverzichte-
lijke spreiding van gelijksoortig archief- en documentatiemateriaal over de vele in-
stellingen in het land ontstond. Hierbij was onvoldoende rekening gehouden met
de opdracht van de bestaande gespecialiseerde archiefinstellingen als het riod,
het Algemeen Rijksarchief – het huidige Nationaal Archief – en andere overheids -
archiefinstellingen. Met het accentueren van de archieffunctie deed zich voorts de
tekortkoming voelen dat de instellingen niet waren toegerust op de archieftaken.
Aan het adequaat beheren van archieven worden immers ook specifieke, vakmati-
ge eisen gesteld wat betreft conservering, ontsluiting, beschikbaar stellen van ma-
teriaal en gebruik voor onderzoek.162 Deze voorwaarden zijn weer anders dan de ei-
sen die gesteld worden aan het beheren van museale, ruimtelijke objecten. Van
musea kon en kan niet verwacht worden dat zij deze expertise eveneens in huis heb-
ben of ontwikkelen. Behalve de Anne Frank Stichting, die vrijwel al vanaf de op-
richting een documentatie- en voorlichtingsfunctie vervult, vormt ook het herin-
neringscentrum Kamp Westerbork hierop een uitzondering. In de loop van de ja-
ren heeft dit centrum de nadruk gelegd op zijn activiteiten als documentatiecen-
trum met een specifieke onderzoekstaak.163

Over het algemeen vragen de archieftaken veel – extra – inzet van organisaties.
Deze inspanningen gaan onvermijdelijk ten koste van andere essentiële taken, zo-
als de museale presentatie en de educatieve functie. Het Verzetsmuseum Fries-
land zag zich ook voor dit dilemma gesteld. Het museum was zich bewust van het
belang van het documenteren en archiveren van de Friese oorlogsgeschiedenis,
maar vroeg zich tegelijk af of het hiervoor de juiste instantie was. Inhoudelijk ze-
ker wel, maar was dat ook vaktechnisch het geval en was het praktisch uitvoer-
baar? Was het niet mogelijk de voorlichtende taken te handhaven zonder de zorg
voor het fysieke beheer van archief en documentatie, vroegen stichtingsbestuur
en staf van het museum zich eind jaren negentig af. Met de beoogde verdere inte-
gratie in het Fries Museum was het Verzetsmuseum al geconfronteerd met de
vraag hoe het collectie- en wervingsbeleid beter af te stemmen was op die van het
Fries Museum. In een interne notitie uit 1999, bedoeld om de positie ten aanzien
van het Fries Museum te bepalen, bepleitte het stichtingsbestuur van het Verzet-
smuseum Friesland het verzamelen tot het uiterste te beperken om zodoende 
genoeg ruimte te hebben voor de primaire taken: presentatie en educatie. ‘Alleen
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162 Archiefwet van 28 april 1995, houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313),
http://wetten.overheid.nl/bwbr0007376/ (geraadpleegd 9 maart 2012).
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009, nr.
wjz/178205 (8189), met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat
van archiefbescheiden, en de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen 
(Archiefregeling), http://wetten.overheid.nl/bwbr0027041/ (geraadpleegd 9 maart 2012).
163 Dirk Mulder, ‘Van herdenkingsplaats tot educatief centrum’, in: Dirk Mulder (red.), Lesgeven
over de Holocaust. Uitgangspunten, beperkingen en didactische mogelijkheden (Hooghalen, 1989), p. 8-14.



zeer bijzondere en onmisbare stukken worden nog opgenomen in de collectie’,
was het devies.164 Drie jaar later herhaalde het bestuur van het museum nog eens
zijn standpunten: aandacht voor behoud en beheer van de collectie is belangrijk,
maar hierop mag niet de nadruk komen te vallen, want ‘[...] het vmf is er voor het
verhaal, de boodschap’.165 De kwestie spitste zich aanvankelijk toe op de ‘objec-
tencollectie’ van het museum. Maar de kwestie werd spoedig ook betrokken op de
archieven. Het museum kwam vervolgens tot de slotsom: het beheren van een ‘pa-
pieren collectie’ – het zogenoemde secundaire museummateriaal – moet niet een
taak van het museum zijn. De overtuiging was gegroeid dat dit deel van de collec-
tie beter op zijn plaats zou zijn bij een gespecialiseerde archiefinstelling dan in 
het museumdepot. Het museum nam daarop in 2006 het rigoureuze besluit zijn
papierencollectie in langdurige bruikleen te geven aan het Fries Historisch en
Letterkundig Centrum Tresoar, het centrum waarin het Rijksarchief in Friesland
is opgegaan.

Hiermee zijn boeken, brochures, plakboeken, tijdschriften, kranten, kaarten,
affiches en archiefmateriaal ondergebracht in een omgeving waar ze optimaal
kunnen worden bewaard. Tevens is het vanaf dat moment mogelijk om dit col-
lectieonderdeel beter toegankelijk te maken voor het publiek.166

Ook de oorlogsbibliotheek, met ruim 5500 boeken, die in 1983 met veel publiciteit
omgeven en voor een aanzienlijk bedrag was aangekocht, werd aan het archief-
centrum overgedragen. Conservator Koopmans was helder in de toelichting op
het besluit: ‘Zij zijn een papierbergplaats, wij zijn er voor de spullen.’167 Het is een
ontwikkeling die door de voortschrijdende digitaliseringsmogelijkheden verder in
de hand wordt gewerkt.

Afstoten van voorwerpen uit een museale collectie heeft doorgaans tot doel de
collectie beter te kunnen profileren en kleiner – en dus meer beheersbaar – te ma-
ken.168 Toch lijkt op afstoten, of ‘ontzamelen’, voor veel musea een taboe te rusten.
De collectie wordt immers als het fundament van het museum en een belangrijke,
zo niet de belangrijkste reden van bestaan beschouwd. Dit geldt zeer zeker voor de
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164 Notitie ‘Positie Verzetsmuseum’ (5 november 1999), naar aanleiding van de notitie ‘Ruim baan
voor het Verzetsmuseum’ (mei 1999). Verzetsmuseum Friesland, Archief Stichting Verzetsmu-
seum Friesland, 1999
165 Notulen bestuursvergadering Stichting Verzetsmuseum Friesland, 8 maart 2002, Verzetsmu-
seum Friesland, Archief Stichting vmf, 2002.
166 ‘Beleidsplan 2006-20011. Verzetsmuseum Friesland’, Archief Stichting vmf, 2006.
167 ‘Boeken Verzetsmuseum naar Tresoar’, Leeuwarder Courant, 2 december 2005.
168 Peter van Mensch en Léontine Meijer-van Mensch, ‘Erfgoedtermen’ (Mensch Museal 
Consulting, Amsterdam 2013). Zie: http://www.menschmuseology.com/wordpress/wp-content/
uploads/2013/04/Erfgoedtermen.pdf (geraadpleegd 5 juli 2013).



ruimtelijke objecten. De claim om archief- en documentatiemateriaal tegen elke
prijs te willen blijven behouden lijkt minder sterk. De staf van het Oorlogsmuseum
in Overloon heeft zich ook met regelmaat gebogen over de vraag wat het met de pa-
pierencollectie aan moet. Het museum beschikt over een bijzondere verzameling
regionale bladen, talrijke uiteenlopende historische documenten en een aanzien-
lijke collectie affiches, waaraan veel waarde wordt gehecht. Voorts beheert de bi-
bliotheek nog een grote collectie boeken, die overigens, evenals het documenta-
tiemateriaal, door het publiek slechts zelden wordt geraadpleegd. Toch was het
museum zeer verheugd dat het in 2011 en 2012 een grote collectie ‘oorlogsgerela-
teerde’ kinderboeken wist te verwerven. Deze verzameling wordt als de compleet-
ste op dit gebied in Nederland beschouwd.169

De papierencollectie integraal elders onderbrengen, zoals het Verzetsmuseum
Friesland besloot, is voor de directie van Overloon vooralsnog geen optie. Wel be-
kijkt zij kritisch in hoeverre er ‘ontzameld’ kan worden. Uit een extern onderzoek
naar de collectie, uitgevoerd in 2007, bleek dat het merendeel van de ‘gedrukte
bronnencollectie’ (70%) niet tot de kerncollectie van het museum gerekend kan
worden, in tegenstelling tot grote delen van de wapens, vaar-, voer- en vliegtuigen,
uniformen, militaire uitrusting en civiele regalia, die nadrukkelijk wel tot de cate-
gorie topstukken of in de categorie ‘voor het museum van groot belang bij het rea-
liseren van de doelstelling’ worden geschaard. Zonder dat er een concreet afsto-
tingsplan was opgesteld, concludeerde het onderzoek dat de omvangrijke kran-
tencollectie, in het bijzonder de landelijke dagbladen, zonder meer voor over-
dracht in aanmerking kwam. Naast enig drukwerk dat specifiek genoemd werd, be-
trof dit ook de talloze doubletten in de collectie.170 Aan uitvoering van de bevin-
dingen is nog geen gevolg gegeven, maar de directeur van het Oorlogsmuseum
Overloon, Erik van den Dungen, liet desgevraagd weten dat dit materiaal zonder
meer als ‘ballast’ beschouwd wordt en dat het wat hem betreft nog ‘liever vandaag
dan morgen’ van de hand wordt gedaan. Hierbij spelen ook zakelijke motieven een
rol. Bij het stellen van prioriteiten gaat de aandacht primair uit naar het generen
van voldoende bezoekers en niet naar het op peil houden van de archieven en do-
cumentatie, aldus Van Dungen.171 Wat dit aangaat zou de huidige directeur van
Overloon zich goed kunnen vinden in de opvattingen van voormalig directeur en
grondlegger van het museum, Harry van Daal. Deze was na verloop van tijd be-
hoorlijk op gaan zien tegen alle inspanningen die aan archiefbeheer waren ver-
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169 Het betreft de verzameling kinderboeken over de Tweede Wereldoorlog bijeengebracht door
voormalig docent Toon van Himbergen uit Maarheeze, die in 2011 en 2012 aan het Oorlogsmu-
seum Overloon is geschonken. seos. Sta een ogenblijk stil. Museumbulletin van het Liberty Park, nr. 58,
oktober 2012.
170 Nicolle Naphausen, ‘Collectieplan 2007-2009 Liberty Park’, 1 juli 2007.
171 Interview Erik van den Dungen, directeur Oorlogsmuseum Overloon, 7 juni 2012.



bonden. Begin jaren zeventig verzuchtte hij al: ‘Het is allemaal goed en wel, maar
een goed archief brengt niet meer bezoekers’.172

ERFGOED VAN DE  OORLOG

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) was langzaam maar
zeker tot het besef gekomen dat een structurering van het collectiebeheer onder de
vele erfgoedinstellingen noodzakelijk was. Het ongecontroleerde collectiebeleid
van de vele organisaties en de geringe onderlinge afstemming hadden een onover-
zichtelijke en ongewenste versnippering van erfgoedmateriaal tot gevolg. Tot voor
kort bestond er nauwelijks inzicht in wat zich waar bevond. Om in deze situatie ver-
andering te brengen gaf het ministerie in de periode 2007-2010 uitvoering aan het
ambitieuze programma Erfgoed van de Oorlog. Conserveren door digitaliseren en
vergroten van de toegankelijkheid was het motto. Vanuit de opvatting dat ‘verha-
len van de oorlog’, in welke vorm dan ook, ‘in de toekomst verteld kunnen blijven’
wilde het departement de herinnering aan de oorlog gestructureerd documente-
ren en via publieksgerichte toepassingen beschikbaar stellen.173

Een product van het programma Erfgoed van de Oorlog is dat veel ‘papieren be-
standen’ – en audiovisueel materiaal – van verschillende instellingen werden
samengebracht in digitale kerncollecties, die het brede publiek vervolgens online
kan raadplegen.174 De spreiding van het authentieke bronnenmateriaal is blijven
bestaan, maar met de digitale erfgoedstructuur is de toegankelijkheid verbeterd.
Door de nieuw ontstane situatie is het fysieke bezit en beheer van een ‘papieren col-
lectie’ voor de museale instellingen minder noodzakelijk geworden.

De uitgangspunten van het programma Erfgoed van de Oorlog sloten aan bij de
ingezette veranderende verhouding tussen overheid en burgers, zoals omschreven
in de kabinetsvisie ‘Veranderende Overheid’ uit 2003.175 Van burgers werd ver-
wacht dat zij zelf meer verantwoordelijkheid namen. Met het verstrijken van de ja-
ren zal de materiële en immateriële zorg aan oorlogsgetroffenen spoedig beëindi-
gen en zal er ook formeel een eind komen aan de zorg voor het oorlogserfgoed.
Overigens heeft de overheid officieel geen zeggenschap over het erfgoedmateriaal
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172 Aangehaald door Pieter Klaassen, van 1970 tot en met begin 2012 collectiebeheerder van het
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum. Vraaggesprek Pieter Klaassen, 6 juni 2012, Overloon.
173 Bas Bijl e.a. (samenstelling, coördinatie en eindredactie), Erfgoed van de Oorlog. De oogst van het
programma (Den Haag, 2010), p. 7.
174 Op de site http://archievenwo2.nl/ zijn de toegangen op de archieven van de oorlogsmusea te
vinden.
175 Adviesorgaan Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (rmo), ‘Kabinetsvisie “Andere
Overheid”’, 2003, www.adviesorgaan-rmo.nl/dsresource?objectid=30944&type=org (geraadpleegd
24 juli 2012).



bij de musea, omdat het veelal particulier eigendom betreft.176 Niettemin meende
het ministerie van vws dat er op dit terrein een zekere taak voor het rijk was weg-
gelegd en een actief beleid noodzakelijk was om een aantal ‘waarborgen voor de
toekomst’ te stellen.177 Het bijzonder erfgoed van de oorlog diende een ‘algemeen
maatschappelijk belang’, was de overtuiging. De overheid zou de verplichtingen
wat betreft de ‘ereschuld’ onverminderd nakomen, net als zij dat wilde doen met
betrekking tot de bijzondere solidariteit met de oorlogsslachtoffers, door condities
te creëren waardoor ook toekomstige generaties zich zouden kunnen blijven ver-
diepen in het oorlogsverleden. Het ministerie zag het daarom als ‘zijn taak burgers,
eigenaars en gebruikers zo goed mogelijk uit te rusten, zodat zij zelf geïnformeerd
en verantwoord vorm kunnen geven aan het erfgoedbeheer.178 Maar het te ont-
wikkelen programma diende zich wel nadrukkelijk te beperken tot het scheppen
van de randvoorwaarden. Het moest een krachtige, tijdelijke impuls zijn en geen
structurele, permanente bijdrage. Daarmee liep het ministerie in de pas met het al-
gemene kabinetsstreven naar een geleidelijke implementatie van een meer zelfre-
gulerende samenleving.

De Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering woii (eoh) van vws, die uit-
voering moest geven aan het programma, was zich ervan bewust dat collectiebe-
heer, en in feite ook musealisering, een atypische aangelegenheid was voor haar
departement. Dergelijke activiteiten lagen eerder op het terrein van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw), dat zich om het cultureel erfgoed
in brede zin bekommert. De Eenheid had daarom nog wel toenadering gezocht tot
ocwom tot interdepartementale samenwerking te komen, maar dat departement
was weinig toeschietelijk en had vooral (formele) bezwaren. Zo was het tastbare
verleden van de oorlog, in letterlijke betekenis, niet oud genoeg om als erfgoed aan-
gemerkt te worden. vws besloot daarop zelf expertise in huis te halen, maar voor-
al ook de kennis die in het museale oorlogsveld berustte te benutten en aan te stu-
ren op samenwerking van de verschillende instellingen.179

In het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog werden vervolgens erf-
goedinstellingen, zoals de oorlogsmusea en archiefbeherende instanties, uitgeno-
digd hun oorlogserfgoed op cultuurhistorische waarde te beoordelen en voorstel-
len voor conservering, digitalisering of publiekstoepassingen ter subsidiëring in te
dienen. Nadrukkelijk werden ook kleine particuliere instellingen gestimuleerd
een aanvraag in te dienen. Het programma is in dat opzicht opmerkelijk, omdat de

102 2 collecties en erfgoed van de oorlog

176 Bas Bijl e.a. (samenstelling, coördinatie en eindredactie), Erfgoed van de Oorlog. De oogst van het
programma (Den Haag, 2010), p. 16.
177 A.v.
178 Riemer Knoop, Tussen ooggetuigen en erflaters. Denken over het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog
(Amsterdam, 2006), p. 16.
179 Interview met Puck Huitsing, directeur Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering woii,
ministerie van vws van 2005-2011, Amsterdam 12 augustus 2013.



rijksoverheid hiermee aangaf erfgoed van particuliere herkomst even belangrijk te
vinden als het materiaal van erkende (overheids)instanties. Belangrijke bepaling
voor alle deelnemende instellingen was dat de projectresultaten structureel toe-
gankelijk werden gemaakt voor een breed publiek, waarbij vooral gedacht werd aan
onlinemogelijkheden. Al met al betrof het een kennisintensief proces, waarvan de
kosten hoog zouden zijn. Maar met een beschikbaar bedrag van € 23,7 miljoen viel
er veel te financieren.

Het programma kende een sterk ‘vijf-voor-twaalf’-karakter: erfgoed moet veilig
gesteld worden voor het te laat zou zijn. Broze, tastbare overblijfselen dreigden de-
finitief verloren te gaan. Conservering en behoud van kwetsbare objecten, films,
foto’s, tekeningen en affiches hadden prioriteit. Haast was ook geboden met het
vastleggen van de verhalen van de laatste ooggetuigen. De meeste van de gehono-
reerde projecten hadden dan ook betrekking op het registreren van interviews. Bij
de beoordeling van de aanvragen werd er voorts gekeken of een project voorzag in
het invullen van ‘witte vlekken’ in de oorlogsgeschiedenis. Onbekende thema’s, of
thema’s belicht vanuit een nieuw perspectief, evenals specifieke regionale en lo-
kale geschiedenissen kregen de voorkeur.

Als erfgoedbeherende instellingen bij uitstek zagen de oorlogsmusea veel van
hun ingediende subsidieaanvragen gehonoreerd. Naast specifieke eigen projecten
deden de meeste museale organisaties mee aan de vorming van zogenoemde na-
tionale collecties. Erfgoed zoals oorlogsfoto’s, affiches, prenten, dagboeken, pam -
fletten, illegale publicaties, oorlogskranten, verzetsliteratuur, oral history en film-
materiaal, verspreid over verschillende locaties, werd gedigitaliseerd en virtueel
samengebracht in online raadpleegbare centrale databases. De uitgevoerde pro-
jecten moesten minimaal aan twee voorwaarden voldoen: ze moesten duurzaam
zijn en de resultaten moesten ook na beëindiging van het programma in 2010 
‘zonder bemoeienis of financiële steun van de overheid in stand kunnen blijven of
mogelijk zelfs door partijen verder ontwikkeld kunnen worden’.180

Door deel te nemen aan de invulling van deze kerncollecties zagen de musea
kans orde op zaken te stellen in onoverzichtelijke en tot dan toe onvoldoende ont-
sloten verzamelingen.181 Er was nu aanleiding de eigen collectie kritisch te bezien
en te beoordelen of het materiaal waardevol genoeg was om voor te dragen voor
subsidiëring in het kader van dit project. Daarmee droeg het programma bij aan 
de vergroting van het inzicht in de eigen collecties. Geordend en ontdaan van 
doublures moest het materiaal voor digitalisering aan de projectleiding worden
aangeboden. Veel musea waren eerder in hun bestaan niet of nauwelijks aan deze
elementaire inventarisatiewerkzaamheden toegekomen. De gevormde nationale
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180 Bas Bijl e.a., Erfgoed van de Oorlog, p. 18.
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collectie maakte vervolgens inzichtelijk wat er – ook bij de kleinere erfgoedin -
stellingen – aan erfgoedmateriaal voorhanden was. Voor het eerst kon een indruk
worden verkregen van de uniciteit van de lang onbekend gebleven verzamelin-
gen.182

Sommige musea zijn onafhankelijk van elkaar intussen overgegaan tot digitali-
sering van hun ruimtelijke objecten uit de collecties. Zo hebben het Fries Verzets-
museum en het Verzetsmuseum Amsterdam al hun driedimensionale voorwer-
pen de afgelopen jaren digitaal gefotografeerd en beschikbaar gesteld in een on-
line database.183

Mede dankzij het Programma Erfgoed van de Oorlog is de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog de best gedocumenteerde en meest toegankelijke periode
uit de Nederlandse geschiedenis. Deze dominante aanwezigheid van oorlogserf-
goed heeft ongetwijfeld ook invloed op de belangstelling voor de periode ’40-’45
op langere termijn.184 Een verdienste van het Erfgoedprogramma is dat het heeft
bijgedragen aan een professionaliseringsslag ten aanzien van het collectiebeheer
en -beleid van de oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Het program-
ma werkte door op het ontwikkelen van een visie op het erfgoedbeheer door de mu-
sea en was in zekere mate ook van invloed op organisatie en werkwijze van de in-
stellingen. Zo werden er stappen gezet in versterking van de onderlinge samen-
werking tussen de museale instellingen. Want alleen al voor het voordragen van te
digitaliseren materiaal, het uniformeren van beschrijving van het erfgoed en het
vaststellen van de uniciteit ervan was onderlinge afstemming een vereiste. Deze
samenwerking zal ook voorwaarde moeten zijn voor de onderdelen waar het pro-
gramma Erfgoed van de Oorlog niet aan toe is gekomen: de vorming van een na-
tionale collectie van de museale driedimensionale objecten.

Een digitaal bestandsbeheer zal onvermijdelijk een steeds belangrijker plaats
innemen in het beleid van de musea. Naast het duurzame behoud en verbeteren
van de toegankelijkheid is de noodzaak van verdere digitalisering – zowel van de
ruimtelijke objecten en de ‘papieren-collectie’ als van de audiovisuele bestanden
– verbonden aan de voortgaande ontwikkelingen van nieuwe media in de museale
omgeving. Authentieke objecten roepen nog altijd een ‘historische sensatie’ op,
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182 Het Netwerk Oorlogsbronnen voorziet in de digitale zoekingang tot Tweede Wereld-
oorlog-collecties in Nederland. Zie http://www.oorlogsbronnen.nl (geraadpleegd 3 november
2013).
183 Zie: digitale collectie Fries Verzetsmuseum: http://collectie.verzetsmuseum.nl/ (geraadpleegd
3 augustus 2012) en voor digitale catalogus Verzetsmuseum Amsterdam: http://collectie.
verzetsmuseum.org/Default.aspx (geraadpleegd 3 augustus 2012). Ook de Anne Frank Stichting
heeft haar ruimtelijke objecten gedigitaliseerd, maar vooralsnog niet online geplaatst.
184 Zie: Charles Jeurgens, ‘De herinnering voorbij’, in: A.C.M. Kapelhof (red.), Oorlogsgetroffenen
wo2. Terugkeer, opvang, nasleep, Instituut voor Nederlandse geschiedenis en Nederlands Instituut
voor Oorlogsdocumentatie (Amsterdam/Den Haag 2010), p. 61-62.



maar deze ‘traditionele benadering’ is intussen een onlosmakelijke combinatie
gaan vormen met nieuwe communicatietoepassingen, waarin digitale bestanden
en geavanceerde, individueel gerichte zoekmogelijkheden essentieel zijn. Deze
technieken zijn niet alleen in het museum zelf ingepast, maar kennen ook een on-
linegebruik: thuis, in school- en werkomgeving en ‘onderweg’.

De vervolgstap ligt voor de hand: een op elkaar afgestemde digitale registratie
van de objecten, die deel uitmaakt van de gecreëerde erfgoedinfrastructuur waar-
voor het erfgoedprogramma de voorwaarden heeft geschapen. De vereiste voort-
gaande digitalisering vraagt fundamentele inspanningen van de musea: niet in de
laatste plaats wat financiële investering betreft zullen de museale instellingen hun
activiteiten op dit terrein moeten clusteren en aansluiting moeten vinden bij be-
staande digitaliseringsnetwerken en -platforms. Met het oog op een steeds verder
terugtredende overheid zullen de musea hierin zelf het initiatief moeten nemen.
Ofschoon een sterke regiefunctie vanuit het veld lijkt te ontbreken, zijn er in-
middels concrete stappen in deze richting gezet. Een aantal van de beeldbepalen-
de musea heeft in 2011 de krachten gebundeld en de stichting Musea en Herinne-
ringscentra 40-45 opgericht. Een van de voornemens van deze stichting is de be-
staande kennis en ervaring op het terrein van verzamelen, beheren en ontsluiten
van (im)materieel erfgoed ook met de niet aangesloten museale oorlogsinstellin-
gen te delen.185 Zo wordt met het niod samengewerkt om in 2014 een project op
te zetten om de ruimtelijke objecten van de museale instellingen te digitaliseren,
van metadata te voorzien en op te nemen in een online te raadplegen database van
Netwerk Oorlogsbronnen.186

INVENTARISATIE  ERFGOED VAN DE  OORLOG

Met het streven vanaf de tweede helft van de jaren negentig het collectiebeheer
professioneler ter hand te nemen, groeide bij de museale oorlogsinstellingen de
bereidheid om op dit terrein meer samen te werken. Uit de niod-bijeenkomst
over de collecties, waarvoor in het najaar van 2001 een tiental Nederlandse oor-
logsmusea en herinneringscentra was uitgenodigd, is in 2002 het Collectieoverleg
van de ‘beeldbepalende’ museale oorlogsinstellingen en het niod voortgekomen.
Inmiddels uitgebreid met een aantal andere museale instellingen vindt dit overleg
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Werk archief auteur.
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nog altijd, gemiddeld drie keer per jaar, plaats.187 Resultaat van het overleg tot dus-
ver is dat de instellingen zich toelegden op het vaststellen van collectieprofielen
van de eigen instelling en dat een uitruil van objecten tot stand kwam: voorwerpen
die beter in het profiel van een ander museum pasten, verwisselden van eigenaar.
Een aansprekend project dat vanuit dit overleg gerealiseerd werd, was de Beeld-
bank wo2. Alle instellingen beheren fotoverzamelingen, maar inzicht in wat er
was en waar de afbeeldingen zich bevonden, ontbrak. Bovendien betreft het kwets-
baar, vergankelijk materiaal. Beeldcollecties – foto’s, tekeningen en affiches – van
de deelnemende instellingen en het niod zijn in het kader van Beeldbank wo2
vervolgens gedigitaliseerd en opgenomen in een sinds 2008 door het publiek on-
line raadpleegbare database.188

Vanuit het Collectieoverleg kwam ook meer samenwerking tot stand op het ter-
rein van acquisitie. In 2003 organiseerden de musea en herinneringscentra de ac-
tie Niet Weggooien! (zie afbeelding 7). Het publiek werd opgeroepen voorwerpen
en documenten uit de oorlogsjaren af te staan aan de oorlogsmusea en het niod.
De manifestatie was een succes en kreeg een permanent karakter. Rond de jaarlijks
meiherdenkingen worden landelijke inzameldagen georganiseerd. Sinds 2012
wordt ook een actiedag midden augustus gehouden, die in het teken van Neder-
lands-Indië staat. Wanneer een schenker niet nadrukkelijk een voorkeur aangeeft,
zo is de bedoeling, bepalen de organisaties onderling welke instelling de beste be-
stemming voor het materiaal is.189 Met deze actie beogen de instellingen tevens dat
er bij het publiek een bewustzijn voor het belang van behoud van oorlogserfgoed
groeit.

Uit het Collectieoverleg kwam onder meer naar voren welke forse inspanningen
musea moeten verrichten om de collecties materieel in stand te houden. Conser-
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187 Vanaf de eerste bijeenkomst van het Collectieoverleg op 12 maart 2002 maken de volgende in-
stellingen deel uit van het Collectieoverleg: Airborne Museum ‘Hartenstein’, Anne Frank Stich-
ting, Indisch herinneringscentrum Bronbeek, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Joods
Historisch Museum, Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon, Nationaal Monument
Kamp Amersfoort, Nationaal Monument Kamp Vught, niod, Verzetsmuseum Amsterdam, Ver-
zetsmuseum Friesland en Verzetsmuseum Zuid-Holland. In een later stadium zijn aan het overleg
toegevoegd: Markt12, Museon, Nationaal Bevrijdingsmuseum Groesbeek 1944-1945, Oorlogs- en
Verzetscentrum Groningen en OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam. niod, dossier Collectieover-
leg.
188 Zie: http://www.beeldbankwo2.nl. De beeldbank wo2 werd in 2008 gerealiseerd en was in 
feite een voortzetting in aangepaste vorm van de reeds bestaande beeldbank van het niod. In het
kader van het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van vws kon de database in
2009/2010 uitgebreid worden met collecties van de musea die in de eerste fase niet waren opgeno-
men en werden er beeldcollecties toegevoegd van andere musea en archiefinstellingen. In 2013 be-
vat Beeldbank wo2 in totaal 220.317 afbeeldingen van 31 instellingen. Het beheer van Beeldbank
wo2 wordt uitgevoerd door het niod.
189 Zie: http://www.actienietweggooien.nl (geraadpleegd 3 november 2013).



vering en huisvesting moeten aan specifieke eisen voldoen. Alleen al het kwetsba-
re oorlogspapier, maar ook textielobjecten zoals uniformen, vragen voortdurend
intensief en deskundig onderhoud. Betwijfeld moet worden of de musea, zeker de
kleine instellingen, optimale bewaar- en onderhoudscondities nu en in de toe-
komst kunnen garanderen. Zij zullen met een terugtredende overheid meer en
meer zelfstandig een oplossing moeten zoeken. Het centraal onderbrengen van –
delen van – collecties zou een mogelijk antwoord hierop kunnen zijn. Dit biedt
meer garanties voor het toekomstige behoud van het materiële erfgoed en boven-
dien levert het de musea, die toch al met structurele personele onderbezetting
kampen, een welkome taakverlichting op.

Het Collectieoverleg van de musea bleek een nuttig samenwerkingsverband om te
komen tot inzicht in aard en omvang van het materiële erfgoed van de oorlog bij de
musea. De deelnemende instellingen werkten mee aan het inventarisatieproject
MusIP van de Oorlog, dat eveneens in het kader van het programma Erfgoed van
de Oorlog werd uitgevoerd. Het project van het landelijk Contact van Museum-
consulenten (lcm) bracht het ‘roerende erfgoed’ van de Tweede Wereldoorlog in
kaart. De ‘erkende’ musea en tal van kleinschalige particuliere musea en verzame-
lingen, alsook andere Nederlandse, niet-oorlogsmusea die over oorlogscollecties
beschikken, werden in de inventarisatie betrokken. De gegevens van de deelcol-
lecties met betrekking tot oorlogserfgoed van de Nederlandse musea, die zich al in
de bestaande algemene database van MusIP bevonden, werden aangevuld en ‘in-
houdelijk verdiept’.190

De uitkomsten van MusIP van de Oorlog bieden inzicht in de aanwezigheid van
de belangrijkste (deel)collecties op het gebied van de Tweede Wereldoorlog, die
inmiddels inhoudelijk ontsloten en daardoor toegankelijk zijn voor professionals
en geïnteresseerden.191 Bij voorbaat stond vast dat het project geen volledig beeld
kon geven van de aantallen oorlogsobjecten die zich bij de instellingen bevinden
en de aard ervan. Want ook na afronding van het project, uitgevoerd in de periode
2007-2009, zijn de inventarisaties van de collecties nog altijd incompleet. Er ont-
breken niet alleen te veel gegevens, de instellingen hebben niet op uniforme wijze
geïnventariseerd, waardoor de registraties te ver uiteenlopen. De musea voerden
verschillende tellingen uit, hanteerden uiteenlopende criteria en indelingen, en de
beschrijvingen op deelcollectieniveau waren niet altijd eenduidig naar kenmerken
van objecten, zoals aard, omvang, soort, graad van registratie, automatisering en
digitalisering, conditie en bewaaromstandigheden. De collectieregistratie laat
daarmee nog eens zien hoe divers het veld van oorlogs- en verzetsmusea en herin-
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neringscentra nog altijd is. Deze bevindingen sluiten aan op de meer algemene ge-
volgtrekkingen van Kees Ribbens en Esther Captain in hun onderzoek naar het
museale erfgoed uit 2010. Zij concluderen dat ‘de museale toonplaatsen uiteen-
lopen in onder meer de mate van professionaliteit en institutionalisering, forma-
tieomvang, historische en museale deskundigheid, de omvang van de collectie en
de mate van bewaarcondities en huisvesting’.192

De projectleiding van MusIP was zich vooraf bewust van de beperkingen ver-
bonden aan de inventarisatie, maar meende dat de verdienste van de inventarisa-
tie zou zijn dat er in ieder geval een indicatie van het aanwezige oorlogserfgoed ver-
kregen zou worden. Er werd daarom gekozen voor een praktische benadering. Van
de musea die al in de database van MusIP voorkwamen, bestond de inhoudelijke
verdieping uit het toekennen van trefwoorden aan de al opgenomen uiteenlopen-
de beschrijvingen van de deelcollecties. De collectiebeheerders en conservatoren
verstrekten op verzoek nog enige toelichtingen op hun deelcollecties, maar de ‘in-
houdelijke verdieping’ bleef verder beperkt.193

Er is geen overzicht van hoeveel ‘objecten’ de museale oorlogsinstellingen of
‘daaraan gelieerde instellingen’ beheren. De wijze van telling verschilt te veel per
instantie. Los van het feit dat de meeste instellingen volstonden met een schatting,
lopen de aantallen onderling zo uiteen omdat in de overzichten geen helder
onderscheid is gemaakt tussen documenten en driedimensionale objecten. Illu -
stratief hiervoor zijn de door de 32 instellingen uitgevoerde registraties in het 
kader van dit MusIP-project. Bij de vastlegging door deze instellingen, die wat 
organisatie, formatieplaatsen en accommodatie betreft niet vergelijkbaar zijn 
met de toonaangevende en meer professionele oorlogsmusea, was wel sprake van
enige eenduidigheid.194 Maar de vaststelling dat zij in totaal 179.575 objecten 
beheren wekt verwarring.195 Dit aantal is namelijk zo hoog omdat in de telling 
elk document afzonderlijk als object werd beschouwd. Voorts kan geconstateerd
worden dat de instellingen uiteenlopende deelcollecties hebben samengesteld.
Sommige musea hebben deelcollecties samengesteld op materiaalsoort (bijvoor-
beeld het Verzetsmuseum Amsterdam), andere rubriceerden op inhoudelijk the-
ma en daarbinnen al dan niet op type materiaal (bijvoorbeeld het Verzetsmuseum
Friesland).

De onderzoekers van MusIP registreerden uiteindelijk 723 oorlogsgerelateerde
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192 Ribbens en Captain, Tonen van de Oorlog, p. 17.
193 Interview met Ingrid Oud, projectleider MusIP van de Oorlog, 7 maart 2012.
194 Onder deze groep van 32 instellingen bevinden zich onder meer: OorlogsVerzetsMuseum 
Rotterdam, Museum Bevrijdende Vleugels in Best, Corrie ten Boom Huis in Haarlem, Maas en
Waal Museum 1939-1945 in Winssen, en Atlantikwall Museum in Hoek van Holland.
195 Ingrid Oud, Monique Brederoo en Remy Weda, Operatie MusIP. Een inventarisatie van erfgoed
van de Tweede Wereldoorlog, (een uitgave van landelijk Contact van Museumconsulenten, z.p. 2009)
p.9.



deelcollecties, beheerd door 130 instellingen.196 Van 68% van deze deelcollecties is
de registratie gering of ontbreekt helemaal. In vergelijking met het algemene beeld
van de musea in Nederland: dit percentage lag in 2008 op 15%. De bevindingen van
MusIP wijst verder uit dat slechts van 12% van de collecties van de oorlogsmusea
een volledige registratie bestaat en van bijna de helft niet of nauwelijks.197 Kortom,
de constatering is dat er sprake is van grote achterstanden in het vastleggen van es-
sentiële basisgegevens per object volgens de erkende standaardnormen.198 En de
vooruitzichten dat in deze situatie, in een tijd van deels terugtredende en bezuini-
gende overheden, op korte termijn verbetering komt zijn niet bepaald gunstig.

Het gemusealiseerde erfgoed is omvangrijk en divers van aard. Uit de beschrijvin-
gen, onder meer van MusIP, blijkt dat binnen die verscheidenheid de instellingen
veel gelijksoortig of identiek materiaal bezitten. Vrijwel elk museum heeft zijn ei-
gen, tijdens de oorlog kunstig gefabriceerde potkacheltje, een tijdens de voedsel-
droppingen uitgeworpen voedselblik, een knijpkat, een nagemaakte stempel voor
vervalsingen of een Duitse helm. Indien er geen specifiek ‘verhaal’ aan verbonden
is om het object in een context te plaatsen, is het eenvormig materiaal. Daarnaast
tonen veel vergaarde historische objecten geen verwantschap met het specifieke
onderwerp van een museum. Een oorzaak hiervan is dat veel instellingen nog al-
tijd geen heldere collectieprofielen hebben opgesteld, waarbij omschreven is wat
kenmerkend is voor de doel- en taakstelling van een museum en in hoeverre de
samenstelling van de collectie deze uitgangspunten ondersteunt. Met andere
woorden: wat wordt daarom wél en wat niet verzameld?

Zoals met veel historische collecties blijkt vooral oorlogserfgoed de neiging te
hebben exponentieel te groeien. Met de toegenomen belangstelling voor erfgoed
en de aandacht voor herinneringen aan de oorlog, en ook dankzij het toegenomen
bewustzijn oorlogsmateriaal ‘niet weg te gooien’, heeft het oorlogserfgoed een
aanzienlijke omvang aangenomen. De musea hebben een bewaarcultuur ontwik-
keld die erg ruim gesteld is. De behoefte die bij ‘de verzamelaar’ leeft om alles te
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verzamelen en te bewaren bepaalde lange tijd ook het collectiebeleid van de aan-
sprekende oorlogsmusea. Intussen is er veel, mogelijk te veel erfgoed van de Twee-
de Wereldoorlog, hetgeen tot onbeheersbaar omvangrijke bestanden leidt. De
vraag dringt zich op of alles van de oorlog wel bewaard moet worden. Er zal kritisch
bekeken moeten worden of al het oorlogserfgoed uniek en onmisbaar is. Welke af-
wegingen spelen een rol om dat te kunnen bepalen? Hoe kan er rekening gehou-
den worden met een veranderende herinnering aan de oorlog en wat zijn daarvan
de gevolgen voor de erfgoedbetekenis? De instellingen dienen zich op deze vragen
te bezinnen en te komen tot criteria die aangeven of dat wat verzameld is en verza-
meld wordt, ook wel ‘waard’ is om in een museumcollectie te worden beheerd.
Onderlinge afstemming van het collectiebeleid is een noodzakelijkheid. Door het
selectief vormen van de collectie, afgestemd op de eigen identiteit van de instel-
ling, zullen de musea pas echt onderscheidend zijn. Zo zullen sommige objecten
vanwege specifieke collectieprofielen beter op hun plaats zijn in een ander mu-
seum. Ontzamelen en uitwisselen van objecten zijn wezenlijke elementen van een
verantwoord collectiebeheer. Zij dragen bij aan het opheffen van versnippering
van collecties en bieden de instellingen de mogelijkheid zich beter te kunnen pro-
fileren.

Collectieprofielen worden opgesteld op basis van het specifieke thema van het
museum, de nationale of juist specifieke regionale betekenis. Soms worden be-
paalde objecten vergaard vanwege een onmiskenbaar unieke historische waarde.
Bij het formuleren van een collectiestrategie, en daarmee het bepalen van wat de
moeite waard is om te bewaren, is de erfgoedbetekenis steeds meer een rol gaan
spelen. Niet zozeer de historische waarde van een object is bepalend, maar of het
representatief is voor de herinnering aan dat verleden. Het betreft een afweging
waaraan het begrip identiteit is verbonden: het geven van betekenis aan de samen-
leving waarin wij leven en het geven van uitdrukking aan een gedeelde geschiede-
nis.

HET OBJECT,  DE  MUSEALISERING VAN DE  OORLOGSHERINNERING

Hoe essentieel de aandacht voor de collectievorming en -beheer ook is, de hoofd-
taak van een museum is toch het presenteren van een museale opstelling. Dit is wat
het publiek in de eerste plaats merkt van de activiteiten van een museum: hoe
wordt de collectie in de opstellingen gebruikt en welke objecten worden in welke
presentatievorm of conceptuele context getoond. In de ontwikkeling van het in-
richtingsplan van het nieuwe Fries Verzetsmuseum, dat in september 2013 werd
geopend, speelde het authentieke object een vooraanstaande rol. Zonder discussie
bestond overeenstemming dat identificatie met het verleden en een authentici-
teitsbeleving door confrontatie met het oorspronkelijke object belangrijke uit-
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gangspunten waren. Hoe is het inrichtingsplan met betrekking tot de plaats die de
collectie daarin inneemt uiteindelijk tot stand gekomen?

Om de gedachtenwisseling aan te scherpen nam het Verzetsmuseum de eigen
collectie, de betekenis ervan en de plaats van het object nog eens kritisch onder de
loep. Een belangrijke aanzet was het in kaart brengen van de ‘topstukken’ uit de
collectie. Door het aanduiden van de betekenis en de cultuurhistorische waarde
van een object kon een afweging worden gemaakt van wat als een kenmerkende
Friese herinnering beschouwd kan worden. Van een aantal objecten was dat direct
duidelijk. Sommige objecten representeren een iconisch aspect van de Friese her-
innering. Zo heeft de originele celdeur uit de Blokhuispoort, het Huis van bewa-
ring in Leeuwarden, een symbolische betekenis voor de Friese verzetsherinnering.
Het herinnert aan de meest aansprekende verzetsactie in Friesland: de ingenieuze
en geweldloze overval op 8 september 1944. Friese knokploegen bevrijdden die dag 
51 verzetsmensen. Een ander object dat verbonden is aan een sterke oorlogsherin-
nering is een klein stempel, waarmee in de oorlog de letter ‘J’ in het persoonsbe-
wijs van Joden werd gestempeld. Het houten stempeltje, dat naar alle waarschijn-
lijk in Sneek werd gebruikt, is door een lid van de Binnenlandse Strijdkrachten,
werkzaam als ambtenaar bij de gemeente Achtkarspelen, destijds achterover ge-
drukt. Het is het enige in Nederland bewaard gebleven exemplaar. Maar ook het
verzetsmonument dat ter gelegenheid van de oprichting van het museum in 1978
is vervaardigd, is uitgegroeid tot een object met een belangrijke symbool-beteke-
nis. Het is een eerbetoon aan de 290 in Friesland omgekomen verzetsmensen.

Met de inventarisatie van objecten die refereren aan de Friese oorlogsherinne-
ring, kreeg een belangrijk aspect van de conceptuele benadering van de inrichting
van het museum vorm. Het ‘sprekende’ authentieke object zou in de vaste presen-
tatie een wezenlijke plaats gaan innemen. De inhoudelijke dimensies van het ob-
ject dienden zichtbaar gemaakt te worden. Getoonde objecten komen tot leven
door het verhaal dat eraan verbonden is. Authenticiteit en authenticiteitsbeleving,
waarmee esthetiek, oorspronkelijkheid en echtheid van het object zijn geassoci-
eerd, zijn belangrijke waarden, maar in de nieuwe presentatie draait het naast de
cultuurhistorische waarde echter vooral om de toegevoegde symboolwaarde: de
erfgoedbetekenis. Het erfgoedobject is daarom niet slechts een gemusealiseerd
historisch overblijfsel, maar heeft alles met identiteit te maken, waarbij, om met
Van der Laarse te spreken, identiteit boven authenticiteit gaat.199

De combinatie authenticiteit en identiteit was leidend bij het ontwikkelen van
het tentoonstellingsconcept van het nieuwe Fries Verzetsmuseum. In de oude pre-
sentatie, in het bijzonder met de ‘open-depotopstelling’, werd dit onderscheid
nauwelijks onderkend. De ‘rommelzolder van de oorlog’ was in de eerste instantie
een plek waar bezoekers een ‘historische sensatie’ konden ervaren. In de nieuwe
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inrichting wordt de plaats van het object bepaald vanuit een contextgerichte bena-
dering. ‘De gekozen objecten zijn verbonden aan een persoonlijke herkomst. De
geëxposeerde objecten worden dus niet gekozen op historische waarde, maar juist
op de geschiktheid bezoekers te kunnen raken. Het object roept een emotie op, de
bezoeker kan zich inleven.’200 De museumcollectie dient als bron om op zoek te
gaan naar verhalen achter het object. Het materieel erfgoed is een soort vehikel
voor overdracht van dat verhaal. Het accent wordt gelegd op de reeks aan beteke-
nisgevingen verbonden aan de authenticiteit van het museale object, die zich in
een bepaalde ‘semiotiek van gelaagdheid’ openbaart.201 Pas als het verhaal verteld
wordt, krijgt het object karakter en betekenis.

In de nieuwe presentatie van het Fries Verzetsmuseum sluiten rol en functie van
het object aan bij het ontwikkelde totaalconcept dat als motto meekreeg: ‘Fries
Verzetsmuseum. Een verhaal dat je raakt’. De geschiedenis van de Friezen en
Friesland tijdens de bezettingsjaren wordt verteld en ‘beleefd’ vanuit de persoon-
lijke ervaringen. Pluriformiteit is daarbij een sleutelwoord. Verschillende aspecten
worden vanuit verschillende invalshoeken gepresenteerd, zowel wat vorm als in-
houd betreft.

Een eigentijds historisch museum kan niet zonder virtuele toepassingen, in -
teractieve presentaties en ensceneringen, maar ook niet zonder het authentieke
object. De verworvenheden van de nieuwe media zijn ongekend, maar juist in een
periode van digitalisering en reproduceerbaarheid krijgt de Magie der Dinge, zoals
cultuurfilosoof Walter Benjamin het uitdrukte, extra betekenis.202 Kenmerkende
eigenschap van historische musea is en blijft het verleden voorstelbaar en inleef-
baar te maken en inzicht te bieden in dat verleden door het tonen van authentieke
voorwerpen. De Britse kunstcriticus en voormalig museumdirecteur Julian Spal-
ding betoogt dat door het creëren van een bepaalde context het begrip van een 
verhaal achter een object versterkt wordt. Hij introduceert hiervoor de term poetic

museum: een presentatie waarin niet bij voorbaat wordt uitgegaan van keurige chro-
nologische sequenties en strikt pedagogisch verantwoorde verbanden, maar dat
voor de keuze van het object het verhaal erachter leidend is en moet aanzetten tot
nadenken. De presentatie is erop gericht bezoekers meer te laten ontdekken over
een object.203
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Vanuit deze gedachte heeft het nieuwe Fries Verzetsmuseum heel nadrukkelijk
in één van de drie ‘kernzalen’ het object, waarachter een verhaal schuilgaat, cen-
traal gesteld. Inspiratiebron voor de inrichting van deze ‘erfgoedzaal’ was het Mu-
seum Neukölln in Berlijn. Dit buurtmuseum, dat op een nieuwe locatie in 2010
werd geopend, brengt de geschiedenis, de cultuur en het dagelijks leven van de be-
woners van het stadsdeel Neukölln in beeld. De vaste opstelling toont negenenne-
gentig op zichzelf staande voorwerpen, die in de loop der jaren, door bewoners uit
de Berlijnse wijk zelf, zijn ingebracht. Van veel getoonde objecten wordt niet met-
een duidelijk wat de functie en de betekenis ervan zijn en waarom zij een plek in
het museum verdienen. Het voorwerp oogt soms onbeduidend, of zelfs triviaal,
maar daarachter gaat telkens een persoonlijk verhaal schuil: het voorwerp vertelt
een eigen, gelaagde geschiedenis. De titel van de vaste opstelling luidt: 99 x Neu-

kölln. Geen honderd, want dat zou een afgerond geheel en dus volledigheid sugge-
reren.204 Nieuwsgierig gemaakt naar een object en de reden waarom het wordt ten-
toongesteld, kan het publiek via een geavanceerd computerprogramma meer in-
formatie oproepen. De bezoeker zoekt steeds verder in een digitaal archief met
foto’s, films en verhalen die aan het object gekoppeld zijn. Het object krijgt bete-
kenis en wordt in de context geplaatst van de sociale en culturele geschiedenis van
het stadsdeel.205 Wat presentatievorm betreft, is in Nederland een vergelijkbare be-
nadering te zien in de ‘Zorgzaal’ van het Museum Het Dolhuys in Haarlem en in
de vaste presentatie ‘Geschiedenis van de Joden in Nederland na 1900’ in het Joods
Historisch Museum.

Het Fries Verzetsmuseum kent een overeenkomstige benadering (zie afbeel-
ding 64). In een ruimte, met de titel ‘Erfgoed’, zijn zeventig objecten tentoonge-
steld. Deze zorgvuldig geselecteerde objecten staan voor evenzoveel uiteenlopen-
de, elementaire, verrassende, onbekende en soms ook ogenschijnlijk heel gewone
aspecten van de Friese oorlogsherinnering. Dit heeft geresulteerd in een verza-
meling gemusealiseerde objecten die hun belang krijgen door de betekenis die wij
er nu aan toekennen. De presentatie heeft ook iets weg van een ‘wonderkamer’. De
bezoeker gaat zelfstandig op onderzoek uit en laat zich leiden door verwondering
en nieuwsgierigheid. De opstelling wil daarmee een ‘kritisch kijken’ stimuleren en
het publiek aanzetten op zoek te gaan naar de betekenis achter de objecten. Op
interactieve wijze kan via aanraakschermen dieper op de materie worden ingaan.
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204 Het British Museum lanceerde in 2010 het project A history of the world in 100 objects: aan de
hand van een selectie van 100 objecten uit de eigen collectie wordt een wereldgeschiedenis verteld.
Het Rijksmuseum Amsterdam presenteerde in 2013 de publicatie De geschiedenis van Nederland in
100 voorwerpen. Een canon-achtige geschiedenis van Nederland op basis van 100 voorwerpen van het
museum. Neil MacGregor, A history of the world in 100 objects (Londen 2011) en Gijs van der Ham, 
De geschiedenis van Nederland in 100 voorwerpen (Amsterdam 2013).
205 Udo Gösswald (samenstelling), 99 x Neukölln. Der Katalog zur Dauerausstellung (Berlijn 2010).
Zie ook: http://www.museum-neukoelln.de (geraadpleegd 20 mei 2012).



Foto’s, filmfragmenten en documenten verduidelijken het (persoonlijke) verhaal
achter het object. De historische gebeurtenis die in verband staat met het voorwerp
wordt toegelicht, waarmee tegelijk de cultuurhistorische waarde duidelijk wordt.
Soms wordt ook de verandering in betekenis die een object in de loop der tijd heeft
ondergaan belicht.

De gelaagde gepresenteerde informatie belicht een microgeschiedenis en door
verdere verdieping worden bredere verbanden duidelijk. Het publiek kiest zelf of
het slechts de summiere basisinformatie over een object tot zich neemt, of dat het
helemaal in een object-thema wil opgaan. Zo wordt in de presentatie het hiervoor
al beschreven stempeltje, waarmee tijdens de bezetting in de ‘J’ het persoonsbe-
wijs van Joden werd gestempeld, getoond, maar via de ‘verdieping‘ wordt nu ken-
nis genomen van de specifieke achtergrond van het voorwerp en van het proces van
uitsluiting van de Joden (in Friesland) tijdens de oorlog. Dit geldt ook voor de in
de inleiding genoemde tentoongestelde Amerikaanse legerschoenen: door het
aangeven van de verschillende aspecten verbonden aan het object zegt dit voor-
werp iets over de onderduik in Friesland, de Jodenvervolging, de Duitse inkwar-
tiering, de (geallieerde) luchtoorlog, maar ook over de spanningen in oorlogstijd
en persoonlijke keuzes.

Hét object dat bij uitstek aan de geschiedenis van het Friese verzet verbonden
is, en vanaf de oprichting een ereplaats in het museum had moeten innemen,
wordt niet in het Fries Verzetsmuseum getoond; wat er wel te zien is, is een repli-
ca, want het origineel bevindt zich in het Oorlogsmuseum in Overloon. Het betreft
de ‘Waterkist’, een martelinstrument van de Sicherheitsdienst (zie afbeelding 5 en
6). Het object stond tegen het eind van de oorlog in het Burmaniahuis, het hoofd-
kwartier van de sd in Leeuwarden. Om bekentenissen af te dwingen en informa-
tie los te krijgen werden gevangenen in de met water gevulde kist gelegd tot ze bij-
na verdronken. ‘Het is het enige werktuig van dit formaat dat we in Nederland nog
uit die tijd hebben’, verklaarde de toenmalige conservator Gerk Koopmans in
1990.206 Na de oorlog stond de kist in een politiebureau opgeslagen. Toen er nog
geen sprake was van een provinciaal verzetsmuseum wist het oorlogsmuseum in
Overloon het voorwerp in de jaren zestig te bemachtigen. Sindsdien is de waterkist
daar als ‘pronkstuk’ in de vaste opstelling te zien. Vergeefs heeft het Verzetsmu-
seum in het verleden, maar ook recentelijk nog, geprobeerd het object terug naar
Friesland te halen. Omdat het als een wezenlijk element van de Friese verzetshe-
rinnering wordt beschouwd, besloot het Verzetsmuseum ter gelegenheid van zijn
tienjarig bestaan in 1989 een replica van de waterkist te laten maken. Van nieuw
hout, zink en ijzerbeslag werd een waterkist gemaakt die tot in het kleinste detail
op het origineel lijkt. Zelfs na de oorlog toegevoegde aanpassingen werden niet
vergeten; zoals de initialen en een enkel opschrift die in de loop der jaren in het
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206 ‘Kopie Duits marteltuig in Verzetsmuseum’, Leeuwarder Courant, 16 februari 1990.



hout zijn gekrast. Bij de herinrichting van het museum in de Kanselarij in 1995 ver-
dween de replica van de waterkist uit de opstelling, als uitvloeisel van het besluit al-
leen oorspronkelijke, ‘authentieke’ objecten op te nemen. Identificatie met het
verleden en beleving van authenticiteit, zo redeneerde men, dienden alleen met
behulp van originelen tot stand te worden gebracht. Echtheid en oorspronkelijk-
heid zijn criteria passend bij het imago van een museum als betrouwbaar en ge-
zaghebbend instituut. Het publiek diende oog in oog te staan met een oorspron-
kelijk object, en niet met een kopie zoals die van de waterkist, hoe nauwkeurig na-
gemaakt ook, betoogden de inrichters van de tentoonstelling destijds.207 Na een
aanpassing van de inrichting ter gelegenheid van de openstelling van het ‘open de-
pot’ in 2002 werd de replica-waterkist, zonder bijschrift, geplaatst op een onopval-
lende plek in het museum, waardoor deze voor de oplettende bezoeker alsnog was
te bezichtigen.

In de huidige inrichting van het Fries Verzetsmuseum is het tonen van origine-
le objecten een belangrijk uitgangspunt gebleven, maar de nadruk ligt nu primair
op de – toegevoegde – symbolische waarde. Die waarde kan ook heel goed aan een
replica verbonden zijn. Zo is aan de vermaarde Friese waterkist – replica of origi-
neel – inmiddels een interessante geschiedenis van toe-eigening en betwist bezit
verbonden. Naast dat het object een functionele, historische betekenis heeft, zet
het attribuut ook aan tot nadenken over ‘authenticiteit’ en originele voorwerpen
als ultieme getuige van het verleden. Toegegeven, liever hadden de samenstellers
gezien dat de originele waterkist, als onvervreemdbaar object van een pregnante
Friese oorlogsherinnering, werd getoond, maar inmiddels is de in de presentatie
getoonde replica een even opmerkelijk museaal object geworden: een object met
een eigen dynamiek van herinnering en identiteit.

In eerste instantie maakt de presentatie in de zaal Erfgoed een willekeurige, wel-
haast onsamenhangende indruk. Alsof er nauwelijks een conservator aan te pas 
is gekomen. De bezoeker maakt zijn eigen keuze en onderneemt een ontdek-
kingstocht door de presentatie. Op zoek naar de ‘illusie’ van authenticiteit laat hij
zich verrassen door de ontmoeting met het verleden. Hij eigent zich de objecten
toe en onderzoekt of hij er zich op een bepaalde manier mee kan identificeren; door
het verhaal achter een object begint de historie te spreken. Daarbij lijkt geen spra-
ke van enige systematiek. Toch is de indruk alsof het hier om een willekeurige pre-
sentatie gaat schijn. In feite is er sprake van een sterk geregisseerde, subjectieve in-
vulling. Zoals elke geschiedschrijving een bewuste constructie is, is een museale
inrichting dat ook. De invloed van de conservator, als een regisseur die de objecten
een rol geeft, is in een opstelling als die van het nieuwe Friese Verzetsmuseum juist
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207 Interview Gerk Koopmans, Leeuwarden 11 februari 2010 en Gerk Koopmans en Hans Groene-
weg, ‘Al twintig jaar een studiehuis’, Kleio Tijdschrift voor geschiedenisdocenten, jrg. 40, april 1999, nr. 3,
p. 33-36.



groot. Aan het bepalen van een keuze van te tonen objecten is een intensief en
nauwkeurig proces van afweging en onderzoek voorafgegaan. Als erflater bepaalt
de conservator wat er wordt verheven tot een relict, een object met een symbool-
functie, en zodoende geeft hij de herinnering vorm. Het betreft een herinnering
die dynamisch is.

De presentatie als geheel is dat ook. De samenstelling van de getoonde objecten
kan veranderen, naar gelang de omgang met de geschiedenis van de oorlog wijzigt,
de toegekende erfgoedbetekenis van een object verandert, of omdat andere objec-
ten met een specifieke betekenis zich aandienen. De samenstelling kan op grond
hiervan worden gezien als een wisselwerking tussen tijdsgewricht, publiek en
samensteller. De tentoonstellingsmaker appelleert aan de behoefte van een pu-
bliek dat op zoek is naar herkennings- en referentiepunten, en dat zich wil inleven
in de geschiedenis. Het geeft concrete betekenis aan de gepresenteerde collectie.
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3 Musea met een boodschap: politiek
van de herinnering

‘WIE  DE  GESCHIEDENIS  N IET  KENT. . . ’

Veel jongeren brengen tot op de dag van vandaag een (school)bezoek aan een oor-
logs- en verzetsmuseum of een herinneringscentrum. Het ligt dan ook voor de
hand dat een museum als het Fries Verzetsmuseum alles in het werk stelt om de
drempel voor schoolbezoek zo laag mogelijk te leggen. Het streven is alle basis-
schoolkinderen in ieder geval één keer in schoolverband het Fries Verzetsmuseum
te laten bezoeken. Soms dragen de Vrienden van het Verzetsmuseum bij aan de
reiskosten van scholen die verder van Leeuwarden afliggen. Het Verzetsmuseum
Amsterdam rekent het ontvangen van schoolgroepen eveneens tot een kerntaak.
In 2012 kregen 15.388 scholieren een georganiseerde ontvangst.1 Het museum zat
hiermee aan de top van zijn mogelijkheden. Om aan de toenemende educatieve 
behoefte te kunnen voldoen, opende het museum in 2013 het Verzetsmuseum 
Junior. Ook het Herinneringscentrum Kamp Westerbork kent tal van educatieve
initiatieven, zoals gastsprekers die vanuit het centrum op scholen over hun erva-
ringen vertellen. Wat schoolklassenbezoek betreft, zit ook Westerbork aan de
maximumcapaciteit: gemiddeld 27.000 scholieren per jaar.2 En wat te denken van
het Anne Frank Huis, dat dagelijks vele schoolklassen uit het hele land ontvangt?
Om kort te gaan: de musea hechten veel waarde aan de educatieve functies van hun
presentaties. Deze functie bestaat vooral uit het benadrukken van de moraliseren-
de betekenis van de geschiedenis van de oorlog. Juist in dit moraliserende aspect
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1 De verdeling van de georganiseerde ontvangsten naar type onderwijs was: 26% basisonderwijs 
en 66% voortgezet onderwijs. Jaarverslag 2012 Verzetsmuseum Amsterdam, p. 17. http://www.
verzetsmuseum.org/binaries/pdf/organisatie/jaarverslag/2013-05-02_vmjaarverslag12_online.pdf
(geraadpleegd 8 juni 2013).
2 In 2012 bezochten 26.992 scholieren in schoolverband het herinneringscentrum. Archief Stich-
ting hckw. Het reguliere bezoek aan het centrum kan soms hinder ondervinden van grote groepen
scholieren die gelijktijdig aanwezig zijn. Voor directeur Dirk Mulder zou een aparte expositie voor
(basis)scholen of de creatie van een ‘kinderwerkplaats’ een gewenste oplossing voor dit probleem
zijn. Interview Dirk Mulder, 25 juli 2013.



onderscheiden de Tweede Wereldoorlogmusea zich van de ‘gewone’ cultuur-
historische musea. Deze zijn eveneens onderhoudend, leerzaam en informatief,
en moedigen de historische belangstelling aan, maar bij oorlogsmusea wordt een
sterke waarde gehecht aan het verbinden van een ‘boodschap’ aan het verleden.
Het verleden wordt niet alleen getoond, maar er moet ook lering voor nu en de toe-
komst uit worden getrokken. Aandacht voor de verschrikkingen van oorlog, ver-
volging en onderdrukking gaat steevast gepaard met een ethische boodschap en de
herinnering aan de oorlog wordt im- of expliciet in verband gebracht met actuele,
politieke en sociaal-maatschappelijke thema’s.

De boodschap die de oorlogsmusea verkondigen is ingegeven door verschillen-
de motieven. Leidraad is vaak de bekende uitspraak ‘wie de geschiedenis niet kent
is gedoemd ze te herhalen’.3 Met verwijzing naar het verleden moet bezoekers – in
het bijzonder jongeren – het besef worden bijgebracht dat de democratische
waarden waar tijdens de oorlog zo veel offers voor gebracht zijn, gekoesterd en be-
schermd moeten worden. Deze ‘boodschap’ krijgt in het ene museum meer na-
druk dan in het andere. Soms acht een museum het tonen van de verschrikkingen
van de oorlogsgeschiedenis al voldoende om een bewustwording teweeg te bren-
gen. Hoe het ook zij, uit het verleden moet in ieder geval een les worden geleerd en
voor de oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra zijn en waren jongeren
een belangrijke, zo niet dé belangrijkste doelgroep.

De lessen uit geschiedenis van de oorlog en de boodschap die daarbij uitgedragen
wordt, zijn de inzet van de politiek van de herinnering. De geschiedenis van de po-
litiek van de herinnering aan de oorlog, gestalte gegeven in museale presentaties,
kent verschillende fasen en wisselende belanghebbenden. Dit hoofdstuk gaat in op
hoe en in welke mate de veranderende herinneringscultuur en beeldvorming over
de Tweede Wereldoorlog, waarbij maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
een rol speelden, van invloed waren op de musealisering van de oorlog en welke ac-
toren daarbij actief waren. Zo werd in de eerste fase, de jaren na de oorlog tot 1970,
in museale presentaties het accent gelegd op het nationale discours, waarin het ver-
zet en het accentueren van een nationale eenheid leidend waren. De eerste grote
nationale tentoonstelling Weerbare Democratie uit 1946 sprak geheel in deze geest
en was mogelijk gemaakt door de overheid. Bij een aantal andere museale acti-
viteiten in die periode was de overheid in de vorm van het Rijksinstituut voor Oor-
logsdocumentatie (riod) betrokken. Dit gold onder meer voor de bemoeienissen
van het instituut met het destijds meest toonaangevende oorlogsmuseum, het
Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon.

De jaren zeventig lieten een kentering zien. Andere spelers eigenden zich het
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3 Het citaat uit 1905 wordt toegeschreven aan de Spaans-Amerikaanse dichter en filosoof George
Santayana (1863-1952):‘Those who cannot remember the past are condemned to repeat it’.



vormgeven van de geschiedenis van de oorlog toe en verbonden het oorlogsverle-
den aan een sterke morele, politiek-ideologische betekenisgeving. De musealise-
ring van de oorlog werd het domein van politiek-maatschappelijke initiatieven en
organisaties. Met name de Anne Frank Stichting speelde hierin een vooraan-
staande rol. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog werd aangewend om te
waarschuwen tegen verontrustende ontwikkelingen in de samenleving, zoals
rechts-extremisme en herlevend antisemitisme. Vanuit deze maatschappelijke be-
zorgdheid, alsook door de toegenomen aandacht voor de lotgevallen van vervolg-
den en ‘de idealen van het verzet’, kwamen er eind jaren zeventig en in de jaren
tachtig verschillende concrete initiatieven tot musealisering van de oorlog tot
stand. De betrokkenen die de oorlog aan den lijve hadden meegemaakt wilden dat
hun verhaal gehoord werd. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en an-
dere nu beeldbepalende museale instellingen zijn toen opgericht.

Vervolgens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de rol van de overheid, die in de-
ze periode zich het welbevinden van de oorlogsslachtoffers begon aan te trekken
en zich structureel en actief ging bemoeien met het publieke domein.4 In Den
Haag ontstond het besef dat er meer aandacht besteed moest worden aan educatie
over de oorlog en dat de oorlogsmusea hieraan een belangrijke bijdrage konden le-
veren. In het jeugdvoorlichtingsbeleid dat het ministerie van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur (wvc) vervolgens ontwikkelde, zou de oorlog ook een actu-
ele betekenis krijgen: het verleden diende geplaatst te worden in het perspectief
van het heden. Bewustwording van de oorzaken, achtergronden en gevolgen van
de Tweede Wereldoorlog behoorde inzicht te bieden in fundamentele waarden als
vrijheid en democratie.

De aandacht richt zich hier voorts op wat deze overheidsbemoeienissen voor de
museale instellingen inhielden. Aan welke – inhoudelijke – voorwaarden moes -
ten de musea voldoen om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen,
en in hoeverre kregen die gesubsidieerde musea te maken met directe of indirecte
sturing van bovenaf? De musea zagen zich voor een moeilijke taak gesteld. In hoe-
verre slaagden de instellingen erin enerzijds de geschiedenis van de oorlog over-
tuigend te presenteren en anderzijds invulling te geven aan de positie van be-
schermer van morele en ethische waarden, door lessen en waarschuwingen aan de
oorlogsthematiek te relateren?

Een volgend omslagpunt diende zich midden jaren negentig aan. De vijftigjari-
ge herdenking van de bevrijding leek voor de overheid aanleiding haar jeugdvoor-
lichtingsbeleid bij te stellen. Evaluatie van het beleid noopte tot andere besteding
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4 Naar het proces van de overheidsbemoeienissen ten aanzien van de herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog, mede in relatie tot het institutionaliseringproces van herinneringsgemeenschappen,
wordt een dissertatieonderzoek verricht door Puck Huitsing. Zie: http://niod.nl/nl/projecten/
de-institutionalisering-van-de-herinnering (geraadpleegd 6 november 2013).



van de gelden, maar er waren ook inhoudelijke accentverschuivingen. In de herin-
nering aan de oorlog was er belangstelling voor andere thema’s en gebeurtenissen,
en kregen ook andere herinneringsgroepen aandacht. In dit verband komt een lang
onderbelicht aspect aan de orde: de musealisering van de Indische herinnering. In
dit hoodfstuk wordt ingegaan op de veranderende benadering van de oorlogsge-
schiedenis en de vernieuwde museale inrichtingen, die de oorlogs- en verzetsmu-
sea al dan niet onder invloed van het aangepaste overheidsbeleid realiseerden.

De belangrijkste koerswijziging van het overheidsbeleid in de jaren negentig is
het verleggen van de nadruk naar het herdenken en het vormgeven van de herin-
nering aan de vervolging en terreur van de oorlog op de plek zelf, met name de
voormalige kampen in Nederland. Het Nationaal Herinneringscentrum Kamp
Westerbork, het Nationaal Monument Kamp Vught en in een later stadium het
Nationaal Monument Kamp Amersfoort kregen een kernfunctie toebedeeld. Ook
de Hollandsche Schouwburg heeft na verloop van tijd deze positie verkregen. Om-
dat de Schouwburg verbonden is met het Joods Historisch Museum, dat weer on-
der de zorg van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw) valt
ligt de relatie met het departement van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws)
iets anders.5 Als laatste verwierf het Indisch Herinneringscentrum deze ‘be-
schermde’ nationale status. Het centrum is weliswaar niet gevestigd op een direct
met de oorlog verbonden historische locatie, maar op landgoed Bronbeek was
door een veelheid aan opgerichte ‘Indische monumenten’ inmiddels een symbo-
lische en aansprekende herinneringsplek ontstaan.

De consequenties van het aangepaste jeugdvoorlichtingsbeleid van het mi-
nisterie van vwswaren voor het Verzetsmuseum Amsterdam, het Nationaal Oor-
logs- en Verzetsmuseum Overloon en het Anne Frank Huis dat er in de jaren 
negentig een eind kwam aan de structurele subsidies. Deze musea kregen een over-
gangsregeling aangeboden, waarna zij evenals de andere musea konden meedin-
gen naar projectsubsidies die in de lijn lagen van het beleid ‘Tweede Wereldoorlog
– Heden’. Bij het toekennen van subsidies aan museale uitingen werd vooral geke-
ken of de aandacht voor de universele grondrechten voldoende tot zijn recht
kwam. Een aantal voorbeelden laat zien dat musea aan deze aanwijzing op ver-
schillende, niet altijd overtuigende wijze, invulling gaven.
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5 Over ‘de Hollandsche Schouwburg als lieu de mémoire’ in internationaal perspectief verricht 
David Duindam een promotieonderzoek dat eind 2014 voltooid zal zijn. Het onderzoek is een
samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Joods Historisch Museum
(jhm) en maakt deel uit van de nwo-onderzoeksprogramma ‘Dynamiek van de Herinnering’. 
Zie: http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/d/u/d.a.duindam/
d.a.duindam.html (geraadpleegd 6 mei 2013). Frank van Vree, Hetty Berg en David Duindam (red.),
De Hollandsche Schouwburg. Theater, deportatieplaats, plek van herinnering (Amsterdam, 2013). Zie ook:
Edward van Voolen, ‘De Hollandsche Schouwburg’, in: Madelon de Keizer en Marije Plomp (red.),
Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren (Amsterdam 2010), p. 226-233.



De laatste jaren ligt de moreel-ethische boodschap die ook vanuit de overheid
wordt gepropageerd veelal op het terrein van wat actief burgerschapsvorming
wordt genoemd, waarbij wordt gekeken naar de rol die de oorlogsmusea hierin
kunnen spelen. Als voorbeeld van een recent gerealiseerde museale presentatie
wordt in dit hoofdstuk tot slot de benadering van het nieuwe Fries Verzetsmuseum
toegelicht. Nader wordt ingegaan op overwegingen en uitgangspunten die bij de
inrichting van dit museum hebben meegespeeld. Welke ‘boodschap’ wil het mu-
seum uitdragen en voor welke vorm is gekozen?

WEERBARE DEMOCRATIE

Dat bij museale initiatieven rond de oorlog morele overwegingen en betekenisge-
ving een belangrijke rol spelen, werd al direct duidelijk bij de eerste grote nationa-
le tentoonstelling die kort na de oorlog werd gehouden. Op 1 maart 1946, nog geen
tien maanden na de bevrijding, werd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam onder de
strijdbare en politiek getinte titel de expositie Weerbare Democratie geopend.6 Deze
met overheidssteun gerealiseerde expositie werd gehouden in een fase waarin de
Nederlandse samenleving de gevolgen en de ware omvang van de oorlog nog nau-
welijks kon overzien, laat staan goed interpreteren. Het zwaar op de proef gestelde
land hunkerde naar een gevoel van nationale saamhorigheid. Gehavend, maar niet
gebroken wilde men terugvallen op een gedeelde trots en zich richten op de posi-
tieve inbreng van landgenoten tijdens de oorlog. Nadrukkelijk op de voorgrond
stond dat Nederland heldhaftig verzet geleverd had tegen de Duitse bezetter. Ver-
zet was de norm. Zo waren de eerste opgerichte gedenktekens een eerbetoon aan
gesneuvelde militairen, maar vooral aan omgebrachte verzetsstrijders. Boeken die
verschenen betroffen veelal verzetsliteratuur, veel voormalige illegale bladen wa-
ren ‘bovengronds’ voort blijven bestaan, oud-verzetsmensen namen in de politiek
aanvankelijk vooraanstaande posities in en koningin Wilhelmina verleende de
stad Amsterdam, ter gelegenheid van de eerste herdenking van de Februaristaking
uit 1941, het officiële predicaat ‘Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig’. Voor nu-
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6 In het eerste jaar na de bevrijding werden in het hele land exposities over het verzet gehouden. Zo
presenteerde het Stedelijk Museum in Amsterdam in de zomer van 1945 Het vrije boek in onvrije tijd,
een expositie over illegale boekpublicaties verschenen tijdens de oorlog. Een gelijksoortige tentoon-
stelling was dat najaar te zien in het Museum Boymans Rotterdam, getiteld: In het verborgene gedrukt.
Eveneens in Amsterdam werd in augustus 1945 in De Bijenkorf een tijdelijke tentoonstelling in -
gericht die geheel gewijd was aan het verzet van de in september 1944 opgerichte Nederlandse
Binnenlandse Strijdkrachten. In ‘enkele dagen’ bezochten 20.000 mensen deze expositie. Voorts
waren er tentoonstellingen over het verzet in Leeuwarden, Groningen en Utrecht te bezichtigen.
Tentoonstelling. In het verborgene gedrukt, Museum Boymans Rotterdam 21 october – 24 november 1945,
brochure, niod Br. 8379 en B. Riezouw, ‘Geheimen der illegaliteit onthuld. Tentoonstelling in 
“De Bijenkorf”’, De Waarheid, 22 augustus 1945.



ance was geen plaats en vergeten leek het feit dat de grote meerderheid van de
Nederlanders zeker in de eerste jaren van de bezetting zich had aangepast aan het
beleid van de bezetter.7 Direct na de oorlog was het nationale thema: eensgezind
moest de herwonnen nationale onafhankelijkheid tot een succes gemaakt wor-
den.8 De tentoonstelling Weerbare Democratie paste in deze tijdsgeest.9

De Stem van Nederland, onafhankelijk weekblad en voortzetting van het Lon-
dense Vrij Nederland, beschreef de inrichting van de tentoonstelling als volgt:

Veel materiaal uit den verzetsstrijd is hier bijeengebracht: realistische foto’s,
gegevens over de illegale pers, documenten en montages. In aparte nissen
vindt men tal van speciale onderwerpen behandeld: de spoorwegaanslagen 
bijvoorbeeld terwijl er ook een illegale drukkerij is. [...] Het verzet van kunste-
naars, kerken, scholen, de spionageverbindingen, de financiering en de falsifi-
caties worden alle behandeld, terwijl ten slotte het gewapend verzet en de
Binnenlandse Strijdkrachten in een aparte ruimte zijn ondergebracht.10

Kern van de expositie waren de creaties van een tiental kunstenaars. Hun om-
vangrijke schilderingen beeldden verschillende facetten uit van de bezetting in re-
latie tot het verzet. De namen van de kunstenaars werden niet genoemd, want de
tentoonstelling wilde uitdrukken dat de ‘weerstand’ iets was van het gehele Neder-
landse volk, van naamlozen.11 Het slot van de expositie bestond uit een kolossale
schildering, van naar later bleek de hand van de kunstenaar Charles Eyck (zie af-
beelding 9). Het werk zou dienen als een voorstudie van zijn bekende ‘Bevrij-
dingsglas’ in de Sint-Janskerk in Gouda uit 1947. Dit glas-in-loodraam is in alle op-
zichten kenmerkend voor de herinnering van de eerste naoorlogse jaren, vooral
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7 Peter Romijn, ‘Burgemeester in oorlogstijd’, in: De Keizer en Plomp (red.), Een open zenuw., 
p. 117.
8 J.C.H. Blom, ‘Oorlog na de oorlog’, in: J.C.H. Blom, In de ban van goed en fout. Geschiedschrijving
over de bezettingstijd in Nederland (Amsterdam 2007), p. 123. Eerder gepubliceerd in Contactblad 
Stichting 1940-1945 (najaar 2004) en Icodo-info (december 2004), nr. 2.
9 Met overheidssteun was Weerbare Democratie vervaardigd in opdracht van de Grote Advies Com-
missie der Illegaliteit (gac), die in de zomer van 1944 uit een bundeling van verzetsgroepen was
ontstaan met de intentie plannen te maken voor het naoorlogse Nederland. Voorzitter van het ten-
toonstellingscomité was jhr. Willem J.H.B. Sandberg, oud-verzetsman en directeur van het Stede-
lijk Museum in Amsterdam. De tentoonstelling was – in aangepaste vorm – onder meer te zien in
Rotterdam en Almelo.
10 ‘“Weerbare Democratie” De groote verzetstentoonstelling in de Nieuwe kerk te Amsterdam’, 
De Stem van Nederland, 16 maart 1946.
11 De kunstenaars waren Charles Eyck, Charles Roelofsz, Lex Metz, Lex Horn, Theo Kurpers-
hoek, Jan Brons, C. Timmer, Gerrit van ’t Net, Hans van Noorden en Daan Wildschut. Het ont-
werp van de verhaallijn van de schilderingen was ontworpen door oud-verzetsman Henk van Rand -
wijk.



door de expliciete verwijzing naar nationale en christelijke waarden.12 De geschie-
denis van de oorlog kreeg een plek binnen de gevestigde geloofs- en politieke 
opvatting, waarbij de blik gericht was op de toekomst. In de traditie van de histo-
rieschilderkunst verbond Charles Eyck facetten uit de oorlogsgeschiedenis met
elementen uit de klassieke mythologie en de Bijbel. Zo zijn in het kunstwerk in de
tentoonstelling Weerbare Democratie, evenals in het monumentale glas-in-lood-
raam, vier voortsnellende apocalyptische ruiters die dood en verderf zaaien afge-
beeld (Openbaringen 6). Op het schild van een van de ruiters is duidelijk een 
hakenkruis te zien, dat overigens in de latere glas-in-loodversie is weggelaten. Ver-
spreid over de afbeelding op de achtergrond taferelen van oorlog en rampspoed:
huizen in vlammen, een razzia op weerloze burgers en een groep opgepakte men-
sen die door een Duitse soldaat met hakenkruisband om op de grond wordt ge-
drukt. Aan galgen opgehangen verzetsstrijders. Centraal in het beeld: vijf mensen
die, nazi-affiches en pamfletten vertrappend, fier en ongebroken als een verlossing
uit het oorlogstafereel de vrijheid en de toekomst tegemoet treden. Duidelijk
zichtbaar is de nationale driekleur als symbool van verzet in oorlogstijd en vreug-
de vanwege de bevrijding. In het midden een man en een vrouw, van wie de man
het v-teken met zijn vingers maakt. De afbeelding straalt patriottisme, helden-
moed en nationaal herstel uit. Zowel op dit schilderij van Charles Eyck als in de an-
dere uitingen in de tentoonstellingen ging de aandacht uit naar verzetsstrijders,
politieke gevangenen en soldaten die offers hadden gebracht voor de vrijheid van
het land en het in ere houden van de democratische waarden.

Ook in de brochure die ter gelegenheid van de expositie verscheen, werd het ver-
zet onverholen op een voetstuk geplaatst en kreeg het omvangrijke proporties toe-
gemeten:

Zonder de medewerking van het overgrote deel van de bevolking zou het ver-
zet, zoals wij het kennen onmogelijk zijn geweest. [...] Onze overwinningen
danken wij aan de eendracht en de saamhorigheid, die als nimmer te voren on-
der ons leefden. [...] Niet alleen om de vrijheid, maar tevens om recht en men-
selijkheid zijn wij in opstand gekomen. Dit lag enerzijds aan ons volkskarakter
en onze nationale traditie die beiden getuigen van een sterk gevoel voor recht
en van een neiging voor de zwakkeren in de bres te springen.13

Op het verzet waarvan de eer ‘ons allen, onverdiend gelijkelijk ten deel valt’, kon
men trots zijn, is verder in de brochure te lezen. De geest van het verzet moest ook
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12 Frank van Vree, ‘Door de ogen van de slachtoffers. De gevaren van een beperkt perspectief op de
Tweede Wereldoorlog’, Kleio, jaargang 52, april 2011, nr. 2.
13 Weerbare Democratie. Tentoonstelling van het verzet in de Nieuwe Kerk op de Dam Amsterdam, maart
1946, brochure bij tentoonstelling (Amsterdam, 1946). niod, Br. 8600, p. 6-7. 



voor het naoorlogse Nederland richtinggevend zijn. Want, zo luidde de conclusie:
‘Het verzet is geweest een algemene strijd om Nederlands vrijheid, om recht en
menselijkheid tegen de rechtstreekse bedreigingen daarvan’. De Grote Advies-
commissie der Illegaliteit (gac) streefde met de tentoonstelling naar ‘geestelijke
verdieping’. Het verzet had méér opgeleverd dan alleen het bestrijden van de be-
zetter. Er waren ‘grenzen overschreden’ en ‘kloven overbrugd’. De oorlog was een
strijd tegen de ‘tirannie’ en een worsteling om het behoud van democratische rech-
ten. De waarde van ‘menselijkheid’ was samengebracht in het woord ‘democratie’
en dat was iets om te beschermen en veilig te stellen, aldus de samenstellers.14

Een antwoord op de vraag wat nu feitelijk onder ‘democratie’ verstaan moest
worden, werd echter angstvallig vermeden. Dit leidde tot stevige kritiek. Voorma-
lige verzetskranten die na de oorlog als reguliere bladen verschenen, roerden zich.
De Vrije Katheder, de voorzetting van de gelijknamige krant van het kunstenaars-
verzet, vond de titel van de expositie ongepast en hypocriet. Het blad was van me-
ning dat in de eerste naoorlogse maanden in Nederland de ‘weerbare democratie’
opzij was gezet en slechts als een machteloze schijnvertoning beschouwd moest
worden. Het ingestelde noodkabinet werd gezien als een bedreiging voor de zo ge-
wenste staatkundige vernieuwingen.15 Het communistische oud-verzetsblad
Spartacus vond de expositie een ‘oer-burgelijke geest’ uitstralen en hekelde de roos-
kleurige voorstelling van het verzet. ‘De verkeerde “voorlichting” wil het volk doen
geloven dat de Nederlandse “natie” met uitzondering van de “moffenknechten”
als één grote held zich verzet heeft tegen de bezetters’.16 Vrij Nederland vond even-
eens dat er een overtrokken en daardoor verkeerd beeld van het verzet werd ge-
toond. Er dreigde ongewenste legendevorming te ontstaan. Volgens het weekblad
wekte de tentoonstelling de indruk ‘dat het verzet in de afgelopen jaren in het 
centrum van het nationale en kerkelijke leven stond. Geestelijk gezien was dat 
zo, maar feitelijk leek het er niet op’.17 De Zwerver, orgaan van de voormalige Lan-
delijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en Landelijke Knokploegen
(lo/lkp), verweet de samenstellers struisvogelpolitiek te bedrijven. Ze hebben
de mond vol van ‘democratie’, maar hadden de vraag moeten beantwoorden of de
politieke constellatie van vóór 1940 in democratische zin weerbaar was, aldus het
blad.18 De ook al voor de oorlog verschijnende De Groene Amsterdammer reageerde
al op de uitgangspunten vóór de expositie was ingericht. Het blad hekelde de doel-
stelling dat de geest van het verzet levend gehouden zou moeten worden. De be-
zetting was een andere tijd, waarin een andere strijd moest worden gevoerd. Een
tijd die niet te vergelijken is met de tijd van wederopbouw en herstel. De Groene Am-
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14 A.v., p.6.
15 Petra E. Eldering, ‘Weerbare Democratie’, De Vrije Katheder, 8 maart 1946.
16 ‘Weerbare Democratie’, Spartacus, 9 maart 1946.
17 ‘Klimmende legenden’, Vrij Nederland, 23 maart 1946.



sterdammer zou zich er wel in kunnen vinden als de benadering geweest zou zijn
‘den geest van de illegaliteit te toonen en daarmede het leven van die weerbaarheid
der democratie tot nieuwe impulsen te wekken’. Het commentaar eindigde echter
positief. De tentoonstelling was een aanrader en de educatieve waarde van de ex-
positie werd onderkend: ‘Men ga dat zien en putte er de lessen uit’.19

De reacties op Weerbare Democratie lieten zien dat het voormalige verzet verdeeld
was. Er leefden politiek tegengestelde verwachtingen over de inrichting van de
Nederlandse samenleving. Velen rekenden erop dat met het beëindigen van de
oorlog de maatschappij onder invloed van de ‘geest van het verzet’ op een andere
leest geschoeid zou worden. Maar vernieuwing bleef uit. Spoedig bleek dat de
vooroorlogse verzuilde verhoudingen in Nederland waren teruggekeerd en de po-
litieke cultuur weer bepaalden. Deze ontwikkelingen waren van invloed op de
onderlinge banden binnen het voormalig verzet. Tijdens de bezetting was ‘het’
verzet al een onsamenhangend geheel van politieke en religieuze groeperingen ge-
weest, maar toen was er nog sprake van een sterk bindend element: de gedeelde af-
keer tegen de bezetter en de nsb. De onenigheid die na de bevrijding ontstond over
vernieuwing of herstel zette de vooroorlogse politieke tegenstellingen weer op
scherp.20 De eerste decennia na de oorlog zou deze scheiding der geesten de onder-
linge verhoudingen in het voormalige verzet domineren. Met name aanhangers
van het communisme kregen de zwarte piet toegespeeld. Tijdens de oorlog werd
het communistische verzet al met argusogen bekeken, maar onder invloed van de
Koude Oorlog raakten communisten steeds meer geïsoleerd.

Het ontbreken van eensgezindheid onder oud-illegalen en de vertwijfeling over
de opbouw en inrichting van een nieuw Nederland kwamen in feite al tot uiting in
het affiche bij de tentoonstelling Weerbare Democratie (zie afbeelding 10). De be-
roemd geworden afbeelding van schilder, graficus en ontwerper Dick Elffers toont
een angstig en onzeker kijkende man met hoed en een geweer op zijn rug tegen een
dreigende roodzwarte achtergrond. De geportretteerde figuur staat voor de gewo-
ne Nederlander die onvoorbereid, maar gewapend de democratie en de rechtsstaat
moest verdedigen. Maar de beeltenis straalt ook de vertwijfeling en bezorgdheid
uit over hoe het verder moest met de Nederlandse samenleving. Een afkeer van het
verleden, maar ook een verlies van optimisme. Elffers, die tijdens de oorlog actief
was in het verzet, gaf hiermee ook uiting aan zijn persoonlijke teleurstelling. Met
de kring rond het voormalige kunstenaarsverzet, verenigd in De Vrije Katheder,
koesterde hij de droom van een naoorlogse socialistische hervorming van de
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samenleving. De hoop bleek ijdel. Het affiche, dat door de afbeelding een weinig
heldhaftige en weinig zelfverzekerde indruk van het verzet weergaf, werd hem
door diegenen die het verzet vooral als een fiere, onverschrokken nationale uiting
zagen dan ook niet in dank afgenomen.21

Elffers, voor wie de herinnering aan de oorlog een belangrijke inspiratiebron
was, zou tot in de jaren tachtig een vooraanstaande rol spelen in de museale ver-
beelding van de oorlog. Zo verzorgde hij onder meer de inrichtingen van de ten-
toonstelling Mooie Vrijheid!? (1970), de vaste exposities in het Nederlands Ausch-
witz-paviljoen in Polen (1980) en het Herinneringscentrum Westerbork (1983),
evenals de inrichting van de nieuwe behuizing van het Nationaal Oorlogs en Ver-
zetsmuseum in Overloon (1985).

De kritiek op de tentoonstelling Weerbare Democratie had trouwens geen nadeli-
ge invloed op de publieke belangstelling. De expositie in De Nieuwe Kerk trok in
het voorjaar van 1946 maar liefst 160.000 bezoekers.22 De tentoonstelling beant-
woordde aan een sterke en breed levende behoefte de confrontatie met de oor-
logsjaren te willen zien vanuit het perspectief van de gezamenlijke overwinning op
de Duitse nationaalsocialistische overheerser. Er werd geappelleerd aan een col-
lectief gevoel van rechtvaardigheid en trots. De boodschap was positief: het verzet
was niet voor niets geweest. Het vertrouwen in een betere toekomst werd gevoed
en dat sprak de bezoeker aan, ondanks de perikelen over het politieke herstel. De
kritische reacties op de expositie lieten tegelijkertijd ook de emotionele gevoelig-
heid en politieke geladenheid van de thematiek zien. In dit krachtenveld werd de
oorlog, en vooral het verzet tegen de ‘tirannie’, direct als een moreel ijkpunt gezien.
De tentoonstelling Weerbare Democratie werd inzet van een maatschappelijk en po-
litiek debat over rol en betekenis van het verzet en, daaraan verbonden, over het be-
lang van en de omgang met democratische waarden.

MUSEALE ACTIVITEITEN 1945-1970,  HET RIOD

In de eerste naoorlogse decennia speelde het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu-
mentatie een sleutelrol in de musealisering van de oorlog. Het riod, ingesteld di-
rect na de bevrijding op 8 mei 1945, had als taak het documenteren van de Tweede
Wereldoorlog en te komen tot een wetenschappelijke geschiedschrijving van het
Koninkrijk der Nederlanden in 1940-1945. Het instituut hield zich daarbij na-
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21 Max Bruinsma, Dick Elffers & de kunsten. Een leest heeft drie voeten. (Amsterdam, 1989), p. 24-25.
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drukkelijk ook bezig met de maatschappelijke inbedding van de wetenschappe-
lijke inspanningen door zich te richten op publieksgerichte activiteiten, waaron-
der het organiseren van tentoonstellingen.23 In hetzelfde jaar van de expositie
Weerbare Democratie stelde Oorlogsdocumentatie de reizende tentoonstelling
Nederland in Oorlogstijd samen (zie afbeelding 11). Deze expositie was compact van
opzet, waardoor zij eenvoudig verschillende plaatsen in het land kon aandoen. Ter
gelegenheid van het te houden internationaal congres van de Vereniging van Ex-
Politieke gevangenen uit de Bezettingstijd (Expogé) in Enschede, kreeg de Twent-
se stad eind september 1946 de primeur.24

Deze riod-expositie riep in tegenstelling tot Weerbare Democratie geen discus-
sie op. De presentatie kende dan ook geen uitgesproken politieke opzet. De ten-
toonstelling had indirect de bedoeling de activiteiten van het instituut onder de
aandacht te brengen en om particulieren te stimuleren hun persoonlijke archief-
en documentatiemateriaal over te dragen. In een ‘platte’ presentatie van docu-
menten en foto’s werd een selectie van de oogst van de voorafgaande vijftien maan-
den getoond. Er waren opzienbarende stukken bij, zoals het originele dagboek 
van nsb-leider Anton Mussert, originele documenten ondertekend door Adolf
Hitler, Heinrich Himmler en Alfred Rosenberg, evenals de originele onderteken-
de geallieerde-Duitse capitulatieovereenkomst uit mei 1945. Een opmerkelijk do-
cument dat in de media veel aandacht kreeg was de tekst van het laatste radiopraatje
van de beruchte nsb-propagandist Max Blokzijl, dat nog op de ochtend van 6 mei
1945 is uitgezonden. Handgeschreven had Blokzijl op het laatste moment de slot-
woorden ‘tot morgen 7.20 uur luisteraars’ doorgestreept en gewijzigd in: ‘Wij ko-
men terug luisteraars!!’.25

Mede omdat de expositie op verzoek van de gac tot stand was gekomen, lag het
voor de hand dat ook in de tentoonstelling Nederland in Oorlogstijd het verzet cen-
traal zou staan. Afgaande op het publicatieplan van Oorlogsdocumentatie, waarin
de nadruk lag op het ‘massale, collectieve verzet’, was dat ook niet onwaarschijn-
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23 In 1946 werd een tijdelijke afdeling ‘tentoonstellingen’ in het leven geroepen, die onder leiding
stond van P. Hartman, niod archief Correspondentie ‘Nederland in Oorlogstijd’ 1946/1947, 
nr. 1131, map 1. Nederland in Oorlogstijd, 1e jaargang nummer 16, 16 november 1946.
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derland in Oorlogstijd’ te zien in Maastricht ( 23 oktober-30 oktober, 8800 bezoekers), Heerlen 
(15 november-24 november 1946, aantal bezoekers onbekend), Eindhoven (december 1946, 
aantal bezoekers onbekend), Middelburg (24 januari-1 februari 1947, 1557 bezoekers), Den Bosch
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Verzetstentoonstelling’ die te zien was in Arnhem en Apeldoorn. Nederland in Oorlogstijd, 1e en 
2e jaargang 1946/1947 en Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Jaarverslagen 1946 en 1947, 
niod Per 1279. niod archief Correspondentie ‘Nederland in Oorlogstijd’ 1946/1947, nr. 1131, 
map 1 en 2.
25 René Kok, Max Blokzijl. Stem van het nationaal-socialisme (Amsterdam 1988), p. 104.



lijk.26 De ondergrondse strijd tegen de bezetter kreeg inderdaad volop aandacht,
maar dat was al met al nog redelijk gedoseerd. L. de Jong, de directeur van het in-
stituut en samensteller van de tentoonstelling, had gekozen voor het volgen van
een chronologische lijn van de oorlogsgeschiedenis, geïllustreerd door aanspre-
kende historische documenten en foto’s. Zo kwam in zijn overzicht ook de Joden-
vervolging aan bod, een aspect dat in Weerbare Democratie geheel ontbrak – of het
had de Februaristaking moeten zijn, doch daar lag de nadruk op de staking als ver-
zetsactie, en niet op de aanleiding daartoe. Afgezien van een sterk accent op het ver-
zet was de expositie Nederland in Oorlogstijd meer een feitelijke weergave van de be-
zettingsgeschiedenis. De Jong had ook een ‘boodschap’ met de presentatie, die
voortkwam uit de taak die hij voor het instituut zag. Zijn intentie was

den bezoeker de jaren van oorlog en bezetting te doen herbeleven opdat, zoo 
mogelijk, de groote gedachten die nood en onderdrukking in hem deden ont-
staan, opnieuw wakker worden. Want hoewel het Rijksinstituut voor Oorlogs-
documentatie een wetenschappelijke instelling is, heeft het niet alleen een we-
tenschappelijke, maar ook, zoo men wil, een moreele of moreel-staatkundige
taak: bezinning op het nationaal-socialistische gevaar, waaraan het Nederland-
sche volk zich eerst ten koste van zoo vele en zoo zware offers heeft ontwor-
steld.27

Het riodhad naast het verrichten van historisch verantwoord onderzoek ook een
ethische of politiek-morele taak te vervullen, aldus De Jong. Het instituut bracht
zichzelf daarmee in een lastig parket. Deze morele taakstelling stond op gespan-
nen voet met de veronderstelde onafhankelijke status als wetenschappelijke
onderzoeksinstelling en dat was als ‘rijks’-instelling al lastig genoeg. In de praktijk
kwam het erop neer dat het riod, als overheidsinstituut, toch zo veel mogelijk een
moreel terughoudende opstelling aannam en zich in publieksgerichte uitingen
probeerde te beperken tot een strikte historische benadering, vanuit het idee dat
vooral de feiten voor zich zouden spreken.

De meeste museale activiteiten rond de oorlog vonden in de eerste jaren na 
de bevrijding plaats in het oorlogsmuseum in Overloon. Het museum, dat in 1946
was opgericht, trok veel publiek: tot aan 1960 tussen de 60.000 en 70.000 bezoekers
per jaar.28 Overloon was in die periode het enige aansprekende museum in Neder-
land, met als grote publiekstrekker de achtergelaten tanks en andere militaire voer-
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26 Het riod had monografieën in voorbereiding over de Februaristaking, de April-Meistakingen
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en het Schoolverzet.
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26 september 1946.



tuigen in het museumpark. De ambities van het museumbestuur reikten echter
verder. Het nationale verhaal van de oorlog en vooral dat van het verzet moest ver-
teld worden. Het museum diende opgewaardeerd te worden tot een ‘nationale’ 
instelling, waarvoor uitbreiding met een verzets- en documentatieafdeling een
noodzaak was. Het museum deed een landelijke oproep aan alle organisaties 
van het voormalige verzet om materiaal af te staan.29 De aspiraties van ‘Overloon’
konden rekenen op steun van het kabinet. Voorwaarde was dan wel dat het mu-
seum ook een nationaal aanzien moest krijgen. Er kwam vervolgens een nieuw 
bestuur waarin zitting hadden: vertegenwoordigers van de belangrijkste oud-
verzetsorganisaties, de Bond van Nederlandse Militaire Slachtoffers en de Stich-
ting 1940-1945. In 1960 kreeg het museum zijn gewenste officiële nationale status
toegekend en werd de naamgeving formeel gewijzigd in ‘Nationaal Oorlogs- en
Verzetsmuseum’. Een jaar later werd in de Tweede Kamer het curatorium van het
museum geïnstalleerd, bestaande uit prominente Nederlanders, met als voorzit-
ter oud-premier Willem Drees.30 Het riod, onder leiding van L. de Jong, bijge-
staan door de Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmacht, was belast met de
herinrichting.

Bestuur en curatorium van Overloon stonden vervolgens een stevige koerswij-
ziging voor. Het museumpark met zijn oorlogsmaterieel zou onveranderd blijven,
maar het nieuw ingerichte documentatiegedeelte moest een ‘vredesbevorderende
en educatieve betekenis’ benadrukken.31 De museale inrichting die De Jong samen
met zijn naaste riod-medewerker Harry Paape daarop ontwikkelde, ging uit van
een uitgebreid historisch overzicht van de oorlogsjaren.32 Verdeeld over veertig
thema’s, chronologisch opgebouwd en geplaatst in een nationale context, kwam
een veelheid aan aspecten van de bezettingstijd aan bod. De presentatie had veel
weg van een ruimtelijk geschiedenisboek. Er werden vooral veel documenten en
foto’s getoond, die samen met een beperkt aantal vitrines met driedimensionale
objecten dienden als ondersteuning van de informatieve ‘geschiedenisles’. Een
metersgrote foto van een vredig weidelandschap met grazende koeien bij de entree
van de expositie symboliseerde het onschuldige, niet op oorlog ingestelde Neder-
land aan de vooravond van de Duitse inval. Een aantrekkelijk geconstrueerd ele-
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28 Opgave bezoekersaantallen verstrekt door Erik van den Dungen, directeur Oorlogsmuseum
Overloon, 14 september 2013.
29 Oproep van de Stichting Oorlogsmuseum Overloon, H. van Daal, secretaris, De Vrije Stem, 
21 september 1946.
30 Erik Somers, ‘Overloon’, in: De Keizer en Plomp (red.), Een open zenuw, p. 436.
31 Jan W.V. van Lieshout, De Stamboom van een museum. Van Slagveld naar vredesteken
(Overloon 2006), p. 13.
32 Gedetailleerde beschrijving van de thematische indeling van het ‘Documentatiegebouw’ in:
Geestelijk Weerbaar, orgaan van de Nationale Federatieve Raad van het Voormalige Verzet Neder-
land, 1968, p. 21-25.



ment in de presentatie was de nagemaakte kiosk, waarin tijdschriften en kranten
uit de oorlog waren uitgestald.

De inrichting van het museum in Overloon kwam sterk overeen met de opzet
van de documentaire reeks De Bezetting van L. de Jong, die in dezelfde periode op
de Nederlandse televisie was te zien. Voor De Bezetting had De Jong een overzicht
van de oorlogsgeschiedenis van Nederland en de koloniën opgedeeld in 21 afleve-
ringen. Al deze onderwerpen kwamen ook in Overloon terug, waarbij de periodi-
sering met korte aanloop strikt beperkt bleef tot de oorlogsjaren en niet werd in-
gebed in een breder historisch verband. In de museale presentatie kregen het ver-
zet en, onder invloed van de Sectie Militaire Geschiedenis, de militaire aspecten
verhoudingsgewijs meer accent dan de andere thema’s. Zo was er ruime aandacht
voor de mobilisatie, de meidagen van 1940, de Nederlandse krijgsmacht overzee
en de geallieerde bevrijdingsoperaties in 1944-1945. De presentatie sloot daarmee
aan bij het bestaande nationale discours waarin de militaire inzet en de rol van het
verzet domineerden. Toch was ook een kentering waarneembaar naar meer diver-
siteit in de herinnering aan de oorlog. De Jodenvervolging kreeg in deze nieuwe in-
richting in Overloon beduidend meer aandacht dan in de vorige presentatie. Het
sluitstuk van de presentatie was de Chapelle Ardente van kunstenaar en oud-Bu-
chenwald-gevangene Henri Pieck. In de serene ruimte werd het resultaat van de
oorlog gesymboliseerd: de vele kruizen gaven weer dat Europa overdekt was met
graven, inslaande granaten toonden de verwoestingen en prikkeldraad de terreur
en het gevangenschap. Uit een urn, afkomstig van het kamp Bergen-Belsen,
brandde de eeuwige vlam. Als officiële openingshandeling ontstak prinses Irene
op 23 mei 1960 deze vlam in de chapelle (zie afbeeldingen 12 en 13).

Bij de installatie van het curatorium van het museum in 1961 lichtte De Jong toe
dat de presentatie inhaakte op de behoefte dat ‘men wil vasthouden aan wat men
heeft ondergaan. Het gaat om de kwetsing van het nationale rechtsgevoel, het ge-
loof en de overtuiging, waarvan men getuigenis wil afleggen’.33 In de kort daarop
gewijzigde statuten van het museum werd de nieuwe koers omschreven die het
met de herinrichting was ingeslagen. Naast de exploitatie en het beheren van de
collectie wilde het museum nadrukkelijk voorlichting over de Tweede Wereld-
oorlog geven aan de jeugd. Het museum beoogde ‘het levend houden onder het
Nederlandse volk en vooral onder de jeugd van de herinneringen aan de verzets-
feiten in de jaren 1940-1945 en van de drijfveren, welke in die jaren tot het Verzet
van het Nederlandse volk hebben geleid’.34 De Jong omschreef de taak van het mu-
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33 L. de Jong, ‘Bezinning op de bezetting ’Voormalig Verzet Nederland, 2 november 1961. Rede 
uitgesproken door L. de Jong ter gelegenheid van de installatie van het curatorium van het museum
op 28 september 1961.
34 Statuten van de ‘Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum’ in Overloon,
Notariële akte opgesteld door notaris Ch.P.L. van der Mast, Vierlingsbeek 15 november 1963. 
Archief Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon, s1.



seum kort en bondig: ‘eren en leren’.35 De directeur van het riod signaleerde
voorts een algemeen groeiende belangstelling voor de bezettingsgeschiedenis. De
hoge bezoekersaantallen van het museum in Overloon waren hiervan een tastbaar
bewijs. Alleen al op de eerste zondag na de heropening in 1960 waren er 4000 be-
zoekers geteld en binnen tweeënhalve maand werd de honderdduizendste bezoe-
ker verwelkomd.36 De bezoekersaantallen van ‘Overloon’ namen vervolgens jaar-
lijks toe, tot een jaarlijks gemiddelde van meer dan 200.000 bezoekers in de jaren
zeventig, met als topjaar 1977 met 233.600 betalende bezoekers.37

De bemoeienissen van het riod bij nationale tentoonstellingen hielden aan. In
1970 was het instituut nauw betrokken bij de totstandkoming van de tentoonstel-
ling Mooie Vrijheid!?, een nationale tentoonstelling ter gelegenheid van 25 jaar be-
vrijding in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Adjunct directeur Harry Paape coör-
dineerde de expositie (zie afbeelding 14).38 In de begeleidende brochure stelde hij
dat de afstand tot de oorlog groeit en dat de jaren ’40-’45 geschiedenis worden. ‘Wat
voor de één herinnering is, is voor de ander geschiedenis’. De tentoonstelling be-
oogde de begrippen ‘vrijheid’ en ‘onvrijheid’ in historisch perspectief te plaatsen.
Maar een uitgesproken standpunt nam het riod daarbij niet in. De geschiedenis
moest voor zich spreken, gaf Paape aan: ‘deze tentoonstelling geeft geen antwoor-
den, geeft geen oplossingen. Hij draagt slechts in woorden, beelden, klanken, de
bouwstenen aan. Elke bezoeker zal daarmee zijn eigen voorstelling bouwen, er zijn
eigen conclusies uit trekken’.39

In vergelijking met de herinrichting van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmu-
seum in Overloon in 1960 was de aanpak veranderd. De historische voorstelling,
waarvoor het riod inhoudelijk verantwoordelijkheid droeg, was nu in een brede-
re en meer internationaal georiënteerde historische context geplaatst. De ontwik-
kelingen van het nationaal-socialisme in Duitsland, het fascisme in Italië en de
toenmalige internationale politieke gebeurtenissen werden belicht. Ook de jaren
dertig in Nederland kwamen aan bod: de crisis, de naar binnen gekeerde neutrali-
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35 ‘Nederlands Nationaal Oorlogsmuseum. Curatorium geïnstalleerd’, Voormalig Verzet Nederland,
12 oktober 1961.
36 De Nieuwe Dag, 8 augustus 1960.
37 Opgave bezoekersaantallen verstrekt door Erik van Dungen, directeur Liberty Park, 7 juni 
2012.
38 De tentoonstelling Mooie Vrijheid!? werd van 24 april tot 20 juni in de Nieuwe kerk in Amster-
dam gehouden onder auspiciën van de Stichting Nationale Tentoonstelling 5 mei 1970 en werd
financieel medemogelijk gemaakt door het departement van Onderwijs en Wetenschappen en het
departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk. Coördinator van de tentoonstelling
was Harry Paape (riod), de vormgeving werd verzorgd door ontwerper Dick Elffers.
39 Paape, A.H., Mooie vrijheid!? Nationale herdenkingstentoonstelling in de Nieuwe Kerk op de Dam te
Amsterdam (Stichting Nationale Tentoonstelling 5 mei 1970, Amsterdam 1970).



teitspolitiek en de opkomst van de nsb.40 Intussen was in de publieke belangstel-
ling en in de geschiedschrijving de aandacht voor de Jodenvervolging en de ver-
nietiging van de Joden in de kampen toegenomen. De afleveringen van tv-serie De

Bezetting (1960-1965) over de vervolging van de Joodse gemeenschap en de con-
centratie- en vernietigingskampen hadden diepe indruk gemaakt, maar vooral de
riod-publicatie Ondergang (1965) van Jacques Presser had bij velen de ogen ge-
opend voor de vernietiging van de Nederlandse Joden. Ondergang bereikte een
groot publiek: binnen een jaar waren er 100.000 exemplaren verkocht. In de pu-
blieke opinie week de verzetsmythe voor het lang verdrongen besef van de omvang
en diepte van de catastrofe die zich tijdens de bezetting onder ieders ogen had af-
gespeeld. Er was sprake van een ‘kantelend geschiedbeeld’.41 De herinnering aan
de oorlog kreeg een nieuwe impuls en een ander accent. Afgezien van het centra-
ler stellen van de Jodenvervolging kregen ook de didactische lessen die hieraan te
ontlenen waren een andere invulling. Deze verschuiving was zichtbaar in de ten-
toonstelling Mooie vrijheid!? De expositie accentueerde het ontnemen van vrijhe-
den onder het nationaal-socialisme, dat geresulteerd had in onderdrukking en ter-
reur met als dieptepunt de systematische moord op de Joden. In de expositie was
een prominente plaats voor de tekst: ‘Vernederd, gegrepen, weggevoerd, gedood.
Welbewust, systematisch, fabrieksmatig, in Bergen-Belsen, in Sobibor, in Ausch-
witz’. De expositie toonde grote foto’s van razzia’s, deportaties en de transporten
uit kamp Westerbork naar het ‘oosten’. Er was een ‘bezinningsruimte’ ingericht,
met in het midden een monument ter herinnering aan Auschwitz, vervaardigd
door de beeldhouwer Wessel Couzijn.

De historische presentatie van het riod, die vooral bestond uit veel grote foto-
afdrukken, was ingetogen en feitelijk van aard. Evenals bijna 25 jaar eerder in Weer-

bare Democratie, waren er ook in deze tentoonstelling kunstuitingen te zien. De
kunstwerken en abstracte grafische creaties waren dit keer uitbundiger en bevat-
ten teksten met een duidelijke morele inslag en waarschuwingen, zoals: ‘Een mens
wiens menselijke waardigheid vandaag ontkend wordt heeft morgen geen waarde
en kan overmorgen als “untermensch” vernietigd worden’ en ‘Onbeperkte ge-
hoorzaamheid en vaste geloof in “het gezag” kan tot de kreten leiden: “Führer
denkt für uns!” en “Führer, befiel, wir folgen dir!”’ en ‘het gevolg van weten zon-
der geweten: Auschwitz’ (zie afbeelding 15). Ofschoon het riod zich vooral op zijn
onafhankelijke wetenschappelijke benadering wilde laten voorstaan, was de ten-
toonstelling als geheel er toch een met een duidelijke boodschap. De expositie
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40 In 1969 was deel 1 van het historisch overzichtwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog van L. de Jong verschenen. Dit deel, Proloog, besteedde uitgebreid aandacht aan de
vooroorlogse geschiedenis van Nederland in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.
41 Frank van Vree, In de schaduw van Auschwitz. Herinneringen, beelden, geschiedenis (Groningen
1995), p. 85-86.



bleek de voorbode te zijn van een veranderende benadering van de musealisering
van de oorlog in meer brede zin: de politiek-ideologische benadering van de oor-
logsgeschiedenis zou steeds meer betekenis gaan krijgen. Een van de gevolgen
daarvan was dat de dominante positie van het riod afnam en er ruimte kwam voor
nieuwe museale initiatieven.

HERONTDEKKING VAN DE  OORLOG IN  DE  JAREN ZEVENTIG

De vijfentwintigjarige herdenking met de tentoonstelling Mooie Vrijheid!? in 1970
werd in de media beschouwd als een afsluiting van een periode. Na 25 jaar moest
nog éénmaal uitgebreid stilgestaan worden bij de bevrijding, maar daarna was het
mooi geweest.42 De naoorlogse generatie zou meer op het hier en nu gericht zijn.
In een poging jongeren toch meer te betrekken bij de herinnering aan de oorlog
werd de oorlogsgeschiedenis steeds meer geplaatst in een actuele sociaal-maat-
schappelijke en politieke context. In overeenstemming met het tijdsbeeld kreeg
het begrip ‘Vrijheid’ accent door relaties te leggen met internationale situaties
waar de vrijheid in het geding was: de apartheid in Zuid-Afrika, de Vietnamoorlog,
rassendiscriminatie in de Verenigde Staten, de Russische inmenging in Tsjecho -
slowakije en het antisemitisme in de Sovjetunie. Aan de Tweede Wereldoorlog
werd een actuele betekenis gegeven. Deze benadering sloot aan bij de ontwikke-
lingen in de samenleving, waar eind jaren zestig de Parijse lente indruk maakte, de
hippiecultuur ingang vond, het Maagdenhuis bezet werd en ‘Damslapers’ bij het
Nationaal Monument voor verontwaardiging zorgden. Er was een periode aange-
broken waarin ‘burgerlijke’ waarden en normen het moesten ontgelden. Het ter
discussie stellen van de houding en positie van de ‘gevestigde orde’ was een uiting
van de toegenomen maatschappijkritische houding.

Onder deze omstandigheden vervulde de Anne Frank Stichting in die jaren een
voortrekkersfunctie. De stichting bood sinds 1960 bezoekers gelegenheid het
Achterhuis, het onderkomen van Anne Frank en de andere onderduikers, te be-
zichtigen, maar besteedde in een permanente tentoonstelling evenzeer aandacht
aan de veel bredere nationale en internationale context van het verhaal van Anne
Frank.43 Uitvoerig werd stilgestaan bij de opkomst, ontwikkelingen en achter-
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42 Afgaande op de ‘dienstbetoon’-activiteiten van het riod was de publieke belangstelling voor de
Tweede Wereldoorlog in relatie tot musea en tentoonstellingen in 1970 teruggelopen ten opzichte
van 1965. In 1970 bedroeg het aantal aanvragen bij het instituut om beschikbaarstelling van materi-
aal voor ‘herdenkingstentoonstellingen’ en voor het verlenen van advies en inlichtingen 170, tegen
258 in 1965. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Jaarverslag 1970.
43 Zie: A.C. Roodnat en M. de Klijn (samenst.), Een rondgang door het Anne Frankhuis te Amsterdam.
Het dagboek. Historische documentatie. Perspectieven naar een betere toekomst (Anne Frank Stichting 
Amsterdam z.j. [1971]).



gronden van het nationaal-socialisme. De aandacht ging daarnaast uit naar de
(internationale) Jodenvervolging, terwijl naar verhouding het verzet zijdelings
werd behandeld. De expositie had als uitgangspunt: het plaatsen van de geschie-
denis van de oorlog en van het nationaal-socialisme in het perspectief van ‘op weg
naar een betere toekomst’.44 In de vorm van een ‘fotodokumentatie’ moest ge-
toond worden ‘hoe een politieke ideologie ekonomisch, sociaal, wijsgerig zijn kan-
sen kan krijgen om een onmenselijk systeem te vestigen’.45 Voortgekomen uit de
protestgeneratie van de jaren zestig wilde de stichting actief een bijdrage leveren
aan het maatschappelijk debat en moest de educatie betekenis hebben voor het
hier en nu. Het Anne Frank Huis was niet slechts een plek om stil te staan bij het
verleden, maar een uitvalbasis ‘voor kritische mensen die de wereld willen verbe-
teren’.46 De voorzitter van het Stichtingsbestuur, J.H. Schoorel, verwoordde het in
het jaarverslag over 1972 als volgt:

Gezien onze doelstelling is het herdenken van een afgrijselijk verleden, van
een onvoorstelbare onmenselijkheid waar het Achterhuis heen wijst, eerst dan
een waarachtig herdenken als het vanuit dat verleden de mens in het heden 
bewust maakt dat ook nu nog op vele plaatsen in de wereld de schreeuw van de
ontrechten, de jammer- en de doodsklacht opklinkt van mensen, die niet meer
of nog steeds niet als mensen worden behandeld. Diskriminatie is daarvoor
een te verhullend woord. Daarom mag geen bezoeker ons huis verlaten zonder
dat hem of haar de opdracht op het hart gebonden is mee te werken om zich in
te zetten voor een wereld, waarin de mens wie hij of zij ook is, menswaardig
kan leven, waarin ‘de Rechten van de Mens’ tot gelding zijn gekomen.47

De nieuwe generatie die vanaf begin jaren zeventig leiding gaf aan de stichting, zag
de organisatie in eerste instantie als een vormingsinstelling en niet als een mu-
seum. Er deden dan ook vormingswerkers hun intrede in plaats van museumme-
dewerkers. Eind jaren zeventig was Maatschappelijke Vorming met tien werkne-
mers de grootste afdeling van de Anne Frank Stichting.48 Het uitdragen van ‘de
idealen van Anne Frank’ bestond voor hen uit het aandacht vragen voor democra-
tiseringsprocessen, het ageren tegen allerlei wereldwijde vormen van intolerantie,
terreur, geweld en uitingen van racisme, discriminatie en antisemitisme. In de
sterk gepolitiseerde jaren zeventig manifesteerde de Anne Frank Stichting zich als
publieke spreekbuis tegen onrecht in de wereld. Ruimtes bestemd voor wisselten-
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44 A.v., p. 105-108.
45 Anne Frank Stichting Jaarverslag 1972, Archief afs, Grijs afc/5/ afs (J) 1972.
46 Van der Lans en Vuijsje, Het Anne Frank Huis. Een biografie, p. 133.
47 Anne Frank Stichting Jaarverslag 1972, Archief afs, Grijs afc/5/ afs (J) 1972.
48 Anne Frank Stichting Jaarverslag 1979, Archief afs, Grijs afc/5/ afs (J) 1979.



toonstellingen werden ingericht voor exposities over actuele thema’s. Zo kwam in
1972 in samenwerking met de Anti Apartheids Beweging Nederland (aabn) een
expositie over de apartheid in Zuid-Afrika tot stand, getiteld Nazisme in Zuid-Afri-

ka (1972). In de loop van 1973 besloot de stichting elk kwartaal een tentoonstelling
in te richten ‘over een onderwerp verband houdend met diskriminatie en vervol-
ging in onze huidige wereld en daaraan speciaal ten behoeve van schoolgroepen
een stuk vormingswerk te verbinden’.49 In 1975 was bijvoorbeeld het generaals -
regime van Pinochet in Chili onderwerp in een samen met het Chili-Komitee
Nederland (ckn) samengestelde tentoonstelling. ‘Jodenhaat’ was het thema van
de expositie 2000 jaar anti-semitisme (1976) en opkomend extremisme stond cen-
traal in de expositie Ultrarechts in West-Europa (1977). De ontwikkelingen bij de An-
ne Frank Stichting pasten in een ingrijpend breder democratiseringsproces in de
museumpraktijk, zoals in 1976 verwoord in de befaamde museumnota Naar een

nieuw museumbeleid, onder verantwoordelijkheid van Harry van Doorn, ppr-mi-
nister van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk (crm) in het kabinet-Den
Uyl. Van musea werd ‘maatschappelijke relevantie’ verwacht. De nota stelde pu-
blieke en educatieve functies in de musea voorop om kennis en macht te delen, en
mensen mondig te maken in politieke processen.50

Eind jaren zeventig raakte de stichting ervan bewust dat in haar uitingen de oor-
logsgeschiedenis wel erg ver naar de achtergrond was gedrongen, waarop de in-
houdelijke aanpak werd aangepast. Onverminderd strijdbaar werden in de ‘voor-
lichting’ nu meer directe verbanden gelegd met de historische ontwikkelingen in
Nederland en het Derde Rijk in de periode 1933-1945. Er kwam een speciale afde-
ling ‘oud en nieuw fascisme’ en in 1978 werd een ‘wo-ii-Kommissie’ in het leven
geroepen ‘om adequater te kunnen reageren op vragen en verzoeken die verband
houden met (voorlichting over) de Tweede Wereldoorlog’.51 Resultaten van deze
gewijzigde aanpak waren de tentoonstelling Tekens aan de wand. Een tentoonstelling

over nazisme en herlevend fascisme (1981) en de expositie Zwart-Wit ’84 (1984) over
vooroordelen en racisme in Nederland.52 Met een directe verwijzing naar de jaren
dertig werden verbanden gelegd met neonazistische en -fascistische tendensen in
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ling bestaande uit 42 panelen, die in mei 1981 in de Zuiderkerk in Amsterdam te zien was. Vanaf
1982 konden openbare bibliotheken, vormingscentra en andere geïnteresseerden (35x45 cm) een
‘doorblader-foto-tentoonstelling’ versie van de expositie bestellen in de vorm van een groot boek.
De tentoonstelling Zwart-Wit ’84 werd in een bewerkte vorm aan het onderwijs aangeboden.



de samenleving. Er dreigde een herhaling van de geschiedenis, luidde de waar-
schuwing. Verontrust werd expliciet gedoeld op rechts-radicale organisaties als de
Nederlandse Volksunie, de Centrumpartij en de Centrum Democraten van Hans
Janmaat, die zich in die tijd lieten gelden. Aik Meeuse, medewerker van de afde-
ling Voorlichting en Documentatie inzake Fascisme van de Anne Frank Stichting
en oud-geschiedenisleraar, lichtte de aanpak toe:

Het heeft alleen maar zin om je met de Tweede Wereldoorlog bezig te houden
als je je tegelijk ook bezig houdt met allerlei tegenwoordige verschijnselen van
fascisme, racisme, discriminatie en verzet. Anders krijg je gauw een sfeer van
romantiek en nostalgie rond het hele oorlogsgebeuren.53

Deze nieuwe benadering van de Anne Frank Stichting bleef niet zonder inhoude-
lijke kritiek. Te lichtvaardig zouden gebeurtenissen uit de oorlogsjaren op één
hoop gegooid worden met hedendaagse ontwikkelingen en symptomen, luidden
de commentaren. En het nadrukkelijk en soms geforceerd en gewrongen zoeken
naar overeenkomsten met herlevende vormen van nazisme en het gebruik van het
politieke containerbegrip ‘fascisme’ ging ten koste van de historische nuance en
uniciteit. Het verleden werd aangewend voor een politieke boodschap en dat kon,
gelet op het sterk gepolariseerde politieke veld in die jaren, rekenen op bezwaren
van tegenstanders van een politieke – linkse – stellingname. De stichting, die de
strijd aanbond met extreemrechts, racisme en discriminatie, zou zich te eenzijdig
opstellen, klonken de verwijten: wel aandacht voor het gevaar van rechtsextremis -
me, terwijl bijvoorbeeld het totalitaire systeem in de communistische Sovjet-Unie
werd veronachtzaamd. vvd-politicus en staatssecretaris in het kabinet-Lubbers,
Ad Ploeg ging in 1984 zo ver te verklaren dat de stichting een ‘crypto-communisti-
sche organisatie’ dreigde te worden.54 De uitspraak werd een heuse affaire en be-
heerste wekenlang de media.55 De Anne Frank Stichting pareerde de aantijgingen
door te benadrukken dat zij een onafhankelijke organisatie was zonder enige bin-
ding met welke politieke partij of organisaties dan ook. Onder politieke druk was
Ploeg uiteindelijk bereid zijn uitspraken terug te nemen.

Al dan niet beïnvloed door de kritiek op haar benadering ging de Anne Frank
Stichting de daarop volgende jaren in haar museale presentaties en educatieve 
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53 ‘Jongeren beter duidelijk maken wat fascisme is’, De Volkskrant, 18 april 1981.
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1984. Zie ook: Hondius, Oorlogslessen, p. 178-179 en Van der Lans en Vuijsje, Het Anne Frank huis. 
Een biografie, p. 174-177.
55 Anne Frank Stichting Jaarverslag 1984, Archief afs, Grijs afc/5/ afs (J) 1984.



uitingen meer accent leggen op de historische context van de Tweede Wereldoor-
log. Het eerste resultaat was zichtbaar in de (internationaal) reizende tentoonstel-
ling De Wereld van Anne Frank 1929-1945.56 Toch ontbrak ook nu de waarschuwen-
de boodschap niet. De geschiedenis van Anne Frank werd nadrukkelijk geplaatst
in het perspectief van de geschiedenis van de opkomst van het nationaal-socia-
lisme in het Derde Rijk en waartoe dat geleid had. De bezoeker werd de vraag voor-
gehouden: maar wat als de samenleving de gevaren van Hitler-Duitsland en zijn
antisemitisme wel tijdig hadden doorzien? De publicatie bij de expositie stelde ver-
volgens aan de orde of wij in de huidige tijd ook waren meegegaan in de Joden -
vervolging ‘net zoals sommigen nu menen “de buitenlanders” de schuld te mogen
geven van alles wat hen dwars zit’. Met de expositie wilde de stichting, zoals zij aan-
gaf, erop wijzen dat de geschiedenis leert dat voorkoming van discriminatie in een
vroeg stadium moet beginnen en dat iedereen daarin een persoonlijke verant-
woordelijkheid heeft. ‘Als dat besef in 1930 de houding van mensen had bepaald,
dan had de naam Hitler niemand nu iets gezegd.’57

De politieke, morele benadering van de herinnering aan de oorlog, die gepaard
ging met bezorgdheid over racistische en antisemitische tendensen in de samen-
leving, kenmerkten niet alleen de activiteiten van de Anne Frank Stichting, maar
vonden weerklank in de gehele samenleving. Zij werden gekoppeld aan opvattin-
gen over het bevorderen van de ‘vredesgedachte’ en het afwijzen van de interna-
tionale wapenwedloop. Demonstraties tegen de plaatsing van kernwapens in
Nederland brachten begin jaren tachtig ongekende mensenmassa’s op de been.
Met leuzen als ‘Ik ben van na de oorlog en dat wil ik zo houden ook’ werd ook door
de jongere generaties im- en expliciet verwezen naar de Tweede Wereldoorlog. In
dit tijdsgewricht won de oorlog als politiek-moreel ijkpunt aan betekenis. De jaren
’40-’45 werden meer en meer in de actualiteit getrokken.

De verbreiding van de maatschappijkritische stromingen ging samen met de in
de jaren zestig ingezette groeiende en veranderende belangstelling voor de oorlog.
Er kwam meer aandacht voor de slachtoffers en de gevolgen van het slachtoffer-
schap. Formele aanzetten voor erkenning voor ondergaan leed kregen vorm met
de opening van het Centrum ’45, de oprichting van de Stichting icodo (Informa-
tie Coördinatie Orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen) en aanpassingen
van de wetgeving over de financiële compensatie van oorlogsslachtoffers.58 Voor
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degenen die de oorlog bewust hadden meegemaakt was een lange periode van zwij-
gen doorbroken. De oorlogsgeneratie die na de oorlog de blik naar voren had ge-
richt en zich op wederopbouw, carrière en gezin had gestort, was in een levensfase
van reflectie en van confrontatie met de eigen oorlogservaringen beland. Voorma-
lige vervolgden en oud-verzetsmensen hadden behoefte uiting te geven aan hun
herinneringen aan die zo ingrijpende fase in hun leven en riepen daarnaast om
(maatschappelijke) erkenning.59 Bij emotievolle publieke kwesties zoals het debat
over de vrijlating van ‘de drie van Breda’ (1972), de discussie naar aanleiding van de
publicatie van het rapport Weinreb (1976), de zaak Menten (1976-1979), de affaire
Aantjes (1978) en de mogelijke berechting van Nederlandse oorlogsmisdadigers
die in Canada en Duitsland waren opgespoord, herleefde niet alleen de aandacht
voor de oorlog, maar liet de oorlogsgeneratie zich ook luid en duidelijk zelf horen.
Bovendien was de geschiedenis van de Jodenvervolging een aansprekend thema
voor het grote publiek geworden, niet in de laatste plaats door de gedramatiseerde
Amerikaanse tv-serie Holocaust (1978), die ook in Nederland veel kijkers trok.60 De
aandacht voor de oorlog had in korte tijd een opmerkelijke opleving doorgemaakt
en toonde andermaal de dynamiek van de herinnering aan. Leek het er medio 1970
nog op dat de interesse voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zou
teruglopen, tien jaar later bleek het tegendeel. De oorlog stond zowel maatschap-
pelijk als institutioneel volop in de belangstelling.

De oplevende aandacht voor de oorlog, de behoefte van oorlogsslachtoffers en
oud-verzetsmensen zich te laten horen en de maatschappelijke verontrusting over
actuele antidemocratische tendensen, die bij velen associaties opriepen met ont-
wikkelingen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, veroorzaakten een impuls tot
museale activiteiten. In korte tijd werden er verschillende nieuwe verzetsmusea
opgericht en opende het Herinneringscentrum Kamp Westerbork zijn deuren.
Belangrijke factor in dit proces was het vervagen van de lang bestaande onderlin-
ge tegenstellingen binnen het voormalige verzet. Hierbij speelde zeker een rol dat
het georganiseerde communisme in die periode vrijwel aan zijn eind was geko-
men. Linkse en rechtse groeperingen waren bereid om samen te werken in het uit-
dragen van de herinnering aan de oorlog en het bieden van voorlichting over de
Tweede Wereldoorlog aan jongeren. Het benadrukken van de samenhang van het
voormalige verzet boven de verschillen kwam eind 1980 ook tot uiting in de instel-
ling van het Verzetsherdenkingskruis bij Koninklijk Besluit. Met deze onder-
scheiding werd naast een blijk van publiek eerbetoon ook de – vermeende – ge-
meenschappelijkheid van het verzet geaccentueerd. Verzet werd gepleegd door
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vrouwen en mannen uit iedere sector van het maatschappelijk bestel, om het even
van welke levensbeschouwing. De bindende factor was dat zij allen in opstand zijn
gekomen tegen de bezetter. De instelling van het Verzetsherdenkingskruis moest
een grote betekenis hebben ‘voor het heden en de toekomst’. Het verzet was opge-
komen tegen onrecht en voor de menselijke waardigheid, zo betoogde de voorzit-
ter van het Comité Verzetsherdenkingskruis W.Ch.J.M. van Lanschot bij de eer-
ste uitreiking op 5 mei 1981. Hij voegde daar vervolgens aan toe: ‘Vrijheid en onaf-
hankelijkheid zijn een kostbaar goed, dat alleen behouden kan worden als men be-
reid is zich daarvoor in te zetten en dat is weer dramatisch actueel.’61

De naoorlogse generatie en de voormalige vervolgden en oud-verzetsmensen
vonden elkaar begin jaren tachtig in het ontwikkelen van museale initiatieven. Het
bevorderen van een bewustzijn over het belang van een zwaar bevochte vrijheid en
het opkomen voor democratische waarden waren daarbij belangrijke gemeen-
schappelijke drijfveren. Degenen die de oorlog bewust hadden meegemaakt, van
wie velen intussen de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt, wilden hun 
ervaringen delen en de idealen van toen uitdragen. Zij vonden voorts dat het hun
morele plicht was om, in naam van hen die in de oorlog het leven hadden gelaten,
‘het verhaal’ te vertellen. De herinnering moest voortleven, bijvoorbeeld door oor-
logsgetuigen als gastsprekers op scholen uit te nodigen.62 Maar dat gebeurde ook
doordat oorlogsslachtoffers en voormalige verzetsmensen actief betrokken raak-
ten bij de inrichting van museale presentaties en zij als rondleiders op exposities
gingen fungeren.

POLITIEK- IDEOLOGISCHE GERICHTHEID:  VERZETSMUSEA

Aan de tentoonstelling Verzet en Vervolging 1933-19nu, die in 1980 in Amsterdam in
het Paleis op de Dam te zien was, werkten voor het eerst veel kampslachtoffers en
oud-verzetsmensen mee (zie afbeelding 16). Zo werden honderdvijftig van hen in-
geschakeld voor het rondleiden van het publiek, waaronder veel schoolgroepen.
Deze direct betrokkenen bij de oorlog speelden een belangrijke rol in de plannen
de expositie na afloop een permanente basis te geven in de vorm van een verzet-
smuseum in de hoofdstad. Het initiatief werd gecoördineerd vanuit het Amster-
dams 4 en 5 mei comité, door de Werkgroep Tentoonstellingen onder leiding van
oud-verzetsman Karel Neijssel. In 1984 stelde hij gewichtig: ‘Wij als verzetsmen-
sen hebben de plechtige gelofte afgelegd dat de gebeurtenissen uit het verleden
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zich nooit meer mogen herhalen. En omdat deze groep steeds kleiner wordt, moe-
ten anderen daarmee doorgaan’.63 De gevolgen van nationaal-socialisme en het
verzet in al zijn vormen moesten getoond worden. Maar het comité wilde eveneens
een verbinding met de actualiteit leggen. Het op te richten museum diende ook een
waarschuwingsfunctie te vervullen:

Nu in de afgelopen jaren, openlijk, als dieven in de nacht of onder het duivels-
masker van een democratische partij, allerlei racistische en discriminerende
elementen de kop opsteken in onze samenleving, is de noodzaak om de jaren
van strijd tegen fascisme en racisme levend te houden, meer dan ooit aanwe-
zig. Het te openen verzetsmuseum kan daarbij een grote rol spelen door de les
van het verleden voor mensen en kinderen van vandaag in beelden en woor-
den op te roepen en de vereenzelviging tot stand te brengen met mannen en
vrouwen die het gevaar van het nationaal-socialisme bij de eerste symptomen
herkenden en bestreden.64

Het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Amsterdam stond onder voorzit-
terschap van voormalig cpn-kamerlid, ex-hoofdredacteur van De Waarheid en
oud-verzetsman Joop F. Wolff (zie afbeelding 17). In het bestuur hadden oud-ver-
zetsmensen, vertegenwoordigers van het onderwijs, het Amsterdams Historisch
Museum en de Anne Frank Stichting zitting. De samenstelling was gevarieerd wat
maatschappelijke herkomst en politieke kleur betrof, maar communisten waren
duidelijk vertegenwoordigd. Zo had ook de gangmaker van het eerste uur Karel
Neijssel, oud-verzetsman en ex-Spanjestrijder, een communistische achtergrond.
Het bracht niod-medewerkster Jolande Withuis ertoe in haar feesttoespraak ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het museum in november 2010 het mu-
seum in die jaren ‘een speeltje van de cpn’ te noemen. In een klimaat waar de link-
se politiek hoogtij vierde en er sprake was van een herontdekking van de oorlog,
had de cpn haar kans gegrepen om de miskende rol van communisten in het ver-
zet – die zijn oorsprong in de Koude Oorlog vond – recht te kunnen zetten, be-
toogde Withuis. De cpn meende vanuit deze gedachte aanspraak te kunnen ma-
ken op een eigen museum, aldus Withuis, om vervolgens te concluderen dat het
Verzetsmuseum Amsterdam aanvankelijk geen ‘zinvol’ museum was en de eerste
tien jaar eerder een ‘ideologische’ dan een ‘professionele instelling’ was.65
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Dat het museum in die beginfase weinig professioneel was, is juist. De finan-
ciële middelen waren beperkt, de huisvesting in een voormalige synagoge bleek al
snel onvoldoende en er moest een te groot beroep gedaan worden op een te kleine
groep vrijwilligers. Wat de andere bewering betreft: het museum vond zijn oor-
sprong in een ideologische betrokkenheid, zoals elk museum over de recente ge-
schiedenis, zeker in die tijd. Maar het Verzetsmuseum Amsterdam uit die begin-
jaren af te doen als een communistisch georiënteerde instantie, is te kort door de
bocht. Ondanks het feit dat bij de oprichting van het Verzetsmuseum een aantal
(voormalige) communisten een vooraanstaande rol speelde, en de instelling bij de
opheffing van cpn in 1991 een aanzienlijke donatie uit de partijkas zou krijgen,
werd het initiatief wel degelijk breed gedragen. In het comité van aanbeveling en
in de Stichting Vrienden en Vriendinnen van het verzetsmuseum waren personen
van verschillende pluimage vertegenwoordigd. Daarbij waren nog eens bijna twee-
duizend particuliere donateurs met uiteenlopende overtuigingen bereid de op-
richting financieel te ondersteunen. Voormalige verzetsmensen met verschillen-
de achtergronden waren betrokken bij het initiatief en toonden zich bereid hun
oorlogsherinnering boven bestaande politieke geschilpunten en voorkeuren te
plaatsen. Uiteraard moest de geschiedenis van de oorlog, in overeenstemming met
de toenmalige tijdsgeest, bovenal een waarschuwing zijn voor gevaren en dreigin-
gen in de huidige samenleving, maar bij de feitelijke inrichting ging het museum
uit van een zo strikt mogelijke en historisch verantwoorde werkwijze. Joop Wolff
benadrukte keer op keer dat het museum, ‘omdat rondom het verzet veel zaken ge-
voelig liggen’, een onafhankelijke presentatie moest bieden en de ‘grote lijnen en
achtergronden’ objectief geschetst moesten worden.66 Het eerste jaarverslag van
het museum accentueerde nog eens nadrukkelijk dat het museum ‘geen politieke
claims’ wenste te leggen.67 De samensteller van de tentoonstelling, de Utrechtse
historicus Karel Margry, kon onafhankelijk zijn naar eigen inzichten opgestelde
inrichtingsplan uitwerken.68 Zijn opzet werd weliswaar intern bediscussieerd,
maar een verantwoorde historische benadering bleef het uitgangspunt. ‘Ik heb
soms m’n poot flink stijf moeten houden. Uiteindelijk was iedereen wel te over-
tuigen door goede argumenten. Maar over sommige dingen waren we het snel
eens’, zei Margry bij het tienjarig bestaan van het museum.69 Afgaande op de 
feitelijke inrichting in die beginjaren (die nauwkeurig is vastgelegd en dus te 
analyseren is) kan niet anders geconstateerd worden dan dat, hoe ideologisch ge-
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motiveerd de achterban ook mocht zijn, in de museale presentatie van de geschie-
denis van het verzet hier weinig van terug te vinden is.70 Dat daarbij, zoals eigen is
aan geschiedschrijving, keuzes gemaakt moesten worden, is niet meer dan van-
zelfsprekend, maar deze werden telkens gemaakt op basis van historische kennis
en inzichten. Zelfs een – destijds – politiek gevoelig onderwerp als de Februarista-
king, waarvan men zou kunnen verwachten dat het communistische aandeel ‘aan-
gedikt’ zou worden, werd ingetogen en feitelijk gepresenteerd.

Dit neemt niet weg dat een politiserende invulling, bijvoorbeeld door het leg-
gen van verbanden met het heden, een belangrijk uitgangspunt van het museum
was. Zoals voorzien in het inrichtingsplan van Karel Margry, maar ook opgeno-
men in de statuten, diende het leggen van die relaties niet in de vaste opstelling
maar in de wisselexposities te gebeuren. Hier moesten ‘actuele tijdverschijnselen
als discriminatie en racisme worden getoetst aan de gebeurtenissen uit de jaren 
negentienhonderd veertig – negentienhonderd vijfenveertig’.71

Aan zijn actualiteitsmissie blijkt het Verzetsmuseum Amsterdam in de praktijk
terughoudend invulling te hebben gegeven. Juist uit vrees beticht te worden van
‘het bedrijven van politiek’ werden in de wisselexposities wellicht opmerkelijk 
weinig verbanden met het hier en nu gelegd. De gekozen thema’s hadden in hoofd-
zaak toch direct betrekking op onderwerpen uit de oorlogsjaren en wanneer de 
mogelijkheid er was een actueel politiek standpunt in te nemen, dan werd dat
angstvallig vermeden. Dus geen exposities over onderwerpen als racistisch geweld
anno nu, herlevend antisemitisme of opkomend neofascisme.72 Kortom, het Ver -
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zets museum Amsterdam was niet uitgesproken politiek activistisch, zoals de 
Anne Frank Stichting dat in de jaren zeventig en begin jaren tachtig was.

De ontstaansgeschiedenis van het Verzetsmuseum Zuid-Holland vertoont over-
eenkomsten met die van het Verzetsmuseum Amsterdam. In Zuid-Holland kwam
het initiatief tot oprichting van een verzetsmuseum uit de boezem van het actieve
Goudse 5-meicomité. Dit comité was een breed samengestelde groep vertegen-
woordigers van Goudse organisaties, zoals de vredesbeweging, mensenrechtenor-
ganisaties, het voormalig verzet, politieke partijen en het Humanistisch Verbond.
Ook hier overheerste een linkse en communistische betrokkenheid. Jaarlijks orga-
niseerde het comité de evenementen rond de dodenherdenkingen en de viering van
de bevrijding. In de loop van de jaren tachtig constateerde het comité dat de pu-
blieke belangstelling voor zijn activiteiten toenam, met als hoogtepunt de grote be-
langstelling voor de veertigste dodenherdenking op 4 mei 1985 en de viering van
Bevrijdingsdag daags erna. Het idee groeide om wat eens per jaar onder de aandacht
werd gebracht, een permanent karakter te geven in de vorm van een verzetsmu-
seum in Zuid-Holland. Het plan hiervoor werd gelanceerd door PvdA-gedepu-
teerde en oud-verzetsman Jan Borgman. Ter gelegenheid van het vijfentwintigja-
rig bestaan van het museum in 2011 herinnerde Hekon Pasman, eerste voorzitter,
medeoprichter en tevens Statenlid voor de cpn, dat er destijds een grote behoefte
was ‘de periode ’40-’45 te verwerken en lessen te trekken uit wat toen gebeurd is.
Persoonlijke, ideële en politieke motieven kwamen hierin samen’.73 Grondbegin-
sel was dat de Tweede Wereldoorlog niet gezien moest worden als een geïsoleerde
periode in de geschiedenis. De lijnen van het verleden moesten zo veel mogelijk
worden doorgetrokken naar het heden.74 Het museum wilde ‘de achtergronden en
de opkomst van het fascisme’ inzichtelijk maken en de historische lessen uit die
periode inzetten (...) naar de interpretatie van gebeurtenissen uit de moderne tijd’.75

De bestaande musea hadden alle gemeen dat uit hun presentaties lessen getrokken
moesten worden uit de geschiedenis van de oorlog. Zij wilden op de bres staan voor
vrijheid, democratie en vrede. Deze begrippen waren intussen deel gaan uitmaken
van een steeds breder gevoerd maatschappelijk debat. Ook de overheid had zich
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bij het Zuidhollands Verzetsmuseum’, in: Vélu en Emden (red.), Verzet verzilverd, p. 68-71.



deze thema’s, die aanvankelijk het exclusieve domein van de linkse politiek leken,
eigen gemaakt. Zo riep cda-premier Ruud Lubbers in 1985, het oprichtingsjaar
van het Verzetsmuseum Amsterdam, tijdens een bevrijdingstoespraak op tot
waakzaamheid:

De Tweede Wereldoorlog heeft geleerd dat vrede en vrijheid voor iedereen
moet gelden. Daarom moeten we waakzaam zijn. Waakzaam tegen discrimi-
natie, tegen vreemde overheersing, maar ook tegen de slavernij van de bewa-
peningswedloop.76

De benadering om lessen te leren uit het verleden werd door de overheid vervol-
gens sterk gestimuleerd en zou een belangrijk criterium worden om voor subsidie
in aanmerking te komen.

OORLOGSWELZIJNSBELEID,  KAMP WESTERBORK

Direct na de oorlog was er van de kant van de Nederlandse overheid nog wel aan-
dacht geweest voor de oorlogsherinnering in het publieke domein, maar daarna
had Den Haag zich vooral afzijdig gehouden. Pas in de loop van de jaren zeventig
kwam hier daadwerkelijk verandering in. Mede naar aanleiding van de algemene
commotie rondom de vrijlating van de laatste drie nog vastzittende oorlogsmisda-
digers in 1972 kwam het lijden van de oorlogsslachtoffers centraal te staan en groei-
de een schuldbewustzijn over de passiviteit van de Nederlandse bevolking tegen-
over het lot van de Joden.77 Kampoverlevenden kwamen met hun getuigenissen
naar buiten en het ‘nieuwe’ verschijnsel postconcentratiekampsyndroom, dat we
later oorlogstrauma zijn gaan noemen, kreeg brede bekendheid. De overheid raak-
te doordrongen van het besef dat de ervaringen van vervolgden, de verwerking van
de oorlog, in het bijzonder de psychische en mentale zorg, een zaak van het rijk wa-
ren en dat zij hierin tot dan toe ernstig tekort was geschoten. De herinnering aan
de oorlog was behalve een politieke, nu vooral ook een medisch-psychologische
aangelegenheid.78 Het resultaat was dat materieel gezien er betere regelingen wer-
den getroffen en dat de regering een ‘oorlogswelzijnsbeleid’ ontwikkelde.79

Belangrijk uitgangspunt van dit oorlogswelzijnsbeleid was de overtuiging dat
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76 Van Ginkel, Rondom de stilte, p.553.
77 Hinke Piersma, De drie van Breda. Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap (Am -
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politiek naar psychologie. De veranderende omgang met de oorlog’, in: Cogiscope 2, 2007, p. 28.
78 Jolande Withuis, ‘Van politiek naar psychologie, p. 28 en Jolande Withuis, Na het kamp. 
Vriendschap en politieke strijd (Amsterdam 2005), p. 292-303.



onbegrip voor wat de vervolgden en de verzetsdeelnemers hadden meegemaakt,
van invloed was op het welbevinden van de getroffen overlevenden van de oorlog.
In de samenleving ontbrak het aan maatschappelijke erkenning voor de slacht -
offers.80 Deze miskenning en het onbegrip waren vooral te wijten aan een algeme-
ne onwetendheid over de oorlogsgeschiedenis.Vanuit haar verantwoordelijkheid
voor de slachtoffers verbond de overheid hieraan de gevolgtrekking dat zij een edu-
catieve, opvoedkundige taak had te vervullen in het bijbrengen van kennis over de
Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder aan de jongere generatie. Bij de uitvoering
hiervan konden zowel bestaande als nog nieuw op te richten oorlogs- en verzets-
musea en herinneringscentra een rol spelen. Museale presentaties werden immers
als een belangrijk instrument beschouwd om een breed publiek, en vooral jonge-
ren in schoolverband, te bereiken.81

De overheid bracht dus de betekenis van de musea direct in verband met het wel-
zijn van vervolgden en oud-verzetsmensen. Vanwege dit zorgaspect zijn de oor-
logs- en verzetsmusea en herinneringscentra onder de welzijnssector van de over-
heid komen te vallen en niet, zoals andere historische musea, onder die van cultuur
of onderwijs. Deze situatie bestaat nog altijd.

Het ministerie van crm riep in 1974 een speciale Hoofdafdeling Verzetsdeel-
nemers en Vervolgden in het leven om het oorlogswelzijnsbeleid ter hand te ne-
men.82 Ad hoc werden verschillende activiteiten ondersteund die de herinnering
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79 Ido de Haan, Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland 1945-1995 (Den
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80 Jolande Withuis, Erkenning, p. 57-58.
81 Nota ‘Educatief beleid’, H.J. Kramer, hoofd van de Directie Verzetsdeelnemers en Vervolgden,
ministerie van wvc, juli 1986. Archief Oorlogsmuseum Overloon, e11.
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vanaf 1982 bij het toen ingestelde ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (wvc). Vanaf
1994 viel deze onder het nieuwe ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws). Binnen
het departement is de zorg voor de oorlogsgetroffenen sinds 2004 ondergebracht bij de Eenheid Oor-
logsgetroffenen en Herinnering woii (eoh) en daarvoor bij diens voorgangers: de Onderafdeling
Oorlogsslachtoffers en andere Groepen (1956-1965), Onderafdeling Verzetsslachtoffers en Algeme-
ne Zaken (1956-1968), Afdeling Bijstand Bijzondere Groepen (1965-1973), Hoofdafdeling Bijzondere
Voorzieningen (1965-1973), Afdeling Buitengewone Pensioenen en Algemene Oorlogsongevallenre-
geling (1968-1973), Directie Bijstandszaken (1965-1984), Hoofdafdeling Verzetsdeelnemers en Ver-
volgden (1973-1979) en de Directie Verzetsdeelnemers en Vervolgden (1979-1989, dvv) en de Direc-
tie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen (1990-2004, dvvb) en vanaf 2004
de Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering woii. Nationaal Archief, ‘Inventaris van het archief
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en taakvoorgangers: Directie Verzets-
deelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen, 1946-1999’, inleiding. na, ‘Inleiding’, inven-
taris archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en taakvoorgangers: Directie
Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen, 1946-1999, archiefnummer: 2.27.23.



aan de oorlog levend hielden, opriepen tot bezinning en herdenking en daarmee
ook voorlichting boden over de oorlogsslachtoffers. Zo kreeg het Nationaal Oor-
logs- en Verzetsmuseum in Overloon een financiële toezegging voor de aanbouw
van een nieuwe vleugel, ten behoeve van uitbreiding en verbetering van de perma-
nente tentoonstelling, die in 1977 gerealiseerd werd. Maar het meest aanspreken-
de resultaat van het nieuwe beleid van crmwas de totstandkoming van het herin-
neringscentrum Kamp Westerbork.

De verschuivende aandacht naar de vervolgden, en in het bijzonder naar de Jood-
se slachtoffers, had geleid tot een ‘herontdekking’ van het voormalig Judendurch-

gangslager Westerbork, de belangrijkste herinneringsplaats van de Nederlandse
Jodenvervolging.83 De eerste jaren na de oorlog was de inrichting van een herinne-
ringsfunctie van de plek mede tegengehouden door de Joodse gemeente in Am-
sterdam. Men vond dat Westerbork geen plek was om te herdenken, maar om te
vergeten.84 De realisatie, in 1970, van het door oud-gevangene Ralph Prins ont-
worpen monument met het stootblok en de omhoog gebogen rails – dat overigens
buiten het voormalige kampterrein is gelegen – bracht de belangstelling voor de
historische plek aarzelend op gang. Er was een herdenkingsplek gecreëerd, maar
daarmee werd de geschiedenis van het kamp nog niet verteld. Van het kampter-
rein, dat als geheel bewaard is gebleven, was met het slopen van de laatste barak-
ken in 1971 vrijwel geen enkele tastbare herinnering meer over.85 De behoefte aan
historische contextualisering en de roep om de locatie vorm te geven als inzichte-
lijke herinneringsplek, resulteerden in de eerste helft van de jaren zeventig in het
opperen van plannen voor een documentatiecentrum. Gangmaker voor deze ini-
tiatieven was tweede-generatieslachtoffer Manja Pach.86 De medewerking vanuit
de Provinciale Staten van Drenthe en de lokale overheid was aanvankelijk echter
gering.87 Toch ontstond in 1978 op initiatief van de provincie de Werkgroep
Westerbork, die zich zou bezighouden met de invulling van de herinneringsplek
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83 Roel Hijink, Het gedenkteken, de plek en de herinnering. De monumentalisering van de Duitse kampen 
in Nederland (Amsterdam 2010), p. 316.
84 Bart van der Boom, ‘Westerbork. De ondergang van de Nederlandse joden’, in: Wim van 
den Doel (red.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 2005), p. 158. 
Zie voor een beschrijving van het voormalige kampterrein: G.L. Durlacher, ‘Verdwenen rails’ 
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85 Rob van der Laarse, ‘Kamp Westerbork’, in: De Keizer en Plomp (red.), Een open zenuw, 
p. 307-310.
86 Bert Vuijsje, ‘“Je eigen plek in de geschiedenis”. Een interview met Manja Pach’, in: Dirk 
Mulder en Ben Prinsen (red.), Bronnen van herinnering, Westerbork Cahiers nr. 1 (Assen 1993), 
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87 Dirk Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking. De geschiedenis van de herinnering aan kamp
Westerbork’, in: Mulder en Prinsen (red.), Bronnen van herinnering, p. 37.



en de oprichting van een mogelijk documentatiecentrum.88 Een jaar later presen-
teerde de werkgroep haar voorstel, waarin elementen van het verdwenen kamp
weer waren teruggebracht. Er zou een ‘open doorloop-wachthuis’ als informatie-
barak worden herbouwd. Hierin moest een beeld van het leven in het kamp wor-
den gepresenteerd. Verder voorzagen de plannen in een reconstructie van een stuk
omheining, een wachttoren, de appèlplaats voorzien van een vlaggenmast en een
wachthuisje achter de slagboom.89

Het ministerie van crm overwoog het initiatief te ondersteunen en bij te springen
in de kosten van het plan. Er diende zich echter een andere mogelijkheid aan. In
1980 had de Nederlandse regering op verzoek van de Poolse overheid een ten-
toonstelling gerealiseerd in het Nederlands paviljoen in het museum in Ausch-
witz. Deze expositie was samengesteld door het riod in samenwerking met de
Rijksvoorlichtingsdienst.90 Uitgangspunt van de creatie van ‘een mengvorm van
expositie en herdenking’, zoals vormgever Dick Elffers het verwoordde.91 Harry
Paape, directeur van het riod en samensteller van de tentoonstelling, stelde voor
een replica van deze presentatie te plaatsen in Westerbork, in een nieuw te bouwen
herinneringscentrum. Het voorstel kreeg direct bijval van de landelijke politiek,
waardoor realisatie in een stroomversnelling raakte. In januari 1981 nam de Twee-
de Kamer de motie-Wolff, Meijer, Kappeyne van de Copello en Cornelissen aan,
waarmee de regering werd verzocht de Nederlandse expositie in Auschwitz even-
eens in Westerbork te plaatsen.92 Omdat eind jaren zestig bij het voormalige kamp-
terrein een sterrenwacht was gevestigd en het gebied daardoor officieel een stilte-
gebied was geworden – om die reden had het Molukse woonoord Schattenberg
moeten verdwijnen – zou een informatiecentrum niet dichterbij dan drie kilome-
ter van de historische plek gebouwd kunnen worden. Op 12 april 1983 opende ko-
ningin Beatrix het Herinneringscentrum Kamp Westerbork (zie afbeelding 19). Er
was een herinneringsplaats gecreëerd in de vorm van een museale presentatie, die
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overigens voornamelijk bestond uit een groot aantal panelen. Pas later zijn er ob-
jecten toegevoegd.

Ondanks de voortvarendheid waarmee het herinneringscentrum uiteindelijk
toch nog tot stand was gekomen, bleef onder de Werkgroep Westerbork – intus-
sen overgegaan in de Stichting Voormalig Kamp Westerbork – onvrede bestaan
over de gang van zaken. Zoals Dirk Mulder, sinds 1986 directeur van het herinne-
ringscentrum, het verwoordde, voelde men zich ‘overruled’ en ook ‘opgezadeld
met nieuwe zorgen’.93 De zorgen betroffen de hoge exploitatielasten die een cen-
trum in deze vorm met zich mee zouden brengen. Maar er waren ook bezwaren te-
gen de inhoud van de museale inrichting. De replica van de Nederlandse expositie
in Auschwitz omvatte de geschiedenis van driehonderd jaar Joden in Nederland,
waar de Duitse bezetting en de Jodenvervolging een beperkt onderdeel van was.
Slechts twaalf panelen gingen over de oorlogsperiode, waarvan één paneel over de
razzia in Amsterdam en de daaropvolgende Februaristaking, en slechts drie pane-
len over de vervolging van Nederlandse Joden inclusief Westerbork. De overige
acht panelen behandelden het verzet, de strijd om de bevrijding van het land, de
Hongerwinter en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.94 De Werkgroep
Westerbork vond de gekozen thematiek veel te ruim en had de presentatie het liefst
beperkt gezien tot louter informatie over kamp Westerbork zelf. Bovendien riep
de sterke nadruk op het verzet, dat ook nog eens te heldhaftig werd afgeschilderd,
eveneens weerstand op. Er werd een tentoonstelling gepresenteerd die, zoals 
cultuurhistoricus Roel Hijink het beschrijft, een ‘nationalistisch kader’ volgde.95

Wellicht dat een dergelijke presentatie voldeed in het museum Auschwitz, te
midden van presentaties van andere landen, op de locatie ‘Westerbork’ miste de-
ze de affiniteit met de specifieke geschiedenis van de plek zelf. Aan de kritiek werd
enig gehoor gegeven. Als compromis werd aan de oorspronkelijke expositie een
beknopte geschiedenis van kamp Westerbork toegevoegd.96

Als het aan Manja Pach, dochter van een oud-gevangene en initiatiefneemster
van de Werkgroep Westerbork, had gelegen, had het herinneringscentrum ook
veel meer de actualiteitsbetekenis benadrukt. Haar motto voor het centrum zou de
bekende dichtregel van oud verzetsman Henk van Randwijk zijn geweest: ‘Bedenk
dat hetgeen gisteren werd bedreigd, heden en morgen opnieuw in gevaar kan 
verkeren. Bescherm het en weest waakzaam’. Het accent moest volgens Pach meer
liggen op de voortdurende waakzaamheid ten aanzien van huidige vormen van 
vervolging en onderdrukking die een bedreiging zijn voor de vrijheid en democra-
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tische waarden. Het is er niet van gekomen. Uiteindelijk was er in het centrum een
enkel prikbord te vinden, waarop met krantenknipsels aandacht werd besteed aan
actuele uitingen van discriminatie en vervolging.97

OVERHEID EN JEUGDEDUCATIE

Met als hoogtepunt de veertigjarige herdenking in 1985 stond de Tweede Wereld-
oorlog midden jaren tachtig meer dan ooit in de belangstelling. Het draagvlak om
te herdenken was beduidend groter dan in het midden van de jaren zeventig. Vond
in 1975 nog 67 procent van het Nederlandse publiek dat de dodenherdenking op 4
mei gehandhaafd moest blijven, in 1985 was dit percentage gestegen tot 77 procent
van de ondervraagden.98

De levendige aandacht voor de oorlog is ook terug te zien in de activiteit op het
museale vlak. In korte tijd waren verzetsmusea in Leeuwarden, Amsterdam en
Gouda opgericht, was het herinneringscentrum Kamp Westerbork voltooid, werd
het Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon uitgebreid en geheel opnieuw inge-
richt en waren er plannen voor nog meer musea. Voortbordurend op het ontwik-
kelde oorlogswelzijnsbeleid van de overheid dat in de loop van de jaren zeventig
vorm kreeg, wenste de overheid nu ook een meer actieve en stimulerende rol in de
educatieve voorlichting over de Tweede Wereldoorlog te vervullen. Het ministe-
rie van wvc had eerder al zorgelijk geconstateerd dat de kennis over de oorlog on-
der jongeren gering was.99

De overheid trok zich de bestaande maatschappelijke verontrusting over de op-
komst van verschillende vormen van racisme en discriminatie aan. Uitgangspunt
van het jeugdvoorlichtingsbeleid dat het departement van wvc vervolgens ont-
wikkelde, was dan ook dat niet alleen de aandacht voor de Tweede Wereldoorlog
gestimuleerd moest worden, maar dat deze ook gekoppeld moest worden aan ac-
tuele ontwikkelingen in de samenleving. Aansluitend bij de ontwikkelingen die
zich eind jaren zeventig en jaren tachtig in brede zin in de museumwereld hadden
voltrokken, waarbij educatie een stevige plek had verworven in de museumprak-
tijk, was hierin ook een taak weggelegd voor de museale oorlogsinstellingen.100

wvc zag met instemming de grote activiteit aan die zich landelijk op dit terrein
de afgelopen jaren had ontwikkeld. Maar tegelijk stelde het vast dat al deze initia-
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tieven zich onafhankelijk van elkaar voltrokken en er geen sprake was van afstem-
ming. Ook was het duidelijk dat de professionaliteit van de instellingen te wensen
overliet. Organisatorisch waren de musea kwetsbaar. Veel instellingen kampten
daarnaast met ernstige financiële tekorten. Ze waren afhankelijk van donaties en
van lokale, regionale, provinciale en particuliere fondsen. De hoop was nu echter
gevestigd op financiële ondersteuning van wvc. Tot dan toe had het departement
van geval tot geval besloten al dan niet subsidies te verstrekken. De groeiende acti-
viteit in het veld van oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra en de vele
verzoeken voor ondersteuning noopten het ministerie nu een gestructureerd be-
leid te ontwikkelen. Een beleid dat in de eerste plaats gericht zou moeten zijn op de
educatieve waarde van de instellingen en de bereidheid tot afstemming met het de-
partement op het inhoudelijke vlak: het vergroten van de kennis over de Tweede
Wereldoorlog, met als beginsel het leggen van verbanden tussen ‘toen en nu’.

In de zomer van 1986 werd een aantal vooraanstaande museale oorlogsinstel-
lingen uitgenodigd commentaar te leveren op de notie ‘Educatief Facetbeleid’ van
de directie Vervolgden en Verzetsdeelnemers van het ministerie.101 Deze notitie
zou uiteindelijk de basis vormen van de beleidsnota ‘Jeugdvoorlichting over de
Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden’, die in mei 1987 aan de Tweede 
Kamer werd aangeboden. De geraadpleegde musea konden zich vinden in de al-
gemene teneur van het beleid, dat vooral gericht was op de jongere generatie in de
leeftijd van 10 tot 25 jaar. Het beleid beoogde jongeren:

– bewust te maken van de oorzaken, achtergronden en gevolgen van de 
Tweede Wereldoorlog en de waarden die toen in het geding waren.

– bewust te maken van de gevaren van fascisme en racisme in onze hedendaagse
nationale en internationale samenleving door deze te vergelijken met situaties
in de vooroorlogse samenleving.

– te stimuleren niet alleen begrip te hebben voor getroffenen uit de Tweede
Wereldoorlog, maar ook voor getroffenen van fascisme en daarmee samen-
hangend racisme.102

Het beleid kenmerkte zich dus door het accentueren van de ‘brugfunctie’ heden –
verleden en door een ‘signaleringsfunctie’: ‘het waarschuwen voor racisme en her-
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leving van fascisme en anti-semitisme’, waarbij jongeren gewezen moesten wor-
den op ‘fundamentele waarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid en wederzijds
respect’.103 Overigens werd zowel hier als in andere beleidsstukken in één adem ge-
sproken over fascisme, racisme en antisemitisme; begrippen die, zeker destijds,
nogal lichtvoetig gehanteerd werden. Vooral de term ‘fascisme’ was in de nadagen
van de Koude Oorlog een uitgehold begrip geworden met een actuele en flexibele
betekenis waaraan vooral een links, dan wel communistisch politiek activisme was
verbonden.104 Het bracht het vvd-kamerlid J.G.C. (Jan Kees) Wiebenga ertoe bij
de behandeling van de evaluatie van het jeugdvoorlichtingsbeleid in 1991 hierover
aan minister Hedy d’Ancona vragen te stellen. Volgens de volksvertegenwoordi-
ger vertroebelde de vermenging van de begrippen racisme en fascisme de discus-
sie.105 Medio jaren negentig verdween de benaming ‘fascisme’ geruisloos uit het
overheidsjargon. Er werd vanaf toen gesproken over ‘racisme, discriminatie en in-
tolerantie’.

Het voornaamste instrument om het jeugdvoorlichtingsbeleid uit te dragen was
het onderwijs.106 Docenten in het gehele voortgezet onderwijs, in het bijzonder le-
raren geschiedenis en maatschappijleer, werden geïnstrueerd hoe in de geest van
de Tweede Wereldoorlog ‘toen en nu’ les te geven. Onder verwijzing naar het
onderzoek van C.G. van der Kooij woii – Heden uit 1987, dat aangaf dat er voor
onderwijsgevenden in het voortgezet onderwijs geen bruikbaar lesmateriaal be-
schikbaar was over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot de actuele samenle-
ving,107 vertaalde de Stichting voor Leerplanontwikkeling (slo) de doelstellingen
naar een leerplan voor het onderwijs in een docentenhandboek.108 Dit handboek
benadrukte de belangrijke rol die de musea als ‘leermiddel’ vervullen, want de con-
frontatie met authentiek materiaal maakte de oorlog concreter en vergrootte de be-
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103 A.v., ‘Jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden’.
104 Zie onder meer: Jolande Withuis, Na het kamp, p. 284. De historicus H.W. von der Dunk gaf
destijds als definitie van fascisme: ‘Een politieke stroming die, in plaats van de parlementaire demo-
cratie met haar veelheid van partijen én in plaats van het communistische alternatief een soort ho-
mogene, nationale gemeenschapsstaat wil optrekken, onder leiding van een krachtige heerser of
heersende elite.’ Aangehaald in: Aik Meeuse, ‘Fascisme en anti-fascisme en verkenning’, in Anne
Frank Stichting (ed.), Oud en nieuw fascisme (Amsterdam 1981).
105 Verslag overleg vaste Commissie voor Welzijn en Cultuur met de minister van wvc over de
nota Jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot heden: verantwoording en 
voornemens, 18 november 1991. Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 19 958, nr. 7. http://
resourcessgd.kb.nl/sgd/19911992/pdf/sgd_19911992_0002019.pdf (geraadpleegd 25 september
2012).
106 Hondius, Oorlogslessen, p. 180-195.
107 C.G. van der Kooij, woii – Heden. Analyse en beoordeling van de bruikbaarheid van educatieve 
materialen (slo Enschede 1987).
108 L.G. Dalhuisen en E. Storck (samenstelling en redactie), De Tweede Wereldoorlog, toen en nu.
Handboek voor docenten geschiedenis en maatschappijleer (Nijgh & Van Ditmar Educatief, Enschede
1989).



trokkenheid van de leerlingen.109 Schoolbezoek aan de oorlogsmusea werd in het
leerplan dan ook zeer aanbevolen.

Het nieuwe educatieve beleid en de waarde die aan museumbezoek werd toege-
kend, betekende niet dat het ministerie alle musea zonder meer ruimhartig finan-
cieel wenste bij te staan. Integendeel. Van subsidie verzekerd waren al het Herin-
neringskamp Westerbork, als uitvloeisel van het oprichtingstraject, en de Anne
Frank Stichting, die van alle museale instellingen veruit de meeste educatieve ac-
tiviteiten ontplooide. Wezenlijke financiële ondersteuning werd nu ook toegezegd
aan het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon en het Verzetsmuseum
Amsterdam. Belangrijk argument voor deze keuze was dat deze beide musea zich
in de ogen van vws duidelijk in nationale en algemene zin profileerden. Overloon
had zijn recht van bestaan aangetoond door zijn vooraanstaande positie in het veld
en de aanzienlijke bezoekersaantallen. Het museum had bewezen ‘een hoogwaar -
dig niveau’ te kunnen bereiken. Voor het jonge Verzetsmuseum Amsterdam gold
dat het deze functie voor de Randstad zou kunnen gaan vervullen, zo motiveerde
het ministerie zijn besluit.110

Aan deze vier ‘bevoorrechte’ musea en herinneringscentra met een belangrijke
educatieve functie werd kort daarop, zij het voor ‘een beperkt deel’, ook het in Am-
sterdam gevestigde Joods Historisch Museum toegevoegd, dat in mei 1987 naar
een nieuwe locatie was verhuisd. Het Nationale Monument Kamp Vught, dat in
1990 vorm had gekregen, kreeg eveneens een structurele subsidie toegekend. De-
ze toekenning was gebaseerd op grond van de herinneringsfunctie die het monu-
ment representeerde: Vught werd vooralsnog niet gerekend tot de nationale oor-
log- en verzetsmusea en herinneringscentra omdat de instelling destijds nog geen
museale functie had. Het ministerie maakte vanaf 1987 tot en met 1990 in totaal een
subsidiebedrag van ruim 7 miljoen gulden over aan de oorlogs- en verzetsmusea
voor basis- en investeringssubsidies. Daarnaast was een budget van 1,2 miljoen be-
schikbaar voor projectsubsidies, maar die werden in hoofdzaak aangewend voor
niet-museale educatieve projecten.111

152 3 musea met een boodschap: politiek van de herinnering

109 A.v., p. 65.
110 Voor de hoogte van het toegekende bedrag was een ingewikkelde verdeelsleutel bedacht op
grond van de bezoekersaantallen en op basis van het behalen van de ‘kernprestaties’ van de musea.
Hieronder werden het aantal wisseltentoonstellingen en rondleidingen per jaar verstaan. Volledig-
heidshalve werd te verstaan gegeven dat de educatieve verrichtingen tot doel hadden ‘[...] de herin-
nering aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog levend te houden teneinde het besef te
bestendigen, dat hetgeen zich toentertijd heeft voorgedaan in de toekomst voorkomen dient te 
worden’. Conceptsubsidiekader educatieve functie musea en herinneringscentra op het terrein van 
verzet en vervolging’, archief Oorlogsmuseum Overloon, s11 en Brief van de minister van wvc, 
L.C. Brinkman, aan het bestuur van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum, 9 mei 1989, archief
Oorlogsmuseum Overloon, s11 – 27241.
111 ‘Verantwoording beleid en activiteiten 1987 tot 1991 in het kader van de nota Jeugdvoorlichting
w.o.ii – heden van 1987, Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 19 958, nr.6., Bijlage 4 Financiële



Het ontwikkelde subsidiebeleid sloot andere oorlogs- en verzetsmusea uit. Dit
tot groot ongenoegen van instellingen als het Verzetsmuseum Friesland en het
Verzetsmuseum Zuid-Holland. Deze instellingen waren verontwaardigd dat het
ministerie als voorwaarde van toekenning stelde dat de musea zich ‘in nationale en
algemene zin’ dienden te profileren, zonder dit criterium te specificeren. Het Ver-
zetsmuseum Friesland was ervan overtuigd dat het onderwijsveld juist gebaat was
bij het stimuleren van voorzieningen in de directe omgeving. Lokale musea met
aandacht voor de omgevingsgeschiedenis zouden immers beter kunnen inspelen
op de belevingswereld van vooral het jeugdige publiek, waardoor de betrokken-
heid bij de thematiek alleen maar wordt vergroot.112 Het museum pleitte daarom
voor ondersteuning van meerdere musea verspreid over het land.

Ondanks deze kritiek bestendigde het ministerie van wvc na de evaluatie in
1991 zijn beleid. Minister d’Ancona besloot zelfs het subsidiebedrag aan de be-
voorrechte musea tot 1995 te verhogen. wvc had tevreden geconcludeerd dat de
‘nationale’ musea elkaar aanvulden, samen een compleet beeld gaven van de ge-
beurtenissen met betrekking tot de oorlog, nauwelijks doublures vertoonden en
dat hun gedifferentieerde aanbod van materiaal uniek was. Het ministerie was van
mening dat de musea voor de historische overdracht naar het brede publiek in de
nabije toekomst, wanneer de ooggetuigen die hun ervaringen doorgaven er niet
meer zouden zijn, een onmisbare schakel zouden gaan vormen.113

De geprivilegieerde kernmusea konden zich verheugen in een grotere financiële
armslag, maar uiteraard waren aan de subsidietoekenning ook voorwaarden ver-
bonden.114 Zo verplichtten de musea zich tot het verzorgen van voldoende groeps-
rondleidingen en tot het jaarlijks presenteren van een aantal wisseltentoonstel-
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gegevens (http://resourcessgd.kb.nl/sgd/19901991/pdf/sgd_19901991_0002092.pdf (geraad-
pleegd 25 september 2012). De coördinatie van de jeugdvoorlichtingsactiviteiten droeg het ministe-
rie over aan het in 1987 ingestelde Nationaal Comité 4 en 5 Mei. Het Comité had geen bevoegdheid 
andere organisaties of instellingen beleid op te leggen.
112 S. Postuma, voorzitter Stichting Verzetsmuseum Friesland aan de Directie Verzetsdeelne-
mers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen, Ministerie van wvc, 29 juli 1987. Archief Stichting
vmf, 1987.
113 ‘Verantwoording beleid en activiteiten 1987 tot 1991 in het kader van de nota Jeugdvoorlichting
w.o.ii–heden van 1987’, Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 19 958, nr.6. (http://resourcessgd.
kb.nl/sgd/19901991/pdf/sgd_19901991_0002092.pdf geraadpleegd 25 september 2012)
114 Voor de periode 1991-1995 had het ministerie van wvc een subsidiebedrag van 8,5 miljoen gul-
den gereserveerd. Jaarlijks werd aan de musea toegekend: Westerbork fl. 400.000, Verzetsmuseum
Amsterdam fl. 200.000, Overloon fl. 550.000, Joods Historisch Museum fl. 135.000, en de Anne
Frank Stichting fl. 852.000. Financiële consequenties 1991-1995. ‘Verantwoording beleid en acti-
viteiten 1987 tot 1991 in het kader van de nota Jeugdvoorlichting w.o.ii – heden van 1987, Tweede
Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 19 958, nr.6. (http://resourcessgd.kb.nl/sgd/19901991/pdf/
sgd_19901991_0002092.pdf, geraadpleegd 25 september 2012).



lingen. Verder was de hoogte van het bedrag afhankelijk van het bezoekersaantal.
De gesubsidieerde musea wendden een deel van de gelden aan voor het aanstel-

len van één of meer educatieve medewerkers, die groepsontvangsten verzorgden,
lesprogramma’s samenstelden en tijdelijke tentoonstellingen inrichtten. Maar de-
ze medewerkers werden in de praktijk ook ingezet voor allerlei andere dringende
werkzaamheden om het museum draaiende te houden. De ondersteuning werd
uiteindelijk vooral gebruikt om de eigen organisatie een meer solide bestaan te be-
zorgen en om de bestaande museumtaken uit te bouwen. Zo maakte de grotere
financiële armslag ook ruimte voor renovatie en nieuwbouw. Overloon gebruikte
een deel van de gelden voor de bouw van een ‘kampenmuseum’, dat in 1991 door
minister D’Ancona werd geopend, en een herinneringsmonument. Westerbork
wendde een kwart miljoen gulden aan eveneens voor voorbereidingen van nieuw-
bouw. De toegekende gelden gaven de musea dus vooral iets meer lucht om aan de
hoge exploitatielasten te kunnen voldoen en vernieuwingsplannen in gang te zet-
ten.

De subsidiëring door het ministerie was echter, zoals aangegeven, in eerste in-
stantie bestemd voor het vervullen van de zo gewenste ‘brugfunctie’ en de ‘signa-
leringsfunctie’ van de musea. Deze uitgangspunten werden door de instellingen
met woorden onderschreven, maar in de praktijk gaven zij daaraan in hun vaste
museale presentaties nauwelijks serieuze invulling. Met de museale vertaling van
‘heden – verleden’ konden de musea maar moeilijk uit de voeten. De actualiteit
werd niet of slechts met weinig overtuiging gezocht. Met uitzondering van de An-
ne Frank Stichting, waren zij te onbedreven en niet toegerust om onderricht over
deze thematiek te bieden. In groepsontvangsten werd wel gewezen op ‘toen en nu’-
relaties, maar in de museale presentaties kregen deze actuele verbanden amper
aandacht. De inrichtingen van de tentoonstellingen waren gericht op presentaties
van de geschiedenis van Nederland en de Tweede Wereldoorlog, waarop de mu-
seale collecties ook waren gegrondvest. Om toch tegemoet te komen aan de wens
van het ministerie werden aan het eind van vaste presentaties vluchtig in elkaar ge-
zette panelen toegevoegd, die aandacht besteedden aan actuele maatschappelijke
onderwerpen als discriminatie en ongelijkheid. De minister zelf zou in een later
stadium constateren dat ‘jongeren die een oorlogsmuseum bezoeken of les krijgen
van een gastdocent, niet op eigen kracht een verband leggen tussen het racisme van
toen en overeenkomstige verschijnselen in hun eigen omgeving’.115

De musea voldeden aan hun verplichting wisseltentoonstellingen te organise-
ren. Maar ook deze tentoonstellingen betroffen in hoofdzaak onderwerpen die
rechtsstreeks verband hielden met de Tweede Wereldoorlog. Het Verzetsmuseum
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115 Vragen en antwoorden Vaste Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid aan de minister van
wvc. Over de rapportage Jeugdvoorlichting Wereldoorlog ii – Heden (19 958 nr. 9), 24 mei 1994.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 19 958, nr. 10.



Amsterdam produceerde in 1985-1995 het aanzienlijke aantal van 33 wisselten-
toonstellingen, waarvan het merendeel eigen producties. In totaal zes keer werd
een wisseltentoonstelling georganiseerd over een onderwerp waar sprake was van
een duidelijke relatie met de actualiteit. Het betrof exposities over de rol van het
voormalig verzet na de oorlog bij de kwestie ‘de drie van Breda’, de affaire Menten
en de commotie rondom het pensioen van de weduwe Rost van Tonningen. Uit-
gesproken politieke en actuele tentoonstellingen waren die over het persbeleid in
Zuid-Afrika en over affiches van Amnesty International.116

JEUGDVOORLICHTINGSBELEID  VANAF MIDDEN JAREN NEGENTIG

De brede belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog waarvan midden jaren
tachtig sprake was, bleef aanhouden. In 1995, vijftig jaar na het einde van de Twee-
de Wereldoorlog, werden de slachtoffers van de oorlog met nog meer aandacht en
massaler dan ooit herdacht en werd de bevrijding overal grootschalig gevierd. Het
historische markeringspunt was tevens een moment van herbezinning op de vraag
hoe de oorlog te herinneren en te herdenken en welke vorm, inhoud en betekenis
in de toekomst hieraan te verbinden. Het ministerie van wvc was intussen tot de
overtuiging gekomen dat ten aanzien van de musea het jeugdvoorlichtingsbeleid,
dat vanaf 1987 formeel van kracht was, zowel wat institutionalisering als zingeving
betreft niet meer voldeed aan de oorspronkelijke opzet. De subsidies voor de oor-
logsmusea, die tot doel hadden de kwaliteit en het rendement van de educatieve
dienstverlening te verhogen, maar waaraan de betreffende instellingen voorna-
melijk naar eigen inzicht een bestemming hadden kunnen geven, was grotendeels
een structurele exploitatiesubsidie geworden. Voorts waren de educatieve acti-
viteiten van de musea wel toegenomen (er werden wisseltentoonstellingen geor-
ganiseerd en tal van groepsrondleidingen verzorgd), maar deze hadden niet geleid
tot wezenlijke nieuwe initiatieven en impulsen. De instellingen waren hiervoor
educatief te weinig deskundig en inhoudelijk onvoldoende uitgerust. wvc, dat in
1994 Volksgezondheid, Welzijn en Sport was gaan heten, zag daarnaast ook in dat
de zo gewenste educatieve ‘brug-’ en ‘signaleringsfunctie’ in de feitelijke presen-
taties nauwelijks concrete uitwerking hadden gekregen. De instellingen bleken
noch in staat, noch bereid het historische beeld van de Tweede Wereldoorlog te la-
ten beïnvloeden door aan dat verleden – geforceerd – een ideologische actualise-
ring te koppelen.117
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116 Jaarverslagen Verzetsmuseum Amsterdam 1985-1995, Archief vma.
117 Jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot heden, Brief van de minister van
vws aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, 25 juni 1996 Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996,
19 958, nr. 11, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19958-11.pdf (geraadpleegd 12 novem-
ber 2013).



Dit alles betekende overigens niet dat de regeling geheel aan het oorspronkelijke
doel was voorbijgeschoten. De besteding had immers wezenlijk bijgedragen aan
een andere belangrijke doelstelling van het beleid: de gebeurtenissen van de Twee-
de Wereldoorlog en de gevolgen voor de slachtoffers onder de aandacht van een
breder publiek brengen. Bovendien bezorgde de subsidieverstrekking de bewuste
‘kernmusea’ een meer solide basis, waardoor zij beter in staat waren een verant-
woorde presentatie te verzorgen en bezoekers te trekken, onder wie veel scholie-
ren in groepsverband. Een ander winstpunt was dat dankzij de financiële onder-
steuning de betreffende musea meer professionaliteit in de eigen organisatie kon-
den brengen.

De evaluatie van het jeugdvoorlichtingsbeleid leidde midden jaren negentig tot
bijsturing van de aanpak door het ministerie van vws. Het ministerie bleef onver-
minderd overtuigd van de grote waarde van de oorlogsmusea in de overdracht van
kennis en informatie over de Tweede Wereldoorlog, onder het motto ‘jongeren
van nu’ confronteren met ‘de oorlog van toen’. Voor het onderwijs en de activitei-
ten van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zag het departement wel degelijk moge-
lijkheden om het element ‘heden – verleden’ met een sterke nadruk op de actuele
sociaal-maatschappelijke situatie actief uit te dragen. Maar vws besefte tevens dat
het leggen van de ‘toen en nu’-verbanden door de oorlogs- en verzetsmusea moei-
lijk uitvoerbaar was.118

De beleidswijziging die het ministerie vervolgens in de maak had, betrof na-
drukkelijk ook inhoudelijke accentverschuivingen. Er werd aansluiting gezocht
bij het aandachtsveld in de geschiedschrijving over de oorlog dat midden jaren ne-
gentig volop in de belangstelling stond: de Holocaust. Aan dit thema werd vooral
de actualiteitszin verbonden. Kennis over de geschiedenis van uitsluiting, vervol-
ging en vernietiging zouden inzicht bieden in actuele vormen van discriminatie en
racisme, zo vond vws. Daarbij wilde het ministerie dat de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog meer belicht werd in het perspectief van de universele
grondrechten. Jongeren moesten in dit verband aangesproken worden op hun 
eigen verantwoordelijkheid. Dit zou, zoals vermeld in het onderzoek dat aan de be-
leidsverandering ten grondslag ligt, bijdragen aan het bestrijden van discriminatie
en racisme en een ‘harmonieuze multiculturele samenleving’ bevorderen.119

Een andere beleidswijziging betrof de financiering van het ‘oorlogsveld’. De ‘sti-
muleringssubsidie’, die te structureel was geworden en niet altijd tot kwaliteits-
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118 D. Happel, hoofd van de Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffe-
nen aan de Secretaris Generaal, 10 november 1994, ‘Toekomst Jeugdvoorlichtingsbeleid woii-
heden’, minister E. Borst-Eilers aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. na 2.27.23 – 68.
119 Horn project research, Bergen, Linda Horn, ‘Jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog
en de relatie tot het heden. Een oriënterend onderzoek naar opvattingen en ervaringen in Neder-
land, België, Denemarken, Duitsland en Frankrijk’ in opdracht van het ministerie van vws/dvvb,
1998, p. 16. Archief ministerie van vws/eoh.



verbetering had geleid, werd in de tweede helft van de jaren negentig vervangen
door een breder opgezet subsidiekader: ‘Jeugdvoorlichting woii-heden’. Alle
oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra in Nederland – dus niet alleen de
tot dan toe geprivilegieerde musea – plus andere, niet bij uitstek museale instel-
lingen, kwamen nu voor ondersteuning van (museale) projecten in aanmerking.
Om de effectiviteit van de regeling te verbeteren werd nu wel een scheiding aan -
gebracht tussen de museale en de educatieve activiteiten. Voor Overloon en het
Verzetsmuseum Amsterdam, die de subsidie vooral hadden aangewend om hun
instellingen te kunnen exploiteren, alsook voor de Anne Frank Stichting – die ove-
rigens de gelden in hoofdzaak wél aan educatieve projecten had besteed – was de
minister bereid eenmalig een flinke bijdrage ter beschikking te stellen om de con-
tinuïteit van deze instellingen in ieder geval tot het jaar 2000 te kunnen garande-
ren.120 Het ministerie wilde voorkomen dat de subsidieafbouw de continuïteit van
de museale functie van de drie instellingen acuut in gevaar zou brengen, maar het
was een gegeven dat de instellingen meer op eigen benen moesten staan.121

Het terugdraaien van de structurele subsidie zou uiteindelijk voor met name de
Anne Frank Stichting gunstig uitpakken, zo verklaarde Hans Westra, oud-direc-
teur van de stichting. Terugkijkend op deze periode heeft het veranderde beleid
van het ministerie binnen zijn organisatie – noodgedwongen – tot een heroriënta-
tie op de invulling en betekenis van het Anne Frank Huis als museum geleid. ‘Er
was een tijd dat de stichting voor vijftig procent leunde op overheidssubsidies. Dit
kan uiteindelijk een luimakende werking hebben. De creativiteit wordt niet gesti-
muleerd om initiatieven op te zetten die zelf weer inkomsten opleveren’, stelt
Westra.122 Bewust van de potentie van het Achterhuis als museum en het gegeven
dat het verhaal van Anne Frank universeel aanspreekt, maakte de stichting een cru-
ciale omslag: het museum en de bezoekers werden centraal gesteld, met als gevolg
dat sociaal-maatschappelijke taken naar het tweede plan verschoven. Resultaten
van diepgaand bezoekersonderzoek lagen vervolgens ten grondslag aan een ver-
nieuwd museaal concept, dat uitgevoerd werd na renovatie van het pand aan de
Prinsengracht en de realisatie van de aangrenzende nieuwbouw in 1999. Door zich
nu voor alles op te stellen als een museale instelling, prioriteit te geven aan profes-
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120 Jeugdvoorlichtingsbeleid over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden, lijst van vra-
gen en antwoorden, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 19 958, nr. 10, http://resourcessgd.
kb.nl/sgd/19931994/pdf/sgd_19931994_0002054.pdf (geraadpleegd 8 oktober 2012).
121 Jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden, Brief van de minister
van vws aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 29 augustus 1997, Tweede Kamer, vergaderjaar
1996-1997, 19 958, nr. 14.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/19958/kst-19958-14?resultIndex=3&sorttype=
1&sortorder=4 (geraadpleegd 8 oktober 2013).
122 Vraaggesprek met Hans Westra, algemeen directeur Anne Frank Stichting (1983-2010), 
Amsterdam, 23 oktober 2013.



sionalisering van de organisatie en vooral sterk publieksgericht te werken, groei-
den de bezoekersstromen en namen de inkomsten toe om zelfstandig het huis en
de instelling draaiende te kunnen houden.123

Met de herziening van het ‘Jeugdvoorlichtingsbeleid woii-heden’, die formeel
vanaf 1 januari 1998 haar beslag vond, behield de overheid haar verantwoordelijk-
heid voor de erfenis van de oorlog, maar waren de accenten verlegd. De financie-
ring was anders komen te liggen en ook inhoudelijk werd de herinnering van de
oorlog anders benaderd. Het doel was, zoals het ministerie zelf aangaf: ‘verbete-
ring van de doelmatigheid en van de kwaliteit van de activiteiten op dit punt’.124 Het
gevolg was dat museale instellingen bedreven werden in het werven van – andere
– fondsen en bijvoorbeeld geldgenererende organisaties als vriendenkringen en
steungroepen gingen opzetten.

NIEUWE KEUZES

Verschillende beeldbepalende musea presenteerden in de jaren negentig ver-
nieuwde inrichtingen. Soms boden een gedwongen verhuizing of een noodzake-
lijke ingrijpende verbouwing gelegenheid om vanuit vernieuwde historische in-
zichten en museale ontwikkelingen te kiezen voor andere benaderingen om het
historische verhaal te verbeelden. Belangrijk verschil was dat de op leeftijd ge-
raakte oorlogsgeneratie nu veel minder dan voorheen bij de nieuwe presentatie
was betrokken. De museale invulling was ook, voor zover dit al het geval was, niet
meer a priori een representatie van hun verleden. De musea richtten zich nu voor-
al op de naoorlogse generaties, die door overlevering maar ook in de dagelijkse
praktijk met de herinnering aan de oorlog waren opgegroeid, en uiteraard op jon-
geren, die nog steeds een les uit de oorlog moesten leren.

Voorts veranderde de inhoudelijke accenten van de presentaties. Lag het accent
in de vaste opstelling van met name de verzetsmusea tot dan toe vooral op de the-
ma’s verzet en, zij het verhoudingsgewijs in mindere mate, op vervolging, met eni-
ge vertraging gingen de musea nu ook de nieuwe inzichten en aandachtspunten in
de geschiedschrijving volgen. Er kwam belangstelling voor andere herinnerings-
groepen en voor andere thema’s. Nieuwe kaders gaven gestalte aan de herinnering
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123 De stichting heeft onverminderd vastgehouden aan deze koers. In 2012 verkoos het publiek 
het Anne Frank Huis tot het best gewaardeerd van alle culturele instellingen in Nederland, volgens
het tweejaarlijks onderzoek naar de cultuursector door adviesbureau Hendrik Beerda. http://www.
hendrikbeerda.nl/cultuursector-nederland (geraadpleegd 25 oktober 2013).
124 Jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot heden, Brief van de minister van
vws aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, 27 maart 2001, Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-
2001, 19 958, nr. 15. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19958-15.pdf (geraadpleegd 31 
januari 2013).



aan de oorlog. Thema’s als dagelijks leven, collaboratie, handel en economie, cul-
tuur, ontspanning en vermaak kregen aandacht. Naar de bekende driedeling van
historicus Raul Hilberg kwam naast het perspectief van daders en slachtoffers ook
de rol van de omstanders aan bod.125 Het schuldperspectief en de aandacht voor de
‘onverschillige’ houding van de bevolking bij het massaal wegvoeren van de Joden
werden thema’s. De museale presentaties toonden een samenvoeging van oude en
nieuwe verhalen van de oorlog. Het leek erop alsof de toespraak van koningin Be-
atrix op 5 mei 1995, ter gelegenheid van de vijftigste herdenking van de bevrijding,
als inspiratiebron had gediend. De vorstin stelde het verzet als voorbeeld: ‘Willen
wij een zelfde standvastigheid voor behoud van de menselijke waardigheid met el-
kaar en voor elkaar opbrengen, dan kan de moed van hen die daarvoor tot het ui-
terste zijn gegaan ons tot inspiratie zijn.’ Tegelijkertijd wees zij erop dat de herin-
nering aan de oorlog ook onderbelichte aspecten kent: ‘Voor een juiste beeldvor-
ming kan niet worden verhuld dat naast moedig optreden ook passief gedrag en ac-
tieve steun aan de bezetter zijn voorgekomen.’ Ook bezigde de vorstin het woord
‘schaamte’ met een verwijzing naar het feit dat het Nederlandse volk de ondergang
van zijn Joodse medeburgers niet had kunnen verhinderen.126

Door aandacht te besteden aan meer verschillende aspecten van de oorlog en 
bezetting werden de verzetsmusea méér dan een museum over het verzet. Uit-
gangspunt werd het presenteren van de bezettingstijd, waarin óók verzet had
plaatsgevonden. In feite werd daarmee bijgedragen aan de ontmanteling van de
verzetsmythe die ook in andere uitingen was ingezet.127 De verzetsmusea ver-
breedden niet alleen de thematiek, maar zij gingen zich ook meer op het nationa-
le beeld van de Duitse bezetting oriënteren. Met deze nieuwe opstelling kwamen
de musea verder af te staan van hun aanduiding als ‘verzetsmuseum’. Zowel in Am-
sterdam als in Leeuwarden werd dan ook met enige regelmaat de naamgeving aan
de orde gesteld. Maar om de naam nu te veranderen in ‘Bezettingsmuseum’ of iets
dergelijks, dat ging de betrokkenen toch te ver. De achterban, onder wie nog altijd
veel oud-verzetsmensen en hun verwanten, zou ongetwijfeld bezwaren hebben 
gemaakt. Daarvoor was het museum te veel een representatie van de eigen herin-
nering. Er werd ook nog een marketingargument voor handhaving aangevoerd: 
er was een zekere naamsbekendheid ontstaan en die moest niet op het spel gezet
worden.128
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125 Raul Hilberg, Daders, slachtoffers, omstanders. De Joodse catastrofe 1933-1945 (Haarlem, 1993)
126 Zie Ilse Raaijmakers, Op zoek naar betekenis: Dynamiek van het herdenken op 4 en 5 mei in Nederland,
1945–heden, hoofdstuk 7 ‘Nederland, Duitsland en Europa: herdenken na vijftig jaar’, manuscript
van dissertatie te verschijnen in 2015. ‘Herdenken na vijftig jaar’, toespraak van H.M. de Koningin
uitgesproken op 5 mei 1995 in de Ridderzaal te ’s-Gravenhage, http://www.4en5mei.nl/documen
ten/5%20mei%20lezingen/beatrix_1995.pdf (geraadpleegd 26 februari 2013).
127 Zie hierover: Van Ginkel, Rondom de stilte, p. 537-554.
128 Interview Hans Groeneweg, hoofd Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden 12 oktober 2012.



In de museale presentaties kwamen nieuwe thema’s, verscheidene herinne-
ringsgroepen en andere gebeurtenissen aan bod. De collaboratie kreeg meer aan-
dacht, waarbij geprobeerd werd motieven en beweegredenen van aanhangers van
het nationaal-socialisme te belichten. De vraag werd gesteld wat ‘gewone’ burgers
bewoog om zich achter de bezetter te scharen of om met de bezetter te gaan samen-
werken. Collaboratie kreeg betekenis in relatie tot begrippen als vrijheid, demo-
cratie, gezag en autoriteit. Om deze thematiek aan de orde te stellen werd gekozen
voor een vorm waarin het accent lag op de keuzes die mensen in oorlogstijd
moesten maken.129 Het publiek, en vooral scholieren, kreeg dilemma’s voorge-
schoteld en werd opgeroepen hierover na te denken. ‘Wat zou jij doen in deze om-
standigheden? Waar kies jij voor?’ Naast kennis en informatieoverdracht daagden
de musea de bezoekers uit een standpunt in te nemen en een mening te vormen.
De achterliggende gedachte was dat het maken van keuzes iets van alle tijden is.
Voorheen werd het verhaal van de oorlog ingezet als afschrikwekkend voorbeeld
en daarmee als waarschuwing dat herhaling voorkomen moet worden. Met de
nieuwe presentaties beoogden de musea nu eerder het op gang brengen van een be-
wustwordingsproces over universele waarden. Op deze wijze ingevuld bleven de
morele betekenisgeving en de verbinding ‘heden – verleden’ bestaan. In het bij-
zonder het Verzetsmuseum Friesland en het Verzetsmuseum Amsterdam pasten
hun nieuwe vaste opstellingen vanuit deze invalshoek aan.

Het Verzetsmuseum Friesland was het eerste museum dat ‘het maken van keu-
zes’ leidend maakte in de vaste presentatie. Het museum verhuisde in 1995 van het
Zuiderplein naar de Kanselarij in Leeuwarden waar het, als geïntegreerde afdeling
van het Fries Museum, een geheel nieuwe museale opstelling inrichtte.130 Aan de
hand van vier onderwerpen – collaboratie, aanpassing, verzet en verraad – werd
het thema ‘kiezen’ en de consequenties daarvan verbeeld. Het introductiepaneel
verwoordde de opzet als volgt:

Het Verzetsmuseum Friesland gaat niet over dé Tweede Wereldoorlog. Die
oorlog is te groot en het museum te klein. Het hoofdthema van dit museum is
Kiezen, Toen en Nu. Iedereen staat elke dag voor keuzes. Je kunt een goede
keuze maken, maar ook een foute. Niet kiezen is ook een keuze. Soms heb je
niets te kiezen.
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129 In mei 1995 presenteerde Karel van der Graaf een spraakmakend avondvullend programma ge-
titeld Naar eer en geweten. Twaalf personen met uiteenlopende oorlogservaringen – van overlevende
van Nazi-vernietigingskampen tot een Nederlandse Oostfrontvrijwilliger – spraken in een live-uit-
zending over hun keuzes en dilemma’s tijdens de oorlog en de consequenties ervan. Zie: Gerie de
Jong, René Kok en Erik Somers, Naar eer en geweten. Gewone Nederlanders in een ongewone tijd 1940-
1945 (Zwolle 2001).
130 Samenstelling van de tentoonstelling: Gerk Koopman en Hans Groeneweg, vormgeving: Rein
Feenstra en Annemieke Fictoor.



De kern van de presentatie werd gevormd door de vier thema’s: je collaboreert, je
doet niets of je schikt je, je gaat in het verzet, of je wordt – voor zover je daar een
keus in hebt – vervolgd. Vier gezinsgeschiedenissen stonden centraal. De perso-
nages in de thema’s vervolging en collaboratie waren fictief, maar hun geschiede-
nissen waren gebaseerd op ware gebeurtenissen. Met het oog op de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer durfden de samenstellers het niet aan bestaande
personen op te voeren. Voor betrokkenen en hun omgeving zou dit confronterend
kunnen zijn.

De vervolging werd uitgebeeld door een Joods gezin dat in de jaren dertig van-
uit Duitsland naar Nederland was gevlucht. Voor hen viel er weinig te kiezen.
Stapsgewijs decimeerde het gezin. Allen zijn uiteindelijk afgevoerd en vermoord.
Wat restte was een achterbleven koffer. Een ander gezin, dat achter gesloten gor-
dijnen ‘mens-erger-je-niet’ speelde, vertegenwoordigde de overgrote groep Ne -
derlanders die geen keuze maakte. Opmerkelijk was vooral de aandacht die aan
een nsb-familie werd besteed. In een museale presentatie was niet eerder op een
dergelijke directe, persoonlijke wijze de collaboratie belicht. Daarbij stond niet de
veroordeling van de gemaakte keuzes centraal, maar de afwegingen, de dilemma’s
en de gevolgen van die keuzes. De vader was al voor de oorlog een overtuigde
nsb’er. Vanwege zijn keus voor samenwerking met de Duitse bezetter verloor hij
spoedig elk contact met zijn broers. Aan het eind van de oorlog trok hij het uni-
form van de Landwacht aan. De moeder voelde weinig voor de Beweging maar
volgde haar echtgenoot. Het gezin was in een sociaal isolement geraakt en de kin-
deren werden het slachtoffer van de keuze van de ouders. Op straat en op school
hadden zij het zwaar te verduren. Eén zoon koos voor de strijd in Duits uniform
aan het Oostfront. Kort nadat hij onderscheiden was met het IJzeren Kruis, sneu-
velde hij. De dochter gaf aan dat ze vaak gepest werd. Zij was het hoofdpersonage
in dit thema. Als oudere keek zij vanuit het heden terug op het verleden (zie af-
beelding 20).131

De aanpak van het Verzetsmuseum Friesland is terug te zien in het Verzetsmu-
seum Amsterdam dat in 1999 zijn nieuwe behuizing in het gebouw Plancius aan de
Plantage Kerklaan opende. In de vaste opstelling, die ondanks enige aanpassingen
nog altijd intact is, vormen keuzes en dilemma’s de rode draad. Op de vloer zijn vra-
gende kreten geprojecteerd: ‘Aanpassen?’, ‘Samenwerken?’, ‘Lid blijven?’, ‘Boycot-

ten?’, ‘Staken of doorwerken?’ Een nagebouwd bioscoopzaaltje vertoont filmbeelden
uit de oorlogsdagen. Het dilemma: niet gaan kijken of toch maar wel? Aan het be-
gin van de tentoonstelling wordt het thema van het verzetsmuseum treffend ver-
woord in het fragment uit het gedicht ‘Iemand stelt een vraag’ van Remco Cam-
pert:
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131 Gerk Koopmans, Een Tweede Wereldoorlog. Verzetsmuseum Friesland (Leeuwarden, 1997). Publi-
catie naar aanleiding van de inrichting van het nieuwe Verzetsmuseum Friesland.



Jezelf een vraag stellen,
daarmee begint verzet.

Aan het eind van de tentoonstelling, waar een verband gelegd wordt tussen de
Tweede Wereldoorlog en het heden, komt het citaat weer terug. Nu met de aan-
vullende slotregel:

Jezelf een vraag stellen,
daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen.132

Een nieuw element in vergelijking met andere presentaties vóór 1999 van het Ver-
zetsmuseum Amsterdam was dat eveneens gekozen was voor een persoonlijke 
invalshoek. Aan veel van de getoonde objecten bij de verschillende onderwer-
pen werden persoonlijke verhalen en citaten van ‘gewone’ mensen verbonden. De
huidige directeur Liesbeth van der Horst, die destijds als conservator nauw be-
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132 ‘Iemand stelt een vraag’ is geschreven in 1963 door Remco Campert, zoon van de dichter en 
verzetsman Jan Campert, die omkwam in 1943 in het concentratiekamp Neuengamme. Remco
Campert, Betere tijden (Amsterdam 1970).

Iemand stelt een vraag

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden

zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in z’n kop krijgt

zoals rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud

zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die de sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen.



trokken was bij de inrichting, over de nieuwe benadering: ‘Het Verzetsmuseum
gaat niet over helden en schurken, maar over gewone mensen, die in een tijd van
schaarste en onderdrukking voor dilemma’s kwamen te staan en keuzes moesten
maken.’133

Het thema keuzes vond vervolgens ook ingang bij het Nationaal Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork, het Nationaal Monument Kamp Vught en het mu-
seum Markt 12 te Aalten. Het conceptplan van de nieuwe inrichting van de expo-
sitie in Westerbork, die in 1999 werd gerealiseerd, vermeldt dat het museum moest
aanzetten tot nadenken in de volgende betekenis: ‘Een systematische massa-
moord is mogelijk geweest, het kan daardoor weer gebeuren. Hoe zou ik hebben
gereageerd, welke keuze zou ik hebben gemaakt? Hoe reageer ik nu, welke keuzes
maak ik nu?’134 De bezoekersgids van Vught verwoordde de insteek van de inrich-
ting van het in 2002 gepresenteerde museum als volgt: ‘De geschiedenis van Kamp
Vught is meer dan een verhaal van getallen en feiten. Het is het verhaal van lotge-
vallen en keuzes.’135 En in het missiestatement van het in 2005 vernieuwde mu-
seum Markt 12 is de volgende passage opgenomen: ‘Museum Markt 12 wil het be-
sef overbrengen, dat oorlog en geweld persoonlijke keuzes en afwegingen met zich
meebrengen. Iedereen heeft ermee te maken, destijds de Nederlanders en de Duit-
sers, maar ook nu worden we daar mee geconfronteerd.’ (zie afbeelding 49).136

Ook het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek en het Oor-
logsmuseum Overloon gaven invulling aan het thema ‘keuzes maken’. Het Bevrij-
dingsmuseum verwerkte in zijn presentatie een keuzepaneel met als opschrift
‘Wat kies jij?!’ Van vier willekeurige personen, zoals een fabrieksdirecteur en een
kind, worden situaties voorgelegd waarbinnen zij keuzes moesten maken. Bezoe-
kers kunnen door op een bedieningsknop te drukken aangeven wat zij in hun po-
sitie zouden hebben gedaan. Het Oorlogsmuseum Overloon introduceerde voor
jongeren in 1995 het speciaal voor het museum ontworpen interactieve Cd-i-spel
‘Gewetensvragen’. Op de computer in de museale opstelling konden vragen wor-
den beantwoord als: ‘Zou je aan een Joods echtpaar onderdak verlenen?’, ‘Breek je
met een familielid als hij lid wordt van de nsb?’ en ‘Ga je naar een bioscoop die
voor Joden verboden is?’ De vragen werden ingeleid met oude filmfragmenten en
konden alleen met ja of nee worden beantwoord.
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133 Liesbeth van der Horst, Het Verzetsmuseum Amsterdam. The Dutch Resistance Museum (Amster-
dam, 2000), p. 15.
134 Dirk Mulder, Conceptplan ‘Kern basisexpositie’, 6 maart 1998, Archief Stichting hckw.
135 Jeroen van den Eijnde, ‘Voorwoord’, in: Marc Uijland, Christel Tijenk en Jeroen van den 
Eijnde (red.), Eindpunt of tussenstation? Gids Nationaal Monument Kamp Vught (Vught 2002), p. 7.
136 Hans de Beukelaer en Ben Boersema, De oorlog onder één dak. Verhalen rond Markt 12 in Aalten
(IJzerloo 2010), p. 5.



INDISCHE HERINNERINGEN

Bij de introductie van het jeugdvoorlichtingsbeleid in 1987 benadrukte het mi-
nisterie van wvc een specifiek punt van zorg: de geringe belangstelling voor de
(Nederlandse) slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de
onbekendheid met deze oorlogsgeschiedenis.137wvcdrong er bij het onderwijs en
de musea op aan in deze ongewenste situatie verandering te brengen. Voor de oor-
logservaringen van de 300.000 Nederlanders die na 1945 en na de soevereiniteits-
overdracht in 1949 uit Indonesië waren teruggekeerd, was in het naoorlogse
Nederland aanvankelijk nauwelijks aandacht. Vanaf de jaren zeventig was hierin
geleidelijk aan verandering gekomen. Militairen en burgers traden steeds meer
naar buiten met hun herinneringen, waarbij het slachtofferschap van de geïnter-
neerde Nederlanders in de Japanse kampen overheerste. Zij vroegen erkenning
voor het doorstane leed en eisten hun plek op in het bestaande, dominante beeld
van de Nederlandse oorlogsherinnering. In de jaren tachtig meldde zich nog een
andere grote herinneringsgroep vergeten slachtoffers: zij die als kind de oorlog in
de Japanse kampen hadden meegemaakt en daarvan nog altijd de (psychische) ge-
volgen ondervonden.

De algemene belangstelling voor het Indische oorlogsverleden nam in diezelf-
de jaren toe. Van het standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog van L. de Jong
verschenen drie omvangrijke delen over de koloniale geschiedenis van Neder-
lands-Indië en de Japanse bezetting in de jaren 1942-1945. De publicaties riepen
veel emoties op.138 In diezelfde periode kregen de aanspraken van de slachtoffers 
op erkenning ook een meer politiek karakter. De bestaande Indische belangen- en
reünieorganisaties werden beter ingericht en vanaf 1980 verzorgde de Stichting
Herdenking 15 augustus, een samenwerkingsverband van de verschillende Indi-
sche instellingen, de jaarlijkse herdenking van de Japanse capitulatie. De herden-
king trok vervolgens elk jaar meer belangstellenden. Erkenning van het Indische
oorlogsleed kwam er voorts doordat de overheid de Indische getroffenen, inclusief
de Bersiap-slachtoffers, in het uitkeringsbeleid betrok. Met de onthulling op 15 au-
gustus 1988, 43 jaar na de Japanse capitulatie, van het nationale Indië-monument
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137 ‘Jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden’, beleidsnota ministe-
rie van wvc aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer op 27 april 1987. Tweede Kamer,
vergaderjaar 1986-1987, 19 958, nrs 1-2. http://resourcessgd.kb.nl/sgd/19861987/pdf/sgd_
19861987_0006902.pdf (geraadpleegd 24 juni 2013).
138 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 11a, b, c Nederlands-
Indië i, ii, iii (Leiden 1984-1986). De verschijning van deel 11a leidde tot heftige opwinding in 
Indische kring. De Jong zou de vooroorlogse koloniale periode veel te negatief hebben beoor-
deeld. Via juridische weg werd er zelfs – tevergeefs – op aangedrongen de ‘rijksgeschiedschrij-
ving’ te herzien. Het deel over de Japanse bezetting en de internering vond daarentegen weer veel
bijval. 



in Den Haag door koningin Beatrix kregen de Indische oorlogservaringen offici-
eel een plaats in de nationale herdenking van de oorlog.139

De oorlogs- en verzetsmusea stonden niet vooraan waar het ging om aandacht
voor de oorlog in Nederlands-Indië. Het Oorlogsmuseum in Overloon had bij de
uitbreiding van de presentatie in 1977 weliswaar meer accenten op de strijd in In-
dië en de Japanse bezetting gelegd, maar in hoofdzaak beperkte het museum zich
tot de Duitse bezetting van Nederland en de strijd in Europa. Pas met de herin-
richting van het museum in de jaren 1984-1985, wederom verzorgd door het riod,
werd ingehaakt op de oplevende belangstelling voor de bezetting van Nederlands-
Indië en kwam er enige aandacht voor de Japanse bezetting.140 In deze vernieuwde
presentatie was de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog onderverdeeld in ze-
ven hoofdthema’s: één daarvan handelde over de oorlog in Zuidoost-Azië. In een
afzonderlijke, relatief kleine ruimte werd ingegaan op de internationale strijd, de
inval, de Japanse ordening en in het bijzonder het lot van de krijgsgevangenen en
de burgergeïnterneerden. Er werden door gevangenen gebruikte, veelal zelfge-
maakte voorwerpen en ander huisvlijt getoond. Verder waren er kamptekeningen
en foto’s te zien. Naast een samoeraizwaard was de aandachtstrekker een maquet-
te van een Japans vrouwen- en kinderkamp in het Deli-gebergte op West-Suma-
tra, vervaardigd door een Nederlandse ex-geïnterneerde. De presentatie eindigde
met een foto van de atoombom. 141 Aan het dekolonisatieproces werd geen aan-
dacht geschonken. Het uitroepen van de onafhankelijke staat Indonesië, dat door
de Japanse bezetting was bespoedigd, werd nog wel genoemd, maar over de zoge-
noemde Bersiap-periode en vooral over de tot en met 1949 gevoerde koloniale oor-
log werd veelzeggend gezwegen. Het was kennelijk nog te vroeg om – op museale
wijze – in het nationale geschiedbeeld het pijnlijke dekolonisatieproces te bena-
drukken. De herinneringen lagen zowel in Indische kring als daarbuiten voorals-
nog te gevoelig.

Het verzuim van de oorlogsmusea om aandacht aan de herinnering van de oor-
log in Indië te besteden werd voor een deel gecompenseerd door het Museon, het
voormalige museum voor onderwijs in Den Haag – de stad die zo veel betekenis
heeft voor de Indische gemeenschap. Het museum organiseerde in 1995 een ten-
toonstelling van tekeningen die door geïnterneerden in de Japanse kampen waren
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139 Zie: Elsbeth Locher-Scholten, ‘In Nederland na “de verre oorlog”. Publieke herinnering aan 
de Tweede Wereldoorlog in Azië’, in: Remco Raben (red.), Beelden van de Japanse bezetting van Indo-
nesië. Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan en Nederland (Zwolle 1999),
p. 55-71.
140 Inhoudelijke samenstelling door A.H. Paape, vormgeving door Dick Elffers in samenwerking
met Evert van der Molen.
141 Erik Somers, ‘Teksten panelen Documentatiecentrum Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
Overloon’, 1988, werkarchief auteur. 



gemaakt.142 Aan de oproep hiervoor tekeningen beschikbaar te stellen werd spon-
taan gehoor gegeven. Niet alleen prenten maar ook een uiteenlopende verzame-
ling kamprelicten, zoals huishoudelijke artikelen, documenten, gereedschappen
en zelfgemaakte muziekinstrumenten, kreeg het Museon van particulieren aan-
geboden. Het initiatief van het museum gaf schenkers voldoening. Persoonlijke er-
varingen werden nu eindelijk ook museaal vertaald en met het ter beschikking stel-
len van hun tastbare oorlogsherinneringen bleef het verleden van ooggetuigen ook
voor de toekomst behouden. De verzameling Indische tekeningen van het Mu-
seon omvat momenteel vierduizend exemplaren: een collectie die, samen met het
bestand Indische tekeningen van het niod, een specifiek en indringend beeld
geeft van de Japanse aanwezigheid in Nederlands-Indië, vooral ook omdat er nau-
welijks foto’s beschikbaar zijn.143

Een ander museaal initiatief met betrekking tot de oorlog in Indië was de expositie
Nederlanders Japanners Indonesiërs. De Japanse bezetting van Nederlands-Indië, die in
1999 in het Rijksmuseum in Amsterdam en vervolgens tot de zomer van 2001 op
verschillende plaatsen in Japan te zien was. Het was een ‘opmerkelijke tentoon-
stelling’ vanwege het kader waarin de expositie tot stand was gekomen, als wel van-
wege de inhoudelijke opzet.144 De aanleiding was het 400-jarig bestaan van de re-
laties tussen Nederland en Japan, dat in 2000 in beide landen uitgebreid herdacht
zou worden, met de komst van de Japanse keizer naar Nederland als hoogtepunt.
Omdat Japan bovenal als een goede handelspartner gezien werd, was het ministe-
rie van Economische Zaken de grote animator van de activiteiten. Vanuit de Indi-
sche belangenorganisaties, verenigd in het Indische Contact, rees spoedig heftig
protest tegen het feestelijke karakter van de viering. Er moest ook stilgestaan wor-
den bij de donkere jaren van de onderlinge verhoudingen: die oorlogsherinne -
ringen konden en mochten niet weggepoetst worden. De organisatie van 400 Jaar 
Japan – Nederland kon zich vinden in deze bezwaren en ging akkoord met een
voorstel van het niod, als onafhankelijke instelling, om over de Japanse bezetting
van Nederlands-Indië een expositie te vervaardigen. Het Indisch Contact stemde
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toonstelling (Zwolle/Amsterdam 2002). De tentoonstelling werd van 7 augustus-24 oktober 1999 
in het Rijksmuseum in Amsterdam gehouden en trok 60.000 bezoekers.



hiermee in, maar eiste wel dat de expositie op een aansprekende nationale locatie
in het land te zien zou zijn en ook in Japan werd getoond.

De inhoudelijke opzet van de tentoonstelling Nederlanders Japanners Indone siërs,

door het niod was vernieuwend. Uitgangspunt was het presenteren van meer-
voudige perspectieven: de herinneringen van zowel Nederlanders als Japanners en
Indonesiërs werden naast elkaar geplaatst. Tevens werd er een beeld geschetst van
de wijze waarop de persoonlijke verslaglegging en publieke beeldvorming over de
Japanse bezetting in de drie landen had plaatsgevonden. De presentatie liet zien
dat de herinnering aan deze periode, in elk land afzonderlijk, sterk bepaald is door
persoonlijke ervaringen en door de naoorlogse politieke en maatschappelijke ont-
wikkelingen. Door de controverse te zoeken werden bezoekers uitgedaagd hun ei-
gen herinneringen en opvattingen te vergelijken met die van anderen, zelfs met die
van de voormalige vijand. Bezoekers werden gedwongen over de nationale gren-
zen heen te kijken. Het beeld dat naar voren kwam was dat er niet een eenduidige,
allesomvattende geschiedenis te presenteren is.145 De samenstellers stelden met de
expositie als doel: ‘het oproepen van vragen, het presenteren van andere inzichten
en vooral het aanzetten tot discussie’.146 Hierin voldeed de expositie, want de ten-
toonstelling riep veel en uiteenlopende reacties op. Slachtoffers van de Japanse
kampen vonden dat aan hun exclusieve oorlogsverhaal werd getornd, van Japanse
zijde kwam er kritiek omdat een westerse visie overheerste en de koloniale rol van
Nederland te weinig benadrukt werd, terwijl vanuit Indonesisch perspectief ge-
zien de oorlog in Indië meer in het licht van de nationalistische onafhankelijk-
heidsstrijd geplaatst had moeten worden. Hoe het ook zij, de expositie die gevoe-
ligheden niet uit de weg ging, toonde aan dat rond de eeuwwisseling de herinne-
ring aan de oorlog in Indië onverminderd beladen was en dat de beeldvorming van
de verschillende herinneringsgroepen over een en dezelfde periode sterk uiteen-
liepen.

De Indische belangenorganisaties bleven aandringen op meer structurele aan-
dacht voor de Indische oorlogservaringen door de reguliere oorlogsmusea. In hun
pogingen werden ze gesteund door het ministerie van vws. Uitkomst bracht de
Stichting ‘Het Gebaar’, die door het ministerie in november 2001 was opgericht.
De overheid wilde de vervolgingsslachtoffers van de Japanse bezetting compense-
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ren voor verschillende nalatigheden van de Nederlandse staat sinds hun terugkeer
uit Indië en voor andere tekortkomingen in het kader van het rechtsherstel. Als 
‘gebaar’ stelde de regering 350 miljoen gulden voor individuele uitkeringen en 35
miljoen gulden voor collectieve doelen beschikbaar. Dankzij een substantiële bij-
drage uit de gelden bestemd voor collectieve doelen kon het Verzetsmuseum Am-
sterdam de vaste presentatie in de nieuwe behuizing in 2006 uitbreiden met een
speciale afdeling over de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse koloniën. In de-
ze presentatie was wel ruimte voor een kritische beschouwing van het koloniale
verleden en werd ingegaan op de ervaringen van de teruggekeerden uit het verlo-
ren gegane Nederlands-Indië. Verder was er aandacht voor nog een grote groep ge-
troffenen van de Japanse bezetting, die tot dan toe nauwelijks belangstelling had
gekregen: de bijna tweehonderdduizend merendeels Indische Nederlanders die
buiten de kampen verbleven. Zij hadden te maken gehad met discriminerende Ja-
panse maatregelen en geleden onder een snelle verpaupering en hongersnood.

Het – voorlopige – sluitstuk van de bemoeienissen van de overheid met het ver-
beelden van de Indische (oorlogs)herinnering en de erkenning voor de Indische
lotgevallen in museale zin, was de oprichting van het Indisch Herinneringscen-
trum, dat in samenwerking met het museum Bronbeek de publiekspresentatie Het

Verhaal van Indië zou gaan ontwikkelen.147 Al eind jaren negentig had het ministe-
rie van vws het initiatief genomen een Indisch herinneringscentrum te facilite-
ren, maar vanwege allerlei strubbelingen liet de realisatie op zich wachten. In 2007
maakte het ministerie van vws dan toch de oprichting bekend van het Indisch
Herinneringscentrum, gevestigd op de locatie Landgoed Bronbeek.148 Tegelijk
werd de museale samenwerking van het centrum met het Koninklijk Tehuis Bron-
beek voor Oud-militairen in Arnhem aangekondigd. Staatssecretaris Jet Busse-
maker van vws berichtte de Tweede Kamer in 2008 dat de belangrijkste taak van
het centrum was het overdragen van kennis over Nederlands-Indië en Indonesië,
met de nadruk op de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan.’ Daarbij zal het
nieuwe centrum op waardige, inhoudelijke en evocatieve wijze verhalen over de
Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en over de Indische gemeenschap
vanaf 1900 tot heden.’149
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Het tehuis Bronbeek, opgericht in 1863, valt onder het ministerie van Defensie
en biedt onderdak aan oud-militairen. Tot in de jaren zestig verbleven hier alleen
oud-knil-gedienden. Het statige pand op het landgoed in Arnhem bevatte altijd
al een museale presentatie en is in feite een van de oudste musea in Nederland. Met
het accent op de militair-historische kant van het koloniale verleden toonde Bron-
beek ruim een eeuw lang de ‘grootse’ rol van Nederland overzee. Met de toegeno-
men maatschappelijke belangstelling voor de ervaringen van de getroffenen van
de Japanse bezetting in de jaren tachtig en negentig, had de Tweede Wereldoorlog
in de vaste opstelling meer aandacht gekregen, ofschoon deze vooral beperkt bleef
tot de lotgevallen van de Nederlandse geïnterneerden en krijgsgevangenen in het
bijzonder. Door de plaatsing van een reeks monumenten op het landgoed had
Bronbeek een steeds belangrijker functie gekregen als herdenkingsplaats voor ve-
teranen en de nabestaanden van de slachtoffers van de Japanse bezetting.

De vaste tentoonstelling Het verhaal van Indië, geopend in 2010, verbeeldt de op-
komst, de consolidatie en het verdwijnen van de Nederlandse aanwezigheid in In-
dië (zie afbeelding 21).150 Geplaatst in een breed historisch kader ligt de nadruk op
de gebeurtenissen van de Japanse bezetting en het dekolonisatieproces. Het ver-
trekpunt van Het verhaal van Indië is de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 
en het uitroepen van de onafhankelijkheid van Indonesië twee dagen later. Deze 
gebeurtenissen worden als cruciaal keerpunt in de koloniale geschiedenis be-
schouwd. Van hieruit toont de expositie verschillende aspecten van het Indisch
verleden. De militaire rol van Nederland en het maatschappelijke leven in de ko-
lonie worden in verband gebracht met de gespannen relatie tussen overheerser en
Indonesische bevolking door de eeuwen heen. De Tweede Wereldoorlog wordt
vooral gerepresenteerd door persoonlijke verhalen, waarbij er ook aandacht is voor
de mensen die tijdens de Japanse overheersing buiten de kampen verbleven, voor
de onderdrukking van de Indonesische bevolking en voor de Romusha, de Indone-
sische dwangarbeiders. De presentatie staat voorts uitvoerig stil bij de periode
1945-1949. Er is aandacht voor het groeiende Indonesisch zelfbewustzijn, resulte-
rend in het uitroepen van de staat Indonesië, waarop een periode van chaos, geweld
en onzekerheid volgde. De strijd die Nederland en de jonge Republiek Indonesië
zowel politiek als militair uitvochten, wordt onomwonden belicht. In deze ‘deko-
lonisatie-zaal’ overheerst de sombere, onheilspellende zwarte vormgeving, die
overgaat in een rood-zwarte toonzetting die een gevoel van angst en geweld accen-
tueert. Ook hier komen veel persoonlijke verhalen aan bod. Het ‘verhaal’ van de
postkoloniale periode ten slotte kent een lange uitloop en eindigt niet bij de mas-
sale uittocht van de honderdduizenden Indische Nederlanders na de soevereini-
teitsoverdracht in 1949. Er wordt teruggekeken op de kille ontvangst in Nederland,
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de doorwerking van de herinneringen aan de Japanse bezetting en de perceptie er-
van in de Nederlandse samenleving, de ambtelijke bureaucratie, het onbegrip voor
de pijnlijke ervaringen, de voortdurende confrontatie met een onverwerkt verle-
den en het ijveren voor erkenning. Deze presentatie benadert de koloniale ge-
schiedenis, de oorlogsgebeurtenissen en de pijnlijke dekolonisatie vanuit ver-
schillende perspectieven en op verschillende kennisniveaus. Het verhaal Indië laat
zien dat de herinnering aan dit ‘Indische verleden’ een proces is van voortdurende
verandering, mythevorming, interpretatie en betekenisgeving.

OP DE  PLEK ZELF

De belangrijkste verandering ten aanzien van de musea in het nieuw geformuleer-
de ‘Jeugdvoorlichtingsbeleid woii-heden’ van het ministerie van vws, was dat de
nadruk kwam te liggen op de voormalige kampen en herinneringsplekken in
Nederland: het herdenken en het vormgeven van de herinnering aan de vervolging
en terreur van de oorlog op de plek zelf. Het Nationaal Herinneringscentrum
Kamp Westerbork, het Nationaal Monument Kamp Vught en de Hollandsche
Schouwburg kregen binnen het gekozen beleid, dat vanaf 1998 van kracht was, een
kernfunctie toebedeeld. In een later stadium werd Nationaal Monument Kamp
Amersfoort hieraan toegevoegd. Binnen het geheel van nationale instellingen was
verder ook bepaald dat het Nationaal Indisch Herinneringscentrum in oprichting,
hoewel formeel niet verbonden aan een historische plek, eenzelfde status zou krij-
gen.

De aanwijzing van herinneringscentra met een zogenoemde kernfunctie ba-
seerde minister Els Borst van vws op haar overweging

dat het wenselijk is blijvend enkele plekken in Nederland te markeren, die lan-
delijke betekenis hebben in de herinnering aan de verschrikkelijke ervaringen,
die zovelen tijdens woii hebben moeten ondergaan. De herinneringscentra
vervullen niet alleen de functie van monument, maar streven ook educatieve
doelen na.151

De nadruk binnen deze nieuwe herinneringspolitiek lag op de Holocaust en de
daaraan verbonden Holocausteducatie. Deze ontwikkeling is ook terug te zien 
in het veranderende herinneringslandschap. Was de museale herinnering aan de
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oorlog vanaf de jaren tachtig vooral vormgegeven door de oorlogs- en verzetsmu-
sea, vanaf eind jaren negentig en begin deze eeuw zijn de voormalige kampterrei-
nen en herdenkingslocaties als museaal platform een vooraanstaande plaats gaan
innemen. Kennisoverdracht op de historische plek heeft meer impact, verhoogt 
de inleving en maakt de geschiedenis minder abstract, was de achterliggende ge-
dachte. De voormalige plaatsen van vervolging en terreur kregen betekenis als lieux

de mémoires: locaties waaraan herinneringen verbonden zijn, die bij een groep of
volk door deze gemeenschappelijke historische achtergrond een gevoel van ver-
bondenheid kunnen oproepen.152 Dergelijke plaatsen hebben ook zekere poli tieke
functies, bijvoorbeeld om een idee van natievorming te voeden, of om essentiële
waarden van de samenleving, zoals de mensenrechten, te versterken. Overheden
bevorderen daarom het levend houden van deze bijzondere herinneringen.153

Zo stimuleerde het ministerie van vws, tot op de dag van vandaag, activiteiten die
het schenken van aandacht aan de oorlogsherinnering en aan schendingen van de
mensenrechten op locatie tot doel hebben.154 Het waren bij uitstek de herinne-
ringscentra verbonden aan historische plekken van terreur en vervolging die deze
criteria uitdroegen. Deze benadering sloot aan bij het bredere beleid van vws, dat
de betrokkenheid van jongeren bij ‘herdenken en vieren’ wilde propageren, om
hen bewust te maken van democratische waarden en fundamentele grondrech-
ten.155

Met het leggen van het accent op de herinneringscentra als plaatsen van herin-
nering behield de herinnering van de oorlog een actuele betekenis voor de huidige
samenleving. Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp van vws gaf in een brief
aan de Tweede Kamer in januari 2006 aan dat voor haar herinneren is ‘het besef bij-
brengen dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn en voortdurend aandacht
en onderhoud vragen’.156 Voor het ministerie bood het perspectief van herinneren
en herdenken op de plek zelf voldoende aanknopingspunten om eigentijdse 
thema’s te blijven integreren, passend in het ‘heden – verleden’-beleid. Met hun
presentaties bevorderden de instellingen onder jongeren de bewustwording van
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achtergronden van onderdrukking, uitsluiting en vervolging, en terreursystemen.
De confrontatie met houdingen, gebeurtenissen, gedragingen en opvattingen uit
de oorlogsjaren moest inzicht bieden in de essentiële waarden van onze 
huidige samenleving, zoals vrijheid, democratie en fundamentele grondrechten.
Volgens het ministerie moesten bezoeken aan herinneringscentra bijdragen aan
de vorming van een kritische, zelfbewuste en verantwoorde maatschappelijke
houding van jongeren in het bijzonder.157

Het nieuwe beleid van de overheid, dat eind jaren negentig vorm kreeg, verbond
de morele betekenisgeving van de herinnering aan de oorlog aan de mensenrech-
ten en de universele grondrechten met de wording van zelfbewuste individuele
burgers. Dit proces is in verband te brengen met een algemeen verschuivend histo-
risch perspectief van nationale staten naar individuele burgers en groepen slacht -
offers. Aan deze personalisering van de geschiedenis hebben ook de musea bij -
gedragen door persoonlijke getuigenissen en beelden van individuen centraal te
stellen. Volgens de Amerikaanse historicus Jay Winter moet deze verandering van
het historisch perspectief in samenhang gezien worden met een andere, meer ele-
mentaire ontwikkeling zoals ‘global citizenship’, waarin mensenrechten zijn uitge-
groeid tot de ideële basis voor een nieuwe wereldorde.158 Voor Frank van Vree is dit
een verklaring dat de aandacht voor de Tweede Wereldoorlog zal blijven aanhou-
den. In deze invulling blijft de herinnering aan de oorlog immers onveranderlijk
als moreel ijkpunt voor de samenleving dienen.159

De sleutelpositie die de nationale herinneringscentra van de overheid kreeg toe-
bedeeld, dient ook gezien te worden in het licht van de omgang met de oorlog waar-
in de stem van de slachtoffers steeds luider was geworden en de bewustwording bij
de overheid over haar rol ten aanzien van de slachtoffers was gegroeid. De slacht-
offers kregen, zoals Roel Hijink het in zijn proefschrift over de monumentalisering
van de Duitse kampen in Nederland aangeeft, erkenning doordat hun verhaal een
plaats had gekregen in een nationaal museaal monument, dat door de overheid
werd gefinancierd en onderdeel was geworden van de nationale geschiedschrij-
ving.160 De toegenomen belangstelling voor de kampen, vervolging en vernieti-
ging sloot voorts aan bij een gegroeid besef dat de overheid en de samenleving ge-
faald hadden in de opvang van de teruggekeerden na de oorlog. Het kabinet-Kok
kwam in 2000 met officiële excuses voor het onvoldoende onderkennen van het
doorstane leed van de getroffenen en voor de kille en gevoelsarme ontvangst bij
terugkeer in Nederland. De regering zocht naar manieren om genoegdoening te
kunnen bieden. Voor het kabinet stond daarbij voorop dat het uitvoering zou blij-
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ven geven aan de beginselen van solidariteit en ereschuld.161 De gerichtheid van de
landelijke overheid op de herinneringscentra moet daarom ook gezien worden als
een uiting van collectief rekenschap geven van het oorlogsverleden, waarbij in eer-
ste instantie gedacht werd aan de Holocaust, die steeds diepere sporen naliet in het
nationale historische bewustzijn. Er werd een beroep gedaan op het morele ver-
antwoordelijkheidsgevoel van de gemeenschap en geappelleerd aan een collectief
schuldbesef. De herinneringscentra spelen daarin een cruciale rol, als de plekken
waar de trauma’s van de getroffenen getoond worden, waar bezoekers geconfron-
teerd worden met een pijnlijke nationale herinnering en waar het indringende per-
soonlijke verhaal op de plek zelf een sterke identificatie met de slachtoffers tot
stand brengt.

Het gewijzigde beleid van de overheid om herdenkingsplekken centraal te stel-
len paste ook in wat Hijink genoemd heeft het monumentaliseringsproces van de
kampen uit de oorlog in Nederland.162 In zijn onderzoek laat Hijink zien dat deze
kampen als traditionele gedenktekens niet meer volstonden. De voormalige
kampterreinen waren als historische locatie nauwelijks meer herkenbaar, maar
door een proces van musealisering werden de oorspronkelijke functie en beteke-
nis de laatste jaren steeds zichtbaarder gemaakt. Zowel op de historische plekken
als in de herinneringscentra komen herdenken en herinneren samen. Hijink wijst
daarbij op de wereldwijd sterke opkomst van de memorial museums vanaf eind jaren
negentig van de vorige eeuw.163 Slachtoffers worden herdacht bij gedenkplaatsen
met een museale setting. Daar vindt tevens kennisoverdracht plaats en wordt in-
zicht verkregen in de betekenis en de gevolgen van de gebeurtenissen. De ken-
merken van memorial museums, die veel overeenkomsten vertonen met de herin-
neringscentra, omschrijft Hijink als volgt:

De memorial museums hebben een sterke pedagogische missie met een psycho-
logische component, de getuigen zijn net zo belangrijk als de slachtoffers en
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cratisch aangeduide opvang van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. soto werd onderge-
bracht bij het niod. Het onderzoek werd eind 2001 afgerond. Het Centrum voor Holocaust en 
Genocidestudies (chgs), verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het niod, werd in
2002 opgericht. In 2010 werd het chgs geïntegreerd in het niod, onder de naam niod Instituut
voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (niod).
162 Hijink, Het gedenkteken, de plek en de herinnering, p. 173-199.
163 Zie: Paul Williams, Memorial Museums. The global rush to commemorate atrocities (Oxford/
New York, 2007).



de daders. Educatie wordt gedaan uit morele overtuiging en is sterk verbonden
met actuele maatschappelijk ontwikkelingen. Het memorial museum wil een
brug slaan tussen de historische gebeurtenissen en het heden, en het wil een
morele gidsfunctie vervullen.164

Ook het Herinneringscentrum Kamp Westerbork maakte deze transitie door. Zo
moest de plek – vooral voor een jongere generatie – historisch inzichtelijk ge-
maakt worden. Het voormalige kampterrein was door de sloop van de barakken
nog slechts een verlaten vlakte, vanuit de toenmalige context geïnterpreteerd als
symbolisch voor de leegte die de afgevoerden achterlieten. In de jaren negentig
werden echter verschillende aanpassingen doorgevoerd. Het landschap verander-
de in een plek waar de herinnering tastbaar werd en vorm kreeg door gemarkeerde
historische plaatsen, symbolische reconstructies, tekstborden, tentoonstellings-
panelen, een maquette, luisterpunten en verschillende monumenten. De histori-
sche plek werd gemusealiseerd. Het kampterrein zou ook meer dan voorheen een
eenheid met het herinneringscentrum moeten gaan vormen, ook al was dat door
de gedwongen ligging, drie kilometer van de historische locatie vandaan, niet een-
voudig. Eind jaren negentig ging het herinneringscentrum geheel op de schop.
Uitbreiding was nodig vanwege het succes van het centrum. Bij de oprichting in
1983 werd nog uitgegaan van bezoekersaantallen van 10.000 tot 15.000 per jaar. Het
zijn er nooit minder geweest dan 40.000. In het topjaar 1995 telde het centrum zelfs
94.000 bezoekers. In 1987 werd het centrum al eens uitgebreid, maar na de ver-
bouwing in 1999 werd de oppervlakte van het centrum verdubbeld tot 2300 m².
Door de toepassing van veel glas was een licht gebouw met een open karakter her-
rezen.

Uitgangspunt van de museale presentatie van het vernieuwde herinnerings-
centrum, dat in april 1999 werd geopend, was nu vooral het tonen van het verleden
van het Joodse doorgangskamp Westerbork in de jaren 1942-1945. Voor het pu-
bliek was de presentatie een voorbereiding op het bezoek aan het kampterrein. Het
abstracte gegeven van 102.000 omgebrachte vervolgden in Nederland die – vrijwel
allen – via Westerbork waren gedeporteerd naar de vernietigingskampen werd in-
zichtelijk gemaakt door levensverhalen die als een rode draad door de expositie
lopen. Bij de inrichting van de presentatie was de staf van het herinneringscentrum
autonoom te werk gegaan. De tentoonstellingmakers waren wel te rade gegaan bij
ooggetuigen voor informatie, expositiemateriaal en adviezen, maar van directe in-
menging was geen sprake. De aandrang daartoe was van de kant van overlevenden
ook niet sterk. Volgens directeur Dirk Mulder was dat anders geweest als het om
ingrepen in het voormalige kampterrein zou zijn gegaan: ‘Dan kom je aan hun 
directe herinneringslocatie. Maar ook in zo’n geval onderhouden we een open con-
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tact met de overlevenden, maar nemen we zelfstandig beslissingen.’165 Voormali-
ge gevangenen die bij de opening aanwezig waren, konden de tentoonstelling
waarderen, maar vonden het gecreëerde beeld in de presentatie nog te gemoede-
lijk en de inrichting van de nagemaakte barak was naar hun herinnering te orden-
telijk.166 In hun geheugen had zich het beeld vastgezet dat het leven in het kamp
dreigender, onheilspellender en beangstigender was.

De presentatie van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork besteedde bij
de heropening ook aandacht aan de actualiteit. Al in de eerste vitrines waren kran-
tenknipsels te zien over de oorlog in Kosovo, die toen volop woedde. Maar daar
bleef het vooralsnog bij. De lessen voor het heden moest het publiek vooral zelf uit
de getoonde oorlogsgeschiedenis trekken. In de openingstoespraken werden de
verbanden met de actualiteit evenwel explicieter gelegd. Politicus en voorheen
burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn, die als kind in het kamp verbleef,
onderstreepte het educatieve belang van het centrum. Sterk element vond hij dat
door de presentatie van persoonlijke verhalen ‘de mens achter het getal’ aandacht
kreeg. Maar belangrijker nog vond hij het verbinden van historische gebeurtenis-
sen met de wereld van vandaag:

Want wat is de betekenis van een herinneringscentrum, van herinneren en
herdenken in het algemeen als men daaruit geen lessen kan trekken voor ons
handelen van vandaag? Is er dan niet zoiets als een kompas na Auschwitz en
Sobibor? Als opmaat naar de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens en de bereidheid deze daadwerkelijk te handhaven?167

Van Thijn waarschuwde echter ook voor het te pas en te onpas leggen van ver -
banden met het verleden. Het maken van vergelijkingen met de Holocaust is een
hachelijke aangelegenheid. Zijn voorkeur gaat eerder uit naar het meer algemeen
stellen van de les uit het verleden: aanslagen op de menselijkheid komen in alle 
tijden voor en mogen op geen enkele wijze getolereerd worden. Doelend op 
het toen actuele Balkan-conflict sloot Van Thijn af met de opmerkingen dat 
het deporteren van mensen en etnische zuiveringen ‘door de internationale ge -
meenschap na Auschwitz niet meer kan worden geaccepteerd. De ideologie die
hieraan ten grondslag ligt, die mensen tot vee degradeert, is maar al te zeer her-
kenbaar.’168
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Bij de heropening van het herinneringscentrum Kamp Westerbork in 1999 was er
nog geen plaats voor de naoorlogse geschiedenis van het kamp. Daar kwam spoe-
dig verandering in. De opstelling werd aangevuld met ervaringen van herinne-
ringsgroepen uit de periode 1945-1970 toen het kamp eerst dienst deed als inter-
neringskamp voor collaborateurs en vanaf 1951, onder de naam Schattenberg, als
Moluks woonoord. Vooral de aandacht voor het negatieve verleden sloot aan bij
het veranderende geschiedbeeld en de veranderende herinnering aan de oorlog,
die eind jaren negentig inzette. Naarmate de oorlog verder weg kwam te liggen en
de eerste generatie minder sterk aanwezig was, groeide de belangstelling voor bij-
voorbeeld het perspectief van daders en hun nakomelingen. Deze perspectiefwis-
seling had zich al eerder in de literatuur en de geschiedbeoefening voltrokken,
maar vond nu navolging in de erfgoedpraktijk.169 De nieuwe aandachtsvelden wa-
ren nu ook terug te vinden in het beleidsplan van het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork:

Leidraad is steeds de meest elementaire vraag die men aan het verleden kan
stellen: waarom heeft de mens gehandeld zoals hij heeft gehandeld. Dat bete-
kent analyseren en verklaren van, maar impliceert ook nadrukkelijk aandacht
voor ethische keuzes. En daaruit vloeit voort dat niet alleen de slachtoffers,
maar ook de rol van andere groepen aan de orde komt: de daders en de om-
standers (het maatschappelijk veld van collaboratie, accommodatie en verzet),
en dat in zijn historische verscheidenheid.170

Aandacht voor de herinneringsgroep van collaborateurs bleek toch nog gevoelig te
liggen bij de herinneringsgemeenschap van overlevenden. Eind 2008 zorgde de
wisselexpositie Interneringskamp Westerbork 1945-1948 in het herinneringscentrum
voor flink wat commotie. De tentoonstelling richtte zich op de wijze waarop
Nederland na de oorlog met zijn collaborateurs was omgegaan. Deze onderbe-
lichte geschiedenis kreeg een extra dimensie doordat ook werd ingegaan op de lang
onbekend gebleven ervaringen van ‘kinderen van foute ouders’ en hun onver-
werkte verleden. Met deze thematiek sloot het centrum aan bij verschillende in
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gang gezette nationale onderzoeken.171 De expositie stelde lotgevallen en per-
soonlijke ervaringen centraal, een aanpak die door historica Dienke Hondius ook
wel humaniserende geschiedschrijving wordt genoemd.172 Tegenstanders van de-
ze tentoonstelling reageerden verontwaardigd. Zij vonden het ongepast dat uitge-
rekend op een beladen plek als het voormalige Joodse doorgangskamp Westerbork
aandacht werd gevraagd voor de geschiedenis van ‘foute’ Nederlanders. Directeur
Dirk Mulder had op weerstand gerekend, maar de omvang en de felheid van de
protesten hadden hem verrast. Desondanks liet Mulder de tentoonstelling, die 
ongewild de aandacht op het toe-eigenen van een historische locatie legde, – on-
gewijzigd – doorgang vinden.173

In overeenstemming met het verlangen historische plekken zichtbaar te maken en
te musealiseren kreeg in 2002 ook Nationaal Monument Kamp Vught een vol-
waardige vaste museale presentatie (zie afbeelding 22). Daar ging een korte ge-
schiedenis aan vooraf. Anders dan in Westerbork het geval was, liet de eerste 
generatie overlevenden, voornamelijk oud-verzetsmensen, zich hier wél nadruk-
kelijk gelden. Aanleiding was de onvrede die bestond over het herinneringscen-
trum dat in 1990 in de buurt van de gedenklocatie was opgericht. Dit centrum be-
stond uit het bewaard gebleven crematorium en een maquette van het voormalige
kamp. Voorts werd er een abstracte, op kunstzinnige wijze gereconstrueerde gro-
te woonbarak getoond. Voor oud-gevangenen en hun nabestaanden was de creatie
een gruwel. Zij herkenden zich absoluut niet in deze surrealistische presentatie:
van enige historische inleving was geen sprake. Een andere bron van ergernis voor
de direct betrokkenen betrof het ontbreken van tastbare herinneringsobjecten,
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Dirk Mulder en Gerard Veerkamp, Interneringskamp Westerbork: verhalen van een vergeten verleden,
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terwijl met name de Oudheidkamer van Vught over voldoende toonbare authen-
tieke historische voorwerpen beschikte.174 Uit onvrede bundelde een aantal oud-
gevangenen de krachten en richtte in 1990 de Vriendenkring Vught op.175 De be-
zwaren vonden geleidelijk in brede kring gehoor en sloten aan bij ontwikkelingen
ten aanzien van de musealisering van monumenten en het accentueren van vor-
men van authenticiteitsbeleving. Toen ook het ministerie van vws ontvankelijk
bleek voor een andere invulling, werd het mogelijk een nieuw museum te realise-
ren. Het in 2002 geopende nieuwe museumgebouw kende een historische presen-
tatie waarin persoonlijke verhalen de boventoon voerden en talrijke originele ob-
jecten werden getoond. Er was een bezinningsruimte met gedenkwand ingericht.
Al met al kregen de mede op initiatief van de Vriendenkring Vught inmiddels op-
gerichte monumenten op het museumterrein, zoals het kindergedenkteken, daar-
mee een waardige omgeving. Zoals Hijink aangeeft, had zich op de herinnerings-
plek kamp Vught een proces met een eigen dynamiek voltrokken. De ‘gestolde
herinnering’ had zich van een traditioneel gedenkteken via een (gedeeltelijk) ge-
conserveerde en gereconstrueerde historische site ontwikkeld tot een museale
herdenkingsvorm. Het Nationaal Monument Kamp Vught had de vorm van een
herdenkingsmuseum aangenomen.176

Het voormalige Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort verwierf als laatste van de
grote Duitse kampen in Nederland de status van ‘Nationaal Monument’. Met de
nodige steun van de overheid kon hier in 2004 een bezoekerscentrum worden ge-
opend (zie afbeelding 23). Het nieuw gebouwde bezoekerscentrum biedt weinig
ruimte voor een expositie. De musealisering ligt hier vooral in de confrontatie met
wat de dichter Armando noemde: het ‘schuldig landschap’.177 De authentieke
overblijfselen op het voormalige kampterrein, in het bijzonder de ‘schietbaan’
waar fusillades plaatsvonden, stimuleren bij het publiek de inleving of zo men wil
de ‘emotionele beleving’, van de gebeurtenissen. Om de geschiedenis van het
kamp te verduidelijken werden de laatste jaren op het kampterrein verschillende
historische plekken gemarkeerd. Binnen het geheel neemt het door oud-gevange-
ne Frits Sieger gemaakte nationale monument, aan het eind van de ‘schietbaan’,
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174 Hijink, Het gedenkteken, de plek en de herinnering, p. 262-282.
175 De Stichting Vriendenkring Nationaal Monument Vught zette zich in voor behoud en verbete-
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176 Hijink, Het gedenkteken, de plek en de herinnering, p. 325.
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een centrale plaats in. Het in 1953 gemaakte, in socialistische-realistische stijl op-
getrokken monument visualiseerde het voor die tijd gangbare beeld van ‘nationa-
le heldendaden en nationale eenheid’. Met één gebalde vuist als teken van mach-
teloze woede en als teken van zijn ongebroken wil staat de gebeeldhouwde gevan-
gene voor het vuurpeloton. Lange tijd was De Stenen Man, zoals het beeld in de
volksmond heet, het enige gedenkteken dat herinnerde aan het bestaan van het
voormalige concentratiekamp Amersfoort.178

INVULLING VAN DE  BOODSCHAP

Buiten de structurele subsidiëring van de nationale herinneringscentra konden
met de nieuwe regeling van het ministerie van vws, die vanaf 1998 van kracht was,
alle musea – en ook andere instanties – meedingen naar financiële ondersteuning
voor projecten die pasten in het kader van het jeugdvoorlichtingsbeleid Tweede
Wereldoorlog en heden. Jaarlijks reserveerde vws hiervoor een bedrag van € 1,2
miljoen. Bij de toekenning werd de minister geadviseerd door een externe com-
missie.179 Voor de oorlogsmusea waren dergelijke overheidssubsidies een nood-
zaak om tijdelijke tentoonstellingen te kunnen realiseren en daarmee vernieuwend
te zijn, maar – indirect – ook om een deel van de overhead te kunnen bekostigen.
Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moesten projecten in ieder ge-
val aan bepaalde educatieve eisen voldoen en passen in het kader van het verbin-
den van de geschiedenis met de thema’s die in de huidige samenleving speelden.
Ook andere subsidiegevers, zoals de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs-
en Dienstslachtoffers (sfmo), sinds 2007 opererend onder de naam vfonds (Na-
tionaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg), en in mindere mate het
vsb-Fonds, volgden in de toekenningen de lijn van het ministerie van vws.180

Het subsidiekader was zo opgesteld dat het veel ruimte liet voor de inhoudelijke
invulling. Er werd een beleid gevolgd dat in overheidsjargon ook wel ‘geconditio-
neerde zelfregulering’ wordt genoemd. De museale instellingen kregen veel vrij-
heid bij de inrichting, zolang maar aan de oorspronkelijke doelstellingen en rand-
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178 Hijink onderzocht de betekenis van het monument De Stenen Man. Zijn onderzoek laat zien
hoezeer bij de oprichting van dit monument voor kamp Amersfoort herinnering, identiteitsvor-
ming en politieke belangen met elkaar verweven zijn. De verschillende betekenisgevingen aan het
‘verzetsmonument’ van Frits Sieger zijn volgens Hijink dusdanig dominant, dat de publieke herin-
nering aan kamp Amersfoort er door werd bepaald. Hijink, Het gedenkteken, de plek en de herinnering,
p. 47-52 en 71-95.
179 Brief van de minister van vws, E. Borst-Eilers aan de Tweede Kamer, 27 maart 2001, betreft
Jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden. Tweede Kamer, vergader-
jaar 2000-2001, 19 958, nr. 15, http://parlis.nl/kst52194 (geraadpleegd 10 juni 2013).
180 http://www.v-fonds.nl/over-vfonds/oprichting/ en http://www.vsbfonds.nl.



voorwaarden werd voldaan. De oorlogsmusea waren onzeker over hoe inhoud ge-
geven moest worden aan de actualisering van het verleden. Op zich waren de in-
stellingen bereid om educatieve lessen aan het historische verhaal te verbinden,
maar zij hadden moeite met de wijze waarop en de vorm waarin dat moest gebeu-
ren. Aan de indruk valt niet te ontkomen dat soms erg geforceerd geprobeerd werd
de gewenste verbinding heden – verleden tot stand te brengen. Bij het opstellen
van tentoonstellingsconcepten hielden de musea rekening met de haalbaarheid
van het verkrijgen van de subsidie, zowel in de keuze van (historische) thema’s als
in de (educatieve) vorm van de ingediende projecten. De musea toonden zich hier-
in soms creatief. Zo gaf directeur Liesbeth van der Horst van het Verzetsmuseum
Amsterdam onomwonden toe dat de thematentoonstelling uit 2004 over Surina-
me en de Nederlandse Antillen, Wereldoorlog in de West, typisch was ingegeven van-
uit het oogpunt van ‘subsidieerbaarheid’.181 Dit thema paste geheel in het beleid
van vws om de Tweede Wereldoorlog geografisch breder te positioneren door de
internationale context van de oorlog te belichten, waarmee ook de multiculturele
samenleving in de oorlogsherinnering werd betrokken.

Om vergelijkbare redenen organiseerden het Oorlogs- en Verzetsmuseum
Overloon en het Verzetsmuseum Friesland in 1998 de tentoonstelling De Rubbe-

ren Tijd – Jam Karet. De tentoonstelling ging in op de koloniale relatie tussen
Nederland en Indonesië van 1596 tot en met 1949, met een nadruk op de tijd van
de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. In feite ging het om twee exposities in-
een, waarin het perspectief van het Nederlandse (De Rubberen Tijd) naar het Indi-
sche en het Indonesische standpunt (Jam Karet) verschoof. In beide benaderingen
kreeg ook het gezichtspunt van de Indisch-Europese samenleving aandacht. Van-
uit het ministerie van vws werd er bij de musea op aangedrongen ook aandacht
aan de onderbelichte geschiedenis van Nederlands-Indië in oorlogstijd te beste-
den. Het was bij voorbaat duidelijk dat deze expositie kon rekenen op subsidietoe-
kenning.182

Een treffend voorbeeld van hoe geforceerd een actuele zingeving aan een muse-
ale presentatie werd verbonden, vormt de eerder beschreven open-depotopstel-
ling van het Verzetsmuseum Friesland. De ‘rommelzolder’, waar een veelheid aan
objecten was opgeslagen, diende beschouwd te worden als een ‘evocatieve en edu-
catieve ruimte’ met als doel ‘vooral de jongere generatie [...] met behulp van mu-
seale middelen bewust te maken van de relatie “Tweede Wereldoorlog – heden”.183

Deze opzet werd vervolgens ingevuld door bij de verschillende objecten teksten
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van een grond-, mensen- en/of kinderrecht te plaatsen. ‘Op deze manier maken we
de bezoeker attent, op het fenomeen hedendaagse rechten Anno Nu en de afwe-
zigheid ervan, rechteloosheid, Toen en Nu’, aldus de inrichters.184 Het bleef ech-
ter bij het presenteren van deze grondrechten: verdere uitleg en contextualisering
ontbraken.

Veel van de musea – of het nu het Verzetsmuseum Amsterdam, het Oorlogs-
museum Overloon of het Verzetsmuseum Friesland betrof – beperkten uiteinde-
lijk de ‘actualisering’ tot een aan het eind van de vaste tentoonstelling haastig toe-
voegen van nog een paar panelen waarop de oorlog naar het heden getrokken werd
en een ‘nooit meer oorlog’-boodschap werd verkondigd. Van enige doorwrochte
inhoudelijke uitwerking was zelden sprake. Bij de musea bestond een gegronde
vrees om gebeurtenissen uit de oorlog te lichtzinnig te koppelen aan eigentijdse
ontwikkelingen. Daarbij bestond huivering om de bezoeker met ‘een Hollands
vingertje’ de les te lezen.

Een aantal musea deed zijn beklag bij het ministerie van vws over de gestelde
voorwaarden waaraan projecten moesten voldoen om voor subsidie in aanmer-
king te komen. Het Nationaal Monument Kamp Vught liet het departement 
weten: ‘Terwijl wij als instelling de tweedelige doelstelling ‘gedenken – bewust-
maken’ kennen en aan dat bewustmaken een nadrukkelijke actuele component
verbinden, zou de koppeling tussen verleden en heden niet keihard moeten zijn 
en niet dwingend opgelegd moeten worden.’185 De Anne Frank Stichting was van 
mening dat er ‘vanzelfsprekend’ aandacht moest zijn voor de relevantie van de 
gebeurtenissen uit het verleden voor het heden, maar vond dat het beleid was door-
geschoten: ‘Het aan elkaar verbinden van deze twee beleidsuitgangspunten [he-
den – verleden. es.] lijkt op het eerste gezicht logisch, maar geeft meer problemen
dan oplossingen’.186 Hans Groeneweg, hoofd van het Fries Verzetsmuseum, ver-
klaarde dat zijn museum altijd ambivalent tegenover het voorlichtingsbeleid
stond en moeite had om te gemakkelijk relaties met het verleden te leggen: ‘Met
een verhaal van nu kunnen jongeren zich beter identificeren, maar het heeft ook
iets geforceerds en belerends.’ Om voor financiële ondersteuning in aanmerking
te komen zijn musea nogal eens te lichtvaardig met het leggen van de relatie ‘toen
en nu’, zo concludeerde Groeneweg:

die lijn is vooral ingegeven door het ministerie, dus de subsidiegever. [...] 
Sommige musea zijn daarbij echt appels met peren gaan vergelijken, om maar
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subsidies los te krijgen. En dan krijg je van die varianten dat je de dwangarbeid
uit de Tweede Wereldoorlog gaat vergelijken met gastarbeiders uit Turkije in
Nederland. Daar is voor mij geen verband meer.187

Hans Groenweg wist waarover hij sprak. Het Verzetsmuseum Friesland zelf dreig-
de ook in die vergelijking door te draven. In de oude opstelling, die tot 2012 was te
zien, had het museum als een soort toegift op de vaste presentatie nog een aantal
panelen toegevoegd. Onder de titel Anno Nu kwamen allerlei naoorlogse gewa-
pende conflicten en oorlogen aan de orde. De Tweede Wereldoorlog moest niet ge-
zien worden als een geïsoleerde gebeurtenis, was de strekking. Niet alleen werd de
vergelijking met oorlogen van vandaag gemaakt, maar ook ‘tegennatuurlijk ge-
weld’, zoals de zogenoemde ecologische oorlogsvoering, werd hierin betrokken.
Op een paneel was te lezen:

De zorg voor een gezonde leefomgeving is een strijd op leven en dood gewor-
den tegen vervuiling, verzuring, broeikaseffect, ontbossing en uitputting van
natuurlijke hulpbronnen. Een ecologische Wereldoorlog dreigt als er geen
drastische maatregelen worden getroffen die het milieu beschermen. In
Nederland zijn verschillende organisaties actief, bijvoorbeeld de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten. In Friesland bestaan de Waddenzee
Vereniging en het Fryske Gea. Internationaal werken het Wereldnatuurfonds
en Greenpeace samen. Het aanzien van de oorlog is veranderd. Het traditione-
le beeld van twee elkaar bestrijdende legers heeft plaats gemaakt voor een veel-
koppig monster van terrorisme, honger, lokale strijdgroepen, honderdduizen-
den op de vlucht, vervuiling en armoede. Een wereld die op orde is, lijkt verder
weg dan ooit.

Ook op het ministerie was men zich ervan bewust dat voor het leggen van de ge-
wenste verbinding van kennisoverdracht over de Tweede Wereldoorlog en het op
gang brengen van een bewustwordingsproces over de betekenis van grondrechten
en fundamentele normen en waarden geen duidelijk handboek klaar ligt. Elk mu-
seum gaf op eigen wijze invulling aan de thematiek. Minister Borst berichtte de
Tweede Kamer in 2001 hierover:

In meer principiële zin speelt de vraag op welke wijze de historie van de Twee-
de Wereldoorlog (woii) en actuele maatschappelijke en politieke ontwikke-
lingen, nationaal en internationaal, met elkaar moeten worden verbonden. 
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187 Geciteerd uit: Marre Sloots, ‘Een levend monument. Thematiek en kaders in het Verzets -
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De discussie daarover binnen de kring van de bij de jeugdvoorlichting woii-
heden betrokken partijen heeft nog niet geleid tot een eensluidende opvat-
ting.188

Twee jaar later, tijdens de evaluatie van het beleid na vijf jaar, liet staatssecretaris
van vws Clémence Ross-van Dorp de Tweede Kamer weten dat de onduidelijk-
heid over het beleid was blijven voortbestaan. De doelstellingen van het beleid wer-
den door de betrokkenen uit het veld ‘niet altijd als helder ervaren, evenals – in
samenhang daarmee – de besluitvorming over ingediende voorstellen, waarbij de
advisering door een Adviescommissie een belangrijke rol speelt,’ luidde haar con-
clusie. Daarbij gaf zij aan dat zij het als een gemis ervoer dat er geen instrumenten
waren om de effectiviteit van haar beleid te meten.189

Uiteindelijk werden vooral museale projecten met uitgesproken historische
thema’s gesubsidieerd. De motivering van de toekenning werd gezocht in de ge-
dachte dat door aandacht te schenken aan gebeurtenissen uit de Tweede Wereld-
oorlog zonder meer elementaire beginselen – zoals democratische waarden en 
eigen verantwoordelijkheid – aan de orde komen. Omdat deze bestandsdelen in 
de huidige samenleving onverminderd van betekenis zijn, werd daarmee de zo 
gewenste verbinding met de actualiteit gelegd, maar bleef impliciet.

Enkele oorlogsinstellingen namen wel de actualiteit als uitgangspunt en stelde
vanuit het heden onderwerpen als de grondrechten centraal. Van alle musea is het
Verzetsmuseum Zuid-Holland wellicht het overtuigendst geweest in het uitdra-
gen van deze actuele betekenisgeving. Het museum had midden jaren negentig al
aansluiting gezocht bij het streven van vws en het Nationaal Comité 4 en 5 mei de
aandacht meer te richten op de grond- en mensenrechten.190 Onder de slagzin
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188 Jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot heden, Brief van de minister van
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189 Brief van de staatssecretaris van vws C.I.J.M. Ross-van Dorp aan de Tweede Kamer, 18 januari
2006, betreft Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen Tegoeden Tweede
Wereldoorlog. Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 20 454 en 25 839, nr 75. https://zoek.
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van de betekenis van het verzet in de wereld van vandaag. Zie: http://www.verzetsmuseum-zh.nl/
st-verzetsmuseum-zuidholland (geraadpleegd 27 juli 2010). 



‘Verzet is actie tegen onrecht en onverschilligheid’ stond niet een representatie
van het verleden centraal, maar was een actueel thema het vertrekpunt van de pre-
sentatie: verzet tegen de schendingen van de rechten van de mens in de huidige
samenleving. Dat is nog altijd het geval. De introductie van de presentatie staat 
geheel in het teken van de universele verklaring van de rechten van de mens, zoals
die in 1948 door de aangesloten landen bij de Verenigde Naties is aanvaard en on-
veranderlijk de basis is van de huidige samenleving. Kern van het museum is de
interactieve presentatie getiteld Het Tribunaal, die vooral afgestemd is op school-
klassen. Het Verzetsmuseum Zuid-Holland wil met deze creatie aanzetten tot 
nadenken over actuele sociaal-maatschappelijke thema’s. In een nagebouwde
rechtszaal nemen de scholieren zitting, terwijl op een groot scherm gecompli-
ceerde zaken, aangevuld met historische beelden, worden gepresenteerd. Jonge-
ren pleiten als advocaten voor of tegen het gedrag van de beklaagden. Kwesties blij-
ken dan gecompliceerder in elkaar te steken dan in eerste instantie wordt gedacht.
Door op de goed- of foutknop te drukken laat de scholier zijn standpunt zien. De
uitslag van de groep geeft steevast aanleiding tot discussie.

Voor de presentatie Het Tribunaal heeft ongetwijfeld de interactieve filmpre-
sentatie Free2choose, die in het Anne Frank Huis ervaren kan worden, als voorbeeld
gediend. Deze presentatie werd in 1999 met de nieuwe inrichting van Anne Frank
Huis geïntroduceerd en werd in 2010 nog weer geactualiseerd (zie afbeelding 24).
Gebaseerd op de hoofdpijlers reflect, respond en reaction is het basisprin cipe: het
centraal stellen van concurrerende grondrechten. Bezoekers wordt gevraagd een
standpunt te bepalen in concrete situaties, waar zaken als vrije meningsuiting,
godsdienstvrijheid en gelijke behandeling in het geding zijn. Jos van der Lans en
Herman Vuijsje schreven hierover in hun publicatie naar aanleiding van het vijf-
tigjarig bestaan van het Anne Frank Huis:

Voor het Anne Frank Huis is Free2choose een wezenlijk onderdeel van wat het
bezoekers wil bieden. Niet alleen herdenken, niet alleen herinneren, maar ook
dóórdenken, keuzen maken. Niet als verplicht nummer, zoals vroeger, toen
bezoekers op weg naar de uitgang een actuele tentoonstelling niet konden 
ontlopen, maar facultatief. Bijna de helft van de bezoekers neemt die moeite
en de overgrote meerderheid van hen vindt dat deze brug naar het heden echt
bij het huis hoort.191

Oud-directeur Hans Westra voegde hieraan toe: ‘wij koppelen Holocaust-educa-
tie aan botsende mensenrechten. Dat is vernieuwend en confronterend.’192
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192 A.v.



De educatieve benaderingen van de herinneringscentra Vught en Westerbork
richten zich vooral op de verbinding tussen herinneren en herdenken. Westerbork
moet daarbij de aandacht verdelen over het herinneringscentrum en het drie kilo-
meter verderop gelegen kampterrein. In Vught zijn de activiteiten geconcentreerd
in het museumgebouw, waarbij het accent in de eerste plaats op de museale en edu-
catieve functie is komen te liggen, boven de betekenis als herdenkingsplek en ge-
denkteken.193 Lopend door de museale presentatie wordt de geschiedenis van het
kamp Vught gepresenteerd, op een manier dat de bezoeker zich een voorstelling
kan maken hoe het moet zijn geweest om kampgevangene te zijn. Aan het eind be-
vindt zich de ‘Actualiteitsgang’ en komt de bezoeker in het heden uit. Hier is aan-
dacht voor de zingeving aan de thematiek van uitsluiting en discriminatie en krijgt
de boodschap van het museum actuele vorm. De toelichting op deze afsluiting ver-
meldt:

In de laatste ruimte maken wij de cirkel rond en komen in het heden uit. In 
de hier vertoonde film keren alle belangrijke thema’s van nmkv [Nationaal
Monument Kamp Vught] in een actuele situatie terug. Op tafel liggen kran-
ten, die met filmpjes en oplichtende beelden aansluiten bij de scène op de
muur. Het is aan u om te ontdekken wat de actuele betekenis van deze plek
voor u kan zijn.

In deze Actualiteitsgang nemen de bezoekers voor een groot, rood velours gordijn
plaats in gemakkelijke, ouderwetse fauteuils en banken met kussens. Schemer-
lampen, tafeltjes met plantjes erop en een kapstok creëren een huiselijke sfeer.
Over de hele lengte van de ruimte worden speciaal voor het museum gemaakte
filmscènes geprojecteerd, die zich aan de bar van een café afspelen. Acteurs voeren
gesprekken waarin actuele sociaal-maatschappelijke en politieke onderwerpen
aan bod komen. Het gaat over situaties die te maken hebben met vooroordelen, so-
lidariteit, verdraagzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Het is aan de
bezoeker, die zich in een rustiger gedeelte van het café bevindt, om zich een me-
ning te vormen over de uitspraken en opvattingen die in de filmscènes geuit wor-
den. De Actualiteitsgang sluit aan bij de algemene doelstelling van het Nationaal
Monument Kamp Vught: het presenteren van de geschiedenis van het kamp en
het aanzetten tot reflectie en bezinning. De bezoeker krijgt bagage mee. Met een
verwijzing naar Dante’s Inferno ziet cultuurhistoricus Hijink de rondgang door
het ‘herinneringsmuseum’ als een ervaring van ‘een symbolische reis door de hel’.
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De bezoeker beleeft het crematorium als ‘symbolisch voor zijn eigen dood’, om
vervolgens het einde van de rondgang te ondergaan als een ‘catharsis’: ‘Uit het
kwade, de schuld, wordt het goede geboren. Via de Actualiteitsgang wordt men als
een beter mens herboren, bewust van zijn plichten van een democratische samen-
leving.’194

ACTIEF  BURGERSCHAP

In het algemene jeugdvoorlichtingsbeleid dat de overheid formuleerde voor de pe-
riode 2006-2010 bleef het uitgangspunt: bewustwording van de geschiedenis van
de oorlog en deze verbinden met een actuele zingeving. Het accent kwam echter te
liggen op erfgoededucatie en de mogelijkheden die deze heeft in het versterken van
‘de sociale cohesie’ in de huidige globaliserende en multiculturele samenleving,
waarbij de oorlogsmusea en herinneringscentra een vooraanstaande rol konden
spelen. Bij erfgoededucatie spelen identiteitsvorming en betekenisgeving in het
heden een belangrijke rol.195 In de voorlichtende taak over het leggen van verban-
den tussen de Tweede Wereldoorlog en het heden kreeg nu het hanteren van een
geografisch breder perspectief en het hierin betrekken van de multiculturele
samenleving belangrijke betekenis. Genuanceerder dan daarvoor het geval was –
er leek meer begrip voor het ‘unieke karakter’ van de jaren ’40-’45 – werden ele-
menten uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog als reflectiepunt ge-
bruikt. Met de educatieve voorlichting beoogde de overheid:

De vorming van jongeren te beïnvloeden door hun duidelijk te maken welke
componenten en ontwikkelingen in een samenleving bedreigend kunnen zijn
voor de democratie in een natie en voor de vrijheid van haar burgers. Het gaat
om het op gang brengen van bewustwordingsprocessen over de betekenis van
democratie, vrijheid, grondrechten en fundamentele normen en waarden.196

Deze bewustwording werd gekoppeld aan de vanaf 2005 in zwang geraakte opvat-
tingen over ‘actief burgerschap’, die vanaf 2006 als ‘domein’ in het voortgezet
onderwijs werden geïntroduceerd. Naast kennis moesten scholen ook sociale en
maatschappelijke vaardigheden bijbrengen. Niet zozeer het doel van het voorlich-
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tingsbeleid werd gewijzigd, als wel dat de inzet ‘meer focus en meer samenhang’
zou moeten bevatten. In relatie tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
dienden thema’s als democratie, rechtsstaat, burgerschapsvorming/civil society en
nationale identiteit verhelderd worden. Fundamentele waarden die in de oorlog
onder druk stonden, kregen zo betekenis voor persoonlijk handelen in het heden.
Burgers moesten gestimuleerd worden zelf antwoorden te vinden op actuele maat-
schappelijke vragen.197 Het onderwijs kreeg hierin een belangrijke taak toebedeeld.
In het jeugdvoorlichtingsbeleid over de Tweede Wereldoorlog werd het aspect bur-
gerschap eveneens een thema. De verbinding van het verleden met hedendaagse
ontwikkelingen moest leiden tot een proces van bewustwording, aldus vws:

Bewustwording van de betekenis van democratie, vrijheid, grondrechten en
fundamentele normen en waarden, signalen en trends leren herkennen en kri-
tisch leren reflecteren op de eigen rol van iedere burger in historische contex-
ten, toen en nu.198

vws-staatssecretaris Jet Bussemaker voegde daar in 2009 nog aan toe:

In Nederland streven we naar actief burgerschap. Dat betekent dat we willen
dat mensen zelf kritisch nadenken en niet zo maar doen wat andere mensen
zeggen. Dus exposities over de oorlog die mensen aanzetten tot nadenken over
Nederland, nu en in de toekomst, kunnen rekenen op steun van de overheid.199

Daarmee bleef de overheid, sinds haar actief ingezette voorlichtingsbeleid in de 
jaren tachtig, het als haar taak zien de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog 
levend te houden en waar mogelijk in relatie te brengen met hedendaagse ontwik-
kelingen en gebeurtenissen. De Tweede Wereldoorlog dient daarbij onverander-
lijk als moreel ijkpunt voor de samenleving. De geschiedenis van de oorlog was en
is daarmee onmiskenbaar een politiek instrument. Dit is ook zo gebleven na be-
eindiging van het vws-programma Erfgoed van de Oorlog in 2010.

Tegelijk wil de overheid in het proces van kennisoverdracht en bewustwording
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van de betekenis van de Tweede Wereldoorlog niet nadrukkelijk sturend optre-
den. Zo liet vws Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten de Tweede 
Kamer in 2012 nog eens weten dat de rijksoverheid, wat voorlichting en educatie
betreft, niet de inhoud of denkrichting dient voor te schrijven, maar vooral voor-
waardenscheppend wil zijn.200 Afgezien van de actieve bemoeienissen met de na-
tionale herinneringscentra blijft de concrete invulling van het levend houden van
de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog het terrein van (semi-) privaatrech-
telijke organisaties. Als voortzetting van het jeugdvoorlichtingsbeleid verstrekt
met ingang van 1 januari 2011 het Nationaal Comité 4 en 5 Mei namens het mi-
nisterie subsidies voor activiteiten die hieraan gerelateerd zijn en voor zover deze
liggen op het gebied van educatie en voorlichting.201 De overheid heeft zichzelf
hiermee meer op afstand geplaatst.

Bewustwording van een maatschappelijke verantwoordelijkheid gekoppeld aan
‘actief burgerschap’ is vandaag de dag nog steeds een belangrijk uitgangspunt als
het om educatie over de Tweede Wereldoorlog gaat. Voor oorlogsmusea en meer
algemeen voor historische musea zou dit volgens de Britse museumdeskundige en
directeur van de National Museums Liverpool, David Fleming, betekenen dat de
musea, die aanvankelijk gefocust waren op het verleden en op hun collecties, zich
moeten omvormen tot ‘socially responsible institutions’, waar opinies over verle-
den en heden te vinden zijn en waar menselijke verhalen domineren. Het gewen-
ste effect is, aldus Fleming: ‘By being socially responsible institutions, museums
can promote greater inclusion and social harmony’202

De toonaangevende oorlogsmusea beschouwden deze invulling als hun op-
dracht. Zo was en blijft de verbinding ‘heden en verleden’, met aandacht voor de
grondrechten, een belangrijk criterium. Het Verzetsmuseum Amsterdam heeft
het bijdragen aan een ‘bewust burgerschap’ inmiddels in zijn missiestatement op-
genomen:

Het Verzetsmuseum Amsterdam houdt de herinnering levend aan een perio-
de van dictatuur, oorlog en vervolging in 1940-1945; een recente historische
periode die zeer ingrijpende gevolgen heeft gehad. Het museum geeft
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daardoor inzicht in de waarde van tolerantie, vrijheid en democratie en draagt
bij aan bewust burgerschap.203

Al dan niet geïnspireerd door deze opvattingen ontwikkelden verschillende mu-
sea nieuwe museale concepten en initiatieven, of zijn daar nog volop mee bezig.
Daarbij wordt gekeken naar hoe de herinnering aan de oorlog is door te geven aan
toekomstige generaties en welke betekenisgeving hieraan is te verbinden. Elk mu-
seum legt bij de invulling daarvan verschillende accenten, of het nu het Airborne
Museum betreft met zijn experience van de Slag om Arnhem, het Indisch Herinne-
ringscentrum en zijn Verhaal van Indië, het Verzetsmuseum Amsterdam met het
Verzetsmuseum Junior, of de Hollandsche Schouwburg die een transformatie tot
een nieuw Nationaal Sjoa Centrum en Museum voorbereidt.

‘ EEN VERHAAL DAT JE  RAAKT’

Als voorbeeld van hoe tegenwoordig invulling kan worden gegeven aan een edu-
catieve betekenis kan de inrichting van het Fries Verzetsmuseum dienen.204 Het
museum bedient: jongeren, ouderen, toeristen, maar bovenal inwoners van Fries-
land. Voor het museum is het onderwijs, in het bijzonder jongeren in de leeftijd 10-
15 jaar, de belangrijkste doelgroep. Vijfentwintig procent van het publiek bestaat
uit scholieren, van wie veruit de meesten via een georganiseerd bezoek komen.205

Kerntaak van het Fries Verzetsmuseum was en is het op educatieve wijze in een
museale context overbrengen van het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, in het
bijzonder van Friesland.206 Het museum beschouwt zichzelf nadrukkelijk als een
verlengstuk van het reguliere onderwijs. Dit betekent dat de toegankelijkheid van
inhoud en vorm van de presentatie in eerste instantie afgestemd is op 10-15-jari-
gen. Om het museum ook voor een ouder publiek aantrekkelijk te maken wordt de 
informatie gelaagd gepresenteerd. Door verschillende niveaus van kennis is er 
mogelijkheid tot verdieping.

‘Een verhaal dat je raakt’ is het motto van het inrichtingsplan.207 Grondslag is de
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Stichting fvm Interview met Hans Groeneweg, hoofd Fries Verzetsmuseum, en Mariska de Boer,
educatief medewerker Fries Verzetsmuseum/Fries Museum, en Jan van Zijverden, hoofd educatie
Fries Museum, Leeuwarden, 11 oktober 2012, Leeuwarden.
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207 Hans Groeneweg, ‘Een verhaal dat je raakt!’ Concept inrichtingsplan, 18 juli 2011, Archief
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oorlog terugbrengen tot ‘menselijke proporties’, door vooral persoonlijke levens-
geschiedenissen te tonen. Er wordt een variatie aan indrukken en ervaringen van
de oorlog in Friesland gepresenteerd. In de opstelling worden acht verschillende
personen uitvoerig geportretteerd. Hun beeltenissen domineren meer dan levens -
groot de tentoonstellingsruimte: twee zusjes die uit Amsterdam in de Honger-
winter naar Friesland trekken, een burgemeester, een Joods kind dat moest onder-
duiken, een huisvrouw die over het dagelijks leven verhaalt, een collaborateur, een
verzetsman. De presentatie is een ontmoeting met een ogenschijnlijk willekeuri-
ge selectie van mensen. De persoonlijke getuigenissen, in veel gevallen familie-
verhalen, spreken tot de verbeelding en maken de geschiedenis inzichtelijk en 
begrijpelijk. Ze brengen de oorlog terug tot de menselijke maat en bieden de be-
zoeker gelegenheid zich in te leven en zich te identificeren met de personages.

De persoonlijke verhalen zijn geplaatst in het perspectief van het maken van
keuzes. Deze benadering was ook in de vorige opstelling aanwezig en werd als suc-
cesvol ervaren. Het publiek wordt met dilemma’s geconfronteerd en opgeroepen
hierover na te denken. ‘Wat zou jij doen in deze omstandigheden?’ Er wordt inge-
gaan op oorlogsomstandigheden die vragen om persoonlijke afwegingen en keu-
zes met soms ingrijpende consequenties. In feite kreeg iedereen daar in de oorlog
mee te maken. De complexiteit van keuzes en dilemma’s, de meervoudige inter-
pretaties en de hieraan verbonden gevolgen voor jezelf of anderen, moet de be-
zoeker aanzetten tot kritisch kijken naar de geschiedenis, tot bezinning en het vor-
men van een mening. Het verleden krijgt betekenis voor het heden. Er komt een
geschiedenis naar voren van ‘vele waarheden’. Conservator Hans Groeneweg be-
nadrukt dat in de huidige opstelling de educatieve waarde en de betekenisgeving
worden bepaald door de bezoeker zelf, die op onderzoek uitgaat:

Door de confrontaties met de persoonlijke verhalen zal hij of zij de universele
aspecten van de oorlogsjaren inzien en deze vertalen naar morele thema’s zo-
als mensenrechten, tolerantie en democratie. De bezoekers geven zodoende
hun eigen betekenis of invulling aan de presentatie.208

Met deze benadering sluit het Fries Verzetsmuseum aan bij de doelstelling van het
ministerie van vws: burgers stimuleren zelf antwoorden te vinden op actueel
maatschappelijke vragen en het leggen van accenten op de elementaire grond-
rechten rond vrijheid en democratie.

Een ander doel van de inrichting van het Fries Verzetsmuseum is dat de pre-
sentatie wil bijdragen aan het historisch bewustzijn van de bezoeker. De presenta-
tie van de objecten in een soort ‘wonderkamer’ (zoals in hoofdstuk 2 is beschreven)
sluit aan bij een benadering waar historische kennis en inzicht, en een kritische kijk
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op de geschiedenis, de vertrekpunten zijn, met daarbij elementen ontleend aan de
erfgoededucatie. Bij erfgoededucatie, dat gericht is op identiteitsvorming en bete-
kenisgeving in het heden, wordt veelal een beroep gedaan op emoties door het ver-
leden herkenbaar, tastbaar en invoelbaar te presenteren. 209 De presentatie van het
Fries Verzetsmuseum kan in dit opzicht gezien worden als een samenspel van
historische afstand en het accentueren van de nabijheid van het verleden door ver-
wondering en nieuwsgierigheid op te wekken.

Nieuw in het museum is het thema van de omgang van de Nederlandse samen-
leving met de oorlog vanaf 1945 tot nu. Benadrukt wordt dat de oorlog nooit is weg-
geweest uit de herinnering. Al zijn de jaren ’40-’45 steeds verder van ons af komen
te liggen, dit verleden blijft nog steeds een gevoelig onderwerp, ook voor wie (ver)
na 1945 geboren is en zelf weinig met de oorlog te maken heeft gehad.210 In een af-
zonderlijke tentoonstellingsruimte wordt ingegaan op hoe de herinneringscul-
tuur zich ontwikkelde en hoe het beeld van de oorlog veranderde. Gebeurtenissen
die hierop invloed hebben uitgeoefend komen aan bod: de berechting van oor-
logsmisdadigers, herdenkingen, oprichting van monumenten, de opvang van ge-
troffenen, historisch onderzoek en politieke affaires zoals de zaak-Aantjes, en de
vrijlating van oorlogsmisdadigers. Ook komt de invloed van culturele uitingen als
literatuur, speelfilms, toneel, kleinkunst en filmdocumentaires aan bod. Die hiel-
den de herinnering levend, maar kleurden deze ook in. Een audiovisuele presen-
tatie, die zich uitstrekt over een grote wand, laat naoorlogse historische film- en 
geluidsfragmenten zien. Deze geven een beeld van hoe sterk de jaren ’40-’45 in de
samenleving altijd aanwezig zijn geweest en een belangrijk moreel referentiepunt
zijn gebleken. De getoonde filmbeelden van tv-journaals, fragmenten van spraak-
makende speelfilms, confronterende sketches van cabaretiers, beeldbepalende
tv-documentaires, een compilatie van succesvolle oorlogsliteratuur en andere ex-
pressies geven een beeld van de (veranderende) omgang met de oorlog door de ja-
ren heen. Het publiek wordt rechtstreeks aangesproken door de integratie in de
presentatie van webcam-interviews met jongeren en ouderen die antwoorden op
uiteenlopende vragen over de plaats die de herinnering aan de oorlog inneemt in
hun leven en hoe daaraan is vormgegeven. De opzet kent daarmee, ook letterlijk,
een sterk vraaggerichte benadering. Er wordt gereageerd op vragen als: hoe werd
de Tweede Wereldoorlog op school behandeld? Is er een speelfilm die sterke in-
druk op je heeft gemaakt en waarom? Wie of wat herdenk je op 4 mei? Moeten we
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blijven herdenken? Zijn er plekken in je nabije omgeving die met de oorlog te ma-
ken hebben en wat zeggen ze je? Kun je grappen maken over de oorlog? Wat bete-
kenen de jaren ’40-’45 voor jou? De uiteenlopende antwoorden geven een levend,
dynamisch en persoonlijk beeld van de omgang met de oorlog. De getoonde reac-
ties in de audiovisuele presentatie dagen de bezoeker uit na te denken over wat voor
hem of haar essentieel is aan de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Jonge-
ren en ouderen leggen verschillende accenten en laten ze zien dat met de verande-
ring van de samenleving ook de interpretatie van de geschiedenis veranderde – en
daarmee van de betekenis die aan dit verleden werd en wordt toegekend. De pre-
sentatie toont dat de herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog niet
slechts een creatie van historici is, maar het resultaat van op elkaar inwerkende po-
litieke, maatschappelijke en culturele processen en, vooral ook, van persoonlijke
interpretatie. 
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4 Oorlog, identiteit en lokale geschiedenis

TWEE PERSPECTIEVEN

Het crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 1940-1945 in het Noord-Hollandse
Aalsmeerderbrug houdt jaarlijks een Spitfire-dag. In 2012 kwam er weer veel pu-
bliek op de gebeurtenis af. Naast bezichtiging van het museum en vooral de Spitfi-

re-hal was er een tweedehandsboeken- en vliegtuigmodellenverkoop georgani-
seerd. Er waren activiteiten voor kinderen, zoals een kleurwedstrijd, en een huis-
fotograaf maakte van elke jeugdige bezoeker een foto voor een heuse Spitfire. De
foto’s werden direct op de website van het museum geplaatst (zie afbeelding 25).
Het plaatselijk belang van de gebeurtenis werd onderstreept door een bericht in de
regionale pers.1 Het museum organiseert sinds 2007 deze publieksdag, nadat de
Stichting Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45 (crash ’40-’45)
dankzij een succesvolle fondsenwervingsactie een reconstructie van het beroem-
de Engelse jachtvliegtuig, de Supermarine Spitfire 3w-s, definitief kon opnemen in
de collectie. Deze ‘vliegende legende’ is de grote publiekstrekker van het museum.
Niet alleen Britse piloten maar ook bekende Nederlandse vliegers als Jan Linzel,
Bob van der Stok, Jan Plesman en Joop Mulder vlogen in dergelijke toestellen.
Speciale aandacht is er voor de Spitfire die in februari 1945 neerstortte in de direc-
te nabijheid van waar nu het museum is.

Door het jaar heen organiseert het crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
ook andere evenementen. In samenwerking met de organisatie Keep Them Rol-
ling vindt op de laatste zaterdag in september de Red Ball Express plaats als herin-
nering aan de geallieerde logistieke operatie na D-Day. Originele militaire voer-
tuigen uit de Tweede Wereldoorlog maken die dag een tocht langs historische
plaatsen in de omgeving van het museum. Daarnaast zijn er speciale activiteiten
rond de 4 en 5 meiherdenkingen, tijdens het Museumweekend, op Open Monu-
mentendagen en gedurende de ‘Stellingmaand’. Er worden modelbouwdagen en
‘oude-radio-weekends’ georganiseerd. Vanaf 2013 vindt jaarlijks de Air War Me-
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morial Day plaats, die de herinnering aan de omgekomen geallieerde vliegers en
burgerslachtoffers levend moet houden.2

Het museum wordt draaiende gehouden door een actieve ploeg van ongeveer
vijfentwintig vrijwilligers (zie afbeelding 26). Elke woensdag komt een aantal van
hen bijeen om zich met toewijding op hun passie, het museum over de luchtoor-
log, te storten. De passie voor de musealisering van de luchtoorlog en meer in het
algemeen de militaire oorlogsvoering is een echte mannenaangelegenheid.3 Een
aantal echtgenotes van de crash-vrijwilligers is zijdelings bij de hobby betrok-
ken: maandelijks maken zij het museum schoon. De belangstelling van de stich-
ting voor de luchtoorlog nam een aanvang in 1987, toen er onderzoek werd gedaan
naar de Engelse Vickers Wellington ph-c, die op 31 mei 1942 neerkwam aan de An-
kerdijk in het nabijgelegen Badhoevedorp. Leden van de werkgroep, waaruit de
stichting crash uiteindelijk is voortgekomen, voerden de berging uit. Al spoedig
ontstond het idee de wrakstukken permanent tentoon te stellen. De enthousiaste
vrijwillige bergers lokaliseerden nog meer neergekomen toestellen in de omge-
ving. Ze onderzochten het verhaal van de missies en verzamelden informatie over
de bemanningen. In veel gevallen leidde dat tot direct contact met nabestaanden
van omgekomen vliegers.4 Geleidelijk aan verbreedde de belangstelling zich. Het
verzet in Haarlemmermeer, in het bijzonder de onderduikboerderijen, kreeg aan-
dacht. Ook hierover werd materiaal verzameld.

Hoogtepunt in het bestaan van het crash -museum was de ingebruikname in
2009 van de nieuwe huisvesting van het museum, in het monumentale fort in Aals -
meerderbrug, dat deel uitmaakt van de indrukwekkende Stelling van Amsterdam.
Meer dan een jaar lang was intensief aan de inrichting gewerkt, waarbij menig vrij-
williger overuren maakte. In aanwezigheid van de regionale media verrichtte bur-
gemeester T. Weterings van de gemeente Haarlemmermeer op 2 mei 2009 de ope-
ningshandeling, waarna de belangstellenden het museum konden bewonderen.
Een zogenoemde Fly by, boven het museum uitgevoerd door twee historische
vliegtuigen, completeerde de feestelijkheden.

Het crashLuchtoorlog en Verzetsmuseum in de Haarlemmermeer is een van de
talrijke oorlogsmusea in Nederland die zich oriënteren op regionale aspecten en
gebeurtenissen uit de bezettingsjaren. Deze musea zijn voortgekomen uit plaatse-
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lijke, particuliere initiatieven en worden beheerd door gepassioneerde betrokke-
nen, die hierin veel vrije tijd steken. Het is opmerkelijk dat vooral vanaf de tweede
helft van de jaren negentig het aantal van dergelijke musea sterk is toegenomen.
De groeiende belangstelling voor museale presentaties van de Tweede Wereld-
oorlog verbonden aan de lokale geschiedenis, is niet los te zien van de huidige om-
gang met het verleden en de interesse voor cultureel erfgoed. Deze aandacht wordt
veelal in verband gebracht met de behoefte aan herkenbaarheid en het benadruk-
ken van een eigen identiteit.

In dit hoofdstuk staat de lokale en regionale functie van de oorlogsmusea cen-
traal. Deze functie wordt vanuit een tweetal invalshoeken belicht. Het ene per-
spectief richt zich op de talrijke zelfstandige, lokale en regionale musea van de
Tweede Wereldoorlog. Deze musea zijn het resultaat van betrekkelijk individue-
le, autonome processen die lang niet altijd gelijke tred houden met heersende ge-
schiedopvattingen of in de pas lopen met het nationale discours van de politieke
herinnering, waaraan – zoals we zagen – veelal morele boodschappen zijn verbon-
den. Deze ontwikkeling is illustratief voor de in de laatste decennia sterk gegroei-
de en getransformeerde populair-historische cultuur. Er wordt hier ingegaan op
de spectaculaire toename van het aantal zelfstandige, lokale en regionale musea,
op de aard van de initiatieven, de drijfveren van betrokkenen en de mogelijke im-
pact van deze musea op het beeld van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Af-
zonderlijk wordt stilgestaan bij de vlucht die de belangstelling voor militaire over-
blijfselen heeft genomen. Dit verschijnsel betreft niet alleen de interesse voor
restanten van de luchtoorlog boven Nederland, maar vooral voor wat er over is ge-
bleven aan (Duitse) verdedigingswerken. Het aantal Atlantikwall-musea langs de
Nederlandse kustlijn neemt gestaag toe.

In het andere perspectief staan de ‘erkende’, beeldbepalende musea centraal.
Ook deze musea kennen veelal een plaatselijke of regionale inhoudelijke invulling.
De vraag is in hoeverre de aansprekende omgevingsgeschiedenis en de lokale en
regionale herinnering complementair zijn aan de nationale herinnering.

Musea hebben voorts ook een functie als gedenkteken. Zo zal blijken dat het
museaal herdenken een steeds belangrijker instrument is geworden voor het le-
vend houden van de herinnering. Aan het slot van dit hoofdstuk komen de indivi-
duele belangstelling voor het verleden van de eigen omgeving en de ‘boodschap’
verbonden aan de oorlogsgeschiedenis samen in de betekenis van het museum als
gedenkteken. Zoals de talloze oorlogsmonumenten in het land herinneren aan
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plaatselijke gebeurtenissen en lokale slachtoffers gedenken, zo hebben veel musea
een vergelijkbare functie.5 Ze zijn vaak opgericht als een eerbetoon of om een be-
paalde gebeurtenis blijvend in de herinnering te houden. Daarnaast zijn er musea
die niet verbonden zijn aan een specifieke historische plek, maar die als een soort
compensatie daarvoor steeds meer gedenktekens in hun presentaties opnemen.
De gegroeide belangstelling voor herdenken en het plaatsen van wat herdacht
wordt in een historische en maatschappelijke context, is ook terug te zien bij en-
kele erebegraafplaatsen, waaraan recentelijk bezoekerscentra met museale pre-
sentaties werden toegevoegd.

IDENTITEIT,  MUSEALISERING EN POPULAIR-H ISTORISCHE CULTUUR

Ontwikkelingen in het veld van de oorlogsmusea kunnen niet los gezien worden
van de sinds de jaren tachtig sterk in populariteit gegroeide, breed gedragen alge-
mene historische belangstelling.6 Ter verklaring voor de toegenomen omgang met
het verleden dragen historici en andere cultuurwetenschappers uiteenlopende
oorzaken aan, maar telkens weer is ‘identiteit’ een terugkerend begrip. Daarin
wordt de invloed zichtbaar van de discussies die met name zijn gevoerd sinds de
publicatie tussen 1984 en 1992 van Les lieux de memoires, een serie over de Franse an-
kerplaatsen van het Franse nationale geheugen, geredigeerd door Pierre Nora.
Kernpunt daarvan is de betekenis van herinneringen in de historische cultuur en
herinneringen die rechtstreeks verbonden zijn met identiteit in de vorm van toe-
eigening van het verleden: alle sociale groepen eigenen zich een verleden toe.7

De hedendaagse omgang met het verleden en de aandacht voor cultureel erf-
goed wordt dan ook vaak in verband gebracht met het veilig willen stellen van her-
kenbaarheid en identiteit, betoogt historicus Kees Ribbens. Om daar vervolgens
aan toe te voegen: ‘Door de toenemende musealisering compenseren wij een door
het veranderingstempo bepaald verlies aan culturele vertrouwdheid.’8 David Lo-
wenthal benadrukt in zijn veel aangehaalde publicatie The Past is a Foreign Country

het belang van het verleden en de onlosmakelijke verbinding met identiteit als
volgt: ‘The past is essential – and inescapable. Without it we would lack any iden-
tity, nothing would be familiar, and the present would make no sense. Yet the past
is also a weighty burden that cripples innovation and forecloses the future.’9 En
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verder in zijn boek schrijft hij: ‘The past is integral to our sense of identity, the sure-
ness of “I was” is a necessary component of the sureness of “I am”. Ability to recall
and identify with our own past gives existence meaning, purpose and value.’10

Voor ‘identiteit’, dat intussen een containerbegrip is geworden, kan in dit verband
de omschrijving van Willem Frijhoff volstaan. De emeritus hoogleraar Geschie-
denis van de Nieuwe Tijd ziet identiteit als een cultuurhistorisch sleutelbegrip om
de verhoudingen tussen een persoon, groep of land te kenschetsen en het wezen
daarvan te duiden. Identiteit is ‘dat wat je bent’ en geeft houvast in een snel veran-
derende, globaliserende samenleving. Frijhoff is zich er daarbij van bewust dat het
karakter van identiteit per situatie en binnen sociale verhoudingen sterk kan wisse-
len.11 Een belangrijke eigenschap van identiteit is, zoals Ribbens ook aangeeft, een
verbondenheid met het verleden:

De omgang met het verleden krijgt vaak een belangrijke rol toegedicht in het
funderen, legitimeren en bevestigen van identiteit. De identiteit van personen
en groepen – of die nu geformuleerd wordt op nationaal, regionaal, lokaal of
familieniveau – wordt inderdaad voor een belangrijk deel gebaseerd op het
beeld dat zij hebben van hun eigenschappen en activiteiten in het verleden.12

Er ontstaat zo een collectief historisch besef dat naast een gerichtheid op iden -
titeitsvorming ook structuur biedt in sociale verhoudingen en culturele verban-
den.

Volgens de Duitse filosoof Hermann Lübbe krijgt identiteit meer betekenis in
een snel ontwikkelende samenleving. Wanneer zich grote wetenschappelijke,
technische, economische, sociale en culturele veranderingen voordoen, zoals in
de huidige moderne tijd, wordt het kenmerkende eigene van een groep of samen-
leving bedreigd. De in dit verband vaak aangehaalde Lübbe gaat daarbij uit van de
veronderstelling dat mensen slechts een beperkt veranderingstempo kunnen ver-
dragen, waardoor er een behoefte ontstaat om het verlies aan vertrouwde culture-
le waarden te compenseren. Een gevolg van grote veranderingen en de snelheid
van modernisering is dat er als een soort reactie wordt teruggegrepen op het verle-
den, zoals te vinden in musea.13 Het historisch bewustzijn neemt toe. Of zoals
hoogleraar Europese Cultuurgeschiedenis Pim den Boer de denkbeelden van
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Lübbe bondig samenvat: ‘Hoe meer veranderingen hoe meer behoefte aan ge-
schiedenis, of hoe onzekerder de toekomst, hoe meer behoefte aan vaste punten in
het verleden.’14

In onze tegenwoordige samenleving zijn de thema’s natie en nationale identiteit
vooral na de Fortuyn-revolte sterker in de (politieke) belangstelling komen te
staan. Als gevolg van veranderingen in de samenleving die als bedreigend ervaren
worden, lijkt de behoefte te groeien de eigenheid van een natie, van een gemeen-
schap te behouden. De hang naar identificatie met de eigen (leef)gemeenschap,
brengt een zoektocht naar samenbindende sociale en culturele eigenschappen op
gang. Deze eigenschappen zouden besloten liggen in een gemeenschappelijk ver-
leden. Er is een historische belangstelling ontstaan als een soort tegenbeweging op
de alom aanwezige schaalvergroting en globalisering van de samenleving, die de
angst voor een verlies van nationale identiteit heeft gevoed.15 Deze geluiden klin-
ken bijvoorbeeld door in het jaarlijkse vrijheidsonderzoek van het Nationaal Co-
mité 4 en 5 mei. In 2013 werd gesignaleerd dat burgers in internationaal opzicht
zich ‘het meest zorgen maken’ over de economische crisis, maar in het algemeen
minder bezorgd zijn over internationale vraagstukken. De internationale oriënta-
tie neemt af en men richt zich meer op het nationale. Deze trend is sinds het uit-
breken van de economische crisis in 2008 sterker geworden, zo komt uit het onder-
zoek naar voren.16

In de huidige complexe tijd lijken de verhalen van het verleden en betekenisge-
vingen steun en vastigheid te bieden. De voortgaande ontworteling van vaste soci-
aal-maatschappelijke verbanden verklaart, in de opvattingen van de eerder aange-
haalde David Lowenthal, waarom de huidige samenleving ‘Possessed by the past’ is.17

In zijn inaugurele rede zei Theo Thomassen, hoogleraar in de Archiefwetenschap,
hierover:

We zoeken zekerheden in het verleden. We denken daar te vinden wie we zijn,
bij wie we horen en wat onze toekomst is. We verzamelen elk zichtbaar spoor
of fysiek teken waaruit ook later kan worden opgemaakt wie wij waren en wie
we zijn geworden.18
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14 Pim den Boer, ‘Geschiedenis, herinnering en “Lieux de mémoire”’, in: Rob van der Laarse (red.),
Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Amsterdam 2005), p.41.
15 Zie: Madelon de Keizer en Marije Plomp, Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog her-
inneren (Amsterdam 2010), p. 19-23. Zie ook: ‘Paul van de Laar, ‘Het Nationaal Historisch Museum
en de emotional turn’, in: bmgn, volume 123-3, 2009, p. 434, 435.
16 ‘Nationaal Vrijheidsonderzoek 2013’, Bureau Veldkamp (Dieter Verhue en Bart Koenen) in 
opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei, 8 maart 2013.
17 David Lowenthal, Possessed by the past. The heritage crusade and the spoils of history (New York 1996),
p. 6-8.
18 Thomassen, Theo, Archiefwetenschap, erfgoed en politisering (Amsterdam, 2011), p. 7.



Een belangrijk instrument om het verleden te visualiseren en daarmee een ver-
binding te leggen met een snel veranderende, voorheen zo vertrouwde samenle-
ving, is musealisering.19 Vanuit dit perspectief is een historisch museum dan ook
onlosmakelijk verbonden met culturele identiteit. Het museum draagt bij aan de
binding in de gemeenschap. Musea die een actuele maatschappijgerichte dimen-
sie kennen, zoals oorlogsmusea, kunnen bijdragen aan de oriëntatie van gemeen-
schappen op de samenleving en daarmee aan het creëren van een eigen identiteit.
Hoe die culturele identiteit van een land, een volk, een sociale groep, maar ook van
een entiteit gestalte krijgt in een museale presentatie, is veranderlijk in de tijd en
verschilt per plaats en per museum.

In zijn in 2002 gepubliceerde studie naar de naoorlogse alledaagse historische cul-
tuur in Nederland constateert Kees Ribbens dat de historische belangstelling on-
der ‘gewone’ Nederlanders niet alleen is toegenomen, maar de laatste decennia
sterk in functie, vorm en inhoud is veranderd. Er is een levendige historische cul-
tuur die niet alleen betrekking heeft op het verwerven of tentoonspreiden van
historische (feiten)kennis, maar die bepaald wordt door verschillende veelvor -
mige historische activiteiten.20 Het verleden wordt massaler dan voorheen passief
geconsumeerd in een succesvol musical-spektakel als Soldaat van Oranje (2011-
2014), een populaire televisiedocumentaire-reeks als De Oorlog (2009) en het groots
opgezette theaterstuk Anne Frank (2014). Terwijl daarnaast een karakteristieke 
eigenschap van de huidige historische belangstelling is dat steeds meer indivi -
duen zich ‘actief’ inlaten met de historie. Dit gebeurt vaak op kleine, lokale schaal
zoals door de vijfentwintig vrijwilligers van het crash-museum in Aals meer der -
brug.

Daarbij valt op dat de omgang met het verleden niet langer meer het exclusieve
terrein van historici en andere ‘professionals’ is. De groeiende welvaart leverde
meer vrije tijd en financiële armslag op, waardoor er meer ruimte kwam om zich
met overgave op een historische passie te storten.21 Er is een groeiend potentieel
van amateurhistorici ontstaan dat zich richt op uiteenlopende aspecten van het
verleden. Enthousiaste amateurs duiken de lokale archieven in, doen opgravingen
en richten musea in. Historische details worden ontrafeld, tastbare overblijfselen
uit het verleden verzameld en gekoesterd. Naast de officiële geschiedschrijving
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19 Hermann Lübbe, Der Fortschritt und das Museum. Über den Grund unseres Vergnügens an histori-
schen Gegenständen (Londen 1982), p. 17-18. Zie ook: Frank van Vree, ‘Locale geschiedenis, lieux de
mémoire en de dynamiek van de historische cultuur’, in: Stadsgeschiedenis 3 (2008), p. 82-90.
20 Ribbens, Eigentijds verleden, p. 285-289.
21 Vooral ouderen houden zich met oorlog bezig. Voor 12% van de 65-plussers is de Tweede
Wereldoorlog een ‘hobby’. ‘Nationaal Vrijheidsonderzoek 2011’, Bureau Veldkamp (Dieter Ver-
hue, Rogier van Kalmhout en Bart Koenen) in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei, 
april 2011.



ontstaan in het publieke domein steeds meer verschillende specialismen op be-
trekkelijk geïsoleerde terreinen.

Kenmerkend voor de eigentijdse historische cultuur is dat naast van verbreding
van uitingen van de historische belangstelling en een toegenomen aandacht voor
de recentere geschiedenis, het belang van een nationaal referentiekader afneemt,
wat weer leidt tot schaalverkleining en individualisering. Het accent is sterker ko-
men te liggen op lokale en regionale kaders en op ‘kleine’ individuele verhalen.22

Er is sprake van een decentralisatie van de herinnering. De historische cultuur is
minder eenduidig getint, minder ideologisch van aard en, conform de maatschap-
pelijke ontwikkelingen, individueler en persoonlijker geworden. Van Vree ver-
wijst in dit verband naar de hiervoor al genoemde Franse historicus Pierre Nora,
die constateert dat herinnering, geschiedschrijving en ‘nationale ideologie’ los of
zelfs tegenover elkaar zijn komen te staan. Nora spreekt van atomisering van het
collectieve geheugen en van privatisering van de herinnering, die ieder tot zijn 
eigen historicus maakt.23 Door deze verschuiving lijkt het nationale beeld van het
verleden minder dominant te zijn geworden, maar is er eerder sprake van dat naast
het grote geschiedverhaal, het lokale en individuele verleden staat met een veel-
heid aan verhalen.

Overigens waken Van Vree en Ribbens er terecht voor om aan deze toegenomen
populair-historische activiteiten te veel identiteitsvormende waarde toe te kennen.
Want, zo concluderen zij, bij al deze uitingen is het zoeken naar verwantschap met
het verleden lang niet altijd de voornaamste drijfveer. Vaak vinden de bemoeie-
nissen plaats in een mate van vrijblijvendheid en moet ze vooral gezien worden als
een vorm van vrijetijdsbesteding, waarbij niet zozeer het verwerven van kennis of
historische inzichten voorop staat, maar ook ontspanning, vermaak en genot een
voorname rol spelen.24 Volgens Van Vree hebben veel van de historische activitei-
ten in feite weinig te maken met de ‘eigen geschiedenis’:

De historische belangstelling lijkt zich even gemakkelijk te richten op een ob-
ject of plaats behorend tot een heel andere cultuur. Daarmee verliest het argu-
ment kracht, dat zij een uitdrukking is van een neiging het verleden te bevrie-
zen, te mummificeren of veilig te stellen. Het gaat dus blijkbaar niet om het 
eigen verleden, maar om ‘het oude’ als zodanig.25
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22 Frank van Vree, ‘Locale geschiedenis’, p. 62-70.
23 Frank van Vree, De scherven van de geschiedenis. Over crisisverschijnselen in de hedendaagse historische
cultuur (Amsterdam 1998), p. 30. Pierre Nora, ‘Entre mémoire et histoire. La problemématique des
lieux’, in: P. Nora (red.), Les lieux de mémoire, I. La République (Parijs 1984). Hier is gebruik gemaakt
van de Engelse vertaling: ‘General introduction. Between memory and history’ in: Realms of memo-
ry: rethinking the French past (New York 1996). Gebaseerd op Frank van Vree, ‘Locale geschiedenis’,
p. 62-70.
24 Ribbens, Eigentijds verleden, p. 287.



Wat opzet en invulling betreft verschillen de particuliere musea wezenlijk van de
‘erkende’ oorlogsmusea en herinneringscentra. Zo hebben de beeldbepalende mu-
seale instellingen de intentie een afgewogen verhaal te presenteren, gebaseerd op
een gefundeerde historische visie en gepaard aan een – al dan niet nadrukkelijke –
morele boodschap. De ‘amateur-musea’ echter worden in het algemeen geken-
merkt door het tonen van zo veel mogelijk objecten uit een verzameling die vanuit
een persoonlijke of gedeelde fascinatie is bijeengebracht, zonder al te veel aandacht
voor de historische context. Maar welke motieven aan deze kleinschalige histo -
rische activiteiten als het opzetten van een oorlogsmuseum ook ten grondslag 
liggen, bewust of onbewust wordt er een kijk op het verleden gecreëerd. Het actief
invullen van de historische belangstelling door dergelijke musea genereert kennis
en inzicht. Evenals in ‘officiële’ musea komt er een historisch beeld tot stand, dat
bepaald wordt door selectieve presentaties, waarbij de gekozen thematiek veelal 
afhankelijk is van lokale omstandigheden en toevalligheden. De talrijke, in ver-
schillende gemeenschappen ontstane kleinschalige oorlogsmusea leveren daar-
mee – hoe onvolledig in de ogen van de professionele wetenschapper dan ook – een
bijdrage aan de voortdurend veranderende beeldvorming van het verleden van de
oorlog.

PLAATSELIJKE  EN STREEKGEBONDEN OORLOGSMUSEA

Het grote aantal ‘officiële’ en particuliere oorlogsmusea is tekenend voor de be-
langstelling voor het verleden en voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoor-
log in het bijzonder. Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 blijkt uit het inventarisatie-
onderzoek naar het gevarieerde terrein van oorlogsmusea dat in het peiljaar 2013
Nederland 83 musea telt waarvan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog,
of aspecten daarvan, het hoofdonderwerp is. Deze musea verschillen onderling
sterk wat betreft inhoud, organisatiestructuur en schaalgrootte. Afgaande op de in-
schrijving in het museumregister van de Nederlandse Museumvereniging (nvm)
hebben achttien van de 83 instellingen een erkende status en kunnen daarmee tot
de reguliere museumwereld worden gerekend.26 Tot deze erkende musea behoren
vrijwel alle zogenoemde beeldbepalende en geïnstitutionaliseerde oorlogsmusea,
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25 Frank van Vree, ‘Locale geschiedenis’, p. 70.
26 Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan crite-
ria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn
samengevat in de Museumnorm. Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de 
onafhankelijke stichting Museumregister Nederland. Zie: https://www.museumregisterneder
land.nl (geraadpleegd 13 maart 2013). 



waarvan de meesten in de jaren tachtig zijn opgericht.27 Vanuit een lokaal per-
spectief of vanuit een specifieke thematiek vertellen deze gevestigde instellingen
vooral het grote verhaal van de bezetting, het verzet en de vervolging.

Van de geïnventariseerde oorlogsmusea behoren 65 dus niet tot het keurkorps
van erkende museale instellingen. Veruit de meeste van deze musea zijn ontstaan
uit zelfstandige lokale initiatieven. Een aantal is niet meer dan een ‘eenmansmu-
seum’. Deze musea zijn slechts een beperkt aantal dagen per jaar open, een enke-
le zelfs alleen op afspraak. Sommige ontvangen jaarlijks niet meer dan een paar
honderd bezoekers. Het Museum Verzameling ’40-’45 van Chris Scholtens in het
Groningse Harkstede is een dergelijk kleinschalig particulier museum (zie afbeel-
ding 27). In een gehuurd bedrijfspand van dertig vierkante meter heeft Scholtens
sinds 2003 als een soort open depot een vaste presentatie opgezet van zijn verza-
meling oorlogscuriosa: van een carbidlamp, verpakkingen van surrogaatvoedsel,
een landingswiel van een Mosquito-vliegtuig, uniformen en een houten bord ‘Voor
Joden verboden’ tot een brandstoftank van een b-17-vliegtuig en een propeller van
een vlak bij het dorp neergestort geallieerd vliegtuig. Een keer per jaar organiseert
hij ‘open dagen’ in de nabijgelegen dorpskerk, waar hij meer publiek kan ontvan-
gen. Hij richt dan een speciale thematentoonstelling in. In 2012 was het onderwerp
de lotgevallen van twee Joodse gezinnen uit het nabijgelegen Slochteren. In 2013
betrof het ‘Werken voor de vijand’.28

Andere ‘particuliere’ musea zijn grootschaliger van opzet en hebben een groter
publieksbereik, zoals het Memory Oorlogs- en Vredesmuseum in het Overijssel-
se Nijverdal (zie afbeelding 28). Dit museum bestaat sinds 2010 en is gevestigd in
het pand van de voormalige openbare bibliotheek van het dorp. De vaste opstelling
van het museum toont uiteenlopend oorlogsmaterieel en verschillende in unifor-
men gestoken presentatiepoppen, bijeengebracht door Joop Staman, verzamelaar
en handelaar in militaire voertuigen. ‘Oorlogstuig is prachtig, zolang het maar in
het museum staat’, laat Staman optekenen.29 Diorama’s beelden verschillende
oorlogsscènes uit, zoals de Duitse inval in Nederland, de geallieerde landingen op
de stranden van Normandië, een gevechtsstelling ten tijde van Operatie Market

Garden, het Ardennen offensief, de Duitse v1-lanceringen vanuit het naburige
Hellendoorn en de bevrijding van Nijverdal. De presentatie kent een overheer-
send militair-historisch karakter. Daar doet een eveneens opgenomen panelenex-
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27 Van de beeldbepalende musea zijn alleen het Verzetsmuseum Zuid-Holland en het Nationaal
Monument Kamp Amersfoort geen erkend museum. Deze instellingen hebben hiertoe nooit een
aanvraag ingediend. Kamp Amersfoort ziet zichzelf in eerste instantie niet als een museum, maar
als een herinneringsplek. Mededeling Harry Ruijs, directeur Nationaal Monument Kamp Amers-
foort, 22 oktober 2013.
28 Vraaggesprek met Chris Scholtens, verzamelaar, Museum Verzameling 40-45, Harkstede.
29 Max van den Berg, ‘Opening van groots Overijssels Memory Museum 1940-1945’, Contactblad
Stichting ’40-45, 2010, nr. 3.



positie van de Anne Frank Stichting en een nagemaakte barak van een concentra-
tiekamp, waarin aandacht voor vervolging en terreur, weinig aan af. Van invulling
van de omschreven missie van het museum: ‘Wij willen duidelijk maken hoe be-
langrijk de normen en waarden en het respect hebben voor iedereen, in het leven
is’, is weinig terug te vinden. Een andere doelstelling van het museum komt meer
overeen met de werkelijke intentie: het willen scheppen ‘van een realistisch beeld
van de verschrikkingen van de gebeurtenissen uit deze periode’.30

Buiten bij de ingang van het Memory-museum staan delen van de oude ver-
nielde spoorbrug ter herinnering aan het bombardement op Nijverdal in maart
1945, waarbij 73 doden vielen. Het museum biedt ook een platform voor lokaal
onderzoek. Zo is op de website het resultaat te zien van de naspeuringen naar de
lang onbekend gebleven geschiedenis van het Rijkswerkkamp Twillaar, dat ook
nog dienst gedaan heeft als Joods werkkamp en gelegen was in de bossen tussen
Nijverdal en Haarle.31 In dit opzicht is het museum een centraal punt voor ver-
schillende historische activiteiten.

Het beheer van het Memory Oorlogs- en Vredesmuseum kost veel inspannin-
gen. Een team van 45 vrijwilligers verricht dagelijks allerlei hand-en-spandiensten,
variërend van het verkopen van entreekaartjes en het geven van gratis rondleidin-
gen tot het verzorgen van groot onderhoud aan het legermaterieel en de rest van de
inrichting. Met uitzondering van de maandag is het Nijverdalse museum vanaf
april tot oktober, wanneer veel (dag)toeristen de regio aandoen, elke dag geopend.
Wat huisvesting, presentatievorm en organisatie betreft doet het Nijverdalse mu-
seum niet onder voor menig ‘professioneel’ historisch museum. Het museum is in
korte tijd uitgegroeid tot een ware publiekstrekker. Midden 2013, drie jaar sinds de
opening, hadden al ruim 50.000 mensen het museum bezocht. ‘We hebben dus
dringend nieuwe vrijwilligers nodig, het liefst supergemotiveerde mensen met
enig historisch besef’, aldus de oprichters Staman en zijn vrouw Marianne Sta-
man-Poppe.32

De groei van het aantal oorlogsmusea en herinneringscentra heeft zich niet gelijk-
matig voltrokken.33 In de jaren zeventig telde Nederland nog slechts zes van de hui-
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30 http://www.memorymuseum.nl (geraadpleegd 2 juni 2013).
31 http://www.memorymuseum.nl/over_de_tweede_wereldoorlog (geraadpleegd 14 maart 2013).
32 ‘Er is wel meer dan ’t museum’, Tubantia, 12 maart 2013.
33 De inventarisatie beperkt zich tot de huidige oorlogsmusea. Er zijn musea opgezet die na een
korter of langer bestaan weer zijn opgeheven. Een volledig beeld is niet of nauwelijks meer te recon-
strueren. Zo was er kort na de oorlog al een oorlogsmuseum opgericht in Zeeland, een oorlogsmu-
seum in het Limburgse Gulpen bij het Amerikaanse militaire erebegraafplaats en in de jaren zeven-
tig ook in Delfzijl. Assen kende een Drents Oorlogs- en Verzetsmuseum dat vanaf de oprichting in
de jaren negentig jaarlijks ruim 5000 bezoekers trok. Het museum moest zich in 2006 opheffen, om-
dat het de exploitatie niet meer rond kreeg. Dat geldt ook voor een aantal kleine ‘eenmansmusea’
waarvoor op een gegeven moment geen opvolging te vinden was en die geruisloos zijn verdwenen.



dige musea, waaronder de pioniers: het oorlogsmuseum in Overloon (1946), het
Airborne Museum (1949) en het Anne Frank Huis (1960), gevolgd door een twee-
tal particuliere musea (1975 en 1976)34 en het Verzetsmuseum Friesland (1979). Zo-
als eerder aangegeven lieten de jaren tachtig van de vorige eeuw een sterke activiteit
op museaal gebied zien, onder invloed van de toegenomen belangstelling voor de
oorlog en de behoefte een morele (actuele) boodschap aan de geschiedenis van de
oorlog te verbinden. In dat decennium zijn 22 musea, waaronder een aantal van de
huidige beeldbepalende museale instellingen ontstaan. In de jaren negentig open-
den nog eens negentien van de vandaag de dag bestaande musea hun deuren,
waardoor het aantal oorlogsmusea rond de eeuwwisseling op 47 kwam. Dit bete-
kent dat van de huidige 83 geïnventariseerde musea bijna de helft, om exact te zijn
36, na het jaar 2000 is opgericht. Verdeeld over de in hoofdstuk 1 aangebrachte 
categorisering van de musea geeft het ontstaan van de musea het volgende beeld:

tabel 4.1. periode van oprichting van de huidige oorlogs- en verzets -
musea en herinneringscentra, ingedeeld naar hoofdthema (1945-2013)

Hoofdthema 1 Oorlog en 2 Verzet en 3 (Joden-) 4 Militair, 5 Nederlands totaal
periode bezetting bezetting vervolging strijd en Indië

en terreur bevrijding
1945-1980 1 1 1 3 0 6
1981-1990 6 3 2 11 0 22
1991-2000 4 1 2 12 0 19
2001-2013 5 1 1 28 1 36
totaal 16 6 6 54 1 83

Bron: inventarisatie oorlogsmusea, zie: Bijlage 1.

De sterke groei van het aantal oorlogsmusea is illustratief voor de huidige omgang
met de oorlog; deze wordt onder meer gekenmerkt door een sterke individualise-
ring en schaalverkleining, met een groeiende aandacht voor het lokale verleden.
Het herinneringslandschap breidde zich uit tot een meer gedifferentieerd verhaal
waarbinnen verschillende herdenkingsgemeenschappen en lokale gebeurtenis-
sen hun plaats kregen. Voorts is er sprake van wat wel een ‘democratische histori-
sche cultuur’ genoemd wordt: eenieder bepaalt zelf hoe en met welk verleden men
zich wil bezighouden.35 Herinneringsgroepen, hoe klein ook, organiseren zich in
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34 Deze particuliere musea zijn: de Aaltense Oorlogs- en Verzetscollectie 1940-1945 (1975) en het
Oorlogsmuseum West-Friesland, Midwoud (1976).
35 Ribbens, Eigentijds verleden, p. 50-51. Zie ook: Irene van Renselaar, ‘Geconfronteerd met het 
verleden: springen of struikelen? Over Duitse herinneringscultuur: het Denkmal für die ermordeten
Juden Europas en “Hier wohnte-Stolpersteine” vergeleken’, masterthesis Faculty of Humanities, 
Universiteit van Utrecht (niet gepubliceerd, 2007).



eigen netwerken. Eigenhandig en soeverein zetten zij verschillende museale oor-
logsprojecten op. Afgaande op lopende nieuwe initiatieven ligt het in de lijn van de
verwachtingen dat het aantal musea de komende jaren nog zal toenemen.

Vrijwel alle oorlogsmusea die er de laatste jaren bijkwamen, betreffen niet-ge-
registreerde musea en zijn regionale, zelfstandige initiatieven.36 Deze ontwikke-
ling geeft aan dat voor honderden vrijwilligers in Nederland de musealisering van
de oorlog een actieve bezigheid is geworden. De motivatie om zich hiermee in te
laten is voor elke vrijwilliger verschillend. Iedereen heeft een eigen achtergrond en
specialisatie. Belangstelling voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is
een belangrijke drijfveer, maar voor velen is het vooral ook een aangename vrije-
tijdsbesteding: een gezamenlijke bezigheid met een sociaal bindende functie. Dit
is bijvoorbeeld ook het geval bij het Museum Vliegbasis Deelen, dat volledig drijft
op de inzet van vrijwilligers. De website van het museum vermeldt: ‘Meer dan 25
Vrijwilligers, zijn nu samengesmeed door gezamenlijke interesse in historie. Sa-
men bemannen zij het museum, bekostigen het onderdak, de onderzoeken, de uit-
breidingen en onderhoud van de collectie en diverse projecten.’37

Inhoudelijk gezien houden 54, dat is twee derde van de 83 geïnventariseerde hui-
digeTweede Wereldoorlogsmusea, zich bezig met uitsluitend krijgskundige as-
pecten van de oorlog (zie figuur 4.1, categorie ‘Militair, strijd en bevrijding’). 78%
van de 36 musea die na 2000 zijn ontstaan presenteren een militaire thematiek, en
zijn in hoofdzaak plaatselijke en kleinschalige, particuliere initiatieven. Ook bij de
overige ruim 20% is veelal sprake van een sterke militaire gerichtheid. Niettemin
zijn deze musea in de categorie ‘Oorlog en bezetting’ ondergebracht, omdat ook
aan andere gebeurtenissen uit de oorlog substantieel aandacht is besteed, zoals het
crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum in Aalsmeerderbrug, dat ook ingaat op
de onderduik in de regio.38

Het overzicht op bladzijde 206 maakt inzichtelijk hoe de Nederlandse oorlogs-
musea zich verhouden naar hoofdthema van de presentatie.

De grote particuliere, militair-historische aandacht wordt gevoed door de ruime
aanwezigheid van militaire overblijfselen uit de oorlog, variërend van munitie, wa-
pens, uniformen en legeruitrustingen tot onderdelen van vliegtuigwrakken en
voertuigen, alsook door de sporen in het landschap die nog altijd zichtbaar zijn of
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36 Vier musea die na 2000 zijn ontstaan hebben de status van geregistreerd museum verworven:
Markt 12, Aalten ( 2004), Titus Brandsma Museum (2003) en Bevrijdingsmuseum Zeeland (2001)
en Het Indisch Herinneringscentrum/Museum Bronbeek (2010).
37 http://www.museumvlbdeelen.nl (geraadpleegd 18 maart 2013).
38 Een museum dat na 2000 is opgericht en geen uitgesproken aandacht aan het militaire aspect
van de oorlog besteedt, is Markt 12 Euregionaal Museum voor de Vrijheid in Aalten (2004).



door opgravingen tevoorschijn komen, zoals bunkers en andere verdedigingswer-
ken. De aanwezigheid van dergelijke overblijfselen stimuleert geïnteresseerden
het materiaal te verzamelen en te behouden, de restanten in de omgeving zichtbaar
te maken, de toedracht van gebeurtenissen in kaart te brengen en uiteindelijk het
materiaal te exposeren of – als het om een historische locatie gaat – open te stellen
voor het publiek. Voor veel amateurhistorici en geïnteresseerden wekt de militai-
re oorlogsvoering met zijn heroïsche en spannende elementen fascinatie op. Het
betreft een thematiek waar men zich, bijvoorbeeld als vrijwilliger in een museum,
liever mee bezighoudt dan met andere, meer emotionele, gecompliceerde of zelfs
ronduit pijnlijke aspecten van oorlog en bezetting. Het is per slot van rekening voor
velen ook een hobby.

Vooral in de nieuwe musea staan de militaire oorlogsvoering en de Nederland-
se, Duitse en geallieerde krijgsmachten centraal. De belichte onderwerpen zijn de
mobilisatie, de Duitse inval, de luchtoorlog, geallieerde bevrijdingsoperaties en de
bevrijding zelf. Deze krijgskundige gerichtheid wordt nog eens geaccentueerd
door tal van andere activiteiten die de plaatselijke oorlogsmusea en gelieerde stich-
tingen en verenigingen organiseren, zoals re-enactment-evenementen, optochten
van oude legervoertuigen, historische routes door het landschap of voordrachten
en demonstraties. Via deze presentaties komt het publiek steeds meer in contact
met de militaire dimensies van de oorlogsgeschiedenis, waarmee wordt bijgedra-
gen aan een inhoudelijke verschuiving van de belangstelling voor de Tweede
Wereldoorlog naar een militair-historisch perspectief van dat verleden. Deze ont-
wikkeling sluit aan bij een brede, toegenomen belangstelling voor militaire ge-
beurtenissen medio jaren negentig. Historicus Hans Blom sprak in 1995, naar la-
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figuur 4.1: geregistreerde en niet-geregistreerde oorlogsmusea 
per hoofdthema (2013)

Bron: inventarisatie oorlogsmusea, zie: Bijlage 1.
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ter bleek terecht, de verwachting uit dat deze belangstelling zou voortzetten. Als
mogelijke verklaringen hiervoor noemde Blom het afnemen van de antimilitaris -
tische sentimenten, die in de jaren zestig en zeventig nog zo dominant aan wezig
waren.39 Van invloed hierop is zeker ook geweest de impact van de Balkanoorlog
die toen volop woedde, en in het bijzonder de val van de vn-enclave Srebrenica en
de daaropvolgende massamoord op duizenden moslims. Dienke Hondius spreekt
van een trendmatige ontwikkeling. Zij signaleert onder meer dat vanaf de tweede
helft van de jaren negentig veel veteranen betrokken raakten bij oral history-pro-
jecten en als gastdocenten optraden in het onderwijs.40 In de beeldbepalende oor-
logs- en verzetsmusea en de herinneringscentra was dit militaire perspectief be-
wust op de achtergrond gebleven. Mede door de sterke toename en populariteit
van lokale en regionale oorlogsmusea en de daaraan verbonden activiteiten win-
nen, naast of onder de heersende herinneringscultuur, andere accenten aan het
verleden van de oorlog steeds meer terrein, zoals het militaire strijdverloop in de
regio en de gevolgen daarvan voor de eigen omgeving.

Veel van de kleinschalige, plaatselijke musea tonen vrijblijvende presentaties
waarin de historische samenhang van ondergeschikt belang is. De herinnering aan
het verleden wordt vaak verbonden aan kleine, individuele geschiedenissen. De
tentoongestelde objecten worden niet of nauwelijks geplaatst in de context van de
brede – regio overschrijdende – geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, met
aandacht voor ideologische opvattingen, meervoudige betekenissen of het per-
spectief van verschillende herinneringsgroepen. Deze musea kenmerken zich te-
vens door een gevoel van nostalgie: een gewenst, heroïsch historisch beeld wordt
opgeroepen dat het verleden doorgaans ‘mooier’ maakt.41 Wellicht wijzen deze
kwalificaties op weinig reflectie en duiding van zin en betekenis van de historische
nalatenschap. Niettemin leveren ook deze particuliere initiatieven van zelfstandig
opererende groepen, van gelijkgestemden of van enkele individuen een specifieke
bijdrage aan de historische cultuur. Met de verzamelactiviteiten, het ordenen, het
uitzoeken van informatie over het verworven materiaal en het presenteren ervan
wordt een bepaald beeld van het verleden gecreëerd, dat weer uitnodigt tot nieuwe
interpretaties. Met het structureren van deze bezigheden, hoe kleinschalig ook, en
het organiseren van allerlei gerelateerde publieksevenementen wordt uiting gege-
ven aan een bepaalde verhouding tot het verleden en wordt er een heterogeen
historisch beeld gecreëerd. De gemeenschap voegt zelf verhalen en perspectieven
toe aan de geschiedschrijving. De historie wordt gemaakt door de mensen die er-

207

39 J.C.H. Blom, ‘Lijden als waarschuwing. Oorlogsverleden in Nederland’, in: Ons Erfdeel, vol. 38,
1995, no. 4, p. 540.
40 Hondius, Oorlogslessen, p. 246.
41 Lowenthal, The past is a foreign country, p. 4-13 en Ribbens, Een eigentijds verleden, p. 21-24.



mee bezig zijn.42 Er ontstaat een besef van verwantschap met een (gemeenschap-
pelijk) verleden, waarmee gestalte wordt gegeven aan specifieke herinneringska-
ders en daarmee aan profilering van persoonlijke en collectieve identiteiten.

De sterke aanwas van plaatselijke oorlogsmusea met aandacht voor lokale histo-
rische gebeurtenissen, ingezet in de jaren negentig en verder toegenomen na de
eeuwwisseling, bevestigt de tendens dat binnen de eigentijdse historische cultuur
de nadruk steeds meer op lokale en regionale kaders is komen te liggen. Een groot
aantal van deze musea is verbonden aan wat lieux de mémoire worden genoemd: her-
inneringsplaatsen die onmiddellijk associaties oproepen met aansprekende histo-
rische gebeurtenissen. Zij zijn tastbare markeringspunten waar de verbinding tus-
sen geschiedenis en herinnering wordt gelegd.43

Naast de nationale herinneringscentra zijn veel oorlogsmusea opgericht op lo-
caties die in relatie staan tot de geschiedenis van het strijdverloop van de oorlog.
De landelijke spreiding van de musea en de dichtheid ervan heeft voor een be-
langrijk deel te maken met krijgskundige gebeurtenissen tijdens de oorlog en de
aanwezigheid van tastbare overblijfselen daarvan (zie tabel 4.2).

Bijna 45% van de musea bevindt zich in Gelderland (18), Noord-Brabant (10) en
Zeeland (8). Ingezet met Operatie Market Garden is in deze provincies vanaf sep-
tember 1944 strijd geleverd en waren grote delen permanent frontgebied. Deze
musea besteden in hoofdzaak aandacht aan de krijgsverrichtingen en de gevolgen
ervan tot en met de bevrijding in de regio. Een aantal van deze musea is ontstaan
naar aanleiding van het feit dat de gebeurtenissen toen 50 jaar of 55 jaar geleden
plaatsvonden, zoals het Arnhems Oorlogsmuseum ’40-’45 (opgericht in 1994) het
Museum Switchback in het Zeeuwse Oostburg (1995) of het Betuws Oorlogsmu-
seum The Island 1944-1945 (1999).

De trendmatig stijgende belangstelling voor strijd en militaire aangelegenhe-
den in de herinnering aan de oorlog vindt haar weerslag in de museale activiteiten
met betrekking tot militaire verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog.
Nieuwe musea kwamen tot stand, zoals Hoeve De Beek ‘Grebbelinie in het Vizier’
in Woudenberg (2005) en het Graafs Kazematten Museum te Grave (2011) over
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42 Arnoud Odding, Het disruptieve museum (Stichting Doen, Den Haag 2011), p. 150.
43 In het door Pierre Nora ontwikkelde concept lieux de mémoire kan een plaats van herinnering ver-
schillende vormen aannemen en hoeft niet alleen materieel van aard te zijn. Naast concrete plaatsen
als archieven, historische bouwwerken en musea, betreft het ook uitingen zoals rituelen, gebruiken,
herdenkingen en symbolen. Nora geeft als definitie: ‘A lieu de mémoire is any significant entity,
whether material or non-material in nature, which by dint of human will or the work of time has be-
come a symbolic element of the memorial heritage of any community’. Pierre Nora, ‘From lieux de
mémoire to realms of memory’. In: Pierre Nora en Lawrence D. Kritzman eds. (1996), Realms of
Memory: Rethinking the French Past. Vol. 1: conflicts and divisions (New York and Chi Chester 1996),
p. xvii. 



het krijgsverloop tijdens de Meidagen van 1940. Het laatste museum besteedt ook
aandacht aan de betekenis van de versterkingen bij de brug over de Maas bij Gra-
ve ten tijde van Operatie Market Garden in 1944. Inspelend op de toegenomen be-
langstelling voor een militaire operatie als Market Garden hebben het Airborne
Museum ‘Hartenstein’ en de Eusebiuskerk in Arnhem plannen ontwikkeld om in
september 2014 in de toren van de kerk een permanente museale presentatie in te
richten over de Slag om Arnhem.44

De toegenomen aandacht richt zich vooral op de verdedigingswerken die deel
uitmaakten van de Atlantikwall. Veel van deze complexen zijn door de bezetter tij-
dens de oorlog tot stand gebracht. Een aantal werken is vóór de oorlog door het
Nederlandse leger aangelegd. Na de capitulatie in 1940 zijn deze door de Duitse be-
zetter in gebruik genomen en vervolgens verder uitgebreid. Als museum beston-
den aanvankelijk slechts het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand (1985), dat
vooral als een Nederlands verdedigingswerk beschouwd werd en in het teken
stond van de heldhaftige strijd op de Afsluitdijk in de meidagen van 1940, en het
‘eerste’ Atlantikwall Museum in Hoek van Holland (1996), dat tegenwoordig ge-
vestigd is in de ‘Tafelbunker’ op de pier van Hoek van Holland. Vanaf de eeuw-
wisseling zijn in korte tijd langs de kustlijn van Schiermonnikoog tot in de zuide-
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tabel 4.2: aantal oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra
per provincie, ingedeeld naar hoofdthema in 2013

1 Oorlog en 2 Verzet en 3 (Joden-) 4 Militair 5 Nederlands- totaal
bezetting bezetting vervolging strijd en Indië

en terreur bevrijding
Friesland – 2 – 2 – 4
Groningen 2 – 1 1 – 4
Drenthe – – 1 2 – 3
Overijssel – – – 3 – 3
Gelderland 4 – – 13 1 18
Flevoland – – – – – 0
Utrecht – 1 1 2 – 4
N-Holland 2 2 2 7 – 13
Z-Holland 4 1 – 5 – 10
Zeeland 2 – – 6 – 8
N-Brabant 2 – 1 7 – 10
Limburg – – – 6 – 6
totaal 16 6 6 54 1 83

Bron: inventarisatie oorlogsmusea, zie: Bijlage 1.

44 ‘Eusebiuskerk Arnhem krijgt museum Slag om Arnhem’, De Gelderlander, 3 januari 2014.



lijkste punt van Zeeland verschillende museale initiatieven gerealiseerd om zware
betonnen bunkers uit de vergetelheid te halen. Gedreven vrijwilligers groeven oor-
logsbouwwerken uit het duinzand en sloegen aan het restaureren. Verschillende
van deze kolossen van gewapend beton zijn de laatste jaren voor het publiek open-
gesteld. Er worden overgebleven oorlogsattributen geëxposeerd. Deze belangstel-
ling zet zich voort. Verschillende nieuwe projecten voor behoud en musealisering
van nog andere kustverdedigingswerken zijn in wording. Aanleiding om bij dit 
fenomeen van oplevende museale aandacht voor de (Duitse) bunkers, in het bij-
zonder voor die in het kader van de Atlantikwall, langer stil te staan.

HERINNERING IN  GEWAPEND BETON

Na de oorlog was Nederland bezaaid met verdedigingswerken. Tijdens de oorlog
bouwde de Duitse bezetter een aanzienlijke hoeveelheid bunkers. Een inventari-
satie van de Koninklijke Landmacht sprak destijds van ongeveer 16.000, meest
Duitse bouwwerken, variërend van bunkers van de Atlantikwall, met beton over-
dekte havens en tankwallen aan de kust, tot kleine schuttersputjes verspreid over
heel het land.45 Onderzoek in 2003 noemt zelfs een aantal van 23.000 tijdens de oor-
log gebouwde bunkers, de gangbare verzamelnaam voor twintigste-eeuwse be-
tonnen bouwwerken met een militaire functie.46 De functies van de bouwsels
wisselden. Zo dienden bunkers als personeels- en munitieonderkomen, water -
reservoir, geschutsbunker, commandopost, hospitaalbunker en radarcentrale.47

Sommige grotere verdedigingsbouwwerken kon het ministerie van Defensie na
de bevrijding functioneel hergebruiken. Ze speelden bijvoorbeeld een rol in de ver-
dedigingspolitiek ten tijde van de Koude Oorlog. Maar veel van de omvangrijke
bunkers verdwenen door sloop, nieuwbouw en nieuwe infrastructuur. Het herstel
en de ophoging van de duinen in de periode na de Watersnoodramp van 1953 ont-
trok veel bunkers aan het zicht. Verdedigingswerken werden dichtgemetseld en

210 4 oorlog, identiteit en lokale geschiedenis

45 Rudi Rolf, Bunkers in Nederland (Den Helder 1982), p. 5.
46 Dat is 10% van het totaal van de bouwactiviteit van het Duitse leger in West-Europa in het kader
van de Atlantikwall. Ongeveer 2.000 van genoemde 23.000 bunkers waren van een hoog weerstand-
vermogen, van gewapend beton met muurdiktes van 2 meter en meer. Rapport Stichting Menno
van Coehoorn, Werkgroep Verdedigingswerken vanaf 1915, ‘De Duitse verdedigingswerken in
Nederland – Zand erover?’, Den Haag, mei 2003, archief Documentatiecentrum Stichting Menno
van Coehoorn, Utrecht.
47 Bunker is van oorsprong een Engels woord en heeft in het Engelse en Amerikaanse militaire jar-
gon in de twintigste eeuw de betekenis van beschermde bergplaats voor munitie en andere militaire
objecten gekregen. De Duitse militaire betekenis voegde hieraan toe dat een bunker eveneens een
beschermplaats was voor militairen en burgers. Rudi Rolf & Hans Sakkers, Duitse bunkers in Neder-
land (Middelburg 2005), p. 9.



door het verhogen van de duinranden onder het zand bedekt.48 Voor behoud van
bunkers bestond weinig animo, ook niet van particuliere zijde. Voor diegenen die
de bezetting hadden meegemaakt, waren de dominant aanwezige restanten in de
publieke ruimte veelal een te nadrukkelijke confrontatie met een onaangenaam
verleden. Duitse bunkers waren aanstootgevend en werden als ideologisch besmet
beschouwd. Alleen al daarom dienden ze uit het dagelijks beeld te verdwijnen, zo
was lang de opvatting. Vooral op zomerse dagen riepen de kolossale, dreigende
verdedigingswerken op de duinrand langs de Nederlandse kunst aversie op. Ze
stonden zorgeloos recreëren in de weg. Maar de dagelijkse praktijk week soms af
van dit publieke discours. Recent onderzoek laat een beeld zien dat de gevoelige
oorlogssentimenten verbonden aan de bunkers niet altijd zo sterk aanwezig waren
als verondersteld. De vernietiging van de meeste betonnen oorlogskolossen had
veelal niet met een ‘ideologische opschoning’ te maken, als wel met financiële en
praktische motieven, zoals het verbeteren van de dijkbewaking of het plaatsmaken
voor de uitbreiding van een industrieterrein of een ander bouwproject.49 En dat
bunkers niet louter als belast erfgoed beschouwd werden en er ook sprake was een
feitelijke acceptatie, blijkt uit het feit dat sommige van de bouwsels spoedig wer-
den benut als speelplaats, fietsenstalling en opslagruimte, café en hangplek, of, zo-
als op de Waddeneilanden, als vakantiehuisje.50

In de loop van de tijd veranderde de publieke waardering voor de oorlogsbun-
kers evenwel. Verdedigingswerken werden geleidelijk niet alleen maar beoordeeld
als symbool van de nazi-ideologie, maar als object binnen de cultuurhistorie en 
in relatie tot de herinnering aan de oorlog. De specifieke (cultuur)historische,
krijgskundige, architectonische en ook landschappelijke betekenis van de bouw-
werken kreeg daarbij meer belangstelling. Een aantoonbare omslag vond plaats in
1995 toen ook de overheid aandacht kreeg voor de voormalige verdedigingswer-
ken. Aanleiding hiervoor was dat objecten in juridische zin op basis van de toen-
malige monumentenwet, vijftig jaar na hun bouw aangewezen konden worden als
monument. Deze grens was in 1995 voor de Duitse bunkers bereikt. Lokale en re-
gionale autoriteiten en deskundigen brachten een gedachtenwisseling rond de
waardestelling van dit ‘foute’ erfgoed op gang, met als eerste tastbare resultaat: het
verlenen van de monumentenstatus in 1996 aan een Duits bunkerstelsel in Den
Haag.51 Er werd vanaf dat moment minder omzichtig omgesprongen met het be-
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48 Maarten Peters, De Atlantikwall. Omstreden erfgoed van Rijnmond tot IJmond (Den Haag 2005), 
p. 19.
49 Maarten Jansen, ‘Van functioneel gebruik tot lieu de mémoire. Het nut van het verleden: De 
veranderende omgang met bunkers in Nederland van 1979 tot 2008’, doctoraalscriptie Nieuwste 
geschiedenis, Universiteit van Amsterdam (niet gepubliceerd, 2008), p. 76-80.
50 Anna van der Molen, ‘De biografie van de bunker. Een nieuwe kijk op de Atlantikwall’, Univer-
siteit van Amsterdam, afstudeerartikel ma Erfgoedstudies (niet gepubliceerd, 2011), p. 14-15. 



lastende bunkererfgoed. Het ‘vijandelijk erfgoed‘ van de Atlantikwall raakte alge-
meen geaccepteerd. Zo houdt een organisatie als de Stichting Menno van Coe-
hoorn, met momenteel ruim 1150 begunstigers en sinds 1932 ijverend voor het 
behoud van historische verdedigingswerken in Nederland, zich vanaf eind jaren
negentig actief bezig met de bescherming van overgebleven Duitse bunkers in
Nederland. De stichting realiseerde in 2003 een uitvoerige inventarisatie van de
bouwwerken.52 Dankzij deze en andere activiteiten53 adviseerde de Raad voor 
Cultuur in 2004 aan M.C. van der Laan, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, meer oog te hebben voor dit ‘vergeten erfgoed’.54 Dit leidde ertoe dat
tegenwoordig verschillende bunkers en bunkercomplexen uit de oorlog als be-
schermd monument zijn aangemerkt.55

De acceptatie van Nederlandse en Duitse bunkers als cultuurhistorische objec-
ten drong – zij het aarzelend – ook door tot de academische agenda. Een belang-
wekkend initiatief was de tweedaags internationale expertmeeting over de Atlantik-

wall in 2010.56 Vragen werden opgeworpen als hoe in de toekomst om te gaan met
de overblijfselen van de verdedigingslinie, welke betekenis dit erfgoed heeft bin -
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51 Maarten Jansen, ‘Van functioneel gebruik tot lieu de mémoire. Het nut van het verleden: De 
veranderende omgang met bunkers in Nederland van 1979 tot 2008’, doctoraalscriptie Nieuwste 
geschiedenis, Universiteit van Amsterdam (niet gepubliceerd, 2008), p. 43. In december 1996 
verklaarde de afdeling Monumentenzorg van Den Haag een zestal Duitse verdedigingswerken tot
monument. Zonder vergunning mogen de bouwwerken nooit verbouwd of afgebroken worden.
52 Zie: http://www.coehoorn.nl (geraadpleegd 26 maart 2013). In 2003 publiceerde de Stichting het
rapport ‘De Duitse verdedigingswerken in Nederland – Zand erover?’, dat een landelijke inventari-
satie van Duitse verdedigingswerken bevat en aanbevelingen doet voor overheidszorg voor bescher-
ming ervan.
53 Het Nationaal 4 en 5 Mei Comité kwam in 2001 met een oproep een inventarisatie te maken van
alle sporen van de oorlog in het landschap, ongeacht of dit ‘schuldige’ of  ‘onschuldige’ restanten 
betroffen. Bunkers waren daarin belangrijke objecten. Maarten Jansen, ‘Van functioneel gebruik 
tot lieu de mémoire’, p. 95.
54 Raad voor Cultuur aan staatssecretaris ocw, M.C. van der Laan, betreffende advies inzake on-
roerend erfgoed wo ii, 5 juli 2004, Tweede Kamer, bijlage bij Kamerstuk 28989 nr. 13, officiële be-
kendmaking https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/28989/kst-28989-13-b1?resultIn-
dex=136&sorttype=1&sortorder=4 (geraadpleegd 26 maart 2013).
55 De minister van ocw maakte op 5 november 2012 bekend dat een aantal voormalige Duitse 
objecten is aangewezen als beschermd monument: Landfront Vlissingen, de batterijen Olmen en
Heerenduin bij IJmuiden en een telefoonbunker te Den Helder. ‘Duitse objecten rijksmonument’,
Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn, 2013, nr. 1. In het najaar van 2013 is het
overlegorgaan Platform Verdedigingswerken van de twintigste eeuw ingesteld, dat tweemaal per
jaar bijeenkomt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (rce) van het ministerie van ocw.
56 De expertmeeting Redefining the Atlantikwall (2010) werd gehouden in opdracht van het pro-
gramma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws)
en georganiseerd door de Vrije Universiteit (clue, Research Institute for the heritage and history
of the cultural landscape and urban environment), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de
provincie Zeeland. Zie over clue: http://clue.nu/ (geraadpleegd 24 november 2013).



nen de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog, welke plaats het inneemt
in het herinnerings- en herdenkingslandschap, welke mogelijke rol de Atlantikwall

speelt in de ruimtelijke planvorming (zowel op regionaal, nationaal als interna -
tionaal niveau), en tot slot welke mogelijkheden de verdedigingswerken bieden in 
relatie tot recreatie en toerisme.57 Wetenschappelijk onderzoek naar de Duitse
bunkers en in het bijzonder naar de bouw ervan, bood ook aanknopingspunten tot
verdieping van het historisch inzicht in met name de verregaande economische
medewerking van, dan wel de collaboratie door het Nederlandse bedrijfsleven. Im-
mers, de bunkers waren voor een groot deel het werk van Nederlandse aannemers
en arbeiders.58

Onderzoek en veldwerk op het terrein van de geschiedenis van verdedigings -
werken en de Atlantikwall in het bijzonder, zijn echter nog altijd het werkterrein
van vooral plaatselijke amateurhistorici en ‘bunkerenthousiastelingen’. Bij hen
berust veel kennis. Dankzij hun inspanningen is er een bredere, zij het eenzijdige
(militair-historische) aandacht voor de bouwwerken ontstaan. Dit leidde ertoe dat
ook van officiële zijde de belangstelling voor en bemoeienissen met het behoud van
de bouwwerken toenamen. Met als resultaat dat zelfstandig opgezette bunkerini-
tiatieven meer en meer worden ingelijfd in geïnstitutionaliseerde kaders.

Betrokkenen bij de museale bunkeractiviteiten vormen een bont gezelschap,
waarvan bij sommigen de belangstelling al is ontstaan tijdens hun jeugd toen zij
spelend avonturen beleefden in verlaten bunkers. De vrijwilligers bij de bunker-
musea zijn grofweg in drie categorieën te verdelen. Er is een groep ‘gravers’, die
zich opwerpen als amateurarcheologen en op zoek gaan naar overblijfselen en elk
gevonden detail koesteren. Zij graven, restaureren en maken de objecten toonbaar.
Er zijn ‘onderzoekers’, die de archieven uitpluizen en op zoek gaan naar histori-
sche feiten. Zij beschrijven de objecten en presenteren de resultaten. De ‘klussers’
ten slotte, zijn de vrijwilligers voor wie de betekenis van het verleden niet op de eer-
ste plaats komt. Zij steken enthousiast de handen uit de mouwen en wenden hun
capaciteiten en praktische vaardigheden aan bij allerlei uitvoerende werkzaamhe-
den. Sommige betrokkenen vervullen ongetwijfeld dubbelfuncties, maar wat hen
bindt is dat zij, ieder vanuit een eigen betrokkenheid, een passie delen voor de be-
tonnen oorlogsbouwwerken en elkaar vinden in een gezamenlijke bezigheid. Er is
een historische belangstelling ontstaan die gepaard gaat met een gevoel van no-
stalgie, nieuwsgierigheid en vaak ook met heimelijke bewondering voor de impo-
sante bouwwerken die het Duitse bouwprogramma tijdens de oorlog in korte tijd
wist te realiseren.
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57 http://congres2010.atlantikwallplatform.eu/ (geraadpleegd 27 maart 2013).
58 Zie: Joggli Meihuizen, Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland
na de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2003), p. 698-713.



Cor Quist (geb. 1952) is zo’n bevlogen ‘bunker-liefhebber’ (zie afbeelding 29).59

Zijn fascinatie voor Duitse verdedigingswerken ontstond op jonge leeftijd, toen
hij in de jaren zestig op tv de zwart-witbeelden van De Bezetting van Loe de Jong
zag. Later trok hij er met een metaaldetector op uit in het duingebied bij Hoek van
Holland waar, verborgen in het landschap, de oorlogsgeschiedenis volop aanwe-
zig was. In 1996 raakte hij betrokken bij een initiatief van twee andere geïnteres-
seerden om, met toestemming van de Dienst der Domeinen een Duitse geschuts-
bunker (type 625b) uit te graven in de voorduinen aan de Nieuwe Waterweg bij
Hoek van Holland. Het driemanschap zette vervolgens de Stichting Vesting Hoek
van Holland op en begon de bunker in te richten als museum: het allereerste At-

lantikwall-museum van Nederland was een feit. De activiteiten breidden zich ver-
volgens uit. Ook andere verdedigingswerken in de omgeving werden onderzocht
en in kaart gebracht. De museumbunker bleek spoedig niet echt geschikt om be-
zoekers te ontvangen. Cor Quist en zijn stichting lieten daarop hun oog vallen op
de nabijgelegen ‘Tafelbunker’, een indrukwekkende geschutsbunker (type 611)
aan de Noorderpier van Hoek van Holland, die in 1943 was gebouwd om de toe-
gang tot de haven van Rotterdam in de gaten te houden. Met een team van intus-
sen 25 vrijwilligers volgde een jarenlange periode van uitgraven, zandstralen van
het beton, vochtvrij maken en allerlei andere noodzakelijke opknapwerkzaamhe-
den. In 2012 kon met trots het nieuwe Atlantikwall Museum worden heropend.
Voor de entree van het gerestaureerde, indrukwekkende bouwwerk met muren
van tweeënhalve meter dikte staan twee originele Duitse Tetraeder-versperringen,
zoals er tijdens de oorlog vele op het oude strand van Hoek van Holland stonden.
Pronkstuk van de collectie is het 6,5 meter lange en 1500 kilogram zware Duitse ka-
non dat in 2007 op de kop is getikt. Na grondige restauratie is het gevaarte met veel
kunst- en vliegwerk in de bunker geplaatst. Bezoekers kijken nu over de loop, door
het geschutsgat over het water naar de denkbeeldige vijand. Was de oude museale
presentatie met het voorkomen van een willekeurig ogende uitstalling van gevon-
den materialen nogal onsamenhangend, de nieuwe presentatie is meer geordend
en doordacht van opzet. De expositie toont het gebruik van de bunker en gaat in op
de specifieke functie van Hoek van Holland als onderdeel van de Atlantikwall. Er
zijn diorama’s te zien, een groot aantal fotopanelen met uitleg, audiovisueel mate-
riaal en talloze historische voorwerpen. Quist hecht eraan te benadrukken dat er
uitsluitend authentieke objecten en uniformen worden getoond, waarvan het me-
rendeel in de Festung Hoek van Holland is gebruikt. De afgelopen jaren verbreedde
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59 Vraaggesprek Cor Quist, voorzitter Atlantikwall Museum Stichting Vesting Hoek van Holland
en zoon Christian Quist, Hoek van Holland, 12 juli 2012 en toelichting Cor Quist 28 maart 2013.
Wim Eradius, ‘Atlantikwall, oorlogsherinnering in beton en staal’, Reformatorisch Dagblad, 1 mei
2012. ‘Atlantikwallmuseum wil bredere opzet’, Hoekse Krant, 29 mei 2009, www.atlantikwall-
museum.nl (geraadpleegd 27 maart 2013).



de stichting haar activiteiten. Zo zijn er fietsroutes ontwikkeld langs bunker-
restanten in het Westland.

Quist heeft zijn fascinatie voor bunkers ook op zijn zoon Christian overgedra-
gen. Als historicus studeerde deze af op een onderwerp dat verwant is aan de 
Atlantikwall. In zijn onderzoek staan niet zozeer de militaire aspecten, als wel so-
ciaaleconomische aspecten centraal: wat waren de omstandigheden en motieven
van de Nederlandse arbeiders die werkzaam waren aan de Atlantikwall?60 Evenals
zijn vader en de andere vrijwilligers is hij vrijwel elk vrij moment in de museum-
bunker te vinden. Hij beheert de collectie, verricht gidswerk en schrijft de mu-
seumteksten. Cor Quist en zijn stichting zijn verheugd dat de inspanningen nu ook
lijken aan te slaan bij de officiële instanties. Zo benaderde de provincie Zuid-Hol-
land het museum om deel te nemen aan gesprekken over het vormgeven van pro-
vinciaal beleid over het opzetten van een zogenoemde erfgoedlijn Atlantikwall (zie
beneden), toonde Stadsontwikkeling Rotterdam belangstelling en heeft de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed (rce) zich intussen uitgebreid laten rondleiden
over het complex.

MUSEALISERING VAN DE  ATLANTIKWALL

Het Atlantikwall Museum in Hoek van Holland kan gezien worden als het eerste
‘officiële’ (Duitse) Tweede Wereldoorlog-bunkermuseum in Nederland. Intussen
telt Nederland een elftal in bunkers van de Atlantikwall gehuisveste musea met een
jaarlijks toenemend aantal bezoekers.61 Volgens opgaven van de instellingen zelf
ontvingen deze bunkermusea in 2012 gezamenlijk ruim 82.000 bezoekers. Op de
vraag van het Vrijheidsonderzoek 2011 welke van de musea of oorlogsplaatsen door
de gemiddelde bezoeker wel eens is bezocht of welke men nog wel eens zou willen
bezoeken, scoorden de bunkermusea hoger dan bijvoorbeeld het Kamp Vught, de
Verzetsmusea, het Bevrijdingsmuseum en de Hollandsche Schouwburg.62

De bunkermusea richten zich op het militaire aspect van de verdedigingslinie
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60 Christian Quist, ‘Bouwen voor de bezetter. Onderzoek naar de sociaaleconomische omstandig-
heden en motieven van Nederlandse arbeiders werkzaam aan de Atlantikwall’, Universiteit van
Amsterdam, masterscriptie nieuwste geschiedenis (niet gepubliceerd, 2009).
61 Kazemattenmuseum Kornwerderzand (opgericht in 1985), Atlantikwall Museum Hoek van
Holland (1996, 2012), Biber Bunker, Oostvoorne (1996), Bunkermuseum Zoutelande (2002), Bun-
kermuseum IJmuiden (2004), Atlantikwall Museum Noordwijk (2004), Bunkermuseum Vlissingen
‘Bunker Oranjemolen’ (2004), Atlantikwall Museum Scheveningen, Scheveningen (2007), Bunker-
museum Schlei, Schiermonnikoog (2009), Forteiland IJmuiden/Atlantikwall Wapens & Munitie
Museum, IJmuiden (2009) en Bunkermuseum Den Haag, Scheveningen (2009).
62 ‘Nationaal Vrijheidsonderzoek 2011’, Bureau Veldkamp (Dieter Verhue, Rogier van Kalmhout
en Bart Koenen) in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei, april 2011.



en de bouwwerken, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar het regionale verhaal.
Rond de initiatieven scharen zich enthousiaste vrijwilligers die zich vanuit een per-
soonlijke passie storten op behoud en musealisering van ‘hun’ plaatselijke bunker.
Zeeland is de Nederlandse provincie waar het landschap het meest getransfor-
meerd is geweest door de aanleg van verdedigingswerken. Dit Zeeuwse deel van de
verdedigingslinie, aangelegd in het kader van de Atlantikwall is ook daadwerkelijk
op de proef gesteld tijdens de geallieerde bevrijdingsoperaties in het najaar van
1944. De naoorlogse belangstelling voor de betonnen restanten in Zeeland kwam
op gang door de leden van de in 1999 opgerichte Stichting Bunkerbehoud. Op 
eigen initiatief begonnen zij onderzoek te doen naar de Zeeuwse verdedigings-
werken en inventariseerden zij bewaard gebleven objecten.63 In 2002 stelde de
Stichting het publiek in de gelegenheid het Bunkermuseum in Zoutelande te be-
zoeken en twee jaar later was de Stichting in staat de Bunker Oranjemolen in Vlis-
singen open te stellen. In 2012 trokken de beide musea gezamenlijk bijna 12.000
bezoekers.

Den Haag kent twee groepen bunkerliefhebbers die zich onafhankelijk van el-
kaar met het behoud van bunkers aan dat deel van de Noordzeekust bezighouden.
De Haagse initiatieven zijn illustratief voor de diversiteit van het veld van bunker-
liefhebbers en de museale activiteiten op dit terrein. Zo wil Stichting Atlantikwall
Museum Scheveningen met de aandacht voor het gewapende beton ook een ‘ho-
ger doel’ dienen: het benadrukken van een morele betekenis ontleend aan het ver-
leden. Naast het geven van informatie over de Atlantikwall en het bunkercomplex
zelf, wil het museum een ‘vredesbunker’ zijn. De Duitse bunker, ooit opgericht als
een verdediger van het kwade, heeft nu betekenis als verdediger van vrijheid en 
democratische waarden, met belangstelling voor vredesvraagstukken. ‘Een vre-
desbunker, een plek waar geleerd, ontdekt en overpeinsd kan worden, en die aan-
dacht vraagt voor misstanden en onrechtvaardigheid in onze wereld.’64 Omdat
Den Haag zich profileert als internationale stad van recht en vrede kan het initia-
tief rekenen op sympathie van het gemeentebestuur. Voor de meeste van de 35 be-
trokken vrijwilligers van de Stichting Atlantikwall ligt de persoonlijke toewijding
niettemin toch vooral bij het actieve onderzoek naar de bunkers. In 2012 werd een
volgende bunker uitgegraven. Een ruimte van deze ‘herontdekte’ bunker wordt zo
veel mogelijk teruggebracht naar de inrichting uit de oorlogsjaren.65

De ‘bunkeraars’ van het andere Haagse Bunkermuseum zijn van een ander slag.
Gehuisvest in een uitgegraven bunker bij de haven van Scheveningen, hebben zij
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63 Zie onder meer: http://www.bunkerbehoud.com (geraadpleegd 21 oktober 2013).
64 Doelstelling van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen, http://www.atlantikwall
museum.nl/stichting.html (geraadpleegd 2 april 2013).
65 Mededeling P.A. Hogendoorn, bestuurslid Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen, 
7 april 2013.



zich georganiseerd in de Haagse Bunkerploeg (hbp). Deze groep bestaat uit lief-
hebbers die de uitdaging vooral zoeken in een soort romantische sensatie door in
de nachtelijke uren erop uit te trekken om ‘onbekende’ bunkers op te sporen. Dat
bunkers soms op verboden terrein liggen, vormt voor hen geen beletsel. Spanning,
avontuur en het op zoek gaan naar verborgen geheimen zijn de grote drijfveren van
deze Haagse bunkerfanaten. In camouflagekleding graven de leden zich ’s nachts
de bunker in, fotograferen de ruimten en bedekken de ingang weer voordat ze huis-
waarts keren.66 De gevonden spullen worden tentoongesteld in hun sinds 2009 
geopende museum. De praktijken van de Bunkerploeg kunnen op minder sympa-
thie van de lokale overheid rekenen. Zoals de bhp zelf aangeeft, beschouwt de
Haagse gemeente de ploeg als ‘een stel cowboys’.67 Het publiek heeft hier geen
boodschap aan. Mede dankzij de gunstige ligging aan de boulevard van Scheve-
ningen trekt het Haagse Bunkermuseum elk jaar meer bezoekers. In 2012 waren
het er vierentwintigduizend.68

Evenals andere museale Atlantikwall-projecten zijn in Noordwijk en IJmuiden
de initiatieven tot behoud en musealisering van de kustverdedigingswerken klein-
schalig begonnen. Stilaan worden de activiteiten professioneler aangepakt en is er
sprake van meer historisch inhoudelijke verdieping. De belangstelling van het pu-
bliek, waardoor bunkermusea een toeristische en daarmee economische factor van
betekenis zijn geworden, heeft ertoe geleid dat ook daar lokale en provinciale over-
heden, en andere instanties, geïnteresseerd raakten. De gemeente Noordwijk
steunt dan ook de initiatieven van het Atlantikwall Museum Noordwijk om het
meest ‘complete Atlantikwallmuseum van Nederland’ te worden.69 Veel verwach-
tingen heeft het museum van de Provincie Zuid-Holland. In haar cultuurbeleid
2013-2016 introduceert de provincie het fenomeen ‘erfgoedlijnen’. Dit zijn samen-
stellingen van erfgoed, landschap en water waarbij voor de provincie het recrea-
tieve en toeristische potentieel een belangrijk aspect is.70 De verschillende Zuid-
Hollandse verdedigingswerken van de Atlantikwall worden beschouwd als een be-
langrijke erfgoedlijn. Zij maken deel uit van een geografische structuur die meer-
dere monumentale objecten met een gemeenschappelijk historisch verhaal ver-
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66 Bart Zuidervaart, ‘Bunkers zijn onweerstaanbaar’, Trouw, 22 mei 2008 en ncrv-televisie, ‘Man
bijt hond op pad met de hbp – Bunkermuseum Den Haag/Scheveningen’, Man bijt hond, uitzen-
ding 17 maart 2010, http://www.youtube.com/watch?v=sZywAxqNf-I (geraadpleegd 2 april 2013).
67 Marjolein Schipper, ‘Op zoek naar “maagden”. Voor bunkerfanaten zijn onontdekte kazemat-
ten het summum’, De Telegraaf, 12 april 2008.
68 Mededeling R. Poelgeest, voorzitter Haagse Bunkerploeg, 19 april 2013.
69 V.S.J.M. Salman, ‘Atlantikwall Museum Noordwijk, Plannen voor de toekomst’ (niet gepubli-
ceerd, 2009), ter beschikking gesteld door Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk.
70 ‘Erfenis, erfgoed en erfgoud. Beleidsvisie cultureel erfgoed 2013 – 2016, Provincie Zuid-Holland,
http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_landschap/c_cultureel_erfgoed_en_erf-
goedlijnen.htm (geraadpleegd 3 april 2013).



bindt. Het museum in Noordwijk streeft intussen een inhoudelijke verbreding na.
Zo krijgt het museum naar verwachting in 2014 inwoning van een nieuw op te rich-
ten museum over de Engelandvaart, gewijd aan de geschiedenis van de vlucht van
Nederlanders tijdens de bezetting over de Noordzee naar Engeland met het doel
zich aan te sluiten bij de geallieerden. Vanuit Noordwijk zijn destijds verschillen-
de pogingen ondernomen om per boot de overtocht te maken.71 De zeventig vrij-
willigers van het Atlantikwall Museum Noordwijk gaan intussen vasthoudend
door met het verder uitgraven van afgesloten delen van het omvangrijke gangen-
stelsel van het bunkercomplex en van bunkers die zich ten noorden van het dorp
bevinden.

In de regio IJmond wordt het publiek sinds een paar jaren geattendeerd op de
militair-historische betekenis van de daar gelegen markante vestingwerken. Het
was velen onbekend dat de Festung IJmuiden in feite de meest intacte vesting in
West-Europa is. Op een relatief klein oppervlak aan beide zijden van het Noord-
zeekanaal is een grote diversiteit aan verdedigingswerken terug te vinden, de over-
blijfselen van het Seefront, bestaande uit kustbatterijen, luchtafweerbatterijen, een
marinecommandopost en een radarpost. Vooral het Forteiland, waar zich nog
restanten van de Kernwerke van de vesting bevinden, blijkt uniek te zijn. In Vlis-
singen en Hoek van Holland zijn deze Kernwerke geheel verdwenen. Lang was het
Forteiland, dat voor de oorlog onderdeel was van de Stelling van Amsterdam, ver-
boden terrein in de havenmond.

Een groep geïnteresseerden in de geschiedenis van de Vesting IJmuiden ver -
enigde zich in 1995 in de Stichting Werkgroep Onderzoek Verdedigingswerken 
IJmuiden (wovij), met als doel een totaaloverzicht te krijgen van alle verdedi-
gingswerken die in de periode 1940-1945 in de regio IJmuiden in gebruik zijn ge-
weest. Een aantal bunkers dat destijds als ‘gesloopt’ te boek stond, werd terugge-
vonden. Bovendien werden enkele bunkers in kaart gebracht die tot dan toe in de
bestaande archieven geheel ontbraken.72 Vrijwilligers die elkaar vonden in de in
2005 opgerichte Stichting Atlantikwall Wapens & Munitie Museum (awmm) kre-
gen het beheer over de bunkers op Forteiland IJmuiden toebedeeld en richtten een
paar vertrekken van het fort als museum in.73

Het Forteiland heeft intussen ook de aandacht getrokken van project- en orga-
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71 Medegeïnitieerd door oud-Engelandvaarder, E.A. Jonker (geb. 1920) is het Museum Engeland-
vaarders een initiatief van de Vereniging Erfgoed Leidschendam en de Stichting Museum Enge-
landvaarders (opgericht in 2013). Het voornemen is het museum als zelfstandig instelling medio
2014 te vestigen in het bunkercomplex van het Atlantikwall Museum in Noordwijk. Zie: ‘Inrich-
tingsplan Museum Engelandvaarders’, http://www.museumengelandvaarders.nl/informatie/
inrichtingsplan.php (geraadpleegd 21 oktober 2013).
72 Fred Vermeulen, ‘De koorts rond een ijzeren deur onder het duinzand’, Het Parool, 23 januari
1996. Zie ook: http://www.wovij.nl/wovij/over.html (geraadpleegd 29 maart 2013).
73 http://members.quicknet.nl/wgboa/webmuseum/musindex.htm (geraadpleegd 24 april 2013).



nisatiebureaus. Het eiland met zijn historische complexen blijkt een uitdagende
en vooral unieke evenementenlocatie om te exploiteren: ‘De droom van iedere 
organisator van creatieve evenementen’.74 Naast het bezichtigen of ‘beleven’ van
de historische ruimtes en de museale presentatie biedt het Forteiland nu ook con-
gres- en vergaderfaciliteiten en gelegenheid voor grote ontvangsten en allerlei
festiviteiten. Talloze arrangementen zijn op maat te organiseren. Er kan verga-
derd, gedineerd of gefeest worden in de pantsergalerij, de manschappenverblijven
of het commandantvertrek. ‘Elke bezoeker van het eiland wordt geïnspireerd door
de vele ruimtes en authentieke sfeer van het Fort en rondkijkend krijg je duizend
en één ideeën over de onbegrensde mogelijkheden hier een feest of evenement te
organiseren.’75 Het museum vaart er wel bij. De vertrekken worden in stand ge-
houden, de collectie heeft een goed onderkomen en door de nevenactiviteiten
neemt het aantal bezoekers toe.

In de regio IJmond is daarnaast ook de Stichting wn2000 (Widerstandsnest op-
gericht in 2000) actief. De ongeveer 25 vrijwilligers van deze groep ontfermen zich
over de overige bunkers in de omgeving. Voorlopig hoogtepunt is dat door toedoen
van de stichting de batterijen Heerenduin, waarin het Bunker Museum IJmuiden
is gevestigd, en Olmen eind 2012 de status van rijksmonument hebben verkregen.
Deze erkenning smaakt naar meer. In een ambitieus ‘businessplan’ spreekt de
stichting haar aspiraties uit voor een meer omvattende openluchtkustverdedi-
gingsmuseum IJmuiden/Kennemerland met betaald personeel, uitbreiding van
de openingstijden, betere technische voorzieningen en een historisch verant-
woorde museale presentatie.76

Tot slot zijn er ook museale ‘bunker-initiatieven’ op de Waddeneilanden, die ge-
paard gaan met een toenemende institutionalisering. Met uitzondering van de op-
stand van Georgische militairen van de Wehrmacht op Texel, aan het eind van de
oorlog, verliepen de jaren ’40-’45 op de eilanden betrekkelijk rustig, maar lieten
wel veel tastbare sporen na in de vorm van Duitse verdedigingswerken.77 De be-
zetter bouwde er tientallen bunkers. Zo bevond zich op Schiermonnikoog een ge-
heel bunkerdorp en werd op Terschelling het Tiger-complex, bestaande uit ne-
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74 Organisatiebureau pbn te Amsterdam organiseert verschillende activiteiten op het Forteiland.
http://www.forteiland.nl (geraadpleegd 24 april 2013).
75 A.v.
76 Businessplan 2010, wn2000 Beheer & Behoud Verdedigingswerken. http://www.bunkermuse-
um.nl/docs/wn2000%20Businessplan%202010.pdf (geraadpleegd 29 maart 2013).
77 Zie ‘Wad’n Erfgoed. Projektenboek, Grontmij/Vandertuuk in opdracht van Provincie Fryslân,
afd. Plattelânsprojekten, Projectbureau Waddeneilanden’, 2008. Over de geschiedenis van de Twee-
de Wereldoorlog op de Waddeneilanden zie www.waddenindeoorlog.nl (geraadpleegd 5 april 2013).
Over de opstand van Georgische militairen van de Wehrmacht op Texel, zie: J.A.C. Bartels en 
W. Kalkman, Texel Nederlands laatste slagveld. De muiterij van de Georgiërs april 1945 (Zutphen 1980)
en http://www.derussenoorlog.nl (geraadpleegd 24 november 2013).



gentig onderkomens, neergezet. Vanaf de eeuwwisseling werden door bewoners
van de Friese eilanden initiatieven genomen om de herinnering aan de oorlog,
voornamelijk de Duitse aanwezigheid en de Atlantikwall, vorm te geven. Dit resul-
teerde op Schiermonnikoog in 2009 in de opening van het Bunkermuseum Schlei
in een van de bunkers van het type Seeburg. Op Vlieland en Ameland zijn intussen 
serieuze plannen ontwikkeld om in de daar bewaard gebleven Duitse verdedi-
gingsobjecten eveneens musea in te richten. Voor de provincie Friesland was het
verzoek bij te dragen aan de restauratie en openstelling van de infanteriestelling
Stutzpunkt 12h op Vlieland aanleiding om tot afstemming te komen over het be-
houd van deze en nog andere verdedigingswerken uit de oorlog. Het overleg tus-
sen lokale overheden en instanties en plaatselijke deskundigen heeft ertoe geleid
dat het ingestelde Waddenfonds eind 2012 een bedrag van bijna een miljoen euro
aan de stichting Waddencentra beschikbaar stelde om een aantal bunkers op elk
van de vier Friese eilanden voor het publiek te ontsluiten en op deze locaties 
museale presentaties over de oorlog in het Waddengebied op te zetten.78 Het Wad-
denfonds, opgericht om een ‘duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan eco-
logie en economie van het Waddengebied’, benadrukte in de toelichting op zijn 
besluit het historisch belang van het behoud van het oorlogserfgoed, maar onder-
streepte tegelijk de functie van de bestemmingen als ideale ‘slecht-weer-accom-
modatie’. De nieuwe bunkermusea zullen een lucratieve stimulans voor het toe-
risme betekenen, zo luidt de verwachting.

Daarmee wordt de concurrentiepositie van de eilanden versterkt met attracties
die nauw aansluiten bij de belevingswaarde van de eilanden (natuur, land-
schap en geschiedenis). Het is de bedoeling dat ook nieuwe publieksgroepen
(historisch geïnteresseerden, oorlogstoeristen en Duitsers) buiten de Neder-
landse vakantieperiodes de eilanden aandoen.79

Met de toekenning van deze subsidie is de realisatie van de plannen voor het bun-
kermuseum Stelling 12h op Vlieland een grote stap dichterbij gekomen en lijkt de
droom van eilander Dirk Bruin, die al jarenlang ijvert voor het behoud van de
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78 Zie: ‘Wad’n Erfgoed. Projektenboek, Grontmij/Vandertuuk in opdracht van Provincie Fryslân,
afd. Plattelânsprojekten, Projectbureau Waddeneilanden’, 2008. http://www.waddenzee.nl/filead-
min/content/Dossiers/Natuur_en_Landschap/pdf/projectenboek_Wad_n_erfgoed_woii_defi
nitef_met_foto_s_5-11-08.pdf (geraadpleegd 2 juni 2013). Sinds 1 januari 2012 is het Waddenfonds
overgegaan van het Rijk naar de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland. De besteding
van de middelen uit het Waddenfonds en de afwikkeling van de reeds lopende projecten werd daar-
mee een autonome taak van deze drie provincies. Het budget van het Waddenfonds is vanaf 2012 
€ 28 miljoen per jaar.
79 Toegekende subsidieprojecten Waddenfonds, ‘Waddengebied in oorlog’, november 2012,
http://www.waddenfonds.nl/Projecten.2696.0.html (geraadpleegd 5 april 2013).



restanten van het bunkercomplex, uit te komen.80 Veel van zijn bodemvondsten
zullen dan een plek krijgen in het nieuwe museum. Wanneer de gebouwen toe-
gankelijk gemaakt zijn voor bezoekers, heeft Vlieland er een toeristische voorzie-
ning bij. De gemeente Vlieland heeft berekend dat het museum naar verwachting
jaarlijks 10.000 bezoekers zal trekken, ofwel 6% van de toeristen die het eiland aan-
doen.81

Ook Ameland koestert hooggespannen verwachtingen van het bezoek van toe-
risten aan een toekomstig bunkermuseum op het eiland. Per jaar bezoeken 500.000
toeristen dit Waddeneiland, onder wie een groot aantal Duitse vakantiegangers.
Ofschoon de museumdichtheid op Ameland al relatief hoog is, zullen velen van
hen een bezoek gaan brengen aan het bunkermuseum, is de verwachting. Wan-
neer, evenals op Vlieland, ook hier wordt uitgegaan van 6% van de toeristen die 
de nieuwe attractie zouden bezoeken, betekent dit al gauw 30.000 bezoekers per
jaar. Vooruitlopend op het rondkrijgen van de financiering heeft de Stichting
Amelander Musea in 2010 bij Hollum al de beoogde bunker uitgegraven. In de ja-
ren zeventig is het bouwwerk door Rijkswaterstaat nog gedicht en onder een duin
met zand bedolven. Daarvoor was het bouwwerk een geliefde feestruimte van lo-
kale jongeren geweest en oefende de brandweer er op het blussen van binnen-
branden. Bij de opgraving van de bunker kwamen bont geschilderde muurschil-
deringen tevoorschijn en de woorden Flower Power gaven aan in welke tijd die moe-
ten zijn aangebracht. De muren, restanten van stoelen en bedden getuigen van een
energiek gebruik van de ruimte na de oorlog.82 De toekomstige museale presenta-
tie zal gaan over de verdedigingswerken op het eiland en de Duitse aanwezigheid
daar. Of ook aan deze naoorlogse toe-eigening aandacht zal worden besteed, is de
vraag.

Uit een aantal initiatieven blijkt dat de belangstelling voor het erfgoed van de 
Atlantikwall in toenemende mate ook economische belangen dient. De historische
oorlogsrestanten geven een impuls aan het cultuurhistorisch toeristisch aanbod.
Voor de haalbaarheid van dergelijke projecten zal in de huidige tijd van beperkte
financiële fondsen ook gekeken worden naar de toeristische en commerciële
waarde van de herinneringsplek voor de regio. Aan de omgang met het verleden
zijn nadrukkelijk recreatieve en dus economische betekenissen verbonden.
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80 Het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in 2007 in opdracht van de Stichting De Noordwester
kwam tot een kostenberaming voor een museale presentatie van Stelling 12H en het realiseren 
van het bunkercomplex van € 978.593. ‘Wad’n Erfgoed. Projektenboek’. Grontmij/Vandertuuk, 
p. 43-45 en bijlage 1 Kostenraming Stelling 12H.
81 Bestemmingsplan gemeente Vlieland, Buitengebied Vlieland, opgesteld 2013 (imro-idn:
nl.imro.0096.BP087103-ON01. http://wro.leeuwarden.nl/vlieland/F41343E0-40BF-440E-
A6C6-7604D003BD74/t_nl.imro.0096.BP087103-ON01_2.2.html (geraadpleegd 5 april 2013).
82 Persbureau Ameland, ‘Bunker ligt bloot’, bericht geplaatst 29 november 2010, zie filmische 
impressie: http://www.youtube.com/watch?v=9DcJwhxbwxs&feature=player_embedded.



LOKAAL EN REGIONAAL VERLEDEN

Van de ‘erkende’, beeldbepalende Nederlandse oorlogsmusea ligt de oorsprong
zonder uitzondering in de representatie van lokale, dan wel regionale gebeurte-
nissen of ontwikkelingen tijdens de oorlog. Soms verwijst de naam van het mu-
seum expliciet naar de historische locatie of het plaatselijk verleden. Vrijwel zon-
der uitzondering verschoof de nadruk in de museale presentaties gaandeweg naar
het representeren van een breed, meer algemeen relaas van de oorlog. De plaats-
gebonden geschiedenis werd in een wijdere context geplaatst en aangewend om 
invulling te geven aan het nationale herinneringsbeeld. Het presenteren van een
nationaal beeld werd in sommige gevallen zo overheersend dat aandacht voor het
lokale verleden steeds verder naar de achtergrond verdween. Door de algemeen
groeiende belangstelling voor lokale en omgevingsgeschiedenis als exponent van
een veranderende herinneringscultuur, lijken de musea zich te heroriënteren op
de waarde en de betekenis van de geschiedenis van de eigen omgeving en de invul-
ling ervan in hun museale opstelling. Bij het Fries Verzetsmuseum heeft dit geleid
tot een bewuste accentverschuiving: in het aangepaste profiel van het in 2013 ge-
opende nieuwe museum staat de Friese herinnering aan de oorlog meer dan ooit
centraal.

Het Verzetsmuseum Friesland, dat eind jaren zeventig was opgericht om voor-
al een beeld van het verzet in Friesland te presenteren, koos in de jaren negentig
voor het plaatsen van het verleden in nationale kaders. Aan de hand van ‘keuzes’
werden geanonimiseerde en ook wel gefingeerde situaties gecreëerd, die zich waar
ook in Nederland konden afspelen. Het bestuur van het museum bediscussieerde
met regelmaat of het museum nationaal dan wel regionaal georiënteerd moest zijn,
met daaraan verbonden de vraag of er een nationale of een Friese geschiedenis ver-
teld moest worden. In 2002 boog het bestuur van het museum zich andermaal over
de kwestie. Er werd besloten de bestaande lijn verder uit te bouwen: het museum
moest meer zijn dan een goed regionaal museum en diende daarom, evenals het
Verzetsmuseum Amsterdam, het meer nationaal gerichte discours in de presen-
tatie te benadrukken. In de praktijk betekende dit dat het museale concept uitging
van een nationaal herinneringsbeeld, waarbij ook ruimte was voor het verhaal van
de regio.83

Vanaf de jaren negentig zijn ook andere beeldbepalende museale oorlogsinstel-
lingen zich meer en meer gaan richten op het centraal stellen van het nationale ver-
haal van de oorlogs- en bezettingsgeschiedenis. Het Verzetsmuseum Amsterdam
legde aanvankelijk sterke nadruk op Amsterdamse thema’s en het verzet in bij-
zonder. Na de verhuizing eind jaren negentig naar gebouw Plancius werd het na-
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83 Notulen bestuursvergadering Stichting Verzetsmuseum Friesland, 8 maart 2002. Archief Stich-
ting fvm 2002.



tionale oorlogsverhaal leidend. Het museum koos voor een ruimere inkadering,
waarbij het verzet een belangrijk referentiepunt was, maar waar ook een algemeen
beeld van Nederland in bezettingstijd werd gepresenteerd en waar universele the-
ma’s en het maken van keuzes centraal stonden. De benadering kwam voort uit de
ambitie van het museum om hét nationaal verzetsmuseum van Nederland te zijn.
Zo krijgt de bezoeker bij binnenkomst van het Verzetsmuseum Amsterdam als
eerste een kolossale foto van een straatbeeld met een wirwar aan verkeersborden te
zien: niet ergens in Amsterdam, maar in de binnenstad van Groningen. Het mu-
seum maakte in de geografische schaalvergroting in 2006 nog een flinke stap door
een afzonderlijke afdeling over de Japanse bezetting van Nederlands-Indië aan
zijn presentatie toe te voegen. Identificatie met de lokale herinnering bleef nog 
altijd aanwezig, omdat sommige grote gebeurtenissen met nationale impact zich
nu eenmaal grotendeels in Amsterdam afspeelden, zoals de Februaristaking, de
Jodenvervolging, en de Hongerwinter.84

Het Bevrijdingsmuseum 1944-1945, ooit ontstaan omdat de regio Rijk van Nij-
megen in de laatste fase van de oorlog het toneel was van strijd en bevrijding, maak-
te eveneens een proces van inhoudelijke schaalvergrotingen door. In 1999 werd 
eigenhandig het onbeschermde predicaat ‘nationaal’ aan de naam toegevoegd.
Met overtuiging was er voor gekozen de aandacht niet langer te beperken tot de be-
vrijding van de regio. De hoofddoelstelling c.q. missie van het museum werd als
volgt bijgesteld: ‘een historisch museum over de gebeurtenissen rond de nationa-
le bevrijdingsgeschiedenis van Nederland in 1944 en 1945, over de aanleidingen en
gevolgen daarvan in internatonaal perspectief en over de regionale bevrijdingsge-
schiedenis van het Rijk van Nijmegen’. De strijd in de regio werd de kapstok om de
geschiedenis van de bevrijdingsoperaties in heel Nederland aan op te hangen.85

Het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon kent een vergelijkbare
ontwikkeling. Zoals eerder beschreven verdween de regionale component en oor-
sprong van het museum, de Slag om Overloon in 1944, al snel naar de achtergrond
in de museale opstelling. Het nationale verhaal van de oorlog werd leidend. In de
presentatie die midden jaren tachtig vorm kreeg, was sprake van een ruime geo-
grafische inkadering. De oorlog in Nederland werd geplaatst in een internationa-
le context. De opkomst van het nationaal-socialisme in Duitsland kreeg aandacht,
evenals de militaire operaties, in het bijzonder die aan het Oostfront en die van de
geallieerden in Zuid- en West-Europa. Begin jaren negentig werd het kader verder
vergroot, met ruime aandacht voor de Holocaust in internationaal perspectief. Er
werd daartoe een afzonderlijk kampenmuseum ingericht. Met de integratie van
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84 Verslagen van besprekingen Commissie Inhoud van het Verzetsmuseum Amsterdam, 1997 
en 1998. Ter hand gesteld aan auteur.
85 Algemeen beleidsplan 2001-2005, Nationaal bevrijdingsmuseum 1944-1945, Groesbeek juli
2001. Archief Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Groesbeek. 



het Marshall Museum in Overloon in 2006 werd de collectie militair materieel nog
eens drastisch uitgebreid. De overgebleven oorlogsvoertuigen van de Slag om
Overloon raakten door de overdaad verder ondergesneeuwd.

Dit proces van verbreding van de thematiek, met een nadruk op het nationale
geschiedverhaal, veelal ingezet of versterkt in de jaren negentig, is de laatste jaren
gekenterd. Bij verschillende toonaangevende musea is het accent meer komen te
liggen op de lokale, kleinschalige geschiedenis om zodoende een grotere betrok-
kenheid en identificatie met het verhaal van de oorlog te krijgen. Zo heeft het Oor-
logsVerzetsMuseum Rotterdam in 2008 bij de inrichting van het nieuwe mu-
seumpand het vizier meer gericht op de lokale geschiedenis. Vooral het Duitse
bombardement op de stad en de gevolgen daarvan krijgen substantiële aandacht.
Ook het Verzetsmuseum Zuid-Holland is het lokale en kleinschalige sterker gaan
accentueren. In de nieuwe vaste opstelling uit 2010 worden in vergelijking met de
vorige presentatie minder ‘algemeen’ historische oorlogsobjecten geëxposeerd en
is er sprake van een meer gerichte benadering op ‘Oorlog en verzet in de regio’ (zie
afbeelding 48).

De trend van terugvallen op het kenmerkende van de lokale geschiedenis en de
kleinschaligheid van het verleden is sinds 2012 ook waarneembaar bij het Oor-
logsmuseum Overloon. Het museum is zich bewust meer gaan richten op de unie-
ke regionale gebeurtenis en op de locatie zelf: de Slag om Overloon en de daaraan
verbonden impact voor de regio en de rest van Zuid-Nederland. Volgens directeur
Erik van den Dungen liggen hierin ook de kansen voor het oorlogsmuseum. Door
zich op het specifiek eigene te richten kan het zich onderscheiden van andere mu-
seale oorlogsinstellingen. De behoefte om de gehele geschiedenis van Nederland
in de Tweede Wereldoorlog te tonen is dan ook niet meer aanwezig. Eerder al werd
geruisloos het onderdeel over de oorlog in Nederlands-Indië drastisch ingekort.
Vervolgens werd na 2011 ook het kampenmuseum definitief gesloten en ontman-
teld. Andere musea die verbonden zijn aan belangrijke historische plekken, zoals
het Herinneringscentrum Kamp Westerbork of de Hollandsche Schouwburg,
kunnen dit aspect veel beter behandelen, aldus Van den Dungen.86 Voorts lijkt ook
het verzetselement meer naar de achtergrond te zijn verdwenen ten gunste van de
historische militaire oorlogsvoering. In 2013 werd besloten de uit 2006 daterende
benaming Liberty Park voor het museum in te wisselen voor de meer vertrouwde
benaming Oorlogsmuseum Overloon.87 Veelzeggend is dat de toevoeging ‘Ver-
zetsmuseum’ uit 1960 niet terugkeerde. Met de mogelijke komst van een nationaal
oorlogsmuseum in Nijmegen (Vrijheidsmuseum wo2), dat geïnitieerd is door de
oorlogsmusea in Oosterbeek, Groesbeek en Overloon, en waar het ‘grote oorlogs-
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86 Vraaggesprek met Erik van den Dungen, directeur Liberty Park, Overloon 7 juni 2012.
87 ‘Liberty Park in Overloon wordt “Oorlogsmuseum”’, Omroep Brabant, 10 januari 2013,
http://www.youtube.com/watch?v=izc60uwH6jM (geraadpleegd 2 juli 2013).



verhaal’ aan bod komt, zal het Oorlogsmuseum Overloon – evenals de beide an-
dere museale instellingen – zich gaan profileren als een museum ‘met een eigen lo-
catiegebonden focus’: de geschiedenis op de plek zelf.88 In 2013 is het Oost-Bra-
bantse museum derhalve begonnen met de bouw van een nieuw paviljoen, geheel
gewijd aan de Slag om Overloon en de bevrijding van de regio.89 Naast uitgespro-
ken nationale en soms internationale thema’s van de oorlog kiest Oorlogsmuseum
Overloon daarmee bewust voor presentaties binnen kleinere, lokale kaders.

Door deze fragmentering van het verleden langs de lijnen van specifieke lokale
gebeurtenissen en omstandigheden, zoals onder meer in Overloon gebeurt, wordt
de diversiteit binnen het veld van oorlogsmusea verder vergroot. Er is sprake van
een ontwikkeling naar individualisering en lokalisering van het verleden. Het ver-
leden wordt klein gemaakt en dichterbij gehaald. Ofschoon de beeldbepalende
musea zich beijveren om de lokale geschiedenis in te bedden in een bredere con-
text, kan hiermee de context van de Tweede Wereldoorlog als een nationale, maar
vooral ook internationale gebeurtenis uit het zicht verdwijnen.

Het Fries Verzetsmuseum heeft zich bij de in 2013 geopende nieuwe inrichting
ook laten leiden door de toenemende historische belangstelling voor de eigen om-
geving: waarin onderscheidt de streek waarin ik woon zich van andere? In zekere
zin is dit ook terug te zien in de nieuwe naamgeving van het museum. Eerder kwam
al ter sprake dat het museum onveranderlijk bleef vastgehouden aan de naam -
geving ‘verzetsmuseum’, terwijl de thematiek verzet al lang niet meer het enige uit-
gesproken thema in de presentatie was. Met het oog op de verhuizing van het mu-
seum naar het nieuwe onderkomen op het Zaailand in Leeuwarden is de officiële
aanduiding gewijzigd: ‘Verzetsmuseum Friesland’ werd ‘Fries Verzetsmuseum’.
Een subtiele maar niet onbelangrijke aanpassing. Zou de oude naam nog kunnen
verwijzen naar de vestigingslocatie, de huidige benaming benadrukt een funda-
menteel aspect van de inhoudelijke benadering: meer dan voorheen is de Friese
herinnering aan de oorlog het vertrekpunt van de presentatie. Het museum wil met
de aanpassing van de naam tevens de eigen identiteit als onderdeel van het Fries
Museum accentueren. Voor het Fries Museum beklemtoont de naamgeving dat
in het museale concept het ‘Friese’ onvoorwaardelijk de basiswaarde van de pre-
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88 Bidboek ‘Museum wo2 i.o. Museum met een missie zoekt partners van betekenis’ TiMe 
Amsterdam i.s.m. het Airborne Museum ‘Hartenstein’ te Oosterbeek, het Nationaal Bevrijdings -
museum 1944-1945 in Groesbeek, het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon en de
Gemeente Nijmegen (november 2010, Stichting Museum wo2 i.o.), Tinker Imagineers, Stan 
Boshouwers en Paul Houten, ‘Vrijheidsmuseum wo2. Concept, gebouwstudie & haalbaarheid’,
(2013), ter hand gesteld aan auteur.
89 Erik van den Dungen, ‘Volgende halte: Overloon centraal’, seos. Museumbulletin van het Liberty
Park, nr. 57, juni 2012 en ‘Nieuwsbericht Oorlogsmuseum Overloon’, 23 juni 2013, http://www.
oorlogsmuseum.nl/actueel/307 (geraadpleegd 28 juni 2013).



sentatie is. Zo toont het museum een mix van kunst, cultuur en geschiedenis, maar
gaat het voor alles over de Friezen en het verhaal van Friesland. Verhalen van men-
sen, van het verleden, van de rijke cultuur, maar ook van het heden. Het museum
zoekt het spanningsveld c.q. de wisselwerking tussen traditie en vernieuwing, en
heeft daarbij voortdurend het actualiseren van het verleden voor ogen. In een van
de beleidsstukken werd de vernieuwde invulling als volgt omschreven:

Het Fries Museum is het resultaat van de zoektocht naar het typisch Friese en
de wens om dat te bewaren voor toekomstige generaties. Deze lijn gaat in op
dat wat door de tijd heen – terecht of onterecht – als typisch Fries is bestem-
peld en de manier waarop mensen door de tijd heen tegen de Friese geschiede-
nis en cultuur aankijken.

Wat als ‘typisch Fries’ ervaren moet worden, is zeer veelzijdig te interpreteren. Het
zelfbeeld – de eigen norm die gehanteerd wordt – verschilt ongetwijfeld van de
voorstelling die er van buiten de Friese gemeenschap bestaat van Friesland en de
Friezen. Deze visies en onderscheidende eigenschappen zijn niet statisch, maar
veranderen voortdurend. Een eenduidig beeld zal dan ook nooit bestaan.90 Er is
daarom gekeken naar het benoemen van centrale begrippen en het aanbrengen
van een thematisering in wat als een Friese cultuur en geschiedenis beschouwd kan
worden. In de presentatie ‘De beleving van Friesland’ is het accent dan ook gelegd
op het landschap en op hoe mensen de Friese ruimte hebben ingericht. De visie
van Friese kunstenaars hierop is een belangrijke invalshoek. In de Friese historie
spelen de Friese (elf) steden een hoofdrol als centra van cultuur, wetenschap en
handel. Rond 1800 veranderde dat beeld en kreeg het platteland een steeds domi-
nantere plaats toebedeeld. Er ontwikkelde zich een dynamieke relatie tussen stad
en platteland.

Het huidige Fries Verzetsmuseum sluit aan bij de uitgangspunten van het Fries
Museum door het verhaal van Friesland en de Friezen in de Tweede Wereldoor-
log te vertellen.91 Vanuit het besef dat de intensievere omgang met het verleden
tegenwoordig vooral ook een belangstelling voor de omgevingsgeschiedenis be-
treft, is bewust gekozen voor schaalverkleining. De regionale benadering van oor-
log en bezetting maakt het verleden beter voorstelbaar en inleefbaar. Er wordt een
beeld van de ‘eigen’ geschiedenis opgeroepen waarmee de lokale bezoeker eerder
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90 Zie Erik Betten, De Fries. Op zoek naar de Friese identiteit (Leeuwarden 2013). Onderzoeker Erik
Betten geeft aan dat de invulling van een Friese identiteit zeer persoonlijk van aard is. Hij conclu-
deert dat dé Friese identiteit niet bestaat. Wel onderkent hij twee kernelementen van een Friese
identiteit: de Friese taal en het Friese landschap.
91 Hans Groeneweg, ‘Fries Verzetsmuseum. Een verhaal dat je raakt’, conceptprojectplan: versie
18 juli 2011, p. 7. Archief Stichting fvm.



geneigd is zich te identificeren, is de overtuiging van de tentoonstellingsmakers.
De oorlogsgeschiedenis in de provincie Friesland verschilt in grote lijnen niet we-
zenlijk van die van de rest van Nederland. Toch deden zich specifieke, onder-
scheidende omstandigheden voor en vonden er aansprekende gebeurtenissen
plaats, zoals de eerder genoemde overval op het Huis van Bewaring van Leeuwar-
den in december 1944 (zie afbeelding 30). Daarnaast bood het uitgesproken land-
schappelijk karakter van de provincie met haar uitgestrekte meren, weilanden en
afgelegen boerderijen een onderkomen aan onderduikers uit het hele land. Tij-
dens het laatste oorlogsjaar hadden ‘hongertochten’ vanuit het westen Friesland
als doel en verleenden Friese gezinnen onderdak aan duizenden kinderen uit de
Randstad. In meer of mindere mate speelden de grote thema’s en dilemma’s uit de
nationale bezettingsgeschiedenis ook in het noorden een rol van betekenis: zo ken-
de ook Friesland een Joodse gemeenschap die als gevolg van de vervolging gede-
cimeerd werd. In de presentatie van het Fries Verzetsmuseum worden deze natio-
nale thema’s nadrukkelijk aan de orde gesteld, maar consequent vanuit een Fries
perspectief. Het maken van persoonlijke afwegingen en keuzes, en zaken als sa -
menwerking, collaboratie, vervolging, verzet en terreur worden verteld aan de
hand van Friese gebeurtenissen, door Friese getuigenissen of via objecten waar-
aan Friese verhalen zijn verbonden. De aansprekende omgevingsgeschiedenis
wordt aangewend om invulling te geven aan het grote geschiedverhaal van de
Tweede Wereldoorlog: de lokale en regionale herinnering ter ondersteuning van
de nationale herinnering.

De regionale en nationale herinnering raken sterker met elkaar vervlochten in
het laatste gedeelte van de tentoonstelling van het Fries Verzetsmuseum, waar de
ontwikkeling en veranderende omgang van de naoorlogse herinnering aan de be-
zetting worden belicht. De invloed en betekenis van cultuur, media, politiek en ge-
schiedschrijving in relatie tot de jaren ’40-’45 hebben vaak een nationale impact en
kennen niet altijd een duidelijke, autonome regionale component. Speelfilms als
Soldaat van Oranje of Zwartboek, televisiedocumentaires als De Bezetting, een affai-
re rond het oorlogsverleden van politicus W. Aantjes, de belangstelling voor Anne
Frank en veranderende interpretaties van de geschiedenis van de oorlog hebben
voor alles een nationale betekenis gehad. Uiteraard zijn er lokale en regionale ma-
nifestaties van deze uitingen: zo vinden er jaarlijks, tot aan het kleinste dorp toe,
lokale herdenkingen plaats, heeft Friesland zijn eigen oorlogsmonumenten en
kent de provincie enkele ophef veroorzakende affaires. Toch laat de verbeelding
van deze naoorlogse omgang met het verleden zien dat een lokaal beeld van en een
lokale visie op het verleden steeds meer is gaan samenvallen met een nationaal
beeld. In dit deel van de presentatie, getiteld Oorlog na de oorlog, is minder sprake
van een kenmerkende regionale geschiedenis, zoals dat wel het geval is bij het ge-
presenteerde beeld van de oorlogsjaren.
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MUSEAAL HERDENKEN

In hoofdstuk 3 werd betoogd dat vanaf midden jaren negentig de musealisering
van de herinnering aan de oorlog, in het bijzonder aan vervolging en terreur, ‘op
de plek zelf’ een prominente plaats is gaan innemen. Herdenken als manier om de
herinnering vorm te geven werd belangrijk gevonden, vooral als daar ook een ac-
tuele betekenis aan werd verbonden.92 Herdenken en herinneren liggen dan in el-
kaars verlengde. Jay Winter betoogt dat herdenken een sociaal en actief proces is
en dat herinnering, zowel individueel als collectief, hiervan het product is. Her-
denken en herinneren zijn veranderlijk van aard en betekenis. Zij worden beïn-
vloed door de geschiedschrijving en culturele en maatschappelijke veranderingen,
alsook door heersende politieke en sociale verhoudingen. Die zijn van invloed op
wie, wat, waar en waarom er wordt herinnerd en herdacht.93

Het Nationaal Comité 4 en 5 Mei benadrukt sinds 2001, toen het de ontwikke-
ling startte van een digitale database voor alle Nederlandse oorlogsmonumenten,
het belang van gedenktekens en de betekenis van herdenken.94 Monumenten die-
nen een maatschappelijk belang. Naast plaatsen van herdenking, bezinning en
troost, worden zij beschouwd als vormgever van de lokale identiteit, die de plaat-
selijke oorlogsgeschiedenis verbinden met het grotere verhaal van de oorlog en 
latere conflicten. Oorlogsmonumenten houden de herinnering aan de oorlog le-
vend.95

Om herdenken en herinneren op de historische locaties meer inhoud te geven,
groeide de behoefte de oorspronkelijke functie en betekenis van locaties als het
doorgangskamp Westerbork en de kampen Vught en Amersfoort meer zichtbaar
en inleefbaar te maken. Het proces van musealisering werd geïntensifieerd. Op of
bij deze historische plekken verschenen herinneringscentra, waar herinneren 
en herdenken samenkwamen. Omgekeerd deed zich een vergelijkbare ont wik -
keling voor: oorlogsmusea, al dan niet verbonden aan locaties waar zich speci-
fieke gebeurtenissen hebben afgespeeld, zijn hun gedenkfunctie gaan accentu -
eren.
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Sommige musea zijn materiële monumenten als ankerpunten van herinnering
in hun vaste opstellingen gaan integreren. Een ‘gecreëerde’ herdenkingsplek blijkt
een belangrijk overdrachtelijk element in de museale presentatie te zijn. Monu-
menten vertellen een verhaal, zij accentueren een bepaalde gebeurtenis, of herin-
neren aan een persoon of groep, en dragen zodoende bij aan het (re)construeren
van een gezamenlijke opvatting over een gebeurtenis. Een wezenlijk kenmerk van
de monumentalisering is voorts dat de uitstraling en de betekenis van veel monu-
menten een sterk lokale en regionale dimensie kennen.96 Gebeurtenissen uit de
nabije omgeving worden in herinnering gebracht en plaatselijke slachtoffers ge-
eerd en herdacht. Vanuit de gedachte dat uit het verleden ook lering moet worden
getrokken, hebben veel gedenktekens ook een morele intentie: een waarschuwing
voor toekomstige bedreigingen of het propageren van een vrijheidsideaal. Monu-
menten vervullen daarmee een functie in het verbinden van verleden en heden en
toekomst. Deze kenmerken komen overeen met de missies van veel oorlogs- en
verzetsmusea en herinneringscentra. De museale instellingen willen immers ook
aanmanen tot herinneren en daaraan een zinvolle betekenis voor het heden kop-
pelen.

Het versterken van de gedenkfunctie van de musea past in de wereldwijde op-
komst vanaf de jaren negentig, van zogenoemde memorial museums, die een moreel
‘framework’ verbinden aan een te gedenken historische gebeurtenis.97 De Neder-
landse oorlogsmusea geven op uiteenlopende wijze invulling aan hun gedenk-
functie. Dat een memorial museum niet verbonden hoeft te zijn aan een ‘plaats van
terreur’, blijkt wel uit de vele Holocaustmusea in de Verenigde Staten. Ook in
Nederland zijn enkele oorlogsmusea gevestigd op plekken waaraan geen speci -
fieke historische gebeurtenissen zijn verbonden. Deze musea hebben vervolgens
het gemis van ‘op de plek zelf’ gecompenseerd door een herdenkingsfunctie te 
creëren in de vorm van monumenten in de opstelling. Het Verzetsmuseum Fries-
land was in feite bij de oprichting in 1979 al een verzetsmonument op zich, omdat
het vooral een eerbetoon aan het verzet en de verzetsslachtoffers in Friesland wil-
de zijn. Dit alleen was niet voldoende. Er werd ook een tastbaar gedenkteken voor
het verzet in de vaste opstelling geplaatst. Met de verhuizing van het museum naar
de Kanselarij in Leeuwarden in 1995 kreeg een monument voor het Friese verzet
nog meer betekenis toebedeeld. Er kwam een nieuw ontwerp van Rein Feenstra en
Annemiek Fictoor, bestaande uit smalle, dicht op elkaar geformeerde vierkante,
ranke, metalen palen, met daarin verwerkt de portretten en namen van alle 290 
gevallenen Friese verzetsmensen. Bijeen gegroepeerd roept het geheel een associ-
atie op met wuivend riet, dat zo kenmerkend is voor het Friese landschap. Centraal
onderdeel van het monument is een granieten herdenkingszuil met daarop de

229

96 Van Ginkel, Rondom de stilte, p. 27-34.
97 Zie hoofdstuk 3, ‘Op de plek zelf’.



tekst: ‘Fallen yné striid tsjin unrjocht en slavernij. Dat wy yn frede foar rjocht en
frydom weitsje’.98

De inrichting van 1995 voorzag voor het eerst ook in een Joods monument. Kun-
stenaar Rob Nypels ontwierp voor de hernieuwde presentatie over de breedte van
de expositiezaal een indrukwekkende herdenkingswand voor de 616 vermoorde
Joden uit Friesland. Op glasplaten staan hun namen gegraveerd. Door de belich-
ting vallen de schaduwen van de namen op grote verweerde koperen wandplaten
die er vlak achter geplaatst zijn, terwijl de bezoeker zichzelf in het glas ziet. In de
eerdere inrichting van het Verzetsmuseum Friesland was de aandacht voor de Jo-
denvervolging nog relatief gering geweest. Mede door het nieuwe gedenkteken
voor de vermoorde Joden uit Friesland werd tegemoet gekomen aan de al eerder
ingezette veranderende publieke (monumentale) aandacht voor de herinnering
aan de slachtoffers van de Jodenvervolging. In 1996 ten slotte is in het museum een
gedenksteen onthuld ter nagedachtenis van de circa duizend omgekomen Friese
dwangarbeiders: ook de herinnering aan de tewerkgestelden was lang onderbe-
licht gebleven.99 Met deze monumenten, en nog een enkele later toegevoegde her-
inneringsplaquette, heeft het ‘museaal herdenken’ in de vaste opstelling van het
Fries Verzetsmuseum een steeds belangrijker plaats ingenomen. Zo was en is het
verzetsmonument bij rondleidingen van schoolgroepen steevast het vertrekpunt
van het educatieve programma. Scholieren krijgen de vragen voorgelegd: wie en
wat herdenken we en waarom?

De monumenten van het Friese Verzetsmuseum zijn stilaan zelf ook museale
objecten van betekenis geworden. Ze zeggen iets over het herdenken, de verande-
rende invulling die hieraan is gegeven en hoe de oorlog in Friesland wordt herin-
nerd. Sinds de verhuizing van het museum in 2013 vervullen deze gedenktekens
zelfs meer dan voorheen een hoofdrol in de presentatie. Oorlogsmonumenten en
andere tastbare plekken in de provincie krijgen in de huidige opstelling expliciet
aandacht in de expositiezaal Plaatsen van herinnering. Bezoekers worden bewust ge-
maakt van de aanwezigheid van concrete verwijzingen naar de oorlog in de eigen
leefomgeving. In de aanloop naar de inrichting van de nieuwe presentatie ging een
publieke oproep uit mee te werken aan het in beeld brengen van de meer dan zes-
honderd plekken in Friesland die verwijzen naar de oorlog. Er werd gevraagd per-
soonlijke verhalen over monumenten, standbeelden, glas-in-loodramen, straat-
naambordjes, kunstwerken of welke andere tastbare uitingen met betrekking tot
de oorlog dan ook in te dienen. Verzocht werd er ook een foto van te maken, die ver-
volgens op een speciale website werd toegevoegd.100 Het is een bewuste poging het
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publiek actief te betrekken bij de activiteiten van het museum, waarmee een in-
vulling wordt gegeven aan wat in de moderne cultuur-historische museumwereld
wel gepropageerd wordt als het netwerkmuseum. Het publiek wordt niet gezien als
een anonieme doelgeroep, maar als een gemeenschap waarmee wordt samenge-
werkt en een relatie wordt opgebouwd.101

Ook andere oorlogsmusea benadrukken hun gedenkfunctie door monumenten
in hun presentaties op te nemen. Het Verzetsmuseum Zuid-Holland heeft sinds
zijn openstelling in 1986 in de binnentuin verschillende monumenten staan. De
meeste zijn replica’s op schaal van bestaande monumenten, zoals het nationaal 
Indisch Monument, waarvan het origineel vervaardigd door Jaroslawa Dankowa
zich in Den Haag bevindt en het monument van Koningin Wilhelmina (1984) 
door Carol Cairns-van den Boom. Er zijn ook replica’s opgenomen van monu-
menten die refereren aan de Zuid-Hollandse oorlogsgeschiedenis: het monument
voor de Stijkelgroep (Marian Gobius), voor Joodse Alphense vervolgingsslacht -
offers (Dick Elffers) en voor Leidse vrouwen uit het verzet (Truus Menger). Be-
wust wil het museum met de gedenktekens pleisterplaatsen van bezinning en re -
flectie creëren. In de herinrichting van het museumgedeelte uit 2010 zijn daarom
ook deze gedenktekens opgenomen.

In het museumpark in Overloon bevinden zich eveneens een groot aantal oor-
logsmonumenten. Sinds vele jaren herdenkt men hier niet alleen de slachtoffers
van de militaire veldslag, die daar eind 1944 in de omgeving plaatsvond. Verschil-
lende gedenktekens zijn ter nagedachtenis van andere slachtoffers en ter herinne-
ring van uiteenlopende gebeurtenissen opgericht. In de database van de oorlogs-
monumentenwebsite van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei zijn er elf opgeno-
men.102 Zo bevindt zich in het groen, te midden van het historisch oorlogsmateri-
aal, een monument dat herinnert aan de inzet van het Regiment Stoottroepen
(1952, Charles Eyck), een gedenkteken genaamd ‘de gevangene’ – een beeld van
een mannenfiguur, bevestigd op een vervormd, omgebogen hakenkruis ter nage-
dachtenis aan politiek geïnterneerden (1989, Alexander Mositsjoek) – en acht an-
dere verzetsmonumenten. In overeenstemming met het toenmalige beleid van het
museum om een algemeen, nationaal beeld van de oorlog te presenteren, werd in
1996 het ‘officiële’ nationale gedenkteken onthuld ter herinnering aan de gedwon-
gen arbeid en ter herinnering aan de dertigduizend mannen die daarbij het leven
verloren. Het betreft een thematiek die, zowel in de geschiedschrijving als in de
monumentalisering, tot dan toe onderbelicht was. Het monument, vervaardigd
door John Brandon, toont een beeldengroep van vijf mensenfiguren. Elke figuur
staat voor 100.000 dwangarbeiders in de oorlog. Het monument is een aansporing
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tot blijvend herinneren. Op een plaquette is een aantal regels uit een gedicht van
Wim de Vries toegevoegd:

Straks gaan we weer terug naar het heden
en hoe men ’t wendt en keert of plooit
wij zullen veel moeten vergeven,
vergeten echter doen we nooit.

Ook een enkel naoorlogs, aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerd aspect is in het
museumpark in Overloon verwerkt in een monument. Een bronzen beelden-
groep, bestaande uit vier mensenfiguren met schild, werd geplaatst door verzets-
gepensioneerden uit erkentelijkheid voor het werk van de Stichting 1940-1945
(1972, Johan Jorna).

De museaal vormgegeven herinnering aan het Indische verleden is eveneens
nauw verbonden met een proces van ‘monumentaliseren’ van het verleden. Het
Indisch Herinneringscentrum en de museale presentatie Het verhaal van Indië

bevinden zich niet zonder reden op het landgoed Bronbeek bij het Koninklijk Te-
huis Bronbeek voor Oud-militairen. In 1985 werd hier het monument ter herinne-
ring aan de Nederlandse slachtoffers in Japanse vrouwenkampen geplaatst, ont-
worpen door Frans Nix. Het gedenkteken stond aanvankelijk in Apeldoorn, maar
kon daar niet voldoende tegen vandalen worden beschermd. Het park rond het te-
huis, waar vooral veel oud-knil-militairen woonden, werd vanaf dat moment ge-
leidelijk aan tot een gedenkplaats getransformeerd. De Indische herinneringsge-
meenschap kreeg op deze manier erkenning voor haar oorlogservaringen, een er-
kenning die zij lang had moeten ontberen.103 Op het landgoed verschenen onder
meer monumenten ter herinnering aan de jongenskampen (1988, H.L.B. Mahieu/
Anton Beijsens), de Birma-Siam- en Pakan Baroe-spoorwegen (1989), het knil
(1990, Thérèse de Groot-Haider), het gevangenkamp Glodok (1996, een replica
van het gedenkteken op de erebegraafplaats Menteng Pulo bij Jakarta), het Indi-
sche Verzet (1997, Van Loghem), het strafkamp Dampit (2001, Rudi Augustinus)
en een gedenkteken ter nagedachtenis aan de omgekomen krijgsgevangenen tij-
dens hun transport door de Japanners over zee 1942-1945 (2004, Anneriet de Pij-
per).104 De meest recente toevoeging is een wand met namen van vrouwen en kin-
deren die tijdens de oorlog in Zuidoost-Azië in Japanse kampen zijn omgekomen
(2010, Stichting Japanse Vrouwenkampen). Voor vrijwel elke Indische herinne-
ringsgroep verscheen wel een monument. In deze omgeving van monumenten en
herdenken werd in 2010 de vaste nationale tentoonstelling Het verhaal van Indië 

232 4 oorlog, identiteit en lokale geschiedenis

103 Van Ginkel, Rondom de stilte, p. 529-531.
104 Zie: Elly Touwen-Bouwsma, ‘Het Bronbeekpark’, in: Madelon de Keizer & Marije Plomp
(red.), Een open zenuw, p. 105-114.



ngericht. Met deze museale presentatie kwam er een directe wisselwerking tot
stand tussen monumentaal gedenken en museaal herinneren. Bronbeek is daar-
mee, samen met het Indisch monument in Den Haag, ‘de belangrijkste anker-
plaats van de Indische herinnering geworden’.105

Talrijk zijn de regionale musea, hoe groot- of kleinschalig ook, die de gedenk-
functie van hun expositieplaats benadrukken. Zo richtte het Glider Museum in
Wolfheze in 2009 bij het museum het Glidermonument op, ter herinnering aan de
omgekomen Amerikaanse vliegers die in deze zweefvliegtuigen bij de operatie
Market Garden zijn gesneuveld. Het OorlogsVerzetsMuseum in Rotterdam heeft
een betonnen Duitse bommenwerper als monument voor de toegangsdeur staan
ter herinnering aan het bombardement op de stad. Het Zeeuwse Polderhuis West-
kapelle, Dijk- en Oorlogsmuseum onthulde in 2010 bij wijze van monument de Li-

berty Bridge: een ‘trappenbrug’ die de originele Shermantank op de dijk verbindt
met het lager gelegen museum, en die een eerbetoon is aan de militairen van de ge-
allieerde strijdkrachten die zijn omgekomen bij de bevrijdingsoperatie in 1944 (zie
afbeelding 31). ‘Het is een gebruikersmonument dat gedenkt en herdenkt, ver-
bindt en verenigt’, aldus de beheerder van het museum.106 Het museum Oorlog in
de Peel te Melderslo heeft in 2012 een monument opgericht om de omgekomen
bemanning van de Britse Lancaster die op 26 mei 1943 in de directe omgeving ver-
ongelukte te eren.

Sommige musea geven invulling aan hun herdenkingsfunctie door stilte- en be-
zinningsruimtes in te richten. Deze elementen dragen bij aan de ritualisering van
de herdenking en daarmee van de herinnering. Zo heeft Overloon midden jaren
tachtig een door Dick Elffers ontworpen Chapelle Ardente voorzien van een eeuwi-
ge vlam, waarmee een welhaast sacrale plek van reflectie en gedenken is gecreëerd.
Het Nationaal Monument Kamp Vught heeft een bezinningsruimte met daarop
een gedenkwand met de namen van alle mannen, vrouwen en kinderen die het
kamp Vught niet overleefden. Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in
Groesbeek wilde bij de oprichting in 1987 de herinnering aan de oorlogsacties le-
vend houden en laten zien wat oorlogsgeweld in de regio had aangericht, maar te-
gelijk moest het museum ook een blijk van dankbaarheid zijn ‘aan al diegenen die
voor onze vrijheid hun leven gaven’. In een ‘erekoepel’, in de vorm van een para-
chute, bevindt zich de Roll of Honor met de namen en gegevens van de vanaf D-Day

gesneuvelde geallieerden en van de geallieerde vliegers die vanaf september 1939
bij luchtacties boven Noordwest-Europa zijn omgekomen (zie afbeelding 32).107 In
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het midden van deze ruimte staat de ‘vrijheidsboom’. Hieraan kunnen kinderen
strookjes papier bevestigen, waarop zij hun wensen en vragen of opmerkingen
over wat ze gezien hebben kwijt kunnen. Het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek
geeft ook nog op een andere wijze invulling aan het herdenken van de gesneuvel-
de geallieerden in de regio. Direct naast het museum ligt het Canada Netherlands
Memorial Park, dat de intentie heeft een ‘levend monument’ te zijn en in 1998
werd onthuld. Vanuit het park kijkt men over het omliggende landschap met in de
verte de Canadese Erebegraafplaats.

Het Verzetsmuseum Amsterdam, dat gehuisvest is in een pand dat geen uit -
gesproken herinneringen aan de oorlog oproept, laat zich in zijn presentatie niet
in met het plaatsen van gedenktekens. Indirect is er echter wel sprake van een 
herdenkingsfunctie. Het museum is gelegen in een omgeving waar de Duitse 
bezetting door tal van gedenktekens en historische plekken volop aanwezig is: 
het Auschwitzmonument, het monument van de Dokwerker, de Hollandsche
Schouw burg, de Joodsche Crèche, het monument voor het kunstenaarsverzet en
–  tegenover het museum – de plaquette ter herinnering aan de aanslag op het be-
volkingsregister in 1943.

Het Anne Frank Huis wordt door het publiek veelal beschouwd als een aan-
schouwelijk monument ter nagedachtenis aan Anne Frank en de andere onder-
duikers. De Anne Frank Stichting wil echter de betekenis van het pand en het 
museum als gedenkplaats met een daarbij horend eerbetoon zo veel mogelijk in-
perken. Sinds de openstelling heeft het Anne Frank Huis verschillende gedaantes
aangenomen, van een ontmoetingsplek en actiecentrum tot wat het nu al geruime
tijd is, een museum. Het publiek maakt zich een voorstelling van hoe Anne Frank
en de onderduikers er hebben geleefd en waar Anne haar dagboek schreef. In de
vijftig jaar dat het huis voor bezoekers is opengesteld, wil de Anne Frank Stichting
vooral voorkomen dat het huis een soort bedevaartsoord wordt. Ofschoon nauwe-
lijks te voorkomen, mag de herinnering niet omslaan in een tomeloze verering van
Anne Frank. In het ‘Achterhuis’ treft het publiek dus geen traditioneel fysiek mo-
nument aan. Het achterlaten van bloemen en het ontsteken van kaarsen of iets der-
gelijks als een blijk van medeleven en bewondering is niet toegestaan. Maar wie
daar toch behoefte aan heeft, kan dat op eigen initiatief vlakbij om de hoek van het
museum doen. Aan de voet van de Westerkerk bevindt zich sinds 1977 een bron-
zen beeld van Anne Frank, een creatie van de beeldhouwer Mari Andriessen, be-
kend van zijn monument de Dokwerker elders in de stad, dat de Februaristaking
van 1941 herdenkt.108
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MUSEALISERING VAN MILITAIRE  BEGRAAFPLAATSEN

De wisselwerking tussen musealisering, monumentalisering en herdenken is
sinds een aantal jaren ook terug te zien in de belangstelling voor militaire ere -
begraafplaatsen. Het betreft een interesse die te verbinden is aan de eerder gecon-
stateerde toenemende aandacht voor de militaire aspecten van de Tweede Wereld-
oorlog en een herwaardering voor de offers die destijds door Nederlandse en ge -
allieerde militairen zijn gebracht. Veelal gelegen op plekken die ooit het toneel van
strijd waren, zijn deze erebegraafplaatsen indrukwekkende plaatsen van respect 
en eerbetoon. Lopend langs de graven met de eenvormige graftekens wordt de 
bezoeker zich bewust van de offers die de talloze gesneuvelden, veelal jonge sol -
daten, hebben gebracht en van het persoonlijke leed dat daaraan is verbonden. In 
gedenkboeken kunnen de namen van de soldaten, met hun leeftijd, rang en woon-
plaats, worden opgeslagen. Naarmate de oorlog verder van ons af is komen te lig-
gen, groeit de behoefte om bij deze erevelden meer historische context te geven 
en er inhoudelijke betekenis aan te verbinden, op een wijze zoals dat in feite al 
geruime tijd gebeurt in Groesbeek door het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-
1945 en in Oosterbeek door het Airborne Museum ‘Hartenstein’. In Groesbeek
wordt bijvoorbeeld de militaire begraafplaats, met meer dan 2.300 graven van in de
regio gesneuvelde Canadese militairen, door het naastgelegen gedenkpark ver-
bonden met het bevrijdingsmuseum. Begraafplaats, museum en park vormen
daarmee, zoals het museum aangeeft, ‘een snijpunt van verleden, heden en toe-
komst’.109

Bij verschillende militaire begraafplaatsen zijn de afgelopen jaren informatie-
centra met museale presentaties verrezen om meer historische context te bieden.
Bij het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen, de laatste rustplaats van 850 in 
de meidagen van 1940 gesneuvelde Nederlandse militairen, is in 2005 een infor-
matiecentrum gerealiseerd (zie afbeelding 33). Het centrum geeft via de perma-
nente tentoonstelling Daar spraken wij nooit over, een beeld van de strijd op de Greb-
beberg, waarbij aandacht wordt geschonken aan de ervaringen met oorlogsgeweld
en de verwerking van het oorlogsleed door militairen en nabestaanden van ge-
sneuvelde militairen. In een nagebouwd deel van een stelling zijn militaire attri-
buten te zien en worden historische filmbeelden getoond, terwijl verschillende au-
diopresentaties een indruk geven van persoonlijke ervaringen. Een buiten het ter-
rein gelegen kazemat uit de Tweede Wereldoorlog en een gereconstrueerde loop-
graaf maken eveneens deel uit van de museale presentatie.110 In 2012 tekenden tus-
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sen de 50.000 en 60.000 bezoekers het reactieboek in het centrum bij het ereveld.111

‘Maatschappelijke betrokkenheid’ is de grootste drijfveer achter het initiatief
tot realisatie in 2011 van het Informatiecentrum Canadese begraafplaats Holten,
meldt de website van het centrum. De oprichting is een initiatief van een aantal ge-
ïnteresseerden uit het Overijsselse Holten en omstreken. De doelstelling van de
stichting is:

de gedachte aan de Tweede Wereldoorlog door persoonlijke verhalen levend
te houden, van generatie op generatie en een bijdrage te leveren aan behoud en
voor een breed publiek toegankelijk maken van een bron van historische infor-
matie over de bevrijding van de regio in woii.112

Het professioneel opgezette informatiecentrum toont foto’s, filmbeelden en
tekstfragmenten met betrekking tot het Canadese aandeel aan de bevrijding van
Nederland. Via interactieve beeldschermen zijn interviews en getuigenverklarin-
gen te bekijken. In vitrines bevinden zich documenten, maquettes en voorwerpen.
In de filmzaal draait een documentaire over de historische gebeurtenissen en over
de totstandkoming van het ereveld. In een database zijn gegevens van alle gesneu-
velde Canadese bevrijders voor het publiek beschikbaar. In 2012, het eerste volle-
dige jaar van openstelling, verwelkomde het informatiecentrum 30.000 bezoe-
kers.113

Het lag voor de hand dat ook bij de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in het
Limburgse Margraten een museaal informatiecentrum zou verrijzen. Het betreft
immers de bekendste en best bezochte militaire begraafplaats in Nederland.114

Vergevorderde plannen hiertoe zijn evenwel uiteindelijk niet gerealiseerd. Omdat
de begraafplaats van nationale en internationale betekenis is en een beeldbepalend
element vormt voor dorp en regio, waren lokale en provinciale overheden en ver-
schillende toeristische en commerciële instanties betrokken bij initiatieven voor
een Memorial Center.115 Volgens een onderzoek, mogelijk gemaakt door de provin-
cie en de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg, zou een breed opgezet museaal
herdenkingscentrum nadrukkelijk een aanvulling bieden op de al bestaande voor-
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111 Mededeling Johan Teeuwisse (Oorlogsgravenstichting), Den Haag, 2 mei 2013.
112 http://www.canadesebegraafplaatsholten.nl/html/stichting.html (geraadpleegd 24 september
2013).
113 Mededeling Henk Vincent, lid van het bestuur van de Stichting Informatiecentrum Canadese
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en Bart Koenen) in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei, april 2011.
115 Over de begraafplaats Margraten: Kees Ribbens, ‘De Amerikaanse begraafplaats in Margra-
ten’, in: Madelon de Keizer en Marije Plomp (red.), Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereld -
oorlog herinneren (Amsterdam 2010), p. 39-52.



zieningen en bezienswaardigheden in de regio.116 Voor toeristen moest het cen-
trum een startpunt zijn voor een verkenning van het Heuvelland.117 Dat de plan-
nen uiteindelijk niet tot uitvoer zijn gebracht had, naast zorgen over de financie-
ring, te maken met bezwaren van de beheerder van het ereveld, de American
Battle Monuments Commission (abmc). Deze organisatie hanteert voor alle mi-
litaire begraafplaatsen in Europa strikte richtlijnen, die neerkomen op ‘respect-
volle’, maar bovenal ‘ingetogen’ begraafplaatsen.118 Daar past geen ‘breed opgezet’
museum bij, zo liet de abmcweten.119

Wat de (museale) aandacht voor militaire begraafplaatsen betreft, kan tot slot
geconstateerd worden dat voor de begraafplaats in Nederland waar zich veruit de
meeste graven bevinden vrijwel geen enkele publieke aandacht bestaat. Het betreft
de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn, in het noorden van Limburg dicht bij
de Duitse grens. Hier liggen bijna 32.000 gesneuvelden uit de Tweede Wereldoor-
log begraven, onder wie een aantal omgekomen Nederlandse oorlogsvrijwilligers
in Duitse dienst. Zover de blik reikt staan in het licht glooiende landschap rijen
kruisen in grijs natuursteen opgesteld. In een gebouwtje bij de ingang van de be-
graafplaats liggen namenregisters van de hier begraven militairen. Het Jeugdont-
moetingscentrum, de jeugdafdeling van het Duitse equivalent van de Nederland-
se Oorlogsgravenstichting, organiseert kleinschalige educatieve projecten, maar
daar blijft het vooralsnog bij.120 Van plannen voor een museale presentatie is geen
sprake. De Nederlandse samenleving is blijkbaar nog niet toe aan de musealisering
van de herinnering aan het daderperspectief van de oorlog.

De informatiecentra die bij begraafplaatsen zijn gekomen, het centraal stellen van
monumenten in musea en het accentueren van de visualisering van herinnerings-
locaties als Westerbork geven aan dat in de herdenkingscultuur de musealisering
van de herinnering aan de oorlog een essentiële plaats inneemt. Veranderingen in
de herdenkingscultuur, die in de jaren tachtig een opleving doormaakte en tot 
uiting kwamen in de forse toename van monumenten en de deelname aan her-
denkingen, hebben ook hun weerslag in de musealisering van de oorlog. Gedenk-
tekens in de inrichting benadrukken de herdenkingsfunctie van de musea. Als ge-
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volg van een herinnerings- en herdenkingscultuur die steeds veelvormiger en ge-
compliceerder is geworden – onder meer doordat verschillende herinnerings-
groepen zich lieten gelden, en die naast een nationale benadering steeds meer ook
regionaal en lokaal gericht was – zijn vanaf de jaren negentig het aantal gedenk -
tekens explosief toegenomen.121 De musealisering van de oorlog hield hiermee 
gelijke tred. Het aantal musea groeide sterk met als belangrijke functie de verbin-
tenis met herdenken. Als intermediair bieden musea met hun presentaties his -
torische context, waardoor betekenis aan het herdenken kan worden gegeven. De
behoefte aan duiding groeit naarmate de oorlog verder terug in de tijd is komen te
liggen, maar is ook steeds meer noodzakelijk geworden. Immers, door een sterke
lokalisering en regionalisering, maar ook door een te sterke actuele zingeving aan
de herinnering aan de oorlog, dreigen feitelijke gebeurtenissen en historische ver-
banden uit beeld te verdwijnen. In het zichtbaar maken van deze laatste ligt een be-
langrijke, zo niet de belangrijkste taak van de museale oorlogsinstellingen beslo-
ten.
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5 Authenticiteit en verbeelding

CONFRONTATIE  MET HET VERLEDEN

Na een ingrijpende verbouwing opende het Airborne Museum ‘Hartenstein’ in
september 2009 een geheel vernieuwde museale inrichting. Het roer was 180 gra-
den omgegooid. Van een oorspronkelijk ‘verzamelaarmuseum’ was het museum
in Oosterbeek naar een ‘dynamisch belevingsmuseum’ getransformeerd (zie af-
beelding 34). De inrichtingsplannen spraken over het ‘aan den lijve laten ervaren
van de oorlog’ en ‘Beleving, ervaring en interactiviteit zijn sleutelwoorden voor het
verrassen en boeien van het publiek’.1 Vernieuwend element en grote publieks -
trekker is de spectaculaire Airborne Experience (september 1944). In een ondergrond-
se ‘belevingsruimte’ met een oppervlakte van 900 m² en een hoogte van 7 meter be-
vindt zich een realistisch nagebouwde slagveldsituatie. De bezoeker moet zich
deelgenoot van de strijd wanen. Alle zintuigen staan op scherp. Je treedt in de voet-
sporen van een Engelse paratrooper, krijgt een briefing over de missie en stapt in de
romp van een zweefvliegtuig. Door de raampjes is waarneembaar hoe de vlucht
zich richting bezet Nederland begeeft. Het volgende ogenblik staat de bezoeker
tussen de felle gevechten in de Arnhemse straten en dwaalt door een oorlogsdecor
met metershoge, authentieke filmbeelden en nagebouwde huizen. Overal klinkt
indringend oorlogsgeluid: fluitende kogels, langsrijdend oorlogsmaterieel en in-
slaande granaten. Door de ramen van een kapotgeschoten woning is te zien en te
horen hoe gedesoriënteerde Duitse officieren overleggen over de te voeren tactiek.
Een keldervertrek blijkt bij binnenkomst, afgaande op de stemmen, een schuilplek
van angstige burgers. Licht schijnt door de kieren van het plafond en boven de
hoofden zijn de voetstappen te horen van Britse manschappen die zich hier heb-
ben verschanst en een uitbraakpoging beramen. Bewegende, onheilspellende
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schaduwen trekken door een in puin geschoten, donker straatdecor. Een totaal aan
flarden geschoten Duits voertuig staat er verloren bij. Levenloos hangt een getrof-
fen Duitse soldaat voorover. Verderop, achter een stelling, doemen levensgrote
filmbeelden op van een door het gevecht getekende Britse militair. Hij vuurt een
granaat af. Daarna neemt het geweld af en krijgt het landschap een desolaat aan-
zien. De bezoeker wordt geconfronteerd met de gevolgen van de strijd. Geïmpro-
viseerde houten kruizen met daarop de helmen van Duitse en geallieerde soldaten
beëindigen de beleving.2 Niet eerder was een dergelijke belevingspresentatie in
een Nederlands museum over de Tweede Wereldoorlog te zien.

De presentatie trok veel aandacht, maar de meningen over het op deze wijze 
verbeelden van de oorlog liepen uiteen. Tegenstanders reageerden emotioneel, zo
bleek bij de afsluiting van het vws-programma Erfgoed van de Oorlog in het Am-
sterdamse Tropeninstituut in 2010. Tijdens een van de voordrachten kwam de Air-

borne experience ter sprake.3 Een filmische impressie, met veel dynamiek en geluid,
gaf een realistisch beeld van het museale concept van de spectaculaire creatie in
Oosterbeek. De vraag werd opgeworpen of een dergelijke theatrale presentatie
zich ook zou lenen voor een beladen en gevoelig onderwerp als de Jodenvervol-
ging. Indirect werd daarmee Dirk Mulder, directeur van het herinneringscentrum
Kamp Westerbork, die zich onder het gehoor bevond aangesproken. Voor twee
aanwezige Joodse overlevenden van de oorlog was de geopperde gedachte alleen al
onverteerbaar. Zonder het betoog verder af te wachten verlieten zij met veel mis-
baar de zaal.

Deze verontwaardigde overlevenden vreesden dat een levendige, en mogelijk
sensationele museale presentatie geen recht zou doen aan hun ervaringen tijdens
de Duitse bezetting en ten koste zou gaan van een piëteitsvolle nagedachtenis aan
de slachtoffers van de vervolging. Hun reactie geeft eens te meer aan dat aan mu-
sealisering van de oorlog diepe gevoeligheden zijn verbonden en dat ethische over-
wegingen steevast een belangrijke rol spelen. Ook nu de oorlog zoveel decennia
achter ons ligt en de generatie die deze bewust meegemaakt heeft bijna geheel is
weggevallen. De afwegingen van musea om tot bepaalde keuzes te komen, zijn in
de loop der jaren veranderd. Huidige en toekomstige museale presentaties worden
steeds frequenter ingericht voor generaties die persoonlijk ver van de bezettings -
tijd af staan. Zij hebben een andere emotionele binding met het thema en hebben
verwachtingen van een representatie van het verleden die meer aansluit bij de ver-
anderde populaire cultuur. Zo groeide de behoefte de oorlog meer voorstelbaar en
aanschouwelijk te maken. Huidige museale representaties van het verleden zijn
steeds vaker concepten waarbij authenticiteit, emotie, reconstructie, enscenering
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en verbeelding in elkaar grijpen. Tussen verbeelding en betekenisgeving vindt een
interactie plaats, waarbij de beleving van de herinneringen aan de oorlog en een
historisch inlevingsgevoel een steeds belangrijker rol spelen.

Sprekend over zijn werkzaamheden bij het Herinneringscentrum Kamp Wester-
bork vanaf 1991, vertelde conservator Guido Abuys over een persoonlijke ervaring
uit 2009. Het bestaan van een authentieke barak uit Kamp Westerbork in Veendam
had de nodige media-aandacht opgeroepen. Toen Abuys voor het eerst de barak,
die al tientallen jaren dienst deed als landbouwschuur, betrad, maakte zich van
hem een niet eerder ervaren intense historische sensatie meester. Hoe immens en
aangrijpend was dit object en hoe tastbaar werd het verleden op dat moment.
Dankzij talloze interviews met ooggetuigen, het lezen van indringende dagboeken
als dat van Philip Mechanicus, het bestuderen van de vele foto’s en het uitentreu-
ren bekijken van de, in 1944 vervaardigde, Westerbork-film, was het hem gelukt
een inleving van het verleden te kunnen maken, zo meende hij.4 Maar nu hij de
historische sensatie kon ervaren en voelen, was het verleden niet eerder zo dicht-
bij gekomen. Er werd een extra dimensie toegevoegd: de geschiedenis raakte hem
als het ware aan en leek te versmelten met het heden. Abuys vroeg zich af of de be-
zoeker een soortgelijke beleving zou ondergaan, als deze op het voormalige kamp-
terrein een teruggeplaatste, gereconstrueerde barak zou bezoeken. Wat zou de
zeggingskracht ervan zijn en de inwerking op het publiek? Zou ook de bezoeker de
confrontatie ervaren als een rechtstreekse ontmoeting met het verleden?5

Over de impact van een directe confrontatie met het verleden publiceerde Frank
Ankersmit, hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis aan de Univer-
siteit van Groningen, in 2007 het boek De sublieme historische ervaring.6 Kern van
zijn betoog is een pleidooi voor rehabilitatie van de directe historische ervaring.
Provocerend neemt Ankersmit afstand van hedendaagse professionele historici
die de geschiedschrijving vooral puur objectief willen benaderen. Inspiratiebron
voor zijn opvattingen is de vaak aangehaalde historicus Johan Huizinga. In 1902
bezocht deze historicus, later fameus geworden om zijn Herfsttij der Middeleeuwen,
een tentoonstelling van oud-Nederlandse kunst in Brugge.7 De schilderijen van
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Van der Weyden, Van der Goes, Memling en de gebroeders Van Eyck riepen een
ongekende historische sensatie bij hem op, die hij later zelfs zou vergelijken met
een mystieke ervaring. Naar eigen zeggen was deze ondervinding zo overweldi-
gend dat de sanskritist Huizinga zich sindsdien geheel ging wijden aan de ge-
schiedenis, en vooral aan die van de middeleeuwen. Vanuit zijn persoonlijke bele-
ving van meesterwerken uit de 15e- en 16e-eeuwse Nederlandse schilderkunst was
Huizinga de opvatting toegedaan dat de geschiedbeoefening onmiskenbaar 
irrationale elementen bevat. Essentieel voor hem was ‘het beleven van de waar-
heid’, of, zoals hij het ging noemen, de ‘historische sensatie’.8 Dit is een ‘extatisch
moment, waarin de historicus het verleden rechtstreeks ervaart en zich niet ge-
hinderd weet door de gangbare contextualiseringen van de geschiedwetenschap.9
De historische sensatie zou daarom in het bijzonder worden opgeroepen door een
zintuiglijke confrontatie met het verleden in de zin van een aanschouwing of ont-
dekking van authentieke historische objecten.

Zich baserend op deze opvatting van de historische sensatie komt Ankersmit tot
een pleidooi om in de beoefening van de geschiedenis het belang van de histo rische
ervaring weer centraal te stellen. De invulling die Ankersmit hieraan gaf omschreef
hij als de ‘sublieme historische ervaring’. De historicus, geworteld in het heden,
dient op zoek te gaan naar de ‘echte’ of ‘werkelijke’ aanraking van het verleden.
Voor de zoektocht naar de ‘historische werkelijkheid’ is de historische sensatie een
onmisbare schakel. In de schok die de confrontatie met het verleden teweegbrengt,
ligt de kern van de geschiedbeoefening, zo betoogt Ankersmit. Niet dat deze ‘ont-
moeting’ in de plaats komt van nuchtere feiten en afstandelijke analyses, maar
door deze te verenigen met de ervaring wordt een hogere gradatie bereikt: een aan-
vulling op de objectieve aanpak van de geschiedwetenschapper. Een ‘sublieme
historische ervaring’ is een hevige, de tijd overstijgende, zintuiglijke ervaring van
het verleden. De historicus wordt als het ware in het verleden getrokken. Vanuit
deze ervaring begrijpt hij het verleden beter, ook al zal zijn interpretatie wel moe-
ten worden onderbouwd door verantwoord (bronnen)onderzoek. Maar met de
‘betovering’, zo stelt Ankersmit, start het weten ervan en het toekennen van bete-
kenissen aan het verleden.

242 5 authenticiteit en verbeelding

8 Huizinga omschrijft de historische sensatie als: ‘Dit niet geheel herleidbare contact met het verle-
den is een ingaan in een sfeer, het is een der vele vormen van buiten zichzelf te treden, van het bele-
ven van waarheid die de mensch gegeven zijn’. Johan Huizinga, ‘De taak der cultuurgeschiedenis’,
in: Johan Huizinga, Verzamelde werken (Haarlem 1948-1953), deel vii, p. 17 (oorspronkelijk versche-
nen in 1929). Dit gevoel van sensatie betrekt Huizinga zowel op mensen, objecten als op gebeurte-
nissen in de tijd. F.W.N. Hugenholtz, ‘Johan Huizinga (1872-1945)’, in: Biografisch Woordenboek 
van Nederland:1880-2000, Historici.nl/Huygens ing, http://www.historici.nl/Onderzoek/
Projecten/bwn/lemmata/bwn1/huizinga (geraadpleegd 24 juli 2013).
9 Jacques Bos, ‘De sublieme historische ervaring revisited’, in: Krisis, Tijdschrift voor actuele filosofie,
2008, nr. 3, p. 62.



De door Ankersmit nieuw leven ingeblazen denkbeelden over de historische sen-
satie raken de museale praktijk. Historische musea zoeken naar overtuigende mu-
seale presentatievormen die, vanuit het heden, een historische ervaring oproepen
en daarmee toegang verschaffen tot een beter begrip van historische gebeurtenis-
sen. Hierbij is ook het oproepen van een ‘historische beleving’ essentieel gewor-
den. Anders gezegd, in de huidige museale erfgoedpraktijk draait het weliswaar
om behoud van materialiteit, maar ook om ‘beleving’ van authenticiteit. Nu het
verleden van de oorlog verder weg is komen te liggen en ooggetuigen niet meer uit
eerste hand kunnen verhalen, is er enerzijds, zoals Van der Laarse het noemt, spra-
ke van een sterke hang naar ‘een nieuwe materialisatie van herinneringen’: de er-
varing van ‘echte’ objecten en ‘persoonlijke’ verhalen, en anderzijds van een ten-
dens naar visualisering en beleving, waarbij reconstructies van het verleden be-
langrijk zijn.10 Ofwel, naast de sterk individueel gerichte historische ervaringen
door het contact met het authentieke object of met de oorspronkelijke locatie, staat
de beleving die opgeroepen wordt door een geënsceneerde historische werkelijk-
heid met behulp van geregisseerde verhalen en reconstructies.

Musea willen hun bezoekers een ervaring bieden die het verleden dichterbij
brengt: een authenticiteitsbeleving. De suggestie van nabijheid wordt opgeroepen
door wat geweest is op een herkenbare, tastbare en invoelbare wijze te verbeelden.
Het verlangen het verleden van de oorlog meer inleefbaar te maken, is niet alleen
ingegeven doordat er een steeds grotere tijdspanne tot de historische gebeurtenis
overbrugd moet worden en het feit dat de oorlogsgeneratie als intermediair aan het
wegvallen is. Van grote invloed daarop is tevens dat de populaire cultuur de laatste
decennia ingrijpend is veranderd en de samenleving sterk heeft beïnvloed. Er dien-
den zich spectaculaire technische toepassingen en vrijwel onbeperkte communi-
catiemogelijkheden aan. Explosieve ontwikkelingen op het gebied van internet en
andere interactieve crossmediale applicaties hebben bijgedragen aan een sterke vi-
sualisering van de cultuur. Gaming, Facebook, YouTube en de onderlinge uitwis-
seling van digitale beelden en informatie behoren tot de praktijk van iedere dag.
Ook de vrijetijdsbesteding is fundamenteel veranderd. De nadruk is meer en meer
komen te liggen op entertainment, ‘fun-belevenis’ en spektakel.11 Aansprekende
locaties, of dat nu natuurgebieden of historische plekken zijn, moeten nu vooral
‘beleefd’ worden en tot de verbeelding gaan spreken, zoals onderzoeksjournaliste
Tracy Metz in haar boek Pret! Leisure en landschap overtuigend stelt. Zij duidt de
ontwikkelingen aan als een ‘theatralisering’ en ‘verpretting’ van de samenleving.12

Deze omslag naar meer beleving en vermaak is ook niet onopgemerkt aan de com-
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mercie voorbijgegaan. Zo maakt de ‘belevingseconomie’ een stevige expansie
door. Niet alleen de cultuursector – waar cultureel ondernemerschap een gang-
baar begrip is geworden – maar ook andere bedrijfstakken als de toeristenbranche
zien commerciële mogelijkheden in de nadruk op de beleving in de populaire cul-
tuur. Het principe van marktwerking laat zich gelden. Vanuit het perspectief van
productie en consumptie richt de aandacht zich daarbij sterk op de wensen en ver-
langens van de ‘consument’.

Kortom, eigenschappen van de populaire cultuur zijn: een hoge mate van visu-
alisering, de nadruk op ervaring, beleving en vermaak, en een sterke vraaggerich-
te benadering. Deze veranderingen in de populaire cultuur kenmerken de omgang
met het verleden en ook steeds meer die van de musealisering van de Tweede
Wereldoorlog. De musea ademen mee met de veranderde cultuur. Door profes-
sionals kan nogal eens aanmatigend over deze ontwikkelingen gedaan worden. De
huidige omgang met het verleden zou niet alleen knagen aan het gezag van de
historicus, er bestaat ook, niet ten onrechte, een vrees voor trivialisering van het
verleden omdat deze benadering ten koste zou kunnen gaan van de inhoudelijke
juistheid. Het is evenwel de vraag of een starre houding ten opzichte van dit proces
constructief is en of het niet beter zou zijn te kijken naar de mogelijkheden die de-
ze veranderende historische cultuur biedt. In een visueel ingestelde samenleving
zullen nieuwe, levendige museale presentaties gelegenheid bieden het verleden
beter inzichtelijk te maken en zullen aantrekkelijke, aansprekende vertolkingen
meer publiek trekken. Dat is ook wat de praktijk laat zien. Steeds meer musea 
spelen in op deze veranderende cultuur en geven invulling aan de hang naar een 
levendige verbeelding van het verleden. De vraag waarvoor de musea zich ge-
steld zien is niet of popularisering van de omgang met het verleden wenselijk is,
maar hoe de musea op een verantwoorde wijze invulling aan deze ontwikkelingen
geven.

In iets andere bewoording beschouwt Kees Ribbens authenticiteit als een histori-
sche kernwaarde. Toch erkent ook hij dat authenticiteit een ‘tamelijk rekbaar be-
grip’ is, dat het midden houdt tussen ‘toegekende waarachtigheid’, zoals gebeurt
door ooggetuigen en relicten, ‘en de onbevangen wijze waarop de geschiedenis
wordt vertolkt’.13 In de huidige omgang met het verleden speelt authenticiteit in
deze beide betekenissen een cruciale rol. Enerzijds is er sprake van een hang naar
‘echtheid’ in de vorm van authentieke objecten en de historische plekken, ander-
zijds is er de beleving van authenticiteit, die niet noodzakelijk afhankelijk is van het
historische object.14 Immers waar echte geschiedenis ontbreekt, kan authenticiteit
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13 Kees Ribbens, Strijdtonelen. De Tweede Wereldoorlog in de populaire historische cultuur (Rotterdam/
Amsterdam 2013), p. 8.
14 Rob van der Laarse, De oorlog als beleving, p. 65.



worden gecreëerd.15 Er wordt dan een verhaal gepresenteerd, verpakt in een histo-
rische verbeelding. Replica’s, reconstructies of andere ingrepen bepalen dan de
verbeelding die moet leiden tot een beter begrip van het verleden. De cultuur -
wetenschapper Alison Landsberg noemt dergelijke uitingen Prosthetic Memory:
‘kunstmatig’ gecreëerde herinneringen die zeker zo krachtig kunnen zijn als de
‘authentieke’ individuele en sociale herinneringen.16 Geënsceneerde authenti-
citeit neemt daarbij de plaats in van materiële authenticiteit. Museale presentaties
zijn de vorm bij uitstek om ervaring van authenticiteit op te roepen. Kenmerkend
daarbij is dat waar de authenticiteit van het object plaatsmaakt voor beleving er een
geheel eigen dynamiek tot stand komt, zoals Van der Laarse betoogt, waarbij echt-
heid en waarachtigheid nog alleen een virtuele rol spelen.17

Met de Airborne Experience in het museum in Oosterbeek is in die zin een nieu-
we stap gezet in de vormgegeven herinnering.18 Het uitgangspunt is hier de bele-
venis – de geregisseerde ervaring van op een emotie gerichte voorstelling van de
oorlog. Onvermijdelijk discussiepunt daarbij is hoe deze verbeelding van het ver-
leden zich verhoudt tot een verantwoorde historische geschiedopvatting. Histori-
ci en andere deskundigen zijn begrijpelijkerwijs kritisch ten aanzien van museale
presentaties waarin het oorspronkelijke object naar de achtergrond is verdwenen
en een geconstrueerd belevingsbeeld wordt gepresenteerd. Kern van de bezwaren
daarbij zijn ook terug te vinden in het debat over Ankersmits ‘sublieme historische
ervaring’: emotie en inleving staan dikwijls op gespannen voet met opvattingen
over geschiedenis als objectieve wetenschap. Maar volgens de historicus Jay Win-
ter, reflecterend op de wisselwerking tussen memory en history, is het onderscheid
tussen verbeelding en objectieve geschiedschrijving minder stellig aan te brengen
dan ‘traditionele’ historici willen doen geloven. In de verbeelding van het verleden,
zoals die van de Tweede Wereldoorlog, waarbij het accent steeds meer komt te lig-
gen op authenticiteitsbeleving, naderen geschiedenis en herinnering elkaar en zijn
zij nauwelijks los van elkaar te zien. Het accent moet daarom niet op de tegenstel-
lingen worden gelegd, maar juist op de raakvlakken tussen geschiedenis en de her-
innering, betoogt Winter. Immers, ook historici laten zich in hun analyses en
onderzoeken leiden door eigen herinneringen en ervaringen, in onderwerpskeu-
ze of beoordelingen van menselijk gedrag. Al met al hebben de argumenten van
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15 Frank van Vree, ‘Beleef het verleden! De enscenering van de historische ervaring in de popu laire
cultuur’. In: Groniek, nr 180 (2008), p. 269-278.
16 Alison Landsberg, Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of
Mass Culture (New York 2004).
17 Rob van der Laarse, ‘Erfgoed en de constructie van vroeger’, in: Rob van der Laarse (red.), 
Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Amsterdam 2005), p. 4-7.
18 Vgl. Dirk Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking: de geschiedenis van de herinnering aan kamp
Westerbork’, in: Dirk Mulder en Ben Prinsen (red.) Bronnen van herinnering (Hooghalen 1993), 
p. 20-50.



Winter raakvlakken met de aloude opvattingen van Huizinga, namelijk dat ge-
schiedenis afhankelijk is van verbeelding en dat in die verbeelding ervaringen (en
herinneringen) een cruciale rol spelen.19 Met andere woorden, niet alleen de rede
en het gezonde verstand drukken een stempel op de representatie van het verle-
den, maar ook de ervaring en de inleving doen dat.

Geschiedenis, herinnering en authenticiteitsbeleving zijn dus nauw met elkaar
verweven en kunnen in de museale verbeelding geheel met elkaar versmolten ra-
ken. Wezenlijk daarbij is: wat beogen de musea met het oproepen van een authen-
ticiteitsbeleving? Volgens Van Vree drijft de populair-historische cultuur voor een
belangrijk deel op een zorgvuldige enscenering van authenticiteit, met als doel –
en ook hij komt daarbij in de buurt van de sensatie van Huizinga – de toeschouwer
of de consument het gevoel te geven het verleden te ‘ondergaan’. De verbeelding
van het verleden, waarbij zintuiglijke en emotionele ervaringen gestimuleerd wor-
den, kunnen het inzicht in het verleden verruimen. Of, in de woorden van Van
Vree, ‘het verleden moet in zijn “totaliteit” begrepen worden’.20 De vraag is echter
of en hoe een museale verbeelding van het verleden, waarbij het accent op authen-
ticiteitsbeleving ligt, ook daadwerkelijk leidt tot een betekenisvolle beleving, met
als resultaat verdieping van kennis en het verkrijgen van inzicht in bredere ver-
banden. Wat is de praktijk in de musea? Het gevaar dreigt dat de beleving en de en-
scenering, die zo kenmerkend zijn voor hedendaagse visuele cultuur, de overhand
krijgen en dat zij, losgekomen van de context, niet wezenlijk bijdragen aan het ver-
werven van historische inzichten. Essentieel in de musealisering van de oorlog is
hoe invulling wordt gegeven aan de authenticiteitsbeleving. Op emotie gerichte
voorstellingen, waar het onderscheid tussen feit en fictie te veel is vervaagd, of zelfs
volledig is doorgeslagen naar verdichting, dragen niet bij aan een kritische reflec-
tie. Er wordt dan eerder een tegenovergesteld effect bereikt. De geschiedenis wordt
op deze manier teruggebracht tot een reeks op zichzelf staande indrukken en emo-
ties, waar effecten en sensatie een doel op zich zijn geworden. Er is dan sprake van
een kloof tussen de populaire verbeelding en de kennis van dat verleden. Men kan
zich daarbij afvragen of het museum in dat geval nog wel in staat is om inzicht in
het verleden te bieden. De kwestie is in hoeverre de beleving van het verleden bij-
draagt aan het verkrijgen van kennis en inzicht en deze aanzet tot reflectie. Maar
ook, hoe ver kan men gaan met het oproepen van een beleving van een beladen ge-
schiedenis? Wanneer worden er moreel-ethische grenzen overschreden?
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19 Jay Winter, ‘Introduction. The performance of the past: memory, history, identity’, in: Karin
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LEVEND VERLEDEN

Direct na de oorlog was het traditionele openluchtmuseum in de museale cultuur
een aansprekende presentatievorm. Door visualisering werd een beroep gedaan
op de historische beleving. Nagebootste leefomgevingen, van overgebrachte oor-
spronkelijke bouwsels, veelal ingericht als stijlkamers, moesten de bezoeker het
idee geven zich in het verleden te bevinden.21 Het Oorlogsmuseum in Overloon,
dat in 1946 de deuren opende, vertoonde in zekere zin overeenkomsten met een
openluchtmuseum, maar met een belangrijke toegevoegde waarde: het museum
bevond zich op de historische plek zélf. Deze mate van contextuele authenticiteit
versterkte de historische inlevingswaarde aanmerkelijk. Zo kort na de oorlog gaf
de locatie namelijk een zeer realistische indruk van de strijd die daar in september
1944 was geleverd en de gevolgen daarvan. Tegenwoordig is de Slag om Over-
loon, als de hevigste tankslag uit de Tweede Wereldoorlog in West-Europa, in het
collectieve geheugen naar de achtergrond verdwenen, maar in de eerste naoorlog-
se jaren was ‘Overloon’ landelijk een begrip. Het Brabantse kerkdorp werd
destijds het ‘Nederlandse Caen’ genoemd, verwijzend naar de – eveneens vrijwel
uit de herinnering gewiste – beslissende slag na de geallieerde landingen op de
kusten van Normandië in juni 1944 (zie afbeelding 35). Het Franse stadje Caen
werd daarbij geheel weggevaagd. Ook Overloon werd tijdens de gevechten vrijwel
volledig verwoest: van de 326 huizen in het dorp werden er na de bevrijding
slechts twee onbeschadigd aangetroffen. In de media werd destijds de verwach-
ting uitgesproken dat het tot voor kort onbekende Brabantse dorpje wellicht een
even grote internationale bekendheid zou krijgen als Waterloo of het Vlaamse 
Ieper.22

Toen in Overloon het museum werd geopend, waren de restanten en de gevol-
gen van de strijd op het museumterrein en in de directe omgeving nog volop aan-
wezig (zie afbeelding 37). Een verslaggever van De Volkskrant gaf een beeldende 
beschrijving van het museumgebied:
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21 Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem dateert al uit 1918. In de jaren tachtig werd 
het museum nog bedreigd door sluiting als gevolg van teruglopende bezoekersaantallen. Sinds-
dien heeft het museum een opleving gemaakt, in het bijzonder na de eeuwwisseling. De belang-
stelling is toegenomen, onder meer door eigentijdse thema’s als immigratie en emigratie te 
integreren, maar vooral ook omdat de behoefte aan het ondergaan van een authenticiteitsbeleving
is gegroeid. De Association of European Open Air Museum (aeom) definieert de huidige open-
luchtmusea als volgt: ‘scientific collections in the open air of various types of structures, which 
as constructional and functional entities, illustrate settlement patterns, dwellings, economy 
and technology’. http://www.aeom.org/?Open_air_museums:Definition (geraadpleegd 29 juli
2013).
22 ‘Bezoek aan een slagveld. Een oorlogsmuseum in wording’, Nationale Rotterdamsche Courant, 
7 februari 1946 en ‘Een oorlogsmuseum op een slagveld’, Drachter Courant, 12 maart 1946.



Op het heuvelachtige terrein van een wandelpark liggen hot en her de kolos -
sale oorlogsmonsters, welke eens hier dood en verderf braakten. “Jankende
Mina’s” – zoals de Tommies de Duitse granaatwerpers noemden – staan er
tegenover de vervaarlijke vlammenwerpers der Engelschen. Kapotgeschoten
Churchill- en Cromwell-tanks, opgelapte Tigers liggen als lege ijzeren dood-
kisten, doorzeefd en opengescheurd, scheef en weggezakt.23

Het museum trok direct grote belangstelling: in het eerste halfjaar ruim 40.000 be-
zoekers.24 In feite was het een aanzet van wat we de laatste jaren erfgoedtoerisme,
en in dit geval slagveldtoerisme, zijn gaan noemen. Er was een museumgebouw,
waar ook veel oorlogsmaterieel was te bezichtigen, maar een bezoek aan het mu-
seum Overloon was vooral een bezoek aan het slagveld: de historische locatie zelf.
De oorlog kwam voor de bezoeker heel nabij. De beleving van het publiek was na-
genoeg een zintuiglijke ervaring, aldus De Vrije Stem na een bezoek aan Overloon:

Op dezen grond nu is een oorlogsmuseum verrezen, dat zeer vele bezoekers
trekt, des te meer, omdat het is opgericht op de plaats zelve, omdat men daar
de sfeer aanvoelt die een slagveld opwekt. Men hoort hier als het ware het flui-
ten der granaten, het bulderen der kanonnen. Men ziet voor zich de gevechten
van man tot man en ontkomt niet aan den indruk van droefheid over de vele
menschenlevens, die hier zijn geofferd voor de vrijheid van ons dierbare
Nederland.25

Overloon werd een favoriete bestemming voor een dagje uit en voor schoolreisjes.
Het belevingskarakter bleef een belangrijke, zo niet de belangrijkste attractieve
waarde. Menigeen heeft jeugdherinneringen aan het beklimmen van de oorlogs-
voertuigen, waarbij de fantasie de vrije loop kreeg. Door de jaren heen vervaagden
de zichtbare sporen in het landschap en werd het oorlogstuig een uitstalling in een
netjes aangeharkt museumpark. De ecologische structuur veranderde het ‘tast-
baarheidgehalte’ van de historische overblijfselen. Met de komst van het Marshall
Museum naar Overloon in 2006 werd het meeste oorlogsmaterieel dat nog in de
open lucht stond verplaatst naar een nieuw opgetrokken museumhal, waardoor
het ‘tastbaarheidsgehalte’ verder werd verkleind.

Kort na de bevrijding kwam een realistische verbeelding van de oorlog ook in an-
dere uitingen voor. Zo was het uitvoeren van ‘levende geschiedenis’ van de Twee-
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24 De eerste drie jaar trok Overloon ruim 150.000 bezoekers. Archief Stichting Oorlogsmuseum
Overloon.
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de Wereldoorlog en daarmee het oproepen van een authentieke beleving terug te
vinden in groots opgezette ‘schouwspelen’. Al op 31 augustus 1945, de eerste Ko-
ninginnedag na de bevrijding, werd als hoogtepunt en tevens als afsluiting van de
bevrijdingsfestiviteiten van de zomer van 1945 het openluchtspel Het drama der be-

zetting opgevoerd. Naar een script van A. den Doolaard en geregisseerd door Carel
Briels, voerden meer dan duizend mensen in het met 50.000 toeschouwers uitver-
kochte Olympisch Stadion in Amsterdam taferelen op die facetten van de oorlog
belichtten. Veel van de deelnemers speelden zichzelf: militairen, spoorwegbe-
ambten, verzetslieden en ook geallieerde militairen. De herkenbaarheid van het
getoonde was voor het publiek groot. In overeenstemming met het gangbare ge-
schiedbeeld was de strekking van het spel helder: het nietige land dat door de 
oppermachtige vijand werd overrompeld, maar zich met man en macht verzette
en geestelijk ongebroken bleef. Vliegtuigen van de raf en de Nederlandse lucht-
macht vlogen over het stadion en strooiden bloemen uit. Ter afsluiting legden
kroonprinses Juliana en prins Bernhard een krans bij een wit kruis dat de Grebbe-
berg moest verbeelden. Daarmee werden de gesneuvelde militairen in de mei-
dagen van 1940 en de gevallenen uit het verzet herdacht.26 Het jaar daarop werd op
4 mei in hetzelfde, eveneens uitverkochte stadion een soortgelijk spektakelstuk
opgevoerd: Het Spel der bevrijding.27 Het waren voorstellingen van het verleden die
overeenkomsten vertonen met het begrip re-enactment dat in de huidige histori-
sche cultuur opgeld doet: het naspelen en doen herleven van momenten uit de ge-
schiedenis.28

De verbeelding van de oorlog in toneelvorm werd in Friesland in combinatie
met de reizende tentoonstelling Strijdend Friesland gepresenteerd. Georganiseerd
door de Vereniging Friesland 1940-1945 was vanaf september 1946 in opeenvol-
gende Friese steden de tentoonstelling te zien, terwijl ’s avonds het ‘tafereelenspel’
Den Vaderlandt Ghetrouwe van J.P. Wiersma werd opgevoerd. Het stuk bracht in
tweeëntwintig scènes ‘de geestelijke achtergrond van het verzet’ tot uiting (zie af-
beelding 36).29 In enkele scènes gebeurde dit op dusdanig lichtvoetige wijze dat de
Friese editie van de communistische De Waarheid bedenkingen uitte. De kritiek
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26 Zie nps tv-serie De oorlog, aflevering 9 (2011) voor historische filmbeelden: http://www.aden-
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betrof onder meer de uitbeelding van de aftocht van de Duitse bezettingsmacht en
de Landwacht aan het eind van de oorlog: ‘Als komische noot viel dit te bewonde-
ren, doch gezien het leed, wat deze mensen ons volk hebben aangedaan, valt niet
te ontkennen dat hier in dit tafereel wel met een licht gebaar over heen gestapt is.’30

Ondanks deze kritische noot voerde in de betreffende recensie de bewondering
voor de overtuigende verbeelding van de gebeurtenissen de boventoon. Na be-
zichtiging van de expositie en het aanschouwen van de voorstelling in de Friese
hoofdstad eindigde het artikel met: ‘Friesland en in het bijzonder Leeuwarden
hebben als het ware in gedachten nog eens de bezetting doorgemaakt.’31

In verschillende tentoonstellingen kort na de bevrijding werd gebruik gemaakt
van bepaalde presentatiemiddelen om de oorlogsgeschiedenis concreter en tast-
baarder te maken. In de hiervoor genoemde Friese tentoonstelling Strijdend Volk

werden toegangsbewijzen verkocht in de vorm van een Ausweis. Voor tien cent
extra kreeg men een nagemaakte stempel met handtekening.32 De tentoonstelling
Weerbare Democratie (1946) in Amsterdam toonde op realistische wijze het ant-
woord van het verzet op de administratieve maatregelen van de bezetter om de
samenleving onder controle te krijgen. Leerlingen van een grafische school maak-
ten ter plaatse vervalsingen van officiële documenten op een manier zoals dat ook
in de oorlog gebeurde. Premier Schermerhorn, die de expositie opende, kreeg als
eerste een op naam gesteld ‘vervalst’ Ausweis uitgereikt.33

Het genre van beeldende historische schouwspelen over de oorlog, zowel de
massaspelen als kleinschaliger opvoeringen, raakte spoedig uit de mode. Hiervoor
in de plaats kwamen met name speelfilms over oorlog en bezetting. Recentelijk
lijkt de levendige ‘opvoering van de oorlog’ echter een heropleving door te maken.
Zo is de groots opgezette musicaluitvoering van Soldaat van Oranje een ongekend
succes en is in het voorjaar van 2014, in het speciaal voor deze gelegenheid ge-
bouwde theater in Amsterdam, het verhaal van Anne Frank als spektakelstuk in
première gegaan.34 Maar ook op minder grootschalig niveau is de belangstelling
voor uitvoering van ‘levende oorlogsgeschiedenis’ weer populair. Mede georgani-
seerd door het Fries Verzetsmuseum vond in de zomer van 2013 op de historische
locatie van de binnenplaats van de gevangenis de Blokhuispoort, onder grote pu-
blieke belangstelling, de opvoering van het openluchtspel De Overval plaats. In
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30 ‘“Strijdend Volk”. De illegaliteit voor het voetlicht’, De Waarheid (Friese editie), 9 februari 1946.
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was (George Stevens, 1959), en er werden drie grote succesvolle Nederlandse toneelproducties van
‘Het dagboek van Anne Frank’ gerealiseerd (1956, 1985 en 1995).



ruim twee weken zagen duizenden toeschouwers een toneelspel met musicalele-
menten over de bevrijdingsactie, door het verzet, van gevangenen uit de Leeuwar-
dense gevangenis in december 1944. Vanaf het betreden van de historische locatie,
waar in Duitse uniformen gestoken acteurs strak in het gelid de wacht hielden, ver-
plaatsten de bezoekers zich terug in de tijd. Of zoals de Leeuwarder Courant schreef:
‘Jim spylje it, wy belibje it’ (‘Jullie spelen het, wij beleven het’).35

CONFRONTEREN DOOR CHOQUEREN

De eerste werkelijk grote museale presentatie werd in 1960 gerealiseerd door de
herinrichting van het museumgebouw van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmu-
seum in Overloon. De inhoudelijke invulling ging uit van een historisch overzicht
van de oorlogsjaren. Objecten maakten deel uit van de opstelling, maar van evoca-
tieve presentatiemiddelen werd niet of nauwelijks gebruikt gemaakt. Het nieuwe
museumgebouw werd ook niet voor niets aangeduid als een documentatiecen-
trum. De presentatie had, zoals hiervoor al aangeduid, veel weg van een ruimtelijk
geschiedenisboek.

Met de komst van een aantal nieuwe oorlogsmusea vanaf de jaren tachtig wer-
den de museale instellingen een belangrijk verlengstuk van het geschiedenison-
derwijs en kwam vanuit Den Haag de nadruk sterk op de moreel-ethische beteke-
nis van de geschiedenis te liggen. Vanuit een educatieve taakstelling en een more-
le missie presenteerden musea op serieuze wijze feiten en gebeurtenissen die
moesten informeren en kennis en inzicht opleverden. De focus lag op de ‘grote’ ge-
schiedenis. Voor individuele gebeurtenissen en lotgevallenen was er relatief wei-
nig aandacht. Inhoudelijk kregen de aspecten vervolging en terreur meer accent.
De museale oorlogsinstellingen vroegen zich daarbij af: hoe en in welke mate het
(jeugdige) publiek te confronteren met schokkende beelden? Vanuit educatief
oogpunt werd sterk betwijfeld of het tonen van aangrijpende foto’s van concen-
tratiekampen, martelingen en ander geweld een geschikte didactische over-
drachtsvorm was. Hierbij moest overigens niet alleen rekening gehouden worden
met de impact op een jeugdig publiek, maar ook met de gevoelens van overleven-
den en nabestaanden. Op geen enkele wijze mocht de aandacht met ‘gruwel-sen-
satie’ in verband worden gebracht.

In het Verzetsmuseum Friesland werden principieel geen schokkende beelden
getoond. Desgevraagd herinnert de toenmalige conservator Gerk Koopmans zich
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het motief om hier stelselmatig van af te zien als volgt: ‘De wankelmoedigen, de ge-
makkelijk beïnvloedbare bezoekers, de ongezonde denkers, komen door het zien
van gruwelijkheden alleen maar op verkeerde gedachten en dat is niet wat we na-
streven’. Bovendien, zo vervolgt Koopmans, de bezoekers die niet voor deze ge-
dachte ontvankelijk zouden zijn, ‘de goede bezoekers, die weten het wel en hebben
de gruwelijke beelden niet nodig’.36

Anders dan andere beeldbepalende musea toonden het Herinneringscentrum
Kamp Westerbork en het Oorlogsmuseum in Overloon wel schokkende beelden.
In het centrum Westerbork gebeurde dit op terughoudende wijze. Aan het eind
van de door directeur Harry Paape van het riod samengestelde vaste tentoon-
stelling was een paneel met daarop foto’s van de kampen opgenomen. Op twee
foto’s waren lijken te zien. Direct na zijn aanstelling bij het centrum in 1986 onder-
nam Dirk Mulder pogingen om dit paneel gewijzigd te krijgen. Mede gebaseerd op
zijn eigen onderwijservaring vond hij dat het tonen van gruwelen zou bijdragen
aan ongevoeligheid en afstomping. Korte tijd na zijn indiensttreding werd het pa-
neel uit de expositie verwijderd. Voor Mulder was het een principiële kwestie.37 Hij
nam zelfs het initiatief de kwestie van het representeren van de Holocaust in edu-
catief perspectief voor collega’s uit het veld aan de orde te stellen op twee door het
herinneringscentrum georganiseerde symposia.38

Overloon ging in die tijd als enige van de beeldbepalende museale instellingen
minder ingetogen om met het tonen van de gruwelijkheden van de Holocaust. In
de vaste inrichting, die midden jaren tachtig werd gerealiseerd, kreeg de vernieti-
ging in een afzonderlijk, verduisterd kabinet aandacht. In dit deel van de presen-
tatie, dat nog altijd ongewijzigd te zien is, geven in een tegenlichtpresentatie
zestien grote foto’s onverholen een indringend beeld van de nietsontziende nazi-
terreur in de kampen. In een vitrine in het midden van het vertrek bevindt zich een
aangrijpend object: het enige in West-Europa aangetroffen deel van de ‘doden-
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36 Mededeling van Gerk Koopmans, conservator c.q. directeur van het Verzetsmuseum Friesland
van 1986 tot 2006, 6 augustus 2013.
37 Mededeling van Dirk Mulder, directeur herinneringscentrum Kamp Westerbork, 5 augustus
2013.
38 Het Herinneringscentrum organiseerde in die jaren twee conferenties: ‘Lesgeven over de Holo-
caust. Uitgangspunten, beperkingen en didactische mogelijkheden’ (1987) en ‘De oorlog dichtbij
huis. Lokale en regionale geschiedenis in het lesgeven over de oorlogs- en bezettingstijd’ (1988). De
bijdragen zijn gepubliceerd in Educatieve Reeks 1 (Hooghalen, 1987, 2e druk 1989) en 2 (Hooghalen
1989). De destijds geformuleerde uitgangspunten zijn tot op de dag van vandaag de basis gebleven
voor het educatieve beleid van het Herinneringscentrum.
39 Het Auschwitz-complex was zowel vernietigingskamp als werkkamp. In de dodenboeken zijn 
alleen de omgebrachte gedeporteerden geregistreerd, die als ‘bewoner’ van het kamp gedwongen
werk moesten verrichten. De gedeporteerden die bij aankomst op de Rampe rechtstreeks naar de
gaskamers zijn gestuurd, werden niet als gevangenen van het kamp beschouwd en werden niet 
geregistreerd in de Sterbebücher.



boeken’ van Auschwitz. In deze reeks Sterbebücher werden dagelijks de doden in het
Arbeitslager geregistreerd.39 Een gefingeerde doodsoorzaak moest de misdaad ver-
bloemen. Als een tastbaar bewijs van het onvoorstelbare en om hiervan te kunnen
getuigen, heeft een overlevende van het kamp tijdens de repatriëring naar Neder-
land het zware boekwerk wekenlang met zich meegezeuld.40

De geschiedenis van de vervolging, de internering en de Holocaust kreeg in
Overloon nog meer gewicht met de uitbreiding van een apart Kampengebouw in
1991. Hier werd het lot van gevangenen in concentratiekampen in Europa en Zuid-
oost-Azië getoond. Anders dan in de vaste opstelling ging deze presentatie uit van
een meer evocatieve benadering. Er werd een beklemmende sfeer opgeroepen
door schokkende foto’s aan de wanden en door op zuilen geplaatste teksten van
verklaringen van overlevenden met gruwelijke details. Een beeldengroep van ske-
letachtige wezens, opgesteld door de gehele tentoonstellingsruimte, droeg bij aan
een beklemmende sfeer. Die werd nog eens versterkt door een sombere belichting,
maar vooral ook door het gebouw zelf: een soort bunker ingegraven in een heuvel,
een gesloten ruimte zonder ramen en deuren. De objecten in de vitrines vielen vrij-
wel in het niet door de indrukken die door de ruimte werden opgewekt. Overloon
zocht met de presentatie nadrukkelijk de confrontatie: choqueren om te confron-
teren.

En choqueren deed het museum. Bij de voorbereidingen van de inrichting van
het Kampengebouw werd het plan naar buiten gebracht authentiek mensenhaar
van slachtoffers uit Auschwitz tentoon te stellen. Gedeporteerden werden bij aan-
komst in het kamp kaalgeknipt. Het haar – bij elkaar vele duizenden kilo’s – werd
in Duitsland industrieel verwerkt en onder meer gebruikt als vulling van kussens.
In Auschwitz zelf werden en worden nog steeds grote hoeveelheden haar getoond.
Het voornemen ook in Nederland enige stukjes haar van gedeporteerden te laten
zien resulteerde in nationale verontwaardiging.

De commotie was een feit toen het Oorlogsmuseum Overloon, onbewust van
het effect ervan, een persbericht liet uitgaan waarin werd meegedeeld dat op 11 ju-
li 1990 de ambassadeur van Polen aan het museum zal overdragen ‘[...] een unieke
reeks authentieke voorwerpen uit het voormalige concentratie- en vernietigings-
kamp Auschwitz, zoals britsen, tafels, stoelen, eetgerei, kampkleding en schoeisel,
afgeknipt mensenhaar en blikken Zyklon b-gas’ (zie afbeeldingen 38 en 39).41 Het
betrof een langdurige bruikleen van het Poolse Staatsmuseum Auschwitz, dat niet
eerder originele objecten aan een buitenlands museum had uitgeleend, aldus het
persbericht. De media vielen direct over het tonen van het mensenhaar. Gevraagd
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40 Het riod heeft het object in 1984 in langdurige bruikleen afgestaan aan het Oorlogsmuseum 
Overloon.
41 Irene Dikkers, ‘Emotie rond relicten Auschwitz’, Sta een ogenblik stil ..., Uitgave Nationaal 
Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon, nr. 3, november 1990.



om een toelichting liet directeur Stef Temming weten dat het een ‘moeilijke
kwestie’ was om een dergelijk object te exposeren: ‘Het gaat slechts om een paar
gram haar, maar niets is ongelooflijker dan de werkelijkheid, en de overtuigings-
kracht ligt in het tonen van die werkelijkheid. Bovendien denk ik dat je in deze tijd,
waarin de mensen zo gewend zijn aan schokkende beelden, het publiek slechts
leert door keiharde confrontatie.’42 Op de voorpagina berichtte De Telegraaf de eer-
ste spontane reactie van de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, 
A. Fels-Kupferschmidt, op het voornemen van het museum: ‘Afschuwelijk en bij-
zonder onkies tegenover de slachtoffers’.43

De toon was daarmee gezet. Bij het museum kwamen op één dag meer dan hon-
derd verontwaardigde telefonische reacties binnen. Stichting Joods Maatschap-
pelijk Werk ageerde en ook het Centrum ’45 riep op af te zien van exposeren. Di-
recteur Judith Belinfante van het Joods Historisch Museum liet weten dat het ten-
toonstellen van afgeknipt haar van slachtoffers van Auschwitz in haar museum ‘ab-
soluut uitgesloten zou zijn’44 en het commentaar van het Nieuw Israelitisch Week-

blad (niw) luidde in één woord: ‘onsmakelijk’.45 Na de eerste commotie stuurde de
voorzitter van het Auschwitz Comité een telegram naar de directeur van Overloon
waarin ze nog eens aangaf het tonen van haar ‘misplaatst’ te vinden:

Het hoort niet in Overloon, dat haar hoort in Auschwitz. Natuurlijk begrijp ik
dat een museumbezoeker door een harde confrontatie wordt aangesproken.
Maar er zijn grenzen. Een stukje huid uit Auschwitz in het museum in Over-
loon ligt ook gevoelig, maar dat is van één individu. Een pluk haar kan van 
iedereen zijn. Velen zullen denken: misschien is het wel haar van mijn vader.
Ik vind dat te ver gaan.46

Op zoek naar de grenzen van wat ethisch aanvaardbaar is om in een museum te
kunnen presenteren, was die grens met het tonen van menselijk haar uit Ausch-
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42 ‘Boosheid over tonen haar uit Auschwitz’, Het Parool, 10 juli 1990.
43 Jos Hagers, ‘Voorzitster Auschwitz Comité: “Afschuwelijk en onkies”. Museum gaat haar en
stukjes getatoeëerde huid exposeren’, De Telegraaf, 10 juli 1990.
44 Reactie van Judith Belinfante in het Radioprogramma echo, 10 juli 1990. Geciteerd in: Irene
Dikkers, ‘Emotie rond relicten Auschwitz’, Sta een ogenblik stil ..., Uitgave Nationaal Oorlogs- en 
Verzetsmuseum Overloon, nr. 3, november 1990 en Jos Hagens, ‘Museum twijfelt nu over expositie
resten Auschwitz-slachtoffers’, De Telegraaf, 11 juli 1990.
45 ‘Onsmakelijk’, niw commentaar, 13 juli 1990. Het redactionele commentaar luidde onder
meer: ‘Hoofdhaar uit Auschwitz hoort niet in Overloon. Het hoort op de plaats waar de gruwelen
zijn gepleegd. In Auschwitz. Daar alleen heeft het de juiste zeggingskracht. In exposities daarbuiten
is het sensatie.’
46 Geciteerd in: ‘Oorlogsmuseum twijfelt over tentoonstellen van plukje haar’, Trouw, 11 juli 
1990.



witz kennelijk overschreden.47 De directie van Overloon besloot haastig af te zien
van exposeren. Persoonlijk was Temming niet overtuigd van de tegenargumen-
ten, maar, zo liet hij weten:

Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen te kwetsen. Als de vroegere
kampbewoners zoveel emotionele problemen hebben met dat onderdeel van
de tentoonstelling, dan zie ik ervan af. Die mensen vormen mijn achterban en
daar wil ik niet van vervreemden.48

Eenzelfde discussie werd kort daarop ook in Washington gevoerd. Het nieuw op te
richten United States Holocaust Memorial Museum zag na een interne discussie
eveneens af van het voornemen menselijk haar van slachtoffers uit Auschwitz te
exposeren. Voorstanders vonden dat met het tonen ervan het proces van ‘ont-
menselijking’ niet duidelijker verbeeld kon worden. Tegenstanders vonden een
dergelijke presentatie evenwel respectloos omdat menselijk haar een innate sanc-

tity van een menselijk lichaam is. Zij waren de mening toegedaan dat daarmee de
expositie zou verworden tot een gruwelkabinet en de waardigheid van de doden
ernstig werd aangetast. Het object ‘menselijk haar uit Auschwitz’ bevindt zich in
Washington nog altijd in het depot en wordt (nog) niet tentoongesteld. Als alter-
natief is er een foto van een hoeveelheid afgeknipt haar te zien en wordt er een foto
getoond van kaalgeschoren vrouwen die op appèl staan.49

In Overloon voorzagen de plannen voor de nieuwe presentatie in het Kampen-
gebouw overigens ook in het tentoonstellen van een stukje menselijke huid van
een voormalige concentratiekampgevangene, met daarop het door de nazi’s ge -
tatoeëerde kampregistratienummer. Voorzitter Fels-Kupferschmidt van het
Ausch witz Comité refereerde hier al aan in haar commentaar. Een kampoverle-
vende die na de oorlog het gehate nummer liet verwijderen, stond het af aan het
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47 In 2008 heeft het bestuur van de Museumvereniging op advies van de Ethische codecom -
missie voor musea een ‘gedragslijn voor museale beroepsethiek’ opgesteld. De commissie volgt
hierin de ethische uitgangspunten van het icom Ethics Committee, geformuleerd in 2004. Artikel
4.3 heeft betrekking op het ‘tentoonstellen van gevoelig materiaal’. ‘Bij het tentoonstellen van
menselijke resten en materiaal met een religieuze betekenis worden professionele maatstaven 
in acht genomen en worden de belangen en overtuigingen van de gemeenschap, etnische of reli-
gieuze groep, waartoe de voorwerpen behoorden, geëerbiedigd. Zij worden getoond met omzich-
tigheid en met respect voor de algemene gevoelens van menselijke waardigheid’. http://www.
museumvereniging.nl/Portals/0/Assets/Voor%20leden/EthischeCode_20112006.pdf (geraad-
pleegd 31 augustus 2013).
48 Jos Heymans, ‘“Ik ben niet gezwicht, maar ik laat m’n achterban niet in de steek”’, Limburgs 
Dagblad, 14 juli 1990.
49 Katrin Pieper, Die Musealisierung des Holocaust. Das Jüdische Museum Berlin und das u.s. Holocaust
Memorial Museum in Washington d.c. (Keulen 2006), p. 140, 146.



museum.50 Uit voorzorg voor mogelijke nieuwe commotie besloot het museum
ook dit object niet op te nemen. Maar toen het Kampengebouw in het voorjaar 1991
werd geopend, was het stukje huid op sterk water toch in de presentatie opgeno-
men, zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven. In de media leidde dit niet op-
nieuw tot publieke opwinding.

De opschudding over de kwestie in Overloon had tot gevolg dat de beeldbe -
palende Nederlandse museale oorlogsinstellingen zich andermaal richtten op 
de vraag: wat moet de bezoeker zich na zijn rondgang herinneren, hoe wordt de 
geschiedenis van de Holocaust zo goed mogelijk voor het voetlicht gebracht en
welke educatieve betekenis is daaraan te verbinden? Daaraan gekoppeld was de
vraag wat de meerwaarde is van het tonen van gruwelijke beelden van de ver-
schrikkingen. Dat deze thematiek actueel was blijkt uit de instelling in 1990 van 
de leerstoel Sjoa-educatie aan de Universiteit van Amsterdam. Docent en on -
derwijsdeskundige Ido Abram werd aangesteld als bijzonder hoogleraar in de
‘Educatie van en na de Sjoa’.51 Vanuit zijn nieuwe functie argumenteerde hij dat
het expliciet tonen van de wreedheden en het leggen van het accent op de ver-
schrikkingen van de vervolging een negatief effect zouden sorteren. Abram achtte
het een misvatting te veronderstellen dat als gruwelijkheden in alle hevigheid ge-
toond worden, herhaling van de geschiedenis kon worden voorkomen. Gruwelen
schrikken niet noodzakelijkerwijs af: ‘Meestal is het tegendeel het geval: ellende
verbittert eerder dan dat het verrijkt’. Sterker: het leggen van het accent op men-
selijke wreedheden zou wel eens nieuwe wreedheden kunnen oproepen. Bar-
baarsheid stoot niet alleen af, maar trekt ook aan. Abram beargumenteerde voorts
dat te veel aandacht voor extreme wreedheden, kleine wreedheden minder erg
doen lijken. Dit gebeurt als het extreme tot norm wordt verheven, en alles in het
perspectief van de verschrikkingen van de Holocaust wordt geplaatst. Zijn plei-
dooi richtte zich op het inbedden van educatie over de Sjoa in een veel bredere con-
text, ‘waarin ook “mildere” en algemene vormen van vooroordeel en discrimina-
tie behandeld worden’.52
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50 De schenker is lang anoniem gebleven. Later bleek het relict afkomstig te zijn van Bill Minco
(1922-2006), oud-verzetsman en overlevende van de concentratiekampen Mauthausen, Auschwitz
en Dachau. Na de oorlog was Minco voorzitter van de Stichting Geuzenverzet en voorzitter van 
de Nationale Federatieve Raad Voormalig Verzet Nederland. Minco was destijds voorzitter van de 
inrichtingscommissie van het Kampengebouw Overloon. Bill Minco, Koude voeten. Begenadigd tot 
levenslang. Het relaas van een joodse scholier uit het Geuzenverzet. Oranjehotel – Untermassfeld – Maut -
hausen – Auschwitz – Dachau (Nijmegen 1997), p. 92.
51 ‘Leerstoel Ido Abram voor onderzoek Sjoa-educatie’, niw, 12 mei 1989.
52 Ido Abram ‘Educatie van en na de Sjoa’, in: Tora met hart en ziel. Artikelen aangeboden aan Yehuda
Aschkenasy bij zijn 65e verjaardag (Baarn, 1989), p. 85-96. Zie ook I.B.H. Abram., ‘Lesgeven over de jo-
denvervolging 1933-1945’ in: D. Mulder (red.), Lesgeven over de Holocaust: uitgangspunten, beperkingen
en didactische mogelijkheden (Hooghalen 1989), p. 25-38.



De opvattingen van Abram vonden navolging in het onderwijs, alsook in de mu-
seumwereld. Vrijwel alle beeldbepalende oorlogsmusea zagen af van het expose-
ren van de meest gewelddadige beelden. Het benadrukken van extreem geweld zou
eerder afschuw oproepen dan inzicht. De instellingen gingen ook niet mee in een
bevoogdende tussenoplossing zoals gangbaar zou worden in het United States
Holocaust Memorial Museum in Washington dc. Om al te jeugdige bezoekers te
behoeden voor de invloed van extreme (film)beelden, werden deze getoond achter
hoge, zogenoemde privacy walls. Deze constructie was een ‘voorzorgsmaatregel’,
maar plaatste tegelijk het publiek in een soort voyeursrol.53

Uit een publieksonderzoek onder zes beeldbepalende oorlogsmusea naar de ef-
fecten die uitgaan van museale presentaties van de Tweede Wereldoorlog, in 1992
uitgevoerd door studenten museumcommunicatie van de Reinwardt Academie,
kwam naar voren dat het publiek zelf destijds minder moeite leek te hebben met
een confrontatie met harde beelden. Bijna tweederde van de respondenten vond
het juist nodig dat oorlogsmusea bezoekers confronteren met schokkende beel-
den. Als belangrijkste reden werd opgegeven dat het tonen van wreedheden kan
dienen als ‘waarschuwing’ voor de naoorlogse generatie. Ook werd aangegeven dat
dergelijke beelden ‘het beste bijblijven’. Bijna de helft was van mening dat derge-
lijke beelden de waarheid spreken en dat ‘het museum ons niets mag onthouden’.
Op basis van deze bevindingen lijkt het er sterk op dat wat de pedagogen en mu-
seumdeskundigen wenselijk achtten, namelijk terughoudendheid ten aanzien van
het in aanraking brengen met gewelddadige beelden, door het publiek anders werd
ervaren. Een derde van de respondenten maakte nog wel de kanttekening dat de
musea gedoseerd met het tonen van wreedheden moesten omgaan: te veel zou 
verkeerd kunnen uitwerken.54 Hoe representatief het betreffende onderzoek ook
moge zijn, de oorlogsmusea hebben niet de bevindingen van het publiek als uit-
gangspunt genomen. Uit ethische en opvoedkundige overwegingen gaven de mu-
sea, eenzijdig en aanbodgericht, invulling aan deze problematiek in hun presenta-
ties.

Uiteindelijk ging dus alleen Overloon over tot het expliciet exposeren van
schokkende foto’s en was het museum bereid betwiste objecten op te nemen. Het
museum wilde de bezoeker als met een ‘mokerslag’ treffen, zoals Temming het
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53 Katrin Pieper, Die Musealisierung des Holocaust, p. 138, 147.
54 Astrid Roquas en Machteld Troelstra, ‘Pas als alle mensen dood zijn. Het verslag van een onder-
zoek naar de maatschappelijke functie van Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea’, onderzoek in
het kader van de opleiding museumcommunicatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kun-
sten/Reinwardt Academie (niet gepubliceerd, Wageningen 1992), p. 29-32 en 60. Het onderzoek is
gebaseerd op de reacties van 168 respondenten. Bij het onderzoek waren zes museale oorlogsinstel-
lingen betrokken: Anne Frank Huis, Verzetsmuseum Amsterdam, Nationaal Oorlogs- en Verzets-
museum Overloon, Verzetsmuseum Friesland, Verzetsmuseum Zuid-Holland en Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork.



omschreef.55 In het presenteren van een beeld van de terreur was Overloon bereid
verder te gaan dan de collega-instellingen. De Holocaust was de grootste misdaad
van Hitler c.s. en uniek in de wereldgeschiedenis door de schaal waarop deze
plaatsvond. Waar de Jodenvervolging uiteindelijk toe leidde, zou ook moeten wor-
den getoond en niet alleen de weg daar naar toe. De beelden van de vernietiging
zijn confronterend en roepen vaak zeer heftige emoties op. Door het weglaten van
gruwelijke beelden om de bezoeker te beschermen bestaat echter de kans dat de ge-
schiedenis van vervolging en vernietiging wordt afgezwakt, ongeachte welke (ook
politieke) motieven hieraan ten grondslag liggen. Van der Laarse spreekt in de con-
text van een huidige tendens naar universalisering van de Holocaust van een ‘de-
historicization of the genocidal past’.56

Met de meest recente museale presentaties lijkt echter de terughoudendheid
ten aanzien van het onverbloemd laten zien van de ergste verschrikkingen, bij som-
mige musea te hebben plaatsgemaakt voor een behoefte aan ‘truthfinding’: de ge-
schiedenis in zijn ‘ware aard’ tonen, en demaskeren.57 Daarnaast is ongetwijfeld
van invloed dat in de tegenwoordige samenleving het tonen van (extreem) geweld
via de media en andere communicatie-uitingen een meer voorkomend verschijn-
sel is. Zo wordt in de eerste zaal van het huidige Fries Verzetsmuseum het publiek
geconfronteerd met een aangrijpend beeld: in de Oekraïne wordt aan de rand van
een massagraf, waar lijken zichtbaar zijn, een Joodse man met de doodsangst in de
ogen, omringd door toekijkende Duitse ss’ers en soldaten, door het hoofd ge-
schoten. In een vorige presentatie was een dergelijk beeld niet te zien. Ook het Ver-
zetsmuseum Junior in Amsterdam toont nu onomwonden de vernietiging in de
kampen. In een verduisterd, onheilspellend vertrek, dat te bereiken is door het
openschuiven van een deur in de vorm van een treinwagendeur, laten filmbeelden,
aangevuld met ingekleurde animatiebeelden, de gebeurtenissen in een kamp als
Auschwitz zien: de aankomst, de selectie, de terreur en de vernietiging. Uiteraard
staat of valt deze vorm van ‘truthfinding’ met de mate waarin zo’n shockerende
presentatie wordt getoond in een (historische) context met al zijn gelaagde inter-
pretaties, die dui delijk maken dat de Holocaust meer is dan alleen een stapel lijken.
Tijdens de openingsbijeenkomst van het Verzetsmuseum Junior op 16 oktober
2013 werd terloops aangestipt dat de samenstellers ervan overtuigd zijn dat ook de
uiterste consequenties van de vervolging getoond moesten worden. De bezwaren
dat deze voor de jeugdige bezoeker aangrijpend zijn en wellicht ‘een slapeloze

258 5 authenticiteit en verbeelding

55 Beatrice Jongkind, ‘Een mokerslag voor Overloon. Oorlogsmuseum stelt haar uit vernietigings-
kamp Auschwitz niet tentoon’, Trouw, 12 juli 1990.
56 Rob van der Laarse, ‘Beyond Auschwitz? Europe’s Terrorscapes in the age of Postmemory’, in:
Marc Silberman and Florence Vatan (ed.), Memory and Postwar Memorials. Confronting the Violence 
of the Past (Studies in European Culture and History 2013), p. 84.
57 A.v. p. 82-85.



nacht’ kunnen opleveren, wogen daar in hun ogen niet tegenop: ‘daar zijn de ge-
beurtenissen te belangrijk voor’.58

GEVOELIGHEDEN EN COMPROMISSEN

De opwinding over het voornemen menselijk haar uit Auschwitz te exposeren had
tot gevolg dat de museale oorlogsinstellingen bij hun presentaties in de jaren 
negentig – nog meer dan voorheen – rekening hielden met de gevoelens van oor-
logsgetroffenen en hun verwanten. Dit betrof niet alleen het exposeren van ‘men-
selijke resten’, maar ook het oproepen van wat we nu authenticiteitsbeleving noe-
men. Voor het Herinneringscentrum Kamp Westerbork was dit begin jaren 
negentig een actuele zaak in verband met het maken van plannen voor de her -
inrichting van het voormalig kampterrein. Bij de Stichting Voormalig Kamp Wes -
terbork leefde de wens de herinneringen aan het kamp beter zichtbaar te maken.
Het inrichtingsplan van de stichting uit 1990 liet zien dat niet gekozen werd voor
een reconstructie van de oude oorlogssituatie, maar voor het op enkele plaatsen op
symbolische wijze aangeven van de oorspronkelijke historische plekken.59 Dit
voornemen leverde bij voorbaat kritiek op. Zo zou het terrein wel eens een open-
luchtmuseum kunnen worden, vreesde het Dagblad van het Noorden.60 Vooral het
niw, in de persoon van hoofdredacteur Mau Kopuit, verweerde zich in januari
1991 tegen elke mogelijke vorm van ‘nabouwen’ van het kamp: een reconstructie
getuigde niet van goede smaak. Kopuit vreesde dat dit onvermijdelijk zou leiden
tot

een Zaanse Schans van de vernietiging. [...] Men moet er niet aan denken wat
in het kader van de reconstructie kan worden bedacht om het vroegere kamp
voor huidige en toekomstige bezoekers zo echt en zo aanschouwelijk mogelijk
te maken. Alleen of in samenwerking met de ns.

De herinnering levend houden viel te prijzen, maar niet tegen elke prijs, aldus een
verontwaardigde Kopuit in het hoofdredactioneel commentaar van het weekblad.
Als barakken worden herbouwd is ‘de prijs te hoog, de smaak te bitter en het re-
sultaat te onecht’.61 In de media was de reactie van Kopuit het meest uitgesproken.

259
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Het is echter twijfelachtig of zijn op voorhand geuite bezwaren breed gedragen
werden. Het Herinneringscentrum had zich, voordat het aan de onderneming be-
gon, veel moeite getroost de wensen en gevoeligheden van betrokkenen te peilen.
Na toetsing van de verschillende meningen kwam het centrum tot de conclusie dat
tijd en omstandigheden rijp waren voor een meer inzichtelijke invulling van de lo-
catie, zoals verwoord in het inrichtingsplan.62

Hoe dan ook zou het traject van de inrichting van het voormalig kampterrein een
proces van spitsroeden lopen worden. De eerste reacties maanden de inrichters al
tot nog meer omzichtigheid en overleg met direct betrokkenen. Directeur Dirk
Mulder sprak later over meer dan honderd vergaderingen en het raadplegen van
talloze instanties, groepen en stichtingen.63 De inrichtingscommissie opereerde
onafhankelijk en zelfstandig, maar, zo benadrukte Mulder, er werd wel voortdu-
rend rekening gehouden met de herinnering van de slachtoffers. Onnodig kwetsen
diende te worden voorkomen.64 Het terrein moet een waardige plek van herinne-
ring, herdenking en bezinning zijn, zo vermeldde het inrichtingsplan. Want voor
alles werd de belangrijkste doelgroep uiteindelijk gevormd door de mensen die
sterk emotioneel bij het kamp betrokken waren: de oud-kampbewoners en hun
verwanten, en nabestaanden van de slachtoffers. Een andere belangrijke doelgroep
waren scholieren. Een bezoek aan het kampterrein van jong publiek werd gezien
als een aanvulling op de ontvangst in het Herinneringscentrum. Voorts wilde Mul-
der ook passanten informeren: ‘We willen de toevallige toeristen die hier wande-
len in de bossen wijzen op de historische plek waarop ze zich bevinden. Het was
hier een geliefde plek om argeloos je huifkar uit te spannen en te voetballen.’65

Het plan dat na enige aanpassingen uiteindelijk in de zomer van 1992 gereali-
seerd werd, voorzag in een op initiatief van oud-kampgevangenen tot stand geko-
men monument van 102.000 stenen: voor elke gedeporteerde één. Benadrukt werd
echter dat het totaal van de herinrichting niet het karakter van een monument
moest krijgen, ‘maar primair enig beeld en gevoel geven van wat zich er op deze
plek had afgespeeld’. Volgens Mulder was er gekozen voor een ‘museaal-educatie-
ve benadering’, waarbij ‘symbolische vormen en associatieve elementen op terug-
houdende wijze, de meest wezenlijke aspecten van het kamp markeren’.66 Naast
het ‘ereveld’ van 102.000 stenen op de voormalige appèlplaats, bestond de inrich-
ting uit terpachtige verhogingen die de plaatsen waar barakken of andere objecten
hadden gestaan markeerden en enkele silhouetten van de barakken in een ruï-
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neachtige stijl, uitgevoerd in sober grijs beton. Halverwege de vroegere hoofd-
straat van het kamp, de Boulevard des misères, werd een informatiepunt geplaatst
waarin foto’s, panelen en een maquette de geschiedenis van het kamp lieten zien.
Het oude padenplan werd teruggebracht om de bezoeker een indruk te geven van
de ruimtelijkheid van het kampterrein.

Er was sprake van een ingetogen, symbolische reconstructie. Er waren geen po-
gingen ondernomen om originele barakken, die na de sloop van het kamp elders
een tweede leven hadden gekregen, terug te vinden, te restaureren en op de oor-
spronkelijke plek van het voormalig kampterrein te herplaatsen. Toch was er ook
sprake van het ‘nabouwen van het verleden’: aan de rand van het oorspronkelijke
kampterrein werd een nagemaakte wachttoren geplaatst, een deel van de gracht
uitgegraven en een stuk prikkeldraadomheining aangebracht.

Leidend en overheersend was echter het dichterbij halen van de geschiedenis
door het aanbrengen van symbolische markeringselementen. Een ‘werkelijke’ in-
leving in het verleden door het verleden beeldend te presenteren was niet het doel,
want dat zou de sereniteit van de omgeving verstoren. Het bleef bij aanstippen. Een
minder ingetogen ‘verlevendiging’ van het verleden zou in slechte aarde zijn ge-
vallen bij de overlevenden en nabestaanden. Waarvoor angst bestond, is niet ge-
beurd: er is geen ‘Zaanse Schans van de vernietiging’ ontstaan. Maar de herinrich-
ting die herdenken – op een plek van sereniteit – en (educatief) informeren – door
een mate van inleving – vloeiend moest samenbrengen, overtuigde door de geslo-
ten compromissen uiteindelijk niet. Bij de herinrichting was begrijpelijk veel re-
kening gehouden met de ervaringsgeneratie en haar herinnering, maar de conse-
quentie daarvan was dat er een verwarrende en onoverzichtelijke mix ontstond van
informatieve elementen en nieuw toegevoegde herdenkingsplekken, naast het al
bestaande monument van de omhoog gekrulde rails. Er werd een (te) sterk beroep
gedaan op het constructieve en associatieve vermogen van de bezoeker. Ook ver-
schillende onderdelen die nadien in de loop van de tijd aan de inrichting werden
toegevoegd konden de samenhang niet verbeteren, integendeel.

Twintig jaar later zijn de inzichten van het Herinneringscentrum veranderd. De
kracht van de locatie wordt meer onderkend en de wens leeft door contextualise-
ring van constructies het verleden nu daadwerkelijk inzichtelijker te maken. Het
behoud van materiële authenticiteit heeft meer aandacht en het aspect van de in-
leving in het verleden krijgt nadrukkelijk accent. Met als gevolg dat nu wél pogin-
gen worden gedaan om de spaarzame (restanten van) authentieke barakken, die
zich elders bevinden, te redden en terug te brengen naar de oorspronkelijke plek.
Zo blijkt eens te meer dat niets veranderlijker is dan de (museale) omgang met het
verleden.
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PERSOONLIJKE  GETUIGENISSEN

Vanaf eind vorige eeuw is een sterke opleving van de historische belangstelling
waarneembaar. Kenmerk daarvan is de groeiende fascinatie voor het persoonlijke
verhaal. Zoals Kees Ribbens constateert was er niet zozeer sprake van een ‘min 
of meer eenduidig verhaal in opgaande lijn waarin de wederwaardigheden van 
de politieke en maatschappelijke elite gelijkgesteld werden aan de nationale ge-
schiedenis’, maar werd de geschiedenis eerder een ‘bonte verzameling verhalen’,
waarin elk personage aan bod kan komen. In een tijd van sterke individualisering
houdt deze belangstelling voor het persoonlijke verhaal nog altijd aan.67 Onder de
beeldbepalende oorlogsmusea werd het centraal stellen van het persoonlijke ver-
haal een favoriete overdrachtsvorm. Dat is in huidige museale presentaties nog al-
tijd het geval. De betrokkenheid van bezoekers wordt vergroot doordat het publiek
in staat wordt gesteld zich te identificeren met individuele ervaringen en persoon-
lijke getuigenissen. De afstandelijke feitelijke geschiedenis wordt teruggebracht
tot subjectieve herinneringen van individuen.

Toen het persoonlijke verhaal in de museale presentaties nog nauwelijks aan
bod kwam, speelden ooggetuigenissen toch al een vooraanstaande rol in de oor-
logsmusea. Althans, vanaf de jaren tachtig verzorgden vooral oud-verzetsmensen
als vrijwilliger rondleidingen en, gevraagd en ongevraagd, verhaalden zij daarbij
van hun eigen ervaringen. Er was sprake van contact en interactie met bezoekers,
vooral met de jeugd. In feite was het integreren van getuigenissen in de museale
presentaties midden jaren negentig een late reactie op de belangstelling voor de
persoonlijke overlevering, die zich eerder al in het onderwijs en in de geschied-
schrijving had ontwikkeld. In het onderwijs werden vanaf het eind van de jaren ze-
ventig op meer georganiseerde wijze gastlessen verzorgd door oorlogsgetuigen.
De gedachte hierbij was dat het verhaal van zij die de oorlog hadden meegemaakt,
als een rechtstreekse toegang tot het verleden, leerlingen meer aanspreekt dan een
les uit het geschiedenisboek. In het bijzonder de Anne Frank Stichting vervulde
hierin een bemiddelingsrol. Midden jaren tachtig was daar een bestand opge-
bouwd van 150 gastsprekers die in twee jaar elfhonderd schoolklassen bezochten.
Ook de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 ging in die periode gastlessen
verzorgen. Als gastsprekers werden nu ook overlevenden van de Jodenvervolging
ingezet en zij die tijdens de oorlog in Nederlands-Indië verbleven.68 Overigens zijn
gastsprekers nog altijd op scholen actief. Nadat de Commissie Jeugdvoorlichting
van het Samenwerkend Verzet zich in 1995 had opgeheven, werd eind 1999 het
Landelijk Steunpunt Gastsprekers wo ii-Heden in het leven geroepen. De groep
getuigen, die onvermijdelijk in aantal terugloopt, is in de loop van de tijd ‘ver-
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jongd’: er wordt nog slechts verhaald over de jeugdherinneringen.69 Van meet af
aan heeft het Steunpunt nauw samengewerkt met de oorlogs- en verzetsmusea en
herinneringscentra. Deze betrokkenheid van het museumveld blijkt onder meer
uit het feit dat de werkzaamheden van het Steunpunt vanaf zijn oprichting vanuit
het Herinneringscentrum Kamp Westerbork worden gecoördineerd.70

Persoonlijke verhalen kregen in de loop van de jaren zeventig ook serieuze be-
langstelling in de geschiedschrijving. Onder de aanduiding oral history richtten
steeds meer historici en andere onderzoekers zich op onbekende verhalen en her-
inneringen van – veelal – ‘gewone’ mensen. Er ontstond een brede praktijk van
interviewen.69 Vooral het vastleggen van de persoonlijke herinneringen aan de
Tweede Wereldoorlog was populair. Vanuit een brede, zowel academische als pu-
blieke, interesse voor de persoonlijke oorlogsherinneringen was er zelfs sprake van
een heuse memory boom.72

Deze algehele interesse voor de mondelinge overlevering resulteerde in aan-
dacht voor gestructureerde collectievorming en archivering. Verschillende inter-
viewprojecten kwamen van de grond. Internationaal sprak het omvangrijke Spiel-
berg-project tot de verbeelding. Geïnitieerd door filmregisseur Steven Spielberg
werden door de Survivors of the Shoah Visual History Foundation in de periode
1995-1998 bijna 52.000 interviews met ooggetuigen, voornamelijk overlevenden
van de Holocaust, vastgelegd.73 Daarvan zijn ruim duizend interviews in Neder-
land opgenomen. Nog eens duizend zijn interviews met Nederlandse Joden die na
de oorlog naar Israël, de Verenigde Staten en andere landen geëmigreerd zijn,
maar ook met Duitse vluchtelingen die vóór de oorlog naar Nederland uitweken,
verzetsmensen en bevrijders.74 In het vws-programma Erfgoed van de Oorlog
(2007-2010) lag de nadruk sterk op het vastleggen, ontsluiten en beheren van ge-
tuigenverhalen. Verschillende instanties, waaronder een aantal oorlogsmusea,
dienden bij het ministerie projectvoorstellen in. Zo kregen het Joods Historisch
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Museum en de Hollandsche Schouwburg de gelegenheid de hiervoor genoemde
tweeduizend ‘Nederlandse’ interviews uit het archief van het uscShoah Founda-
tion Institute voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Voor de inrichting van museale presentaties over de oorlog in de jaren tachtig
kwam de groeiende belangstelling voor het persoonlijke verhaal nog te vroeg. Con-
servatoren gaven vooralsnog de voorkeur aan het weergeven van een zo feitelijk
mogelijk relaas: vooral wetenschappelijke historische overzichten werden gepre-
senteerd. Het accent lag op informatie en kennisoverdracht. Er bestond huiver
voor het individuele verhaal, waarin romantisering, te veel emoties en een te per-
soonlijke inkleuring de overhand zouden kunnen krijgen.

Medio jaren negentig leken bezwaren tegen het integreren van persoonlijke 
verhalen minder zwaar te wegen. In de omgang met de jaren ’40-’45 werd de her-
innering steeds meer verbonden met de behoefte om te herdenken. Herinne-
ringscentra op een historische locatie gingen een vooraanstaande plaats innemen.
Persoonlijke geschiedenissen werden in relatie gebracht met een tastbare herin-
neringsplek. Daarnaast groeide het inzicht dat individuele verhalen een – ogen-
schijnlijk – ongecompliceerde authenticiteit bezitten, die de betrokkenheid van
bezoekers kan vergroten en het publiek in staat stelt zich te identificeren met de ge-
tuigenissen. Het besef groeide dat ervaringen van ‘gewone’ mensen de betekenis
en de gevolgen van de oorlog terugbrengen tot begrijpelijke, menselijke propor-
ties en meer tot de verbeelding spreken dan een abstracte weergave van historische
feiten.

Vrijwel zonder uitzondering legden de musea in hun vernieuwde inrichtingen
het accent op persoonlijke herinneringen. Zo visualiseerde het Verzetsmuseum
Friesland het centrale thema ‘keuzes’ in de nieuwe presentatie uit 1995 door hier-
aan vier gezinsgeschiedenissen met individuele ervaringen te koppelen. Ook het
Herin neringscentrum Kamp Westerbork maakt met de nieuwe inrichting van de
basis expositie in 1999 een gerichte ommezwaai, door voor persoonlijke verhalen
als rode draad te kiezen.75 Persoonlijke verhalen, gebeurtenissen en ervaringen om
de abstracte omvang van het drama te kunnen begrijpen. ‘Het aantal van 102.000
is niet een getal, 102.000 keer een moord op één mens: een moeder, een vader, een
opa, een zoon, een buurvrouw, een kind’, lichtte directeur Mulder het vernieuw-
de concept toe.76 Eyecatcher bij het begin van de expositie is een eenvoudige brief-
kaart met een groene postzegel van vijf cent erop: van Hennie, gericht aan Mej. K.
Vermeulen in Bussum. ‘Het laatste levensteken van mij. Ik zit in de trein naar Po-
len’. In open te schuiven laatjes bevinden zich originele briefjes, geschreven in het
kamp of in de trein, met als boodschap de onvermijdelijke reis naar ‘het Oosten’
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met daarnaast de blijvende hoop op een goede toekomst. Een aantal geopende, uit
die periode ogende koffers neemt een prominente plaats in de opstelling in. Ook al
is de specifieke herkomst van de koffers onbekend, ze staan symbool voor het ont-
heemd zijn. Vanwege het persoonlijke, individuele karakter ervan roepen ze een
inleving op. De koffers fungeren als aanknopingspunten voor aangrijpende 
levensgeschiedenissen. In een deel van de expositie kunnen bezoekers via kop -
telefoons naar verschillende levensverhalen luisteren. De personalisering van de
geschiedenis wordt voorts gevisualiseerd door een wand met portretfoto’s in hui-
selijke fotolijstjes van wisselend formaat, die later aan de expositie is toegevoegd
(zie afbeelding 40; zie ook afbeelding 41). De vergelijking dringt zich op met de im-
posante Tower of Faces/Tower of Life in het United States Holocaust Memorial Mu-
seum in Washington: in een hoge, smalle galerij zijn daar meer dan duizend ‘ge-
wone’ foto’s te zien van inwoners van de verdwenen Joodse gemeenschap van de
Litouwse sjtetl Ejszyszki, gemaakt tussen 1890 en 1941. Dit is een poging om de tal-
loze – met name in Oost-Europa – ‘naamloos’ gebleven slachtoffers een ‘gezicht’
te geven.77 In de expositie van Westerbork worden verder tal van voorwerpen van
overlevenden getoond, zoals van Lex van Weeren, ‘trompettist van Auschwitz’.
Zijn verhaal over ‘overleven’ wordt verbonden aan het geëxposeerde muziekin-
strument. Een ander gevisualiseerd persoonlijk verhaal is dat van Jules Schelvis,
die met zijn vrouw Rachel Schelvis op 1 juni 1943 naar Sobibor werd gedeporteerd.
Direct na aankomst werden zij van elkaar gescheiden. Rachel werd vergast, Jules
geselecteerd voor werk. De enige tastbare herinnering aan zijn vrouw is een kleine
spiegel met op de achterkant haar portret. Hij heeft het onder alle omstandighe-
den bij zich gedragen. Kort na de bevrijding raakte het spiegeltje zoek. Terug in
Nederland liet Jules een replica maken. Het kleinood is in de vitrine geëxposeerd.

Het Nationaal Monument Kamp Vught heeft bij de inrichting van 2002 even-
eens het ‘verhaal van mensen’ als uitgangspunt genomen: ‘Het waren mensen die
als dader, als slachtoffer, als omstander of als helper betrokken waren bij de ge-
schiedenis. De “menselijke maat” staat centraal’.78 In een van de expositieruimtes
van het herinneringscentrum worden in 46, strak geformeerde betonnen U-vor-
mige zuilen evenzoveel hoofdzakelijk persoonlijke verhalen gepresenteerd. Soms
wordt een object getoond waarachter een individuele ervaring schuilgaat, dan weer
een gefilmd verhaal van een ooggetuige, een geluidsfragment van een interview of
foto’s uit het familiealbum, waar citaten aan verbonden zijn. Het geheel biedt de
bezoeker de mogelijkheid vanuit de eigen belangstelling en op eigen niveau een
keus te maken uit de aangeboden persoonlijke verhalen en andere persoonsge-
richte informatie.
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Een ander voorbeeld betreft de reizende tentoonstelling Oorlogskind, die het 
niod in het herdenkingsjaar 2005 samenstelde. Deze expositie, die in alle Ne -
derlandse provincies te bezichtigen was, koppelde persoonlijke verhalen aan au-
thentieke objecten met een persoonlijke betekenis. Aan de hand van een dierbaar,
persoonlijk voorwerp uit de oorlogsjaren vertelden twaalf volwassenen in een
video portret over hun uiteenlopende ervaringen als kind in oorlogstijd. Beeld-
schermen presenteerden de gefilmde interviews en in vitrines stonden bij het ver-
haal horende originele objecten opgesteld. Het voorwerp bleek in hun verdere 
leven van grote emotionele waarde te zijn.79 Zo was van Hilda Eikelboom-Post, de
dochter van de ter dood gebrachte verzetsman Johannes Post, een zorgvuldig 
bewaard gebleven kinderserviesje te zien. In het interview vertelde zij dat het 
serviesje een verjaardagsgeschenk van haar vader was. Spoedig na de verjaardag
moest de familie onderduiken, elk gezinslid afzonderlijk. Het geschenk bleek een
afscheidscadeau te zijn. In een andere vitrine lag een ogenschijnlijk weinig impo-
nerend luciferdoosje afkomstig van oud-politicus en burgemeester Ed van Thijn,
die tijdens de bezettingsjaren op achttien onderduikadressen verbleef, terwijl zijn
ouders ergens anders waren ondergedoken. In het videoportret vertelde Van Thijn
dat het doosje hem destijds, maar ook later altijd zeer dierbaar is gebleven:

Elke avond voor het slapen gaan haalde ik mijn kostbaarste bezit tevoorschijn;
een luciferdoosje met daarin twee postzegels; één zegel met de Nederlandse
koningin Wilhelmina, symbool van het goede. En de tweede zegel met de
Duitse leider Adolf Hitler als symbool van het kwaad. Door deze afbeelding
had ik met dikke potloodstrepen een kruis gezet.80

De tentoonstelling van het niod gaf een eigen invulling aan een beproefd con-
cept.81 Het Haagse Museon had al eerder in een tijdelijke tentoonstelling de erva-
ringen van kinderen centraal gesteld. In de huidige vaste opstelling van het mu-
seum is een aparte ruimte ‘kind in oorlog’ ingericht, met als uitgangspunt: hoe is
het om kind te zijn in oorlogstijd? Vierendertig bekende en onbekende mensen
vertellen over hun levendige jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.82
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Dat persoonlijke geschiedenissen indruk maken en een grote zeggingskracht heb-
ben – denk alleen al aan het succesverhaal van het dagboek van Anne Frank – blijkt
ook uit verschillende onderzoeken. Zo stelt het Vrijheidsonderzoek, uitgevoerd in
2011, vast dat van de mensen die belangstelling hebben voor de Tweede Wereld-
oorlog, de meesten geïnteresseerd zijn geraakt door persoonlijke verhalen.79 Een
representatief onderzoek van de Nationale Jeugdraad (njr) onder jongeren uit
hetzelfde jaar komt tot vergelijkbare bevindingen: jongeren worden geraakt door
persoonlijke verhalen over de oorlog en zijn het best te benaderen wanneer de ge-
schiedenis voelbaar wordt gemaakt. De njrdoet daarbij de aanbeveling om uit het
ruim voor handen zijnde historische materiaal op educatief terrein vooral de indi-
viduele verhalen naar voren te halen.84

In de meest recente museale oorlogspresentaties is de persoonlijke invalshoek
onverminderd een belangrijk uitgangspunt. Het in 2013 geopende Fries Verzets-
museum brengt onder het motto ‘een verhaal dat je raakt’ de geschiedenis van 
de Friezen en Friesland in beeld vanuit persoonlijke verhalen en herinneringen.
Tijdens de conceptontwikkeling van de inrichting deed de studierichting Cultu-
reel Maatschappelijke Vorming aan de nhl Hogeschool in Leeuwarden begin
2013 onderzoek naar de wijze waarop het Fries Verzetsmuseum de geschiedenis
van de oorlog het meest aansprekend voor jongeren kan presenteren. Zeven leer-
lingen tussen de 12 en 16 jaar voerden het onderzoek uit door medeleerlingen te
ondervragen. Een van de conclusie c.q. aanbevelingen van de nhl Hogeschool
luidde:

Vertel het verhaal van de oorlog aan jongeren door middel van verhalen. Jon-
geren leren veel feiten en grote gebeurtenissen uit de oorlog op school. Zij wil-
len in het museum juist ervaren hoe het leven van individuen eruitzag in die
tijd. Zij horen graag persoonlijke verhalen van helden, gewone mensen, men-
sen uit het verzet, maar ook die van de kant van de bezetter.85

Ofschoon het hier een beperkt onderzoek betreft, waardoor aan de uitkomst niet
te veel waarde kan worden gehecht, geeft het een indicatie van de verwachtingen
die bij een jong publiek leven bij een bezoek aan een oorlogsmuseum, in dit geval
het Fries Verzetsmuseum. Twee andere aanbevelingen die de jonge onderzoekers
deden waren: zorg dat het museum aantrekkelijk wordt voor jongeren door een 
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dynamische en actieve omgeving te creëren en ‘Laat de expositie of activiteit een
zintuiglijke ervaring zijn’.86

Aan de voorkeur voor persoonlijke verhalen wordt in de recente presentatie van
het Fries Verzetsmuseum overtuigend invulling gegeven. Een van de twee groot-
ste expositiezalen heeft als titel Ontmoetingen meegekregen. Aan de wand kijken
portretten van willekeurige personen uit de oorlog, oud en jong, de bezoeker in-
dringend aan. De hoge ruimte is gevuld met banieren, op elke banier meer dan le-
vensgroot de afbeelding van een persoon. Acht levensverhalen en herinneringen
staan centraal. Achter de banieren wordt een enkel sprekend persoonlijk object ge-
toond, dat verbonden is aan het betreffende levensverhaal. Sommige verhalen zijn
te beluisteren, andere worden in teksten gepresenteerd. De persoonlijke verhalen
zijn zo geselecteerd dat verschillende aspecten van inwoners van Friesland in de
jaren ’40-’45 aan de orde komen. Zo is er aandacht voor de verhalen van nsb-bur-
gemeester Gerben Feitsma van Kollumerland, de Joodse Bram en Eva Beem, ver-
zetsman Durk Dijkstra, en Gerben Minnema, een boer uit Damwâld die bij een
razzia werd opgepakt (zie afbeelding 42 en boekomslag).

Het nieuwe Verzetsmuseum Junior van het Verzetsmuseum Amsterdam staat
zelfs helemaal in het teken van levensgeschiedenissen (zie afbeeldingen 61-63).
Een viertal kinderen is het middelpunt van de museale vertelling. In een realistisch
nagebouwd decor van woningen en een straatbeeld uit de oorlog ervaren jeugdige
bezoekers wat het is om kind te zijn tijdens de oorlog, door zich in te leven in de
persoonlijke verhalen van deze geportretteerde kinderen. Het museum onder-
scheidt vier hoofdthema’s: verzet, collaboratie, vervolging en dagelijks leven. De
persoonlijke verhaalelementen komen hierin op verschillende manieren aan bod
en komen terug in interactieve spelelementen, waarbij keuzes en dilemma’s van de
personen worden voorgelegd. Chronologie en feiten zijn belangrijk, maar zo veel
mogelijk verwerkt in de verhalen van de hoofdpersonen. Het percentage nsb’ers
in Nederland wordt bijvoorbeeld verhelderd aan de hand van het aantal nsb-kin-
deren (2) in één willekeurige schoolklas.87

Alles wijst erop dat persoonlijke verhalen ook in de toekomst in exposities van 
de oorlogsmusea een vooraanstaande rol zullen blijven spelen. De ‘tastbare’ her-
inneringen in woord, geluid en materiële vorm blijven, met het wegvallen van de
oorlogsgeneratie, behalve op internet vooral nog in musea voortbestaan. Het is be-
grijpelijk dat tegen het accentueren van de persoonlijke invalshoek inhoudelijke
bezwaren zijn aan te voeren. Zo dreigde van meet af aan vooral het herinnerings-
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beeld van ‘slachtoffers’ de boventoon te voeren, omdat hier nu eenmaal de meeste
getuigenissen van zijn vastgelegd. De laatste jaren komt hierin wat meer even-
wicht. Zo komt bijvoorbeeld de daderkant van het verhaal steeds meer naar voren.
Deze wending heeft zich in de literatuur en in het historisch onderzoek al gedeel-
telijk voltrokken, maar naar verwachting zal deze ontwikkeling naar een ‘nieuw re-
gime van herinnering’ met het afnemen van het aantal ooggetuigen ook in de erf-
goedpraktijk sterker worden.88

Tegen het gebruik van persoonlijke verhalen worden meer bezwaren aange-
voerd. Zo hebben volgens cultuurhistoricus Pim de Boer, de populariteit van oral

history en de memory boom geleid tot een ongewenste vervaging van de grenzen tus-
sen herinneren en geschiedschrijving.89 Door zich te richten op de erfgoedbeteke-
nis van objecten en het verhaal achter het voorwerp en de getuigenissen, hebben
ook de musea het accent verlegd naar de herinnering. In het streven naar een ver-
halende individualisering van het verleden hebben concrete geschiedenissen
plaatsgemaakt voor bijeengebrachte herinneringen. Maar ten aanzien van het
waar heidsgehalte van ooggetuigenissen bestaat in wetenschappelijke kring weinig
fiducie. Zo hield de geheugendeskundige, hoogleraar experimentele psychologie,
Willem Albert Wagenaar, ten tijde van de rechtszaak tegen de van oorlogsmis -
daden verdachte Demjanjuk begin jaren negentig een vlammend betoog om de 
betrouwbaarheid van het geheugen van (oorlogs)getuigen ernstig in twijfel te 
trekken, als het om dergelijke emotionele kwesties zoveel jaar na dato gaat: bij 
de reproductie van herinneringen spelen (te)veel subjectieve elementen een rol.90

‘Het geheugen is een onbetrouwbaar bezit’, is daarop voortbouwend dan ook de
stellige overtuiging van sociologe Jolande Withuis. Zij stelt dat, hoe individueel
het geheugen ook moge zijn, het geen exclusief bezit is. Herinneringen zijn onlos-
makelijk verbonden aan interpretaties. Deze worden gevormd door allerlei omge-
vingsfactoren, die in de loop van een mensenleven kunnen veranderen waardoor
ook de herinneringen veranderen.91 Historicus Ido de Haan gaat nog verder door
te beweren dat getuigenissen van overlevenden niet alleen niets toevoegen aan 
het inzicht over de Jodenvervolging, maar ook dat ondergaan leed en ondergane
emotie een betrouwbare getuigenis belemmeren.92 En historica Dienke Hondius
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kwam na onderzoek naar gastsprekers op scholen tot de conclusie dat de getuigen
hun eigen ervaringen nog al eens vervlechten met andere betogen en regelmatig de
plank misslaan.93 Kortom, persoonlijke overlevering is een betekenisvolle, maar
ook een subjectieve, en vaak emotionele bron. Evenals alle historische bronnen
moeten ook getuigenissen worden onderworpen aan gedegen bronnenkritiek, ge-
toetst aan ‘feiten’ en geduid vanuit hun historische samenhang. Desondanks zul-
len ze in een museale context discussie blijven oproepen. Bezoekers krijgen im-
mers met getoonde interviews vaak een sterk geregisseerd beeld voorgeschoteld.
Wat ze niet zien en te horen krijgen is het bredere relaas van waaruit deze frag-
menten zijn gekozen. Zoals het gehele verhaal voor hen verborgen blijft, zo blijft
ook de tentoonstellingsmaker als ‘regisseur’ verborgen achter de schermen.

Een ander punt van zorg, verbonden aan het accentueren van persoonlijke 
verhalen, is het gevaar van een verregaande simplificatie: het zicht op de brede 
context van de geschiedenis kan (te) ver naar de achtergrond worden gedreven.
Historicus Frank van Vree voorziet voorts dat een sterke gefictionaliseerde per -
sonalisering van de geschiedenis het perspectief op de Tweede Wereldoorlog 
beperkt, met een mogelijk verlies van analytische inzichten tot gevolg. Er wordt na-
melijk afstand genomen van het nationalisme en de politieke ideologieën die het
vele geweld van de twintigste eeuw hebben voortgebracht. Hij vreest dat museum -
bezoekers niet verder komen dan de vaststelling dat het ‘allemaal verschrikkelijk
is geweest’. Van Vree voorziet dat de beeldvorming van de Tweede Wereldoorlog
zich daarmee steeds verder dreigt te verwijderen van de complexe historische om-
standigheden waaruit de oorlog is voortgekomen. Om daar vervolgens, in relatie
tot een actuele betekenisgeving, waarschuwend aan toe te voegen:

er gaapt inmiddels een peilloze kloof tussen de populaire voorstellingen van
de oorlog en de kennis van dat verleden. En dat is niet zonder gevaar: want
historisch besef, dat slechts leunt op noties en emoties, is niet alleen manipu-
leerbaar, maar geeft uiteindelijk ook geen inzicht in de maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen die tot die oorlog en de vernietiging hebben geleid –
en die zich in een of andere vorm, ook vandaag de dag zouden kunnen voor-
doen.94

In deze waarschuwende woorden van Van Vree ligt de opdracht besloten waaraan
inrichters van tentoonstellingen invulling zouden moeten geven: voldoende his -
torische context bieden om de persoonlijke getuigenissen van waarde te kunnen
laten zijn. De betekenis van de getuigenissen moet niet alleen liggen in het oproe-
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pen van inleving en emotionele betrokkenheid, maar dient tevens illustratief of
exemplarisch te zijn om grotere historische verbanden in kaart te brengen. Dat kan
gebeuren door wat cultuurwetenschapper Aleida Assmann Rückkopplungen

noemt: via een terugkoppeling wordt het ‘abstracte’ verhaal een individueel ver-
haal, dat vervolgens betekenis krijgt door een brug te slaan naar het heden. Het gaat
daarbij om de ‘kwaliteit’ van de geselecteerde herinneringen. Door getuigenissen
in de context van het heden en de huidige samenleving te plaatsen, worden herin-
neren geen loze, rituele herinneringen.95 Door verantwoorde – selectieve – keuzes
te maken hebben conservatoren en andere museuminrichters in dit proces een
sterke sturende rol.

Tot slot kunnen persoonlijke getuigenissen ook inzicht bewerkstelligen op een
ander vlak: de uitwerking van oorlog, geweld en onderdrukking op het persoonlijk
leven. Kamp Westerbork wil juist dit aspect naar voren brengen, geeft directeur
Mulder aan:

Dat mensen minder kennis hebben van de algemene oorlogsgeschiedenis vind
ik minder belangrijk dan dat mensen meer kennis krijgen van wat oorlog in
een mensenleven kan betekenen. Omdat je daarmee ook de kennis krijgt over
hoe lang de oorlog kan doorwerken. En doorwerking van de oorlog in de vol-
gende generaties vind ik van wezenlijk belang.96

FICTIE  EN WERKELIJKHEID

Musea spelen in op de toegenomen behoefte het verleden te beleven en te ervaren
door, naast het benadrukken van de authenticiteit van het verhaal door middel van
authentieke objecten, een historische werkelijkheid te construeren met uiteenlo-
pende technieken, replica’s en andere middelen.97 De museale representatie is
daarmee beland in een realiteit die zich tussen fictie en werkelijkheid begeeft; een
representatie die we tot dan toe alleen van de speelfilmwereld kenden.98 Het ver-
trouwen van het publiek in de autoriteit van het ‘traditionele’ museum is daarmee
niet langer uitsluitend gebaseerd op het garanderen van de absolute echtheid van

271

95 Assmann noemt in dit verband ook de term ‘Verfestigung’. Aleida Assmann, Der lange Schatten
der Vergangenheit (München 2006), p. 247-250,
96 Interview Esther Captain met Dirk Mulder, in het kader van het onderzoek Tonen van de oorlog, 
21 januari 2011.
97 Rob van der Laarse,‘Erfgoed en de constructie van vroeger’, in: Rob van der Laarse (red.), 
Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Amsterdam 2005), p. 7.
98 Marianne Eekhout, ‘“The past may inhabit us, but we do not inhabit it.” Authenticiteit in de 
erfgoedfilm en het museum in Groot-Brittannië in de jaren tachtig en negentig’. In: Leidschrift. 
Verleden in beeld. Geschiedenis en mythe in film 24-3 (2009), p. 81-94.



getoonde authentieke objecten. Ongeacht de materiële authenticiteitswaarde
blijft overigens de vraag hoe oorspronkelijk of ‘echt’ deze historische objecten fei-
telijk zijn als het museum objecten restaureert, weghaalt uit de oorspronkelijke
omgeving en vervolgens in de context van een geconstrueerd verhaal plaatst. Nu 
is er welbeschouwd, altijd sprake van enscenering – een theoretische discussie die
buiten het bestek van dit betoog blijft – maar waar het hier vooral om gaat is de con-
statering dat het gezag van het huidige museum nu ook wordt ontleend aan de ge-
garandeerde echtheid van de beleving van authenticiteit. Om de bezoeker het ver-
haal van het verleden beter te kunnen vertellen en de juiste historische beleving te
kunnen bieden, nemen musea hun toevlucht tot tal van aansprekende vormcon-
structies, al dan niet met authentieke objecten. De musea haken in op een veran-
derende omgang met het verleden. Daarmee wijzigt ook de aard van het museum.
Op het museum van de toekomst wordt, zoals theoretisch museoloog Peter van
Mensch stelt, een beroep gedaan om zowel ‘authenticiteit als illusie, wetenschap
én drama, didactiek én amusement’ te bieden.99

De roep om meer authenticiteitsbeleving heeft zich ook doen gelden binnen
beeldbepalende oorlogsmusea. Enkele musea zijn er bij de herinrichtingen van
hun basisexposities al in de jaren negentig toe overgegaan verschillende gerecon-
strueerde historische omgevingen op te nemen. Het Verzetsmuseum Friesland
richtte in zijn permanente presentatie in 1995 een eenvoudige zithoek in, met twee
fauteuils, een tafel met kleedje en een jaren veertig schemerlamp. De bezoeker kon
plaats nemen en een boek uit de boekenkast ter hand nemen. De presentatie van
het Verzetsmuseum Amsterdam bestond aanvankelijk uit panelen en authentieke
objecten. Na de verhuizing naar Gebouw Plancius in 1999 kreeg de presentatie re-
constructie-elementen, die de sfeer van de oorlog moet oproepen. De bezoekers
lopen door decors van straatbeelden. Achter het raam van een woning is met ori-
ginelen en replica’s een waarheidsgetrouwe woonkamer nagemaakt. Langs open-
geschoven vitrage wordt een blik gegund op Café Royale. Duidelijk zichtbaar op
de ruit is het bordje ‘Voor Joden verboden’. Het Oorlogsmuseum Overloon intro-
duceerde kort na de eeuwwisseling in zijn basisexpositie een constructie van een
huiskamer zoals die er in de oorlogsjaren uitzag, met daarbij een voor het publiek
toegankelijk vertrek voor onderduikers. De toonaangevende musea zijn echter
niet of nauwelijks overgegaan tot de inrichting van diorama-achtige presentaties,
met in uniformen of andere historische kledij aangeklede ‘etalagepoppen’, met
uitzondering van een enkel diorama in de museumhal met oorlogsmaterieel in
Overloon. Dergelijke opstellingen waren – en zijn – vooral terug te vinden in de 
vele particuliere militair-historische oorlogsmusea die Nederland rijk is.

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork presenteerde met de nieuwe in-
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richting in 1999 voor het eerst een gereconstrueerd tafereel: een gedeelte van een
ingerichte woonbarak. Voor de houten wanden staat een hoog, ijzeren stapelbed
met drie slaapplaatsen. Op het onderste bed een geopende koffer en wat kleding.
Aan een lijntje hangt hagelwit wasgoed. In het midden aan het plafond een een-
voudig hanglampje en aan het bed is een petroleumlampje bevestigd. Op de voor-
grond: een hutkoffer, schoenen en een paar klompen. Voor het tafereel is een dik
sisaltouw gespannen, dat moet voorkomen dat bezoekers de ruimte betreden (zie
afbeelding 43).100 Het niw stond vooraan om andermaal bedenkingen te uiten.
Vooral met dit nieuwe element zou het centrum ernaar streven een aantrekkelijke
toeristische attractie te zijn, luidde het verwijt. ‘De nagebouwde barak zou niet
misstaan in het Openluchtmuseum in Arnhem. Een andere tekst erbij of een an-
dere gids, en de barak kan moeiteloos als illustratie dienen voor een aangenamer
levenslot’, schreef hoofdredacteur Tamarah Benima.101 Overigens lijkt de wrevel
van het opinieweekblad dieper te liggen: de historische locatie moest een herden-
kingsplaats zijn en geen plek om het verleden op te roepen. In feite was het niw
afkerig van evocatie. De kracht van het verhaal moest gezocht worden in het verla-
ten en desolate karakter van de locatie. Met de wetenschap over het verschrikke-
lijke wat zich hier heeft afgespeeld, moest de ‘leegte’ van de plek alleen al voldoen-
de zijn. In het aangehaalde niw-artikel wordt dan ook gesproken van de ‘hache-
lijkheid’ van een museum bij het voormalige doorgangskamp. Hoewel de kritiek
van het niw in de meeste media niet werd gedeeld, had het blad toch een punt. De
werkelijke verschrikkingen van de vervolging in zijn volle intentie zijn onmogelijk
naar de ‘werkelijkheid’ te verbeelden. Zo beschouwd is zelfs de sobere presentatie
in Westerbork al snel te ‘clean’ en te geconstrueerd. Om evenwel elke poging tot
evocatie af te wijzen zou weinig realistisch zijn, aangezien het ‘onwetende’ publiek
op een lege vlakte geen indruk krijgt van de realiteit van destijds.

Hoe ver verwijderd staat deze voorzichtige poging tot een evocatie van het on-
bevattelijke verleden inmiddels niet af van de nieuwe dynamiek van het bele-
vingsmuseum? Bij een enscenering van het verleden door een ‘belevingspresen -
tatie’ is het uitgangspunt het ondergaan van het verleden en deze ‘werkelijk’ tot 
leven te laten komen. In een dergelijke gecreëerde presentatie speelt het authen-
tieke object zo goed als geen rol meer. De bezoeker wordt meegevoerd door een,
met veel techniek en multimedia ontworpen, levendige museaal historische voor-
stelling. Het feitelijke verhaal en het onderscheid tussen feit en fictie lijken daarbij
niet zelden ondergeschikt gemaakt te worden aan het ervaren en beleven. De histo-
rische sensatie wordt nu opgeroepen door de experience. Was de twintigste eeuw
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vooral de periode van de ‘interpreting museums’, na de eeuwwisseling lijkt in de mu-
seumpraktijk ‘beleving’ het toverwoord en is er meer sprake van de ‘performing mu-

seums’.102

Internationaal had het fenomeen van de experience al eerder zijn intrede gedaan.
Het Britse Imperial War Museum was begin jaren negentig internationaal trend-
setter onder de oorlogsmusea. Zo ondergaat het publiek daar in het expositiedeel
over de Eerste Wereldoorlog de Trench experience. Het is najaar 1916 en de bezoeker
loopt in een gereconstrueerde loopgraaf aan de Somme. Met lichteffecten, geluid
en geuren wordt het front tot leven gebracht. Gewonde soldaten kermen, een 
aalmoezenier probeert verlichting te brengen en een in zichzelf gekeerde Britse
soldaat leest hoorbaar een brief van zijn geliefde. Dit is – of dit was – het front. Een
andere experience-presentatie in het Londense oorlogsmuseum speelt zich af tij-
dens de Blitzkrieg in 1940. De bezoeker waant zich onder Engelse burgers in een
schuilkelder tijdens een hevige luchtaanval op Londen. In een tien minuten du-
rende presentatie krijgt de bezoeker een indruk van de gemoedstoestand van ang-
stige burgers, ruikt hij de brandlucht, ziet door de kieren zoeklichten en hoort de
gesprekken die gevoerd worden en andere geluiden.103 Beide presentaties maken
nog altijd deel uit van de vaste opstelling van het Imperial War Museum. De flight-

simulator waarin de bezoeker plaats kon nemen om eind 1942, na een tocht over de
Noordzee, deelgenoot te zijn van een realistisch ogende bombardementsvlucht op
fabrieksinstallaties in Eindhoven, achtte men verouderd en is enige tijd geleden uit
de opstelling verwijderd.

In België heeft de multimediale evocatieve benadering invulling gekregen in de
IJzertoren te Diksmuide, waar het liefst 22 verdiepingen tellend museum over
‘Oorlog – Vrede – Vlaamse Ontvoogding’ is gevestigd. Sinds het voorjaar van 2009
begeven de bezoekers zich via een ‘waarheidsgetrouwe reconstructie’ van een
frontstelling uit de Eerste Wereldoorlog naar de voorpost van het front en daarmee
naar de toegang tot het museum. De bezoeker wordt een ‘ware’ beleving in het
vooruitzicht gesteld, zo laat de wervingsfolder van het museum weten:

In dit museum wordt niet geprobeerd om de geschiedenis van beide wereld-
oorlogen, de Vlaamse Beweging en de Vlaamse Ontvoogding uitvoerig te 
beschrijven en uit te beelden. De bedoeling is alleen om een sfeerbeeld te
schetsen van de manier waarop in het verleden geleefd werd. Hiervoor worden
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zowel tekst, beeld als klank gebruikt. [...] U proeft en beleeft de sfeer van ‘Den
Grooten Oorlog 1914-1918’ en wo ii. U voelt de angst van de frontsoldaten 
en de gewone bevolking. U ruikt chloor- en mosterdgas en de geur van dood
en verrotting. U ziet en wandelt in echte authentieke loopgrachten; de bodem
als een maanlandschap. U hoort en zit middenin bombardementen en ver -
nielde steden.104

De intentie van het museum is duidelijk: een voorkeur voor beleving en emotie die
niet te veel mag worden verstoord door historische duiding en context. Hierin
onderscheidt de IJzertoren zich duidelijk van het in 2012 vernieuwde In Flanders
Field Museum in Ieper, waar sprake is van een overtuigende verbinding van in-
houd en beleving.105 De bezoeker heeft niet alleen volop gelegenheid tot verdie-
ping in de historische achtergronden en gebeurtenissen van de Eerste Wereldoor-
log, maar door realistische presentaties, het gebruik van nieuwe interactieve tech-
nieken en ‘levensechte’ presentaties van persoonlijke herinneringen, verwoord
door gefilmde acteurs, wordt eveneens vanuit een ervaringsgerichte benadering
met verschillende gezichtspunten een ‘inlevend beeld’ van het verleden gepresen-
teerd.

BELEVING OF  BELEVENIS?

De Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra waren terug-
houdend met het toepassen van dergelijke realistische belevingstoepassingen. Pas
met de Airborne Experience, in het Airborne Museum ‘Hartenstein’, gerealiseerd in
2009, is hierin verandering gekomen. Ook het Oorlogsmuseum Overloon heeft
zich gelijktijdig op het fenomeen van de belevingsact gestort. Sinds de zomer van
2009 is de Blockbuster een nieuwe publieksattractie van het museum.106 In een thea -
trale setting wordt een historische beleving opgeroepen. In een multimediale 
simulatie ervaart de bezoeker, die zich bevindt in het ruim van een bommenwer-
per, hoe een bommenlast op een oorlogsdoel wordt afgeworpen. Na het verlaten
van het vliegtuig wordt het decor van een straat betreden, waar het bombardement
in volle gang is en de gevolgen zichtbaar zijn. Als deelnemer begeeft de bezoeker
zich in een schijnbaar historische wereld.

Plannen voor de verandering bij het Airborne Museum te Oosterbeek kregen
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vanaf 2005 vorm.107 De toenmalige presentatie was sterk verouderd, de bezoekers-
aantallen liepen terug, de organisatie was amateuristisch en de huisvesting was
hoognodig aan restauratie en renovatie toe. Het was een gelukkige omstandigheid
dat de provincie Gelderland bereid was financieel aanzienlijk bij te dragen aan de
vernieuwing, die uiteindelijk 5,6 miljoen euro zou gaan kosten.8 Om subsidie te
ontvangen moest er een concept tot stand komen dat niet alleen beantwoordde aan
de eigentijdse bezoekersvraag, maar ook vooruitzichten bood op een commercieel
verantwoorde, zelfstandig functionerende organisatie. Het museum moest in alle
opzichten attractief zijn. De nieuw toegetreden penningmeester van het museum,
oud-bankier Paul Tirion, werd coördinator van de innovatie. Het aantrekken van
externe expertise en professionals was onvermijdelijk. De direct betrokkenen bij
het museum – verzamelaars en liefhebbers van de geschiedenis van de Slag om
Arnhem en de regionale oorlogsgeschiedenis, die een sterke emotionele binding
hadden met ‘Hartenstein’ – moesten met tegenzin plaats maken. Dat was een hard
gelag. ‘Voor hen was het museum een ontmoetingsplaats, een clubhuis’, ver-
klaarde directeur Jan Hovers terugkijkend op het veranderingsproces. Voor het
museum is het belangrijk dat zij bij het werk betrokken blijven, ‘Zij zijn de mate-
riedeskundigen [...] maar vernieuwingen vragen om harde keuzes, met soms stevi-
ge botsingen als gevolg’.109

Hovers, die na de afronding van de innovatie in functie kwam, benadrukt te-
recht dat het huidige museum meer is dan alleen de trekpleister Airborne Experien-

ce. De belevingsruimte maakt deel uit van een ruimer, eveneens vernieuwde pre-
sentatie. Om de geschiedenis van de Slag om Arnhem meer in balans te brengen 
is er nu ook aandacht voor het lot van de burgerbevolking in de regio en voor de
Duitse kant van het verhaal. Speciale aandacht is er voor de berichtgeving en pro-
paganda in relatie tot de beroemde operatie. In de huidige inrichting is het accent
veel meer op de persoonlijke invalshoek komen te liggen. Hovers laat zich in zijn
museale benadering in de eerste plaats leiden door de vraag van het publiek. Met
in het achterhoofd de in educatieve kringen geroemde leerstijlentheorie van Da-
vid Kolb, houdt Hovers vier soorten bezoekers voor ogen: de denker, de doener,
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de dromer en de beslisser.110 Zijn museum wil al deze bezoekersgroepen bedienen
door het aanbieden van gelaagde informatie en het hanteren van verschillende
stijlmiddelen. Maar hoe dan ook, de spectaculaire experience is het kernelement
waaromheen de hele setting is gebouwd. Een museum moet in de visie van Hovers
mensen beroeren. Voor het vertellen van het verhaal worden ‘ultieme middelen’
gebruikt. ‘In het creëren van een illusionaire wereld gaat het museum ver. [...] We
hebben te maken met een wankel evenwicht: als de beleving groter is dan het ver-
haal dat we willen vertellen, dan faal je, dan ben je een pretpark.’111

Een wankel evenwicht tussen verantwoorde educatie en informatie en goedko-
pe emotie is de Airborne Experience zeker. Het publiek krijgt door een enscenering
van authenticiteit het gevoel het verleden te ondergaan, maar de gecreëerde – the-
atrale – voorstelling is vooral ook enerverend en spannend en zit de mensen op de
huid.112 De vermanende tekst bij de entree van de experience heeft dan ook eerder
een aantrekkende dan een waarschuwende werking: ‘Deze ruimte bevat schok-
kende elementen. Om de Airborne experience te verlaten draai om en keer terug naar
de ingang.’ Een dergelijke expositie met vrijwel geen authentieke objecten is voor-
al een event. Beleving wordt een belevenis. Hier, ‘ervaar je de oorlog in al zijn he-
vigheid. Hier voel je de impact van het geweld op jonge jongens die vertwijfeld
vechten voor het leven’, laat het museum op zijn website weten.113 Het lijkt vooral
te gaan om de ervaring, en niet om het waarom.

‘Voelen = weten’ is een slagzin met betrekking tot de experience, die eveneens 
op de website van het Airborne museum is te vinden.114 Het is een bewuste afge-
leide van de uitdrukking ‘meten is weten’, die doorgaans staat voor de weten-
schappelijke opvatting dat een helder en duidelijk beeld van een bepaalde om-
standigheid slechts verkregen kan worden door het verrichten van kwantitatieve
metingen. Met de experience-aanpak wordt het duiden van de historische context
van ondergeschikt belang, ook al gaat het opgevoerde spektakel gepaard met een
verantwoorde introductie en toelichting. Het is sterk de vraag of het publiek de
samenhang van het gepresenteerde voldoende inziet. Het is een illusie te ver-
onderstellen dat de uitbeelding van een dergelijke ingrijpende historische gebeur-
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tenis bijdraagt aan het verwerven van inzicht in historische processen, achter-
gronden of een betekenisgeving. In het Eerste Wereldoorlogmuseum in het Bel-
gische Diksmuide wordt hierover bijvoorbeeld niet moeilijk gedaan. Onomwon-
den wordt de bezoeker verteld dat het de bedoeling van het museum is slechts een
sfeerbeeld te schetsen van de manier waarop in het verleden geleefd werd. Niet
meer en niet minder. In een dergelijke manier van omgang met het verleden neemt
vereenvoudiging de overhand en slaat de balans door naar de kant van ontspanning
en amusement. De klant vraagt en krijgt meer beleving: meer beleving dan de we-
tenschap kan bieden, waarmee het terrein van het historische entertainment wordt
betreden.

Bezoekers weten de historische ervaring die het Airborne Museum opwekt ken-
nelijk te waarderen. Als bezoekcijfers het enige criterium van succes zouden zijn,
dan heeft het Airborne Museum een juiste stap gezet. Jaarlijks ontving het mu-
seum gemiddeld ruim 50.000 bezoekers. Na de introductie van de nieuwe bele-
vingsruimte werden beduidend meer bezoekers geregistreerd en nu ligt het be-
zoekcijfer op ongeveer 80.000 per jaar.115 Onafwendbaar is dat musea steeds meer
als zelfstandige instelling en op eigen benen zullen moeten staan. Alleen al om die
reden staat de consument centraal en zal een museumbezoek steeds meer onder-
houdend en ‘vermakelijk’ moeten zijn, óók als de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog het centrale thema is.

De ervaringen met de experiences zijn tegelijk een indicatie dat de geschiedenis
van oorlog, onderdrukking en vervolging door het publiek minder dan voorheen
als beladen en traumatisch wordt ervaren. Voor overlevenden van de oorlog, en
voor de tweede generatie die met de gevolgen van de oorlog zijn opgegroeid, kan
het een pijnlijke gedachte zijn de ondergane verschrikkingen in een museum te
moeten ‘(her)beleven’. Voor de jongste generatie geldt dat niet of nauwelijks. Voor
hen is de herinnering geschiedenis. Huidige en toekomstige museale presentaties
zullen vooral op deze groeiende doelgroep worden afgestemd en daarmee op de
veranderde alledaagse cultuur. De interesse van het brede publiek, en die van jon-
geren in het bijzonder, wordt in eerste instantie niet gewekt door kritische analyse
en afstandelijkheid, maar door een behoefte aan lichtvoetigheid en een verlangen
het verleden zo dicht mogelijk te benaderen: een suggestie van nabijheid door het
oproepen van een beleving.

Hoe ver kan men gaan in het bieden van sensatie? Op de belevingspresentaties
in Oosterbeek en de Blockbuster in Overloon is kritiek te uiten wat betreft de over-
dracht van informatie en inhoudelijke kennis, maar bezwaren tegen een levendige
verbeelding van het verleden als zodanig zijn nauwelijks naar voren gebracht. Een
experience-achtige benadering van een veldslag of een militaire operatie lijkt een 
geaccepteerd verschijnsel. Maar bestaat de kans dat we in de nabije toekomst op
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lichtvoetige wijze ‘levensechte’ historische ervaringen gepresenteerd krijgen van
de Jodenvervolging of de terreur in de Duitse en Japanse kampen?

Voor sprekende voorbeelden moeten we vooralsnog in het buitenland zijn. De
Italiaanse hoogleraar semiotiek Patrizia Violi benadrukt dat musea op historische
plekken een belangrijke rol spelen als ‘betekenisgevers’ binnen de culturele en
historische context van de (stads)landschappen waarmee ze nog altijd zijn verbon -
den.’116 Musea die niet gevestigd zijn op dergelijke ‘authentieke’ plaatsen, zoals in
de Verenigde Staten, zullen zich daarentegen meer moeten inspannen om een
historische beleving op te roepen.117 Zo ook het United States Holocaust Memori-
al Museum in Washington, dat begin jaren negentig sterk inzet op de historische
beleving. Het heeft zeer intensief gecollectioneerd in heel Europa en originele ob-
jecten spelen een belangrijke rol in de overdracht van informatie en ervaringen aan
de bezoekers. Maar ook op andere wijze wordt het publiek deelgenoot gemaakt van
het verleden. Zo dient de identiteitskaart die iedere bezoeker bij het betreden van
de expositie krijgt uitgereikt om de bezoeker aan de hand van het levensverhaal van
de persoon door de tentoonstelling te leiden; een ook door In Flanders Field Mu-
seum overgenomen methode om het ‘grote’ verhaal via de persoonlijke lotgeval-
len van een ‘eigen’ slachtoffer te vertellen.

In het us Holocaust Memorial Museum kunnen bezoekers zelfs ten behoeve
van de inleving een authentiek treinstel betreden om te ervaren hoe het is om ge-
deporteerd te worden.118 De expositie suggereert een authentieke representatie
van de Holocaust, maar, zoals in dit verband wel is opgemerkt, bij een erfgoedbe-
leving gaat identiteit altijd voor authenticiteit.119 Directeur Jeshajahu Weinberg
gaf bij de oprichting van het museum aan, dat het niet gaat over het waarom van de
Holocaust – dat is de taak van de historicus – maar over het hoe van de Holocaust.
Het herinneringsmuseum wil door middel van inleving inzichtelijk maken hoe de
verschrikkingen zich hebben voltrokken.120 ‘Having been “there” (in the museum)
not the past it presents we now think we know, because we saw and felt it’, aldus
historicus Omer Bartov in een recensie over het museum.121
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In het door architect Daniel Libeskind ontworpen Joods Historisch Museum in
Berlijn is niet geprobeerd het verleden te reconstrueren. Libeskind werkt vanuit
wat wel omschreven wordt als de notion of absence: vanuit de kennis over het ver-
schrikkelijke wat gebeurd is, worden de gevolgen (artistiek) verbeeld en ervaren.122

Op architectonische wijze creëerde Libeskind een specifieke beleving die noopt tot
bezinning en betekenisgeving. In ‘lege ruimtes van herinnering’ (memory voids)
roepen symbolische presentaties een pijnlijk, ongemakkelijk gevoel op die verwij-
zen naar de afwezigheid van de Joodse gemeenschap in de huidige samenleving,
aan de leegte die is ontstaan. Zoals Libeskind verwoordt, refereren deze ‘leegtes’
aan ‘that which can never be exhibited when it comes to Jewish Berlin history: Hu-
manity reduced to ashes’.123 In een van de ruimtes bevindt zich een creatie van 
de Israëlische kunstenaar Menashe Kadishman, getiteld Schalechet (Gevallen Bla -
de ren). De vloer is bedekt met meer dan tienduizend stalen schijven, die de vorm
hebben van vertrapte, doodsangst uitstralende gezichten. In het verduisterde, 
ijzingwekkende vertrek kan het vertwijfelde publiek over de losliggende gezichten
lopen. Het geluid van verschuivend metaal op metaal dat daardoor ontstaat, lijkt
de anders zwijgende gezichten een stem te geven en versterkt het schrijnende 
gevoel. Veel bezoekers laten het niet zo ver komen en aanschouwen het tafereel 
aan de zijkant (zie afbeelding 44). Een andere void, de Axis of Holocaust, is een rou-
te die doodloopt in de Holocaust tower. Deze ruimte is minstens even, zo niet meer
huiveringwekkend dan de Gevallen Bladeren-creatie. Hier wordt de uiterste con -
sequentie van de vervolging en vernietiging verbeeld: de gaskamer. In een aar -
dedonker, doodstil, driehoekig vertrek komen de muren in de steeds nauwer 
wordende ruimte uiteindelijk in één punt samen; er is geen uitweg. Naar boven 
kijkend, komen ver in de hoogte de muren bijna bijeen. Slechts een kleine opening
laat een dun straaltje licht door. De creaties in het Berlijnse museum roepen uit-
eenlopende reacties op. Voor sommigen appelleren dergelijke creaties zelfs aan
een bedenkelijke vorm van effectbejag. Dat deze associatie wordt gewekt is begrij-
pelijk, maar is niet de opzet van het ontwerp. Het doel is weliswaar om emoties los
te maken, maar met de intentie om de Holocaust die in het museum slechts impli-
ciet als de ondergang van het Berlijnse Jodendom wordt aangestipt, des te inten-
ser bij de bezoeker te laten doordingen. Deze combinatie, die een extra dimensie
aan het inzicht toevoegt, kan in het Berlijnse museum gevonden worden. Over zijn
eigen creatie zei Libeskind zelf: ‘Wichtig ist das Erlebnis, das sie vermittelt. Die
Deutung ist offen’.124
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De creaties van Libeskind enerzijds en de eerder beschreven experiences ander-
zijds laten zien dat er volledig verschillende vormen van beleving van het verleden
bestaan, en daarmee verschillende narratieven. Deze variëren van een complete re-
constructie zoals de nabootsing van de Slag om Arnhem in het Airborne Museum,
door zoveel mogelijk authentieke objecten te presenteren in een poging de tijd
naar het verleden te overbruggen, of, zoals door Libeskind is gedaan, door met een
artistiek ontwerp een gevoel en een beleving op te roepen. Dit zijn formats die naast
elkaar bestaan, maar evengoed ook in elkaar kunnen grijpen.

TUSSEN KNOSSOS EN DISNEY

De herinneringscentra Kamp Westerbork en Kamp Vught spelen vandaag de dag
in op de brede behoefte aan authenticiteitsbeleving. De vervolgingslocaties wor-
den belangrijker als directe intermediair tussen heden en verleden en de histori-
sche overblijfselen en de terreinen krijgen als lieux de mémoire daarbij grotere bete-
kenis. Was het museum van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork tot voor
kort vooral een plek voor museale verbeelding, ook het nabijgelegen voormalig
kampterrein moet deze functie meer gaan krijgen. Na onderzoek kwam het herin-
neringscentrum tot de conclusie dat de symbolische herinrichting van begin jaren
negentig niet meer voldoet. Voor een jonge generatie, die op zoek is naar meer 
inlevingselementen, ontbreekt zeggingskracht.125 Een nieuw concept moet daar-
bij voldoen aan de vraag om (materiële) authenticiteit en historische betrouw-
baarheid. De kracht van de historische plek moet versterkt worden. ‘Zonder plaats
is tijd, en dus ook tijdsverloop, een voor velen te abstracte en schimmige aange -
legenheid’, aldus de plannen.126 Een niet onbelangrijke bijkomstigheid in deze 
discussie was dat de woning van de voormalige kampcommandant aan de rand 
van het terrein in 2007 beschikbaar kwam, en dat nu ook (restanten van) originele
barakken zijn getraceerd, waarmee zich de mogelijkheid tot terugplaatsing aan-
dient.

De vraag waar het Herinneringscentrum zich voor geplaatst ziet komt in essen-
tie neer op hoe aan de historische plek meer betekenis kan worden gegeven zonder
de werkelijkheid geweld aan te doen en door te schieten naar te grote lichtvoetig-
heid. Kortom, waar ligt hier het wankel evenwicht? Of zoals het in een notitie van
directeur Mulder stond geschreven:
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Moeten we de stilte, de rust, de sereniteit van deze bijzondere plek laten zoals
deze nu is en niet ‘verstoren’ met de herbouw van een barak? Of vullen we de
aura van deze historische plek juist te weinig in om het voldoende zeggings-
kracht te laten hebben voor jongere bezoekers? En als dat het geval is, hoe die-
nen we dat te doen? Wat mogen we doen, om de geschiedenis die er zich heeft
afgespeeld beter leesbaar, zichtbaar, invoelbaar te maken? En, zo ja, waar ligt
de grens? Of is er juist alle reden om grote terughoudendheid te betrachten, ja
zelfs het aanzicht te laten zoals het nu eenmaal door het verleden van 70 jaar
tot ons is gekomen? Ligt de keuze op informeren en kennisoverdracht of krijgt
juist het ervaren, het beleven de nadruk? En hoe voorkom je dat visualisatie via
populariseren niet wordt tot banalisering? Of is eigenlijk alleen de discussie:
hoe triviaal wil je zijn.127

Mulder is zich ervan bewust dat hij meer vragen opwerpt dan hij beantwoorden
kan. Voor zijn centrum is het een voortdurende zoektocht, tot ergernis van bij-
voorbeeld overheden die subsidies op basis van duidelijkheid willen verstrek-
ken.128 Westerbork ziet zich geplaatst voor het dilemma tussen restauratie en en-
tertainment, of zoals Mulder stelt: ‘tussen Knossos en Disney’.129 Een zoektocht
naar een nieuwe balans tussen de vertrouwde historische betekenis van het voor-
malige kampterrein, een plaats van herinnering en herdenking, en een pedago-
gisch-didactische plek, waar bezoekers geconfronteerd worden met morele vraag-
stukken. Ook in de toekomst wil het centrum op deze verschillende niveaus blij-
ven functioneren. Maar dat er meer ‘beleving’ komt, lijkt zeker.

Van verschillende bewaard gebleven oorspronkelijke objecten, de sd-schuil-
bunker, de aardappelbewaarplaats en de rioolzuiveringsinstallatie, zal de materië-
le authenticiteit benadrukt worden. Zij vormen een rechtstreekse verbinding met
het verleden. Ook zullen er elementen worden toegevoegd, zoals markeringen 
en symbolische constructies van wachttorens en omheiningen. Het fietspad dat 
nu dwars over het terrein loopt, zal geheel verdwijnen. Zoals in het verleden her-
haaldelijk bepleit is, wordt deze doorgang voor fietsende recreanten niet alleen als
storend ervaren, maar ook als respectloos voor de historische betekenis van de
plek.

De discussie spitst zich toe op het omgaan met originele barakdelen in de nieu-
we inrichting. Deze objecten geven het ‘wezen van de historische plek’ gestalte, be-
nadrukt Mulder. Van de getraceerde barakonderdelen die hiervoor in aanmerking
komen en verkregen kunnen worden, geldt dat veel van de oorspronkelijkheid van
deze bouwsels is aangetast door een tweede gebruik, veelal als boerenschuur.
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128 Interview Dirk Mulder, Hooghalen, 25 juli 2013.
129 De titel van de notitie voor een nieuwe inrichting luidt: ‘Tussen Knossos en Disney’.



Slecht één woonbarak, aangetroffen in Zwiggelte, is vrijwel geheel intact gebleven.
Van andere barakken zijn originele delen verworven. Mulder zegt het belangrijk te
vinden dat bij herplaatsing goed zichtbaar wordt gemaakt welke delen materieel
authentiek zijn, en wat noodzakelijkerwijze is toegevoegd. Zijn voorkeur gaat uit
naar een gestileerde vorm. Om onderscheid met het origineel te maken zal een 
ander materiaalsoort gebruikt worden. Het moet onmiddellijk duidelijk zijn dat
hier een aanpassing in het heden plaats heeft gevonden, ‘want enscenering van 
authenticiteit kent zijn grenzen’.130 Maar als het over het interieur gaat, wordt niet-
temin gedacht aan ‘diorama’s, die achter een aantal barakvensters worden ge-
plaatst en een beeld geven van het verblijf in een barak. Dit wordt gecombineerd
met geluid’.131 Hoe bescheiden ook, er zal sprake zijn van visualisering door middel
van reconstructie en evocatie. Uitgaande van de plannen lijkt de balans niet door
te slaan. De belangrijke uitgangspunten van de toekomstige presentatie zijn: het
aanzetten tot bezinning en het aanroeren van diepe gevoelens. Door de zorgvuldi-
ge wijze waarmee met de materiële authenticiteit, de symboolwaarde en de histo-
rische inleving wordt omgegaan, is de inrichting in de eerste plaats gericht op de
herinnering en niet op het tot leven brengen van een verschrikkelijke geschiede-
nis.

Intussen speelt in Westerbork een vergelijkbare thematiek. Het duurzaam vei-
ligstellen van de vervallen woning van de voormalige kampcommandant heeft ge-
resulteerd in een opmerkelijke invulling. Het laatste en enige oorspronkelijke
restant van het kamp, dat ook nog eens op de oorspronkelijke plek bewaard is ge-
bleven, is een ‘villa’ in plaats van zoiets iconisch als een ‘barak’. De bedoeling is dat
het bedreigde object wordt ‘gered’ door het in een glazen paviljoen te plaatsen. Als
dit plan wordt uitgevoerd, dan wordt de historische woning als het ware op de oor-
spronkelijke plek uit zijn omgeving gelicht en vervreemd van zijn landschappe-
lijke omgeving (zie afbeelding 45). Anders dan met de authenticiteitsbeleving in ex
situ musea als het usHolocaust Memorial Museum, wordt met dit glazen huis het
verleden dan niet dichterbij gehaald maar juist op afstand geplaatst. Als ‘trauma 
site museum’ streeft het herinneringscentrum dan ook geen oorlogsbeleving na 
– de commandants- of directeurswoning zal voor het publiek slechts beperkt toe-
gankelijk zijn ‒, maar een symbolische markering van de historische site op de be-
dreigende plaats waar ooit de buitenwereld in de wereld van het kamp is overge-
gaan. De bezoeker realiseert zich als het ware hoe de commandant van Kamp
Westerbork, de ss’er A.K. Gemmeker vanuit zijn kantoor, vanaf deze strategische
plaats bij de voormalige poort het kamp en de transporten overzag. Met de muse-
alisering van dit ‘dadererfgoed’ wordt daarmee een belangrijke symbolische lading
toegekend aan de betekenis van het herinneringskamp: het kamp wordt als het wa-
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re door de ogen van de dader aanschouwd.132 Niettemin valt te verwachten dat de-
ze ontwikkeling ook de roep om terugplaatsing van een of meerdere oorspronke-
lijke barakken zal versterken. Want de musealisering van de woning maakte oor-
spronkelijk deel uit van een bredere musealisering van het kampterrein. Daarvan
is een eerste stap gezet met de musealisering van een fragment van de in 2009 
afgebrande ‘Veendambarak’, een boerenschuur die in de oorlog als werkbarak op
het kampterrein had gestaan, en na die actie van een pyromaan in de media on-
middellijk tot de ‘Anne Frank-barak’ is gedoopt. De houten wand – compleet met
de graffiti die er was aangebracht voor opnames van Jeroen Krabbé’s film The 

Discovery of Heaven (2001), naar het gelijknamige boek van Harry Mulisch dat zijn
apotheose vond in Westerbork – is echter noodgedwongen drie kilometer van de
voormalige kampplaats als een ruw en krachtig, authentiek object in het herinne-
ringscentrum geplaatst.133

GEDEELD VERLEDEN

Discussies over het introduceren van museale constructies die de werkelijkheid
moeten suggereren, vonden ook plaats bij de inrichting van het Nationaal Monu-
ment Kamp Vught. Bij de inrichting in 2002 werd ervoor gekozen de beleving van
authenticiteit te vergroten door een historische reconstructie van een aantal be-
langrijke elementen van het voormalige concentratiekamp. Men was beperkt in de
mogelijkheden doordat het oorspronkelijke kampterrein, een paar honderd meter
verderop, geen deel kon uitmaken van de museale inrichting.134 Het museum be-
vindt zich dan ook buiten het voormalige kamp, waar zich wel het crematorium van
het kamp bevindt. Op de museumlocatie wordt de suggestie van het kamp opge-
roepen door een nagemaakte wachttoren, een tankgracht met afzetting en een ge-
reconstrueerde stenen halve barak waarin een eetruimte en slaapgedeelte zijn uit-
gebeeld. In een ander gebouw is de beruchte Cel 115 op ware grootte nagebouwd
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133 Rob van der Laarse, ‘Kamp Westerbork’, in: Madelon de Keizer en Marije Plomp (red.), Een
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zijn de oorspronkelijke barakken gesloopt en vervangen door nieuwbouw, die nog altijd dienst doet
als huisvesting voor de Molukse gemeenschap.



met authentieke materialen: de originele cel bevindt zich in de penitentiaire in-
richting naast het museum, die voor publiek niet toegankelijk is. Hier speelde zich
in de nacht van 15 op 16 januari 1944 het ‘bunkerdrama’ af. In de kleine ruimte wer-
den 74 vrouwen samengeperst. Tien van hen kwamen daarbij om het leven.135 Het
crematorium is het enige authentieke gebouw binnen het museum. Onderzoeker
Roel Hijink schreef in zijn proefschrift over de gecreëerde situatie:

Originele relicten, niet-originele voorwerpen en reconstructie vloeien moeite-
loos in elkaar over tot een enscenering van ‘concentratiekamp Vught’. Wie
Nationaal Monument Kamp Vught bezoekt, bezoekt een monument dat de
gedaante heeft aangenomen van een historisch museum waarin objecten wor-
den getoond in dienst van het script. Dat het om authentieke objecten gaat dan
wel om reconstructies, doet in dit script weinig ter zake.136

De samenstellers van de expositie opteerden voor een realistische verbeelding.
Een abstract verhaal volstaat niet, de bezoeker moet zich een voorstelling kunnen
maken van hoe het is geweest. Zonder dat overigens duidelijk aan te geven, is in het
museum in Vught gekozen voor reconstructies van een barak die in feite nooit op
deze plek heeft gestaan. Daarbij is voor een aantal originele voorwerpen in de ex-
positie verzuimd aan te geven dat ze niet uit het kamp afkomstig zijn.137

Het Nationaal Monument Kamp Vught is zich de laatste jaren steeds meer be-
wust geworden van de brede fascinatie voor het authentieke historische object en
de zeggingskracht die hiervan uitgaat. De aandacht richt zich op overblijfselen van
het nabijgelegen oorspronkelijke kampterrein. Begin jaren negentig waren daar al-
le oorspronkelijke barakken afgebroken, op één na. Barak 1 was overeind gebleven,
omdat een deel in gebruik was als kerk van de Molukse gemeenschap, die daar
sinds 1951 woonachtig is. Het hieraan gekoppelde deel 1b was om die reden ook
blijven bestaan, maar vervolgens geheel in verval geraakt. Het bestaan van Barak
1bkwam in 2009 onverwacht in de belangstelling in de slipstream van de landelijke
media-aandacht voor de ontdekte ‘Anne Frank-barak’ uit kamp Westerbork en de
ontsteltenis over het afbranden, kort voordat de barak naar de oorspronkelijke
plaats werd teruggebracht. Deze gebeurtenissen hebben er toe bijgedragen dat 
Barak 1b kon worden verworven en gerestaureerd.

Eind 2013 heeft de barak een museale bestemming gekregen. Van het authen-
tieke interieur was niets meer over. Bewust is afgezien van reconstructie, want de
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vraag was: welk verleden moet dan gereconstrueerd worden? Barak 1 is immers te-
gelijk de laatst overgebleven oorspronkelijke barak van het Molukse woonoord
Lunetten.138 Gekozen werd voor een expositie in het historische bouwsel, die het
accent legt op de meervoudige geschiedenis.139 De tentoonstelling in de barak 
reflecteert op de gelaagde geschiedenis van ‘toe-eigening’ van het erfgoed door 
verschillende herinneringsgroepen. Vier episodes komen bijeen: de periode dat
Vught dienst deed als Duits concentratiekamp (1942-1944), als opvangkamp voor
Duitse evacués (1944-1945), als interneringskamp van nsb’ers en andere van 
collaboratie verdachte Nederlanders (1944-1949), en vanaf 1951 als Moluks woon-
oord. Met name aan de geschiedenis van de internering van nsb’ers en andere 
collaborateurs en de opvang van de Duitse burgerevacués werd tot dan toe in het
geheel geen aandacht besteed. Het centrale thema van de expositie, insluiten en
uitsluiten, benadrukt continuïteit als kenmerkende aspect van de plek. De ten-
toonstelling in de barak gaat, zoals onderzoeker Iris van Ooijen het omschrijft,
over ‘een gedeeld en verdeeld verleden’, een gedeelde nationale geschiedenis,
waaronder nadrukkelijk ook de pijnlijke geschiedenis van de Molukse gemeen-
schap in Nederland.140 Het Nationaal Monument Kamp Vught is eigenaar en
beheer der van de barak, maar de tentoonstelling is een vrucht van een samenwer-
kingsverband waarbij ook het Vughts Museum en het Museum Maluku zijn be-
trokken: drie instellingen met totaal verschillende achtergronden, maar met een
gezamenlijke band met Barak 1b (zie afbeelding 47).141

Wellicht dat pleitbezorgers van experience-tentoonstellingen teleurgesteld zijn
over de sobere tentoonstellingsinrichting van Barak 1b, omdat er niet aan in -
levende reconstructie is gedaan. Daar staat tegenover dat op de historische plek
zelf nu op innovatieve wijze de geschiedenis van meervoudige herinneringen en
van processen van toe-eigening wordt gepresenteerd. Met deze in perioden over-
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138 Barak 1 is in de periode van het concentratiekamp nooit als woonbarak gebruikt, maar kreeg 
de functie van ‘postbarak’, kantine en kampwinkel. Ten tijde van het Opvangkamp voor Duitse
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kamp Vught’ (hoofdstuk in bewerking van de te verschijnen dissertatie Dutch wwii memorial camps
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Christian Gudehus, Jürgen Straub (Hrsg.): Zeitschaften, TimeScapes. Re-thinking the Sites of Former
Nazi Concentration Camps (2012).
141 Zie: http://www.barak1b.nl (geraadpleegd 31 augustus 2013).



schrijdende benadering onderscheidt de presentatie zich van veel andere museale
oorlogspresentaties, die de oorlog dikwijls als een geïsoleerde en bijna a-histori-
sche gebeurtenis neerzetten.

DEPORTATIETREIN

Wat betreft de toekomstige inrichting van kampterrein Westerbork lijkt er geen
discussie te zijn over een ander opmerkelijk aspect van het bevorderen van de ‘in-
leving’: het voornemen om het tracé van de spoorlijn beter te markeren door er een
‘origineel’ treinstel te plaatsen. Immers, een sterker iconisch symbool van de Jo-
denvervolging, de deportatie en de systematiek van de vernietiging is nauwelijks
denkbaar. Het centrum zoekt naarstig naar een originele goederenwagon.142 Het
achterhalen van een dergelijk voertuig dat werkelijk gebruikt is bij de deportatie
naar en van Westerbork mag tevoren al als een onmogelijkheid worden be-
schouwd, dus zal er gezocht worden naar een authentieke wagen die in die jaren
over het spoor reed en bij deportaties ingezet had kunnen zijn. Met het plaatsen van
een al dan niet authentieke goederenwagon wordt de voorstelling van het verleden 
realistisch gemaakt, en zal de inrichting verder opschuiven naar een gecreëerde
werkelijkheid.

Het verbeelden van de vervolging en vernietiging middels een goederenwagon
is een wereldwijd fenomeen. Oren Baruch Stier, hoogleraar religieuze studies aan
de Florida International University, analyseerde de institutionele context van 
een viertal museale presentaties van ‘Holocaust-era railway cars’ in de Verenigde
Staten en in Yad Vashem in Israel. Hij omschreef de museale betekenis van de ‘de-
portatietrein’ als volgt:

They are among the most powerful and resonant artifacts of the Holocaust;
owing to their size, their installation and inclusion in a museological presenta-
tion is no small undertaking; and they were literal vehicles of suffering, appro-
priately transformed into vehicles of memory. As anyone who has watched
Claude Lanzmann’s film Shoah or read the groundbreaking research of Raul
Hilberg knows, trains are some of the most significant and recurring symbols
of the Holocaust, for they represent a turning point in the destruction of Euro-
pean Jewry. Deportation via railway marked a systematic shift from mobile
murderers and stationary victims to stationary murderers and mobile vic-
tims.143
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Ook op de herinneringsplek Auschwitz-Birkenau (Auschwitz ii), dat altijd zeer
terughoudend met aanpassingen aan de historische omgeving is geweest, hebben
reconstructie-elementen hun intrede gedaan: er bevindt zich nu ook een goede-
renwagon (zie afbeelding 46). Het was altijd strikt beleid geweest geen enkele in-
greep te doen die de oorspronkelijkheid van de plek in opspraak zou kunnen bren-
gen.144 Zo zijn de ruïnes van de gasovens en crematoria onaangeroerd gebleven.
Door de tand des tijd ingestorte barakken zijn geruimd, slechts de fundamenten
zijn nog zichtbaar. Een aantal originele barakken is lang geleden ‘verplaatst’ en om
praktische redenen gegroepeerd, maar wel op een plaats waar identieke barakken
hebben gestaan. Verder is er, op een groot internationaal monument en de inrich-
ting van de Saunaals expositieruimte na, niets wezenlijks aan het terrein toegevoegd.

Daar is dus verandering in gekomen. Naast de Rampe waar de transporttreinen
in het kamp tot stilstand kwamen en waar de beruchte selectie plaatsvond, liggen
de oorspronkelijke spoorrails er nog als stille getuigen bij, maar sinds april 2010
staat op een gereconstrueerd deel van dit parcours zoals gezegd dus ook een goe-
derenwagon. Het Nederlands-Poolse kunstenaarsechtpaar Hans Citroen en Bar-
bara Starzyńska hebben aangetoond dat de plek waar de treinen aankwamen zich
feitelijk buiten het oorspronkelijke kampterrein bevond. Pas eind 1944, toen er
vanuit West-Europa vrijwel geen transporten meer arriveerden en in Birkenau
nieuwe gasovens en crematoria voor de vernietiging van Hongaarse Joden werden
geplaatst, is de verbinding, die later iconisch voor de Holocaust is geworden, tot in
het kamp doorgetrokken.145 Het is een – te – perfect gerestaureerd voertuig. Een
op de wagon aangebrachte plaquette geeft aan dat dit een eerbetoon is aan de ge-
deporteerde en omgebrachte Hongaarse Joden. Het is een privé-initiatief van een
Australische vastgoedhandelaar en miljardair, die hiermee ook zijn in het kamp
omgekomen familie wil gedenken. Piotr Cywinski, directeur van de herinnerings-
plaats Auschwitz-Birkenau, lichtte bij de presentatie de beleidsverandering toe:

Today, when we have gone a long way from the days of the Second World
War, youths have difficulty imaging the hell of the transports, which some-
times took many days in a crowded freight car. The possibility of exhibiting 
a car like this is extremely important from the educational point of view.146
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Afgezien van de vraag of het verstandig is om een particulier initiatief te honore-
ren op een dergelijke internationale publieke gedenk- en herinneringsplek, dient
zich de vraag aan of een dergelijke reconstructie het inlevingsvermogen van de be-
zoeker werkelijk vergroot.

Als object in musea of als op zichzelf staand gedenkteken bevinden zich in vele
landen gerestaureerde c.q. gereconstrueerde deportatiegoederenwagons, zoals in
Duitsland (o.a. kz Gedenkstätte Neuengamme, Hamburg-Winterhude, kamp
Ravensbrück), Polen (bijvoorbeeld Umschlagplatz Radegast in Lodz, waar in 2005
een museum is gevestigd), Frankrijk (doorgangskamp te Drancy), Groot-Brittan-
nië (Imperial War Museum) en Israël (Yad Vashem en Yad Mordechai Museum),
alsook in Italië (Centraal Station van Milaan) en zelfs Mexico (Museo Memoria y
Tolerancia, Mexico-Stad). Het stimuleren van de historische beleving waarbij een
deportatietrein als emotioneel iconisch object wordt gebruikt, vindt dus vooral
ook plaats op museale plekken die los staan van de oorspronkelijke historische om-
geving. Om dat gemis te compenseren wordt met een dergelijk object de authenti-
citeitsbeleving versterkt. Alleen al in de Verenigde Staten bevinden zich in Ho -
locaustmusea minstens acht ‘Holocaust-era railcars’.147 Zo is in het u.sHolocaust 
Memorial Museum in Washington een ensemble met een goederenwagon, die 
gebruikt had kunnen zijn voor deportaties en waar de bezoekers doorheen lopen,
het hoogtepunt van de museumervaring.148 ‘Inside, the car appears as it would have
at the time: there is no interior lighting, and the shafts of museum light that filter 
in through the narrow windows and the musty smell of wood create a dramatic
effect.’, aldus Oren Baruch Stier.149

Zelfs een niet-oorlogsgerelateerd museum als het Spoorwegmuseum in
Utrecht heeft een deportatiewagon verworven.150 Onderzoek wees uit dat deze in
Roemenië gevonden bagagewagen gebruikt is door de Maatschappij tot Exploita-
tie van Staatsspoorwegen, vanaf 1938 de ns. Dit soort wagens werd in de oorlog in-
gezet bij de deportaties.151 De spoorwagen staat nu in een betrekkelijk afgelegen,
onafgedekt gedeelte van het museum. In deze wagon is sinds 2013 de permanente
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expositie Beladen treinen. Jodentransporten in de Tweede Wereldoorlog ingericht, waar-
mee het museum stilstaat bij de rol van de spoorwegen tijdens de oorlog en de
transporten van Joden naar de nazi-kampen.152 De bagagewagon heeft een plaats
gekregen naast een aantal geheel andersoortige museale spoorwagens, in een
ruimtelijke omgeving die geen enkele verwantschap heeft met de bezettingstijd. Is
hier bezwaar tegen? Volgens Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands
Auschwitz Comité, niet: ‘Als er voldoende informatie en uitleg gegeven wordt, dan
is het een verantwoorde manier om jongeren te attenderen op wat heeft plaatsge-
vonden, ook al verwachten bezoekers hier geen geschiedenis van de vervolging.’153

Wat in het Spoorwegmuseum in feite gebeurt is dat een dergelijk icoon als een 
‘deportatietrein’ is losgeraakt van de historische context en omgeving en een eigen 
leven is gaan leiden. De creatie roept daardoor eerder afstand op dan dat het ver -
leden dichterbij wordt gehaald.

Een ander voorbeeld van het inzetten van een wagon als symbool voor deporta-
tie en moord vinden we bij een museale herinneringplek als het voormalige Belgi-
sche interneringskamp Fort Breendonk. Bij de toegangspoort staat hier een au-
thentiek ogend goederenrijtuig, als icoon van de vervolging. Dat lijkt vanzelfspre-
kend maar is het allerminst op deze plek. In dit kamp hebben zich weliswaar de
meest vreselijke gebeurtenissen voorgedaan, maar transporten per trein van en
naar het kamp hebben nooit plaatsgevonden. Er lag ook geen spoorlijn in de na-
bijheid van het fort.

Het doel van het musealiseren van ‘deportatiegoederenwagons’ is het oproepen
van een gewenst beeld ten behoeve van een beleving, waartoe aan het object ver-
volgens een nieuwe historische context wordt toegekend. Dit is in zekere zin on-
ontkoombaar in een proces van musealisering dat uitgaat, of rekening houdt, met
een bezoekersbeleving. En in musea zonder historische locatie valt er veel voor te
zeggen. Zo heeft ook de meest recente aanwinst in het museale oorlogsveld, Ver-
zetsmuseum Junior, onderdeel van het Verzetsmuseum Amsterdam, zich laten
inspireren door de sterke zeggingskracht van het ruimtelijke beeld van de depor-
tatietrein. Hier is echter gekozen voor een symbolische constructie. Bij afwezig-
heid van een authentiek object is een gecreëerde authenticiteitsbeleving opgeroe-
pen. Het openschuiven van een deur die duidelijke associaties oproept met die van
een deportatietrein, wordt gebruikt om de bezoeker voor te bereiden op het be -
treden van een nieuwe ruimte, die waar het verhaal van de laatste fase van de Jo-
denvervolging wordt verteld. Deze suggestieve vorm creëert een atmosfeer die 
beklemmend is, terwijl tegelijkertijd, mede door een indringende audiovisuele
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presentatie, het accent blijft liggen op inleven en begrijpen en niet op de beleving
als zodanig. De geconstrueerde deur van de trein is in dit geval een geslaagde mu-
seale metafoor waarbij een evocatieve verbeelding functioneel is ingezet voor de
overdracht van de inhoud van het verhaal.

VRAAGGERICHT

Voor de hedendaagse, op beleving ingestelde bezoeker is een museumbezoek ook
een aangename vrijetijdsbesteding met emotiewaarde. De belangstelling van het
brede publiek lijkt te verschuiven naar, in de woorden van Rob van der Laarse, ‘ver-
pretting; een postmoderne productiewijze of belevingseconomie die draait om de
vermarkting van authenticiteit’.154 De wensen en voorkeuren van de conservator
worden steeds meer ondergeschikt gemaakt aan de verlangens van een breed pu-
bliek. Ook de oorlogsmusea en herinneringscentra zoeken naar een antwoord op
de vraag hoe op deze trendmatige verandering in de omgang met het verleden te
anticiperen. Het antwoord van bijvoorbeeld het Airborne Museum is, zoals we za-
gen, een enerverende eigentijdse experience-presentatie.

Sommige oorlogsmusea zoeken nadrukkelijk aansluiting bij ontwikkelingen in
de vrijetijdsindustrie en de groeisector toerisme. Daarbij moet vooral gedacht wor-
den aan het erfgoedtoerisme, dat als een specifiek kenmerk van de hedendaagse
historische cultuur wordt beschouwd.155 Er is sprake van een toenemende toeristi-
sche belangstelling voor vroeger, die sterk gericht is op authenticiteitsbeleving.
Erfgoedsites fungeren als een ‘topografie van de herinnering’ en bieden bezoekers
een historische ervaring die hen prikkelt tot identificatie.156

Het meest aansprekende voorbeeld van een erfgoedsite als toeristische pleister-
plaats is natuurlijk het Anne Frank Huis. Hoewel niet in verhouding tot de bezoe-
kersaantallen van het Achterhuis, verwelkomen ook het Verzetsmuseum Amster-
dam, de Hollandsche Schouwburg en het Herinneringscentrum Kamp Wester-
bork steeds meer buitenlandse toeristen, alsook ‘dagjesmensen’ en vakantiegan-
gers uit eigen land met historische belangstelling. De erfgoedtoerist verwacht een
enerverend en aantrekkelijk verteld verhaal, maar heeft ook een bepaalde, vaak
vooraf geformuleerde, verwachting van dat verhaal. Het publiek ziet dat beeld ook
het liefst bevestigd. Zo verwacht de bezoeker van een oorlogsmuseum bijvoor-
beeld ook een ‘deportatietrein’, omdat deze nu eenmaal indringende associaties
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oproept. De Britse socioloog John Urry spreekt in dit kader over tourist gaze. Mu-
sea zijn geneigd steeds meer op de behoefte van de bezoeker als ‘klant’ in te spelen.
Een duidelijke omschrijving van een ‘toeristische blik’ is overigens niet te geven.
Evenals de herinnering is deze veranderlijk en verschilt per samenleving, sociale
groep of belangstelling voor historische periode.157

Als toeristische attractie hebben populaire musea een economische waarde
voor de ontwikkeling van de gemeente of regio waar zij gevestigd zijn. Zoals in het
vorige hoofdstuk werd aangegeven in verband met de populariteit van de bunker-
musea langs de Nederlandse kust, weten sommige oorlogsmusea zich daarom ver-
zekerd van de belangstelling van toeristeninstanties, de middenstand en de regio-
nale overheden. Erfgoedlandschappen zijn in trek bij de in het verleden geïnteres-
seerde toerist. Inspiratiebron voor het opzetten van historische activiteiten en pre-
sentaties door de Nederlandse oorlogsmusea is de recent sterk opgebloeide be-
langstelling voor onder meer de slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog in België en
Noord-Frankrijk, alsmede Normandië in relatie tot de Tweede Wereldoorlog. Het
eerder aangehaalde In Flanders Field Museum in het Belgische Ieper bijvoorbeeld
heeft vanuit de museale presentatie een betekenisvolle verbinding gelegd met de
stad en het omringende landschap als een laatste, tastbare getuigenis van de ‘Gro-
te Oorlog’. Een bezoek aan het museum in deze na 1918 volledig gereconstrueerde
historische binnenstad wordt door toeristen vaak gecombineerd met een indivi-
duele of georganiseerde (dag)tocht langs gemarkeerde historische ’14-’18-plekken
in de omgeving. Op vergelijkbare wijze zijn in Frankrijk de gebieden aan de Nor-
mandische kust, die herinneren aan de geallieerde landingsoperaties op D-Day

1944 en de nasleep ervan, populair bij cultuurhistorische toeristen. Sinds 1994, de
vijftigste herdenking, hebben de musea in deze omgeving en de evenementen die
hiermee verband houden een massaal en spectaculair karakter gekregen. Er kan
zelfs gesteld worden dat de herinnering aan de geallieerde invasie is uitgegroeid tot
een van de populairste ‘streekeigen’ producten van Normandië.158

In Nederland spelen in het bijzonder de ‘slagveld-’ en bevrijdingsmusea te
Groesbeek, Oosterbeek en Overloon in op deze specifieke vorm van cultuurhisto-
rische belangstelling. Deze musea betrekken de laatste jaren nadrukkelijk het
historische landschap, verbonden aan de militaire strijd in de regio vanaf 1944, in
hun activiteiten. In het geval van Overloon zou men overigens van een revival moe-
ten spreken, want zoals we al zagen, was de historische slagveldomgeving van het
Brabantse dorp eerder al eens een grote historische trekpleister. Naast talloze
rondleidingen, excursies en ‘battlefield-belevenistours’ hebben de genoemde mu-
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sea in samenwerking met de toeristencentra de zogenoemde Liberation Route uit-
gezet, mede mogelijk gemaakt door het vfonds.147 Deze route volgt de opmars van
de geallieerden na D-Day: van de kusten van Normandië, Noord-Frankrijk en Bel-
gië, via Zuid- en Oost-Nederland, richting Berlijn. In de regio Arnhem, Nijmegen
en op de Veluwe zijn intussen tachtig historische plekken gemarkeerd met zoge-
noemde luisterplekken in de vorm van veldkeien. Op iedere luisterplek is via de
mobiele telefoon een hoorspel te beluisteren over belevenissen van een of meer-
dere personen in 1944-1945. Uiteraard is een bezoek aan een van de musea een es-
sentieel onderdeel van de tour. De Liberation Route is niet onopgemerkt gebleven.
Een vakjury van de anwbnomineerde het initiatief voor de verkiezing van ‘Meest
Innovatieve Uitje 2013’. Het juryrapport sprak over: ‘Een mooi en aansprekend
voorbeeld van cultureel ondernemerschap en gaan voor kansen.’160

In een periode van inperking van overheidssteun past het cultuurhistorisch veld
zich aan om in de gunst van het grote publiek te komen. Meer dan ooit komt het
aan op ‘cultureel ondernemerschap’. Museale activiteiten dienen ook economisch
rendement op te leveren. Het is dan ook onontkoombaar dat musea zich actief op-
stellen als marktgeoriënteerde organisaties. Zo moet het Bevrijdingsmuseum
Groesbeek, waar 4% van het jaarbudget bestaat uit structurele subsidies, de rest
van het geld binnenhalen door entree-, winkel- en caféverkoop, donateurs en fun-
draising.161 Lonkend naar de betalende bezoeker worden musea steeds meer vraag-
gericht. Ook het Oorlogsmuseum Overloon staat midden in deze ontwikkeling.
Subsidies krijgt het incidenteel voor (tentoonstellings)projecten, maar daar blijft
het bij. Entreegelden zijn ook hier de belangrijkste bron van inkomsten. Om de ex-
ploitatie rond te krijgen worden er tal van commerciële initiatieven ontplooid en
ingrijpende museale keuzes gemaakt, ook inhoudelijke. Zo is het accent zwaarder
komen te liggen op de regionale geschiedenis en op het militaire aspect van de oor-
log, als gevolg waarvan ook het uit het begin van de jaren negentig daterende Kam-
pengebouw met de vaste expositie over vervolging en de Holocaust in 2011 is ge-
sloten. Directeur Erik van den Dungen, die vond dat zijn museum zich duidelijker
moet profileren, gaf als toelichting:

In de permanente tentoonstelling komt deze thematiek aan de orde, en dat is
voldoende. Er zijn andere musea die een betere ontstaansgrond hebben om 
dit aan de orde te stellen. Vanuit beschikbare subsidies in die tijd wel verklaar-

293

159 Het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) ondersteunde de 
Stichting Liberation Route Europe (slre) in 2013 met € 889.504.
160 http://www.liberationroute.com/lr/wat-is-liberation-route (geraadpleegd 11 september 2013).
161 Mededeling Wiel Lenders, directeur Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, 30 september
2013.



baar waarom het er gekomen is, maar gezien vanuit onze regionale geschie -
denis heeft het geen enkele bestaansgrond. In onze regio ontbreekt deze 
volledig.162

Het niet afhankelijk zijn van subsidies geeft het Oorlogsmuseum beleidsmatige
vrijheid om een eigen koers te varen en zich daarbij te richten op de wensen van het
brede publiek. Het museum wil de bezoekers een ‘goed gevoel’ geven, en dat is met
een beladen thema als de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog niet altijd
eenvoudig. Van den Dungen:

We willen bezoekers weerbaar maken en attenderen op wat oorlog teweeg-
brengt. Als je niet zelf gaat denken, maar anderen voor je laat denken dan gaan
we de verkeerde kant op. Dit museum gaat over oorlog, en oorlog willen we
niet. Als de bezoeker daar iets van mee krijgt, vind ik het prima. Maar primair
wil ik de mensen een leuk dagje uit geven. De bezoekers moeten het naar hun
zin hebben gehad en niet hier zum Tode betrübt weggaan. Er is een afweging ge-
maakt. Wij hebben meer dan 100.000 bezoekers en worden niet gesubsidieerd.
Wij passen erop om te veel richting vrede en mensenrechten te gaan, want
heel simpelweg gezegd: dat verkoopt niet! Daar krijg je geen bezoekers mee.163

Het onderhouden van het publiek is voor het Oorlogsmuseum Overloon steeds
meer een totaalconcept, waarvan museumbezoek een onderdeel is. Om bezoek te
blijven trekken werkt het Oorlogsmuseum samen met partners buiten de musea-
le wereld en participeert het in verschillende regionale commerciële activiteiten.
Van den Dungen, sinds 2006 directeur van het Oorlogsmuseum, rekent voor dat
een gemiddelde bezoeker vier uur wordt beziggehouden in en om zijn museum.
De horecagelegenheid van het museum moet daarom beter benut kunnen worden
als inkomstenbron.164 Het publiek moet een gevarieerd aanbod krijgen met ver-
schillende vormen van vrijetijdsbeleving. Zo heeft een onderneming gelegenheid
gekregen in het museumpark een ‘avontuurlijk EcoKlimpark’ te exploiteren. Voor
of na het bezoek aan het museum kunnen jong en – wat minder – oud in het klim-
bos KlimKong een ‘uniek boom-klimavontuur beleven’. Via touwladders wordt
een constructie van touwbruggen bereikt. Als een King Kong worden er sprongen
gemaakt en via een zipline langs boomtoppen gegleden.165 Om het gevarieerde aan-
bod compleet te maken worden de bezoekers erop geattendeerd dat in de directe
nabijheid van het museum sinds enige jaren ook het Zoo Parc Overloon is ge-
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vestigd, dat zichzelf aanprijst met de slagzin: ‘Avontuurlijk en spannend! Beleef
een spannende ontdekkingsreis langs bijzondere dier- en plantensoorten in het
natuurlijkste dierenpark van Nederland.’166 Kortom, een bezoek aan het Oorlogs-
museum Overloon dient een enerverend dagje uit te zijn met voor elk wat wils: 
actief en leerzaam, avontuurlijk en informatief.

Een groter contrast dan met bijvoorbeeld het Verzetsmuseum Zuid-Holland is
nauwelijks denkbaar. Dit kleine museum met een sterke morele boodschap is af-
hankelijk van subsidies, trekt een fractie van de bezoekers van Overloon en heeft
daarom de grootst mogelijke moeite het hoofd boven water te houden. Desge-
vraagd beseft Van den Dungen zich terdege dat zijn museum niet te vergelijken is
met het noodlijdend Zuid-Hollandse Verzetsmuseum. Hij ontkent niet dat hij
door een bewuste herprofilering veel concessies heeft gedaan; wellicht meer dan
wenselijk is. De directeur realiseert zich dat het Oorlogsmuseum van vandaag en
het Verzetsmuseum Zuid-Holland twee uitersten zijn: ‘Langs de as Overloon en
Gouda, ergens in het midden, zal het optimum zich bevinden van hoe een mu-
seum zich zou moeten gedragen’.167

In het verlengde van de experience-ervaring ligt de re-enactment van het verleden. Zo-
als imitaties reproducties zijn van objecten, zo zijn re-enactments reproducties van
gebeurtenissen. Uitgebeeld door rollenspelers, gestoken in authentieke kostuums
en in authentieke decors bij voorkeur op historische locaties, wordt het verleden
nagespeeld. David Lowenthal vergelijkt re-enactors met restauratoren: ook re-enac-

tors gaan uit van dat wat nog aanwezig is, om dit vervolgens te gebruiken voor eigen
invullingen. Zij geven het publiek een voorstelling van hoe het mogelijkerwijs 
geweest is.168 Naast kennis en educatie zijn fantasie en verbeelding daarom ken-
merkend voor re-enactments, al beogen de meeste auteurs meestal zo getrouw mo-
gelijk historische gebeurtenissen na te spelen om een reële ervaring van het verle-
den op te wekken. Zulke ‘levende historische voorstellingen’ kunnen zich vaak ook
aanpassen aan de omstandigheden. Tussen publiek en (spelers van) het verleden
vindt interactie plaats.169 Het op deze wijze uitbeelden van historische gebeurte-
nissen en situaties is een vrij algemeen gebruikte overdrachtsvorm. In tal van histo-
rische musea lopen in klederdracht getooide acteurs rond die het publiek aanspre-
ken en wordt er een voorstelling opgevoerd waar de bezoeker deelgenoot van is. In
Huize Doorn bijvoorbeeld wordt de bezoeker op gezette tijden door keizer Wil-
helm, in vol ornaat, welkom geheten.

295

166 http://www.overloonzoo.nl (geraadpleegd 10 september 2013).
167 Vraaggesprek met Erik van den Dungen, directeur Oorlogsmuseum Overloon, 7 juni 2012.
168 David Lowenthal, The past is a foreign country, p. 295.
169 Vanessa Agnew, ‘Introduction: What is reenactment?’, in: Criticism, Volume 46, nr. 3, Summer
2004, p. 327-339.



De Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea stellen zich vooralsnog terughou-
dend op in het op deze wijze uitbeelden van situaties uit de bezettingsjaren. Het ten
tonele voeren van een acteur in overjas met een Jodenster of in concentratie-
kampkleding zou begrijpelijkerwijs nog weerstand kunnen oproepen. Maar het
opvoeren van voorstellingen van militaire gebeurtenissen buiten de muren van het
museum wordt echter algemeen aanvaardbaar geacht. Parades van originele mili-
taire voertuigen door organisaties als Keep them Rolling – een vereniging die zich
afficheert als ‘rijdend museum’ – zijn sinds jaar en dag terugkerende evenemen-
ten.170 Er rijden in hoofdzaak geallieerde legervoertuigen mee. Maar Duitse voer-
tuigen, bemand door in Duitse uniformen gestoken chauffeurs en bijrijders, zijn
steeds minder een zeldzaamheid.

Het Achterhoeks Museum 1940-1945 heeft als een van de eerste oorlogsmusea
ervaring opgedaan in het presenteren van een levende historische oorlogsvoorstel-
ling. In juni 2010 organiseerde het oorlogsmuseum een tweedaagse re-enactment-

manifestatie, waaraan het publiek volop deelnam. ‘De Tweede Wereldoorlog
komt dit weekeinde opnieuw tot leven in en rond Hengelo’ kopte De Gelderlander.
Honderd acteurs speelden in het bos in de omgeving levensechte veldslagen na
met militaire voertuigen en inclusief realistische geschutsgeluiden. In het cen-
trum van de stad waren ‘levende etalages’ te zien. De militaire opmars werd op de
voet gevolgd door het publiek, dat dwars door weilanden en bossen meelopend de
verrichtingen van de pseudo-soldaten volgde. Jean Kreunen van het Achterhoeks
Museum 1940-1945 was opgetogen over het evenement: ‘Deze Slag om de Achter-
hoek wordt historisch correct uitgevoerd, zodat bezoekers de meest realistische
geschiedenisles van hun leven ervaren.’172

In zijn pogingen nieuwe activiteiten te ontwikkelingen die een breed publiek
aan spreken en daarmee een niet onbelangrijke bron van inkomsten vormen, or-
ganiseert ook Overloon sinds een aantal jaren spectaculaire re-enactment-activitei-
ten. Een groot succes is het jaarlijkse weekendevenement Santa Fé, dat in 2013 met
5600 bezoekers ruim tweeduizend bezoekers meer trok dan het jaar ervoor.173 Het
museum transformeert dan geheel tot themapark waarbij zich een proces van ‘ver-
pretparking’ voltrekt.174 In het museumpark wordt een militair kamp uit de Twee-
de Wereldoorlog opgebouwd, waar een groep liefhebbers van oorlogsmaterieel uit
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de jaren ’40-’45 met tenten, voertuigen, uniformen, uitrusting en gereedschap 
het leven van de geallieerde soldaten tijdens de bevrijding van Nederland uit-
beeldt. Er wordt een ‘levend museum’ opgebouwd. ‘Reis terug in de tijd en zie met
eigen ogen hoe de bevrijders van Nederland leefden en werkten achter het front.’175

Op YouTube is een amateurfilmpje te zien van een realistisch gevecht dat tijdens
het event in het museumpark plaatsvond. De toelichting van de amateurfilmer
luidt:

Nagespeeld gevecht bij het evenement Santa Fé in Overloon op zondag 23-06-
2013 door Nederlandse re-enactmentgroepen in Duitse, Amerikaanse en Engel-
se militaire uitrusting. Hierin speelt ook het Franse verzet een rol. Het is een
‘wervelende’ show met veel schiet-kabaal, maar wel zo goed mogelijk waar-
heidsgetrouw nagespeeld. In 1e instantie gaan de Duitsers in de aanval, de
Britten en het Franse verzet moeten zich terugtrekken. Maar dan gaan de
Amerikanen (m.b.v. het Franse verzet) in de tegenaanval en verpletteren de
Duitse weerstand met overgave tot gevolg.’176

Een ander jaarlijkse spektakelweekend in het museumpark van Overloon is het
evenement Militracks, bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in de ‘militaire
techniek’ van de Tweede Wereldoorlog. Particulieren en organisaties tonen hier
talrijke militaire voertuigen, zowel motoren, transportvoertuigen en commando-
wagens als halfrupsen, tanks et cetera. Alle voertuigen zijn rijdend te zien en het
publiek mag meerijden. Bijzonder is dat er ook veel unieke Duitse voertuigen aan-
wezig zijn. Onder de niet minder dan 8300 toeschouwers in 2013 waren ook veel
buitenlandse geïnteresseerden aanwezig. De ‘beleving’ van de bezoekers kan soms
ver gaan, is de ervaring van de organisatie. Bij de aankondiging van de gebeurtenis
ging dan ook de volgende waarschuwing uit:

Tijdens Militracks geldt op ons terrein de regel dat het dragen van Duitse militai-
re kleding niet is toegestaan. Hoewel we in het algemeen ieders interesse graag
respecteren, willen we voorkomen dat Militracks een vervelende bijsmaak gaat
oproepen. Eigenaren, deelnemers maar ook bezoekers wordt daarom expliciet
gevraagd om geen Duitse militaire kleding, insignes of hoofddeksels te dragen.
Het dragen van dergelijke kleding zal leiden tot het niet toegelaten worden tot
het terrein dan wel tot het gesommeerd worden om het terrein te verlaten.177
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De evenementen in Overloon trekken grote publieke belangstelling. Er wordt
spektakel en vermaak geboden. Daar is het meeste mee gezegd. Verdieping en re-
flectie ontbreken vrijwel; wat resteert is de ervaring van iets spannends, iets sensa-
tioneels, wat kenmerkend zou zijn voor oorlogsvoering.

ERVAAR EN BELEEF  DE  OORLOG

Aan het gangbaar geworden motto ‘ervaar en beleef de oorlog’ wordt door de toon-
aangevende oorlogsmusea op verschillende wijze invulling gegeven. Voor het
weergeven van militaire gebeurtenissen lijkt de experience-achtige presentatie een
geaccepteerd verschijnsel. Maar de beeldbepalende museale oorlogsinstellingen,
die ten opzichte van elkaar wisselende inhoudelijke accenten leggen, zijn beducht
over te gaan tot een dergelijk ‘belevingspektakel’. Hun bedenkingen reiken verder
dan een onderscheid tussen preciezen, die geen illusie toelaten in de verbeelding
van het verleden, en rekkelijken, die, de tijdgeest volgend, het verhaal van het ver-
leden willen vertellen door dit illustratief en inleefbaar te maken en daarbij ruim-
te laten voor suggestie. Hun terughoudendheid heeft bijvoorbeeld te maken met
het feit dat de omgang met het verleden van de Tweede Wereldoorlog nog altijd ge-
paard gaat met emoties en verbonden is met persoonlijke betrokkenheid. Het trau-
ma van vervolging en vernietiging heeft diepe sporen getrokken in de naoorlogse
samenleving. De reacties die de veel bekeken Amerikaanse gedramatiseerde tele-
visieserie Holocaust eind jaren zeventig opriep, en populaire speelfilms als Steven
Spielbergs Schindler’s List, begin jaren negentig, zijn hiervan een illustratie. Criti-
ci hekelden deze producties omdat een pijnlijk verleden ontoelaatbaar werd gero-
mantiseerd en de geschiedenis geweld werd aangedaan. Fervente tegenstanders
huldigden de opvatting dat deze onvoorstelbare en ongekende gebeurtenissen
zich in het geheel niet lenen om te worden verbeeld en al helemaal niet in de vorm
van melodrama. Aan de andere kant heeft architect Libeskind met zijn museale
concept van het Joods Historisch Museum in Berlijn laten zien dat ook zonder het
nemen van een toevlucht tot reconstructie en enscenering een effectieve ervaring
opgeroepen kan worden door te kiezen voor zijn tot de verbeelding sprekende
symbolische presentaties van de ‘lege ruimtes van de herinnering’. Maar men kan
zich afvragen of de meer ‘highbrow’ ensceneringen met hun nadruk op bezinning
in plaats van beleving, zoals Libeskind’s ‘lege ruimtes van de herinnering’, ook
voor het gemiddelde publiek zo overtuigend zijn.

Interessant genoeg heeft de popularisering van de Holocaust een slechte naam
onder historici en opiniemakers. De eerder aangehaalde Aleida Assmann bena-
drukt dat de opvatting dat het trauma van de Holocaust niet te verbeelden is, als
een rode draad door het herinneringsdiscours loopt.178 Toch lijkt ook deze opvat-
ting in de loop van de tijd veranderd. Tegenwoordig ligt de nadruk sterk op de trau-
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matische percepties. Het perspectief is nu: hoe kan dit verleden, zowel in emotio-
nele als cognitieve zin, deel uitmaken van een gezamenlijke herinnering? Welke
betekenis en zingeving kan aan dat verleden verbonden worden? Hierbij is van be-
lang dat naoorlogse generaties, die geen directe betrokkenheid met dit verleden
hebben, zich een beeld van de gebeurtenissen kunnen vormen. Met betrekking tot
de herinnering aan de oorlog en de Holocaust in het bijzonder, gebruikt Assmann
de metafoor van de lange schaduw van het verleden: deze reikt verder dan de her-
innering van de verdwijnende oorlogsgeneratie alleen. De perceptie van dat verle-
den is zo indringend, dat zij zijn uitwerking blijft behouden op de herinnerings-
cultuur.179

Ook na het wegvallen van de oorlogsgeneratie zullen emoties en gevoeligheden
wezenlijke elementen zijn van de verschillende herinneringen aan de oorlog en zo-
doende belangrijke aspecten vormen van de museale verbeelding van de oorlog.
Deze sensitiviteit moet niet uit de weg worden gegaan. Integendeel. Maar de mu-
seale representaties zullen ingekaderd moeten zijn in een betekenisvolle context
om te kunnen aanzetten tot reflectie. Ervaren en beleven alléén is niet toereikend.

Een overtuigend voorbeeld van het op aansprekende wijze verbinden van evo-
catie en verdieping in het Nederlandse museale landschap is het eerder genoemde
Verzetsmuseum Junior van het Verzetsmuseum Amsterdam. Rekening houdend
met de jeugdige doelgroep is de presentatie avontuurlijk en uitdagend zonder on-
geloofwaardig te worden. Onder de ‘pakkende’ slogan ‘Duik onder in het nieuwe
Verzetsmuseum Junior’ staan het persoonlijke verhaal en de beleving voorop. Via
een spannende tijdmachine, waarin een compilatie van geluid en film- en anima-
tiebeelden een tijdsbeeld van de oorlog wordt neergezet, reist het jonge publiek
terug in de tijd. Als aan de andere kant van de kleine ruimte de deuren opengaan,
is de jonge bezoeker beland in een omgeving tijdens de bezetting, met bomen, een
plein en rondom nagebouwde huizen. Levensgrote, ingekleurde foto’s introduce-
ren vier oorlogskinderen, de hoofdpersonen van de presentatie: een Joods meisje,
een kind van een verzetsman, een jeugdstormster van wie de ouders lid waren van
de nsb, en een ‘gewone’ jongen die het leven tijdens de bezetting waarneemt. Kin-
deren en jongeren – de presentatie is overigens ook voor volwassenen boeiend en
informatief – gaan zelf op onderzoek uit. In elk van de vier realistisch ingerichte
woningen komt het verhaal van een hoofdpersoon tot leven. De verhalen zijn ver-
pakt in nagebootste situaties, een aantal authentieke persoonlijke objecten en
interactieve, speelse creaties. Elk vertrek heeft minstens één interactief spelele-
ment. Er wordt geen chronologische geschiedenis met vele feiten verteld. In de
presentatie gaat het om de beleving. Indrukken en situaties worden gepresenteerd,
die – samen met de subtiel aangeboden informatie – kinderen op hun eigen ont-
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wikkelingsniveau inzicht geven in essentiële kwesties die niet alleen verbonden
zijn aan oorlog en bezetting, maar ook in de huidige samenleving spelen: dilem-
ma’s, fundamentele menselijke waarden, gevolgen van de keuzes van ouders en
anderen, lichtzinnig veroordelen, consequenties van verachting en vernedering,
solidariteit, vrijheid en vriendschap. Al deze en andere wezenlijke waarden, op-
vattingen en houdingen komen opzichtig, maar soms ook geraffineerd verhuld aan
bod.

Zoals gezegd hebben de meeste beeldbepalende museale oorlogsinstellingen
hun toevlucht vooralsnog niet genomen tot experience-achtige presentaties. Ge-
bruikmakend van verbeterde digitale en audiovisuele technieken wordt authenti-
citeitsbeleving ook in de meest recente presentaties gezocht in de persoonlijke ver-
halen van de oorlog. Als er al sprake is van tastbare reconstructies van het verleden
op de historische locatie, of voorbereidingen hiervoor zoals op het voormalige
kampterrein Westerbork, dan gebeurt dat met grote omzichtigheid. De beleving
moet het doel, het inzichtelijk maken van het verleden, niet voorbijschieten.

Ook het nieuw ingerichte Fries Verzetsmuseum huldigt deze opvatting. De na-
druk ligt op het persoonlijke verhaal van Friezen tijdens de oorlog. De inleving
wordt opgewekt door vereenzelviging met de persoonlijke verhalen. Maar on-
danks, of wellicht dankzij, verschillende museale veranderingen zijn authentieke
objecten en de verhalen die achter de authentieke objecten schuilgaan onvermin-
derd van belang, zoals tot uiting komt in de ‘Erfgoed-zaal’. De bezoeker gaat op
onderzoek uit naar de betekenis van het object en de vertellingen die ermee ver-
bonden zijn. De zorgvuldig geselecteerde voorwerpen brengen het verleden dich-
terbij en geven de bezoeker gelegenheid tot identificatie. De gelaagde informatie
biedt daarnaast verdieping en inzicht. De directe confrontatie met het verleden
wordt gezocht: een zoektocht vanuit het heden die een historische ervaring op-
roept en leidt tot een beter begrip van de historische gebeurtenissen.

Een poging om betrokkenheid bij het verleden op te wekken wordt daarnaast
ook gedaan door twee opmerkelijke audiovisuele ‘belevingen’. In de entreeruimte
trekt een metershoge wand vol bewegende beelden en stemmen uit de jaren 
’40-’45 de bezoeker als het ware de verhalen in. Aansluitend bij de bredere bena-
dering van het Fries Museum – Friezen, horizon en water – komen als een water-
val de indrukken naar beneden. In de afsluitende zaal krijgt de bezoeker ten slotte
een audiovisuele impressie over de omgang van Nederland na 1945 met de herin-
nering aan de oorlog. Afgewisseld door webcam-opnamen van reacties van wille-
keurige personen op de thema’s die voorbijkomen, verplaatst een aaneenschake-
ling van foto’s en filmbeelden zich over de breedte van de zaal van de ene naar de
andere ‘oever’.

De resultaten van de presentaties in Amsterdam en Leeuwarden zijn uitkom-
sten van de discussies over wat in het huidige museale veld van de oorlog, maar ook
elders, actuele thema’s zijn: hoe wordt ingespeeld op een veranderende histori-
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sche cultuur en hoe verhoudt de verbeelding van het verleden zich tot een verant-
woorde historische geschiedopvatting. De afwegingen van musea om keuzes te
maken zijn de afgelopen jaren veranderd. Argumenten om het ‘beladen’ verleden
omzichtig te presenteren lijken in kracht te hebben ingeboet door de toegenomen
afstand in tijd en dus ook met het wegvallen van de generatie die de oorlog heeft
meegemaakt. Tegelijk is de vraag gegroeid het verleden meer ‘voorstelbaar’ te ma-
ken. Een hang naar authenticiteitsbeleving die ingevuld wordt door uiteenlopen-
de ensceneringen van het verleden in de vorm van reconstructies, confrontaties
van het publiek met authentieke objecten en persoonlijke verhalen. De beleving
van het verleden wordt nog eens versterkt door het bezoeken van historische plek-
ken: de plaatsen van herinnering, die zelfs voor jongere generaties een ‘museum-
bezoek’ tot een indringende ruimtelijke ervaring maken. 
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6 Epiloog

Wie vandaag de dag het Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden bezoekt, betreedt
een ultramodern, transparant gebouw met veel glas. De zalen zijn ruim en hoog.
Elk vertrek ademt een andere, eigen sfeer uit. De vaste expositie is strak en af-
wisselend vormgegeven: hoge zuilen tonen foto’s van uiteenlopende personen 
uit de oorlogsjaren. In de ‘Erfgoed-zaal’ bevindt zich een aantal geselecteerde ob-
jecten in passend gemaakte en subtiel uitgelichte vitrines. De typografie en het
kleurgebruik zijn stijlvol en opvallend. In alle ruimtes zijn audiovisuele presen -
taties te zien en in een speciale ruimte kunnen bezoekers op computers bestanden
opvragen en op beeldschermen zelfgekozen filmfragmenten afspelen. Het con -
trast met de allereerste presentatie van het museum in 1979 in het historische 
gebouw De Kanselarij is immens. De vaste expositie bestond destijds uit een 
veelvormige uitstalling van oorlogsmateriaal, waar weinig samenhang in viel te
ontdekken. Maar ook ten opzichte van de laatste expositie, die tot 2012 op de zol-
derverdieping van de Kanselarij te zien was, is er veel veranderd (zie afbeeldingen
50-53).

PROFESSIONALISERING

Het Fries Verzetsmuseum is niet het enige museum dat recentelijk een drastische
transformatie doormaakte. Sinds de eeuwwisseling hebben vrijwel alle beeldbe-
palende musea zich ingrijpend vernieuwd en verbeterd, of het nu het Airborne
Museum, het Verzetsmuseum Amsterdam, het Monument Kamp Vught of het
nieuwe Indisch Herinneringscentrum Bronbeek betreft. De presentaties van deze
musea zijn zowel qua uitvoering als qua inhoud innovatief. Aan de inrichtingen la-
gen grondige conceptuele overwegingen ten grondslag en precies daarin komt een
wezenlijke ontwikkeling van de beeldbepalende musea tot uiting. De organisaties
profiteerden van een professionaliseringsslag, die niet alleen betrekking had op 
de vernieuwde museale presentaties, maar op het gehele werkterrein van het mu-
seum.
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Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw waren de huidige beeldbepalende
musea welwillende, actieve instellingen met een betrokken achterban, die over 
het algemeen amateuristisch waren georganiseerd. Er was nauwelijks (museaal)
geschoold personeel, het ontbrak de instellingen aan mogelijkheden een goed 
collectiebeheer te voeren en de presentaties waren weinig conceptueel van aard.
Vanaf de tweede helft van de jaren negentig kwam hierin geleidelijk verandering.
Musea verbeterden zich inhoudelijk. Historici, afgestudeerden van de museum-
opleiding en educatief geschoolde medewerkers gingen deel uitmaken van de staf
en voor nieuwe inrichtingen en tijdelijke tentoonstellingen werd expertise van
buitenaf ingeschakeld. Een aantal musea groeide uit tot een autoriteit op hun spe-
cifieke terrein en ontwikkelde zich tot kenniscentrum. Naast het exposeren wor-
den steeds vaker activiteiten ontplooid om kennis over de geschiedenis van en de
omgang met de Tweede Wereldoorlog te verspreiden. Zo is het Verzetsmuseum
Amsterdam lezingencycli en discussiebijeenkomsten over verschillende thema’s
gaan organiseren. Ook andere musea organiseren dergelijke activiteiten. Musea
zetten zich actief in om het werkveld inhoudelijk te verdiepen en om duiding te ge-
ven aan het museaal vormgeven van de herinnering aan de oorlog. Illustratief hier-
voor zijn de inspanningen door het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Me-
de op initiatief van het centrum is in 2011 de zogenoemde Westerbork-leerstoel aan
de Vrije Universiteit ingesteld. Onderzoeksterrein is het omgaan met de geschie-
denis verbonden aan een historische plek, zoals het voormalig kamp Westerbork.
Het Herinneringscentrum laat voorts wetenschappelijk archeologisch onderzoek
verrichten naar restanten van het kampterrein en naar persoonlijke bezittingen, en
schakelt wetenschappelijke expertise in voor het ontwikkelen van concepten over
hoe de historische lokatie in de toekomst wordt gepresenteerd.

Op het gebied van collectiebeleid is eveneens vooruitgang geboekt. Van geen
ander tijdvak uit de Nederlandse geschiedenis is zo veel bewaard en gecollectio-
neerd als van de oorlogsjaren. De verbeteringen konden mede door impulsen van
het ministerie van vws, zoals vanuit het programma Erfgoed van de Oorlog, gere-
aliseerd worden. Desalniettemin is het beheer van de omvangrijke collecties een
punt van blijvende zorg. Het omvangrijke en verspreid ondergebrachte erfgoed
vraagt veel inspanningen van de musea. Een selectiever en gerichter verzamelbe-
leid met heldere selectiecriteria is gewenst, evenals meer onderlinge samenwer-
king. Zo zou een gezamenlijk depot voor (delen van) de collecties mogelijk uit-
komst kunnen bieden.

Verder hebben de beeldbepalende musea op het terrein van de bedrijfsvoering
duidelijke stappen voorwaarts gezet. De tegenwoordige conservator c.q. directeur
beschikt over organisatorische en bedrijfskundige kwaliteiten, of heeft hiervoor
een medewerker aangetrokken. Er is deskundigheid ontwikkeld in de fondsen-
werving en er wordt – mede als gevolg van de economische teruggang en een terug-
tredende centrale overheid – steeds meer inventief te werk gegaan bij het aanbo-
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ren van inkomsten. Op het gebied van public relations heeft elk zichzelf respecte-
rend museum een marketingdeskundige en een geschoolde pr- of communicatie-
medewerker in dienst. En het – zeker in deze tijd – onmisbare vrijwilligerswerk is
effectiever en zakelijker georganiseerd. Het Verzetsmuseum Amsterdam, ooit be-
gonnen met één enkele betaalde kracht en een conservator die alle functies in één
persoon had verenigd, heeft begin 2013 twaalf mensen in vaste dienst, van wie acht
met een regulier, parttime-dienstverband (6,1 fte) en drie mensen in een gesubsi-
dieerde functie (2,1 fte). Daarnaast werkten er vijf mensen via detachering vanuit
een banenproject of Sociale Werkvoorziening, evenals een team van bijna hon-
derd vrijwilligers, deels gespecialiseerd op het terrein van collectie en onderzoek,
bibliotheek en technische en ict-aspecten.1 Kortom, de belangrijkste musea wor-
den vandaag de dag geleid als een bedrijf: een voorwaarde om ook in de toekomst
als eigentijds en aansprekend museum te kunnen functioneren.

POPULARISERING/MILITARISERING?

Het onderzoek naar de musealisering van de oorlog laat zien dat het Nederlandse
museale veld over de geschiedenis van Tweede Wereldoorlog veelomvattend en
gevarieerd is, zowel wat betreft presentatie en inhoud als omvang, budget en pro-
fessionaliteit. Naast de tien tot vijftien instellingen die beeldbepalende en toon-
aangevende musea zijn, is er sprake van een bonte verzameling van vaak klein-
schalige, lokaal georiënteerde musea, die veelal zijn voortgekomen uit particulie-
re initiatieven, waarvan een groot aantal na 2000 is opgericht.

De aard van deze musea zegt iets over de gerichtheid van de historische belang-
stelling voor de Tweede Wereldoorlog: veel musea besteden aandacht aan lokale
gebeurtenissen uit de oorlogsjaren. Een groot aantal van deze musea is verbonden
aan plaatsen die onmiddellijk associaties oproepen met aansprekende historische
gebeurtenissen: de lieux de mémoires. Veel van deze locaties hebben te maken met
het strijdverloop van de oorlog.

Dit laatste is illustratief voor een ander kenmerk van de tegenwoordige omgang
met de oorlog en de musealisering in het bijzonder: de toenemende belangstelling
voor de militair-historische aspecten van de jaren ’40-’45. Er was in Nederland 
altijd al een actieve groep van verzamelaars en hobbyisten op het gebied van 
uniformen, wapens en ander oorlogsmateriaal, maar vooral de laatste jaren lijkt
deze interesse manifester geworden te zijn, zoals onder meer blijkt uit de groei van
– kleinschalige – musea waarin de militaire oorlogsvoering centraal staat. Deze
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krijgskundige belangstelling wordt nog eens geaccentueerd door activiteiten die
vanuit de plaatselijke oorlogsmusea worden georganiseerd, zoals living-history-

evenementen, optochten van oude legervoertuigen, historische routes door het
landschap en allerlei demonstraties. In deze trend past de groei van het aantal ‘bun-
kermusea’, in het bijzonder ‘Duitse’ bunkers langs de kust die onderdeel uit-
maakten van de Atlantikwall. De belangstelling voor dit ‘daderserfgoed’ werd lang
gezien als ongepast, maar vanaf de tweede helft van de jaren negentig sloeg dit
beeld om. Het aantal bunkermusea is de laatste jaren sterk gegroeid en er zijn ini-
tiatieven voor het openstellen van nog meer van deze verdedigingswerken.

De toegenomen belangstelling vanuit militair-historisch oogpunt voor de oor-
log is een opmerkelijke perspectiefwisseling, want in het nationale beeld van de
herinnering aan de oorlog was het militaire aspect vanaf de jaren zeventig meer en
meer naar de achtergrond gedrongen ten faveure van de geschiedenis van vervol-
ging en terreur. Bij officiële herdenkingen was steeds minder ruimte voor militai-
re aspecten en kwam het accent op andere herinneringsgroepen te liggen. In deze
verschuiving speelden de heersende antimilitaristische sentimenten, ingezet in de
jaren zestig en zeventig, duidelijk mee. Op het museale vlak deed het Nationaal
Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon in de jaren tachtig, in overeenstemming
met de tijdsgeest, doelbewust pogingen zijn militair-historische imago bij te stel-
len. Invulling gevend aan het motto ‘Oorlog hoort in het museum’ kwam in de in-
richting die toen gerealiseerd werd de nadruk op de geschiedenis van de bezetting

en de vervolging te liggen in plaats van op oorlog en strijd. Deze koersverlegging werd
begin jaren negentig nog eens versterkt door de opening van een apart ‘Kampen-
museum’, waarin expliciet aandacht werd geschonken aan de vervolging en de 
terreur. Na de eeuwwisseling keerde Overloon evenwel op zijn schreden terug
door te anticiperen op de sterke publieke militair-historische belangstelling. In dat 
kader werd in het Brabantse museum in 2006 het Marshall Museum ge integreerd:
een particulier museum dat daarvoor in Zwijndrecht was gevestigd en louter uit
groot oorlogsmaterieel bestond. Overloon werd uitgebreid met een hal van maar
liefst ruim 10.000 m2, waarin meer dan honderdvijftig historische militaire voer-
tuigen, vaartuigen en vliegtuigen worden gepresenteerd, die een uitvoerig over-
zicht geven van de militaire inzet in de oorlog. Verder werd het Kampengebouw 
in 2011, onder het motto ‘Er zijn andere musea die een betere ontstaansgrond heb-
ben om dit aan de orde te stellen’, al weer gesloten.2 Het opnieuw omarmen van de
militair-historische aspecten van de oorlog kreeg de afgelopen jaren verder invul-
ling door het organiseren van goed bezochte evenementen met militaire voertui-
gen en re-enactment-manifestaties. Tot slot zal in 2014 een nieuw museaal onder-
deel gerealiseerd worden, waarin de militair belangrijke Slag om Overloon in het
najaar van 1944 centraal staat en waarmee de geschiedenis van de plek zelf een ster-
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ker accent krijgt. Het museum heeft zijn beleid al met al drastisch bijgesteld en
sloot daarmee aan bij de trend van een grotere militair-historische interesse. De di-
rectie van Overloon achtte de koerswijziging vooral bedrijfsmatig noodzakelijk:
het museum is in zijn voortbestaan in hoofdzaak afhankelijk geworden van bezoe-
kersinkomsten en zal zich daarom steeds meer vraaggericht opstellen.

In het museale veld van toonaangevende oorlogsmusea staat Overloon met het
sterker benadrukken van het militaire element niet alleen. Zo accentueerde het Air-
borne Museum ‘Hartenstein’ in Oosterbeek zijn al bestaande militaire benadering
door de Airborne experience aan zijn presentatie toe te voegen. Een bezoek aan dit
museum is nu ook vooral een ‘slagveldervaring’ geworden. Het publiek weet dit
kennelijk te waarderen, want de bezoekersaantallen zijn structureel toegenomen.

Ook het ambitieuze, 21,5 miljoen euro kostende initiatief om in 2015 in Nij -
megen een nationaal museum op te zetten ‘dat het hele verhaal vertelt rond de
Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan’, is ontstaan vanuit een militair-
historische visie op de jaren ’40-’45.3 Mede-initiatiefnemers waren aanvankelijk
het Airborne Museum in Oosterbeek, het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-
1945 in Groesbeek en het Oorlogsmuseum Overloon: musea die hun oorsprong
vonden in de militaire strijd en de geallieerde bevrijdingsoperaties in het laatste
oorlogsjaar. Ofschoon het nieuwe museum de intentie heeft het brede perspectief
van de oorlog te tonen, is het initiatief vooral ingegeven door het zoeken naar aan-
sluiting bij het internationaal populaire slagveldtoerisme. Het onder meer door
het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) gesubsidi-
eerde nieuwe ‘nationale’ oorlogsmuseum gaat dan ook nauw samenwerken met
Liberation Route Europe, een internationale stichting die de opmars naar de be-
vrijding van heel Europa vanaf 1944 zichtbaar wil maken, vanaf de Normandische
kust tot aan Berlijn. Gaandeweg het voorbereidingstraject werd de naam van het
initiatief, Museum wo ii, gewijzigd in het Vrijheidsmuseum wo ii, wat een meer
actuele betekenisgeving doet vermoeden. Inhoudelijk wordt het beeld van de oor-
log evenwel bepaald door de herinnering aan het laatste jaar van de Tweede
Wereldoorlog, die in deze regio van het land gedomineerd wordt door de militaire
strijd die vanaf Operatie Market Garden in 1944 werd geleverd. Ter illustratie: in het
uitgebreide conceptplan komen de woorden ‘vervolging’ en ‘Joden’ slechts spora-
disch voor.4 De indruk dat in het beoogde museum vooral een militaire invulling
aan de presentatie van het ‘hele verhaal van de Tweede Wereldoorlog’ moet wor-
den toegekend, wordt nog eens versterkt doordat oud-commandant der Strijd-
krachten, Peter van Uhm, als ‘ambassadeur’ en daarmee als boegbeeld van het
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nieuwe museum optreedt. Volgens de plannenmakers zal het grote publiek het
concept weten te waarderen: er worden jaarlijks tussen de 200.000 en 300.000 be-
zoekers verwacht.

Een ander groots museaal project dat de militaire geschiedenis centraal stelt is
het Nationaal Militair Museum dat onder de vlag van de stichting Defensiemusea
op de voormalige vliegbasis Soesterberg verrijst. Dit megalomane museum, dat in
het najaar van 2014 zijn deuren opent, moet de krijgsmacht en de militaire histo-
rie definitief terug op de kaart brengen. In het inrichtingsplan zal de militaire oor-
logsvoering tijdens de jaren ’40-’45 en 1946-1949 sterk vertegenwoordigd zijn.

Toenemende aandacht voor de militaire historie is eveneens waar te nemen in
de belangstelling die ook in Nederland groeiende is voor de Eerste Wereldoorlog,
ook al heeft de strijd als zodanig zich niet op Nederlands grondgebied afgespeeld.
Bezoeken aan de Belgische en Noord-Franse slagvelden zijn populaire bestem-
mingen geworden en in de Nederlandse boekwinkels verschijnen steeds meer ti-
tels over de ‘Grote oorlog’. In het innovatieve In Flanders Field Museum in het
Belgische Ieper wordt de bezoeker door middel van realistische presentaties, ge-
baseerd op een sterke geënsceneerde authenticiteit, deelgenoot van de strijd en 
alles wat daarbij komt kijken. De Eerste Wereldoorlog was weliswaar een gruwe-
lijke oorlog, maar vormt met zijn dramatiek en heroïek voor de doorsneebezoeker
in zekere zin ook een meer onbevangen geschiedenis. Vanuit dit perspectief kan
ook de belangstelling voor het militaire aspect van de Tweede Wereldoorlog wor-
den verklaard. Want de militaire oorlogsvoering leidt de aandacht af van de bela-
denheid van de jaren ’40-’45: een episode verbonden met uitsluiting, vervolging,
rassenwaan en ethische dilemma’s, die een sterk beroep doen op de morele be-
trokkenheid van de bezoeker en als belastend kan worden ervaren.

BETEKENISGEVING EN PERSONALISERING

In de historiografie is vanaf de jaren zeventig sprake van een omslag in de herin-
neringscultuur van de oorlog. Het beeld van de oorlog werd pluriformer. Het dis-
cours verlegde zich naar de Jodenvervolging en de aandacht ging steeds meer uit
naar de slachtoffers, de gevolgen van het slachtofferschap en de persoonlijke oor-
logservaringen van ‘gewone’ Nederlanders. De belangstelling voor het verzet bleef
bestaan, maar het eenzijdige verhaal van de onverschrokken strijd tegen het ‘na-
zistische onrecht’ en het zich massaal heldhaftig daartegen teweerstellen werd ge-
nuanceerd. ‘Wie zich uit vaderlandsliefde of vrijheidszin had opgeofferd, werd in
de herdenkingscultuur in de rijen en rangen van slachtoffer geschaard.’5 In het ver-
haal van de oorlog kwam nu het systeem van de vervolging en vernietiging centraal

308 6 epiloog

5 Van Ginkel, Rondom de stilte, p. 737.



te staan, waaraan de morele waarschuwing ‘dit nooit meer’ werd verbonden. In de
jaren tachtig, in een periode van politiek-maatschappelijk activisme enerzijds en
verontrusting over toenemende antidemocratische, antisemitische en racistische
uitingen in de samenleving anderzijds, is een aantal van de huidige beeldbepalen-
de oorlogs- en verzetsmusea ontstaan. Belangrijk motief daarvoor was: het willen
ontlenen van morele lessen aan de geschiedenis van oorlog en bezetting. Bezoe-
kers moesten niet alleen bewust gemaakt worden van oorzaken, achtergronden en
gevolgen van de oorlog, er moest tegelijk ook een waarschuwing uitgaan voor he-
dendaagse bedreigingen van vrijheid en democratie. Op welke wijze de musea de-
ze verbinding tussen heden en verleden in hun museale presentaties moesten leg-
gen, wisten de musea zelf nauwelijks en het gebeurde daardoor vaak allerminst
overtuigend. Hierin kwam vooralsnog weinig verandering toen de overheid vanaf
de tweede helft van de jaren tachtig deze functie van de musea actief ging stimule-
ren en de sector structureel begon te subsidiëren. Het leggen van (directe) verban-
den tussen de gebeurtenissen uit de jaren van oorlog en bezetting met de tegen-
woordige leefwereld bleef ook toen een moeilijk te realiseren en vaak geforceerde
exercitie.

Dit betekent niet dat zingeving aan de diepere betekenis van de Holocaust en het
verhaal van de oorlog in de museale verbeelding van de oorlog vruchteloos was. In-
tegendeel, daarvoor namen de jaren van oorlog en bezetting als moreel ijkpunt in
de Nederlandse herinneringscultuur een te vooraanstaande plaats in.6 Een aan-
sprekende aanpak vormde vanaf de tweede helft van de jaren negentig het accen-
tueren van die historische aspecten en gebeurtenissen uit de jaren ’40-’45 waarin
universele mensenrechten in het geding waren: vrijheid, democratie en gelijk-
waardigheid als elementaire pijlers van de samenleving.

Nog altijd blijkt dit een effectieve strategie. Het verhaal van de oorlog in verband
brengen met de universele rechten van de mens, past in een ontwikkeling die zich
sinds eind vorige eeuw overal in de wereld voltrekt en waarin, met name ten aan-
zien van de herinnering aan de Holocaust, sprake is van een globalisering van de
herinnering, die meer multilateraal van aard is geworden. Er lijkt een behoefte te
zijn ontstaan aan een internationaal gedeeld raamwerk, van waaruit diepere bete-
kenis aan de vervolging en vernietiging tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt ge-
geven.7 Dit moet bestaan uit het benadrukken van het universele karakter van het
kwaad, met name van de Holocaust. Hierin gaat een metaforische kracht schuil,
die verwijst naar schendingen van mensenrechten, los van het feit of die overeen-
komsten vertonen met de feitelijke historische gebeurtenissen. De sociologen Da-
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niel Levy en Natan Sznaider zien deze ontwikkeling in het licht van wat zij noemen
‘transnational, cosmopolitan or global memory cultures’. Representaties van de
Holocaust beperken zich niet langer tot nationale geschiedenissen. Het concept
van het nationale collectieve geheugen wordt getransformeerd naar een breder,
globaal kader.8 ‘National memories are now mixed with collective memories
culled from other, collective expressions of solidarity such as ethnicity, gender and
religion.’9

Overigens wil dit niet zeggen dat nationale of groepsherinneringen afgedaan
zouden hebben. Integendeel, óók Levy en Sznaider zijn zich ervan bewust dat cri-
tici benadrukken dat de nationale herinnering vóór alles de basis is voor het col-
lectieve geheugen. Zij willen echter vanuit het vertrouwde nationale perspectief
het accent leggen op universele waardes die, zoals het woord al aangeeft, grens-
overschrijdend zijn. Echter, wanneer daarmee de geschiedenis van de oorlog ver-
wordt tot een onpersoonlijk, kunstmatig en abstract thema, en de oorlog nog nau-
welijks wordt beschouwd als een historische gebeurtenis, dan wordt deze beteke-
nisloos. De benadering zal daarom eerder zijn dat het accent weliswaar gelegd
wordt op de lokale herinneringen en historische gebeurtenissen, maar dat daarbij
– impliciet – wordt verwezen naar bredere nationale en universele betekenissen.
Door de socioloog Roland Robertson is dit proces uitgewerkt in wat hij noemt ‘glo-

calization’: het samengaan van zowel universele als lokale en specifieke tendensen.10

Een betekenisvolle invulling van deze benadering is het terugbrengen van de 
geschiedenis van de oorlog tot persoonlijke verhalen en gebeurtenissen; tot een 
geschiedenis van individuen, een benadering die vanaf midden jaren negentig ge-
leidelijk aan in de beeldbepalende oorlogsmusea is geïntroduceerd en nog altijd
niet aan kracht heeft ingeboet. De persoonlijke getuigenissen roepen een sterke
identificatie met het historische verhaal op en zetten – in relatie tot het maken van
keuzes onder oorlogsomstandigheden, de hieraan verbonden gevolgen voor indi-
vidu en samenleving, en het presenteren van meervoudige interpretaties van het
verleden – aan tot kritisch kijken naar de geschiedenis, tot meningsvorming en re-
flectie. Daarmee houdt het verhaal van de oorlog zijn betekenis als moreel refe-
rentiepunt van de gemeenschap.

Het verbinden van de geschiedenis met universele waarden is, al dan niet na-
drukkelijk uitgesproken, als leidraad terug te vinden in de presentaties van de her-
inneringscentra en verzetsmusea, door te verwijzen naar achtergronden, oorzaken
en gevolgen van vervolging, onderdrukking en verzet in de jaren ’40-’45. Voor de
meer militair-historisch georiënteerde musea, zoals het Airborne Museum ‘Har-
tenstein’ in Oosterbeek en het Bevrijdingsmuseum 1944-45 in Groesbeek, is de
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boodschap vooral gericht op de bewustwording van de noodzaak van grootschali-
ge militaire inzet voor het herwinnen van de vrijheid. Bij veel van de talrijke klei-
nere musea, die zich in hoofdzaak richten op het tonen van hun (militaire) verza-
melingen, is weinig sprake van het uitdragen van een boodschap. De drijfveer om
zich met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog bezig te houden is vooral
ingegeven door een soort nostalgische fascinatie voor het fenomeen oorlog door
het verzamelen en het tentoonstellen van allerlei militaire Tweede Wereldoorlo-
gattributen.

VERMARKTING EN VISUALISERING

De oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra zien zich voor de vraag gesteld
hoe zij de herinnering aan de oorlog op een aansprekende wijze onder de aandacht
kunnen brengen, in het bijzonder van een jonger publiek, dat veel minder ver-
wantschap heeft met de jaren ’40-’45. Lange tijd kon worden volstaan met in -
formatieve presentaties over het verleden, het duiden van gebeurtenissen en het 
aangeven van historische ontwikkelingen, maar dat is niet langer toereikend. De
huidige veranderende historische cultuur vraagt om andere, nieuwe verbeeldings -
vormen, waarbij visualisering, fictie en lichtvoetigheid een grotere rol spelen. Het
‘grote’ publiek koestert verwachtingen van een museumbezoek: een verlangen
naar een tastbaar en inleefbaar verleden. Deze beweging loopt parallel aan de
trendmatige ontwikkeling van een terugtredende overheid, waardoor ook de erf-
goedsector onderworpen wordt aan een systeem van vermarkting. Ook de –
meeste – oorlogsmusea ontkomen hier niet aan. In het huidige tijdsgewricht zul-
len de musea meer en meer zelf inkomsten moeten genereren en alleen al om die
reden meer klantgericht gaan opereren. Het is dan ook niet zozeer de vraag of, maar
in welke mate en op welke wijze de instellingen aan de verwachtingen naar meer
popularisering gaan voldoen. Bij de inhoudelijke afwegingen die de beeldbepa-
lende musea moeten maken, speelt een soort vrees voor trivialisering of zelfs ba-
nalisering van de geschiedenis mee. Maar anderzijds biedt het tegemoetkomen
aan de ontwikkelingen op het gebied van de populaire cultuur mogelijkheden een
nog breder publiek bij het verhaal van de oorlog te betrekken.

Een geslaagd voorbeeld van het op een geloofwaardige manier inspelen op de in
brede publiekskring levende verwachting van het zichtbaar en inleefbaar maken
van het verleden, is het in 2013 gerealiseerde Verzetsmuseum Junior van het Ver-
zetsmuseum Amsterdam. In dit museum staat het persoonlijke verhaal centraal en
wordt de beleving verbeeld in reconstructies van oorlogsomgevingen, gebaseerd
op de idee van een geënsceneerde authenticiteit, waarbinnen op interactieve en
speelse wijze uiteenlopende (persoonlijke) situaties en gebeurtenissen uit de oor-
log aan bod komen.
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Het vraagstuk hoe informatie en betekenisgeving gekoppeld kan worden aan
een ‘beleving’ van het verleden is momenteel uiterst actueel door het Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork. Het centrum wil het voormalig kampterrein als
historische plek bij uitstek een meer betekenisvolle bestemming geven door de
educatieve, museale en herinneringsfunctie opnieuw in te vullen, waardoor ook
een nieuwe generatie zich beter een voorstelling van het verleden kan maken. Voor
de historische plek, waarop nauwelijks nog overgebleven sporen van het verleden
zichtbaar zijn, zoekt het centrum aansluiting bij de huidige trend van meer au-
thenticiteitsbeleving. Vergeleken met de inrichting van het kampterrein in de 
jaren negentig zijn de uitgangspunten de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Re-
kening houdend met overlevenden en nabestaanden voerde jarenlang de herden-
kingsfunctie de boventoon. De afgelopen jaren is er evenwel sprake van een mu-
sealisering van de historische plek. De educatieve en informatieve functies worden
steeds meer leidend: het verhaal van wat zich hier heeft afgespeeld moet inzichte-
lijk worden gemaakt. De vraagstukken die nu spelen bij een toekomstige inrich-
ting zijn van een andere orde. Dilemma’s van vandaag zijn die tussen restauratie
en historiseren, tussen verstilling en beleving, tussen mystificatie en populaire en-
sceneringen.

TRANSGENERATIONEEL

Afgaande op de bezoekersaantallen van een aantal beeldbepalende Nederlandse
oorlogsmusea waarvan de gegevens beschikbaar zijn, kan worden geconstateerd
dat de publieke Nederlandse belangstelling na de 50-jarige herdenking van het ein-
de van de oorlog in 1995 niet, zoals velen voorspelden, is afgenomen, maar juist
sterk is gegroeid.11 De huidige directeuren en bestuurders van de oorlogsmusea
zijn desgevraagd zonder uitzondering optimistisch over het toekomstige mu-
seumbezoek: de bezoekers zullen blijven komen, ook al komt de oorlog in de tijd
steeds verder van ons af te staan. De oorlog blijft fascineren.

Waar bestaat dit toekomstige bezoekerspotentieel uit? Ofschoon de beeldbepa-
lende musea vanuit hun educatieve taakstelling zich vandaag de dag vooral op jon-
geren en scholieren richten, bestaat driekwart van de bezoekers uit ouderen en
jongvolwassenen. Van deze bezoekers neemt het aantal mensen dat de oorlog be-
wust heeft meegemaakt uiteraard af. Overigens is er nog altijd een niet te verwaar-
lozen groep actieve ouderen die de oorlog – als kind – heeft meegemaakt en ook de
komende jaren het museum of de museale herdenkingsplek zullen bezoeken.12 De
meeste volwassen bezoekers zijn van na 1945. Dat wil zeggen: de tweede generatie,
geboren vanaf het eind van de oorlog en de derde generatie die vanaf om en nabij
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1975 is geboren. Voor beide generaties is de herinnering aan de oorlog een belang-
rijk identiteitsvormend element. De gevolgen van oorlog en bezetting zijn of wa-
ren in hun persoonlijke omgeving veelal direct aanwezig: zij kregen de oorlogser-
varingen uit eerste hand overgedragen.13 Op school werd de oorlog onderwezen,
herdenkingen waren een vast ritueel, in allerlei culturele uitingen stonden de jaren
’40-’45 centraal. Politieke en maatschappelijke affaires en onthullingen die ver-
band hielden met de oorlog werden in de media breed uitgemeten. Voor de bezoe-
kers uit deze generaties is het museumbezoek een ontmoeting met hun eigen, 
gevormde herinneringen aan de jaren van oorlog en bezetting.

Uitgaande van de dimensies van herinneringen die Aleida Assmann onderkent,
is de individuele herinnering werkelijk persoonsgebonden, maar wordt de sociale
herinnering gevormd in de gemeenschappen waarin de herinneringen gedeeld
worden, zoals de familie, het dorp, de kerk, de vereniging: de groep is de drager van
de herinnering. Ook generaties die de oorlog niet zelf hebben meegemaakt, maken
dus deel uit van deze herinneringsgemeenschap en zijn daarmee van invloed op de
herinneringscultuur. Deze sociale herinnering gaat een mensenleven lang mee en
eindigt pas wanneer de generatie die de oorlog heeft meegemaakt er niet meer is.
De verhalen komen dan niet langer uit eerste hand.14 Hoogleraar literatuur en gen-

derstudies Marianne Hirsch stelt dat met name de tweede generatie, die de oorlog
niet zelf heeft meegemaakt maar wel hecht verbonden is met de oorlogsgeneratie
en hun ervaringen, een sterke factor vormt in het levend houden van de herinne-
ringen. Voor velen van deze generatie, door Hirsch de generation of postmemory ge-
noemd, zijn de overgedragen aangrijpende ervaringen van de oorlog dusdanig in-
vloedrijk geweest, dat er sprake is van eigen, indringende herinneringen, zelfs als
de oorlogsgeneratie er niet meer is. Zij hebben de behoefte te reflecteren op het ver-
leden door confrontatie met visuele representaties van het verleden, zoals het ge-
val is in musea. In relatie tot de herinnering aan de Holocaust spreekt Hirsch van
een transgenerational transmission van trauma’s.15 Tevens constateert zij dat deze
herinneringen steeds meer uitgehold worden.16 De herinneringen worden gevoed,
in stand gehouden, maar ook vervormd. Betekenissen kunnen worden toegevoegd
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dan wel veranderd. Door vele uitingen van de culturele herinneringen zoals films,
romans, documentaires, re-enactment-manifestaties, musical- en toneeluitvoerin-
gen, historische reizen en virtuele games worden, zoals de Amerikaanse cultuur-
wetenschapper Alison Landsberg het omschrijft, ‘kunstmatige’ herinneringen ge-
creëerd die net zo krachtig kunnen zijn als de authentieke individuele en sociale
herinneringen.17

De sociale herinnering die zich verankerd heeft in het collectieve domein is gaan
toebehoren aan een traditie waarin aan de jaren ’40-’45 tijdloze betekenis wordt
ontleend. Deze herinnering aan de oorlog is een kernelement van een huidige
‘Nederlandse identiteit’, die de onderlinge verbondenheid in het heden moet 
versterken, de geschiedenis levend houdt en de band tussen verleden en heden 
bevestigt. Zolang deze herinnering genesteld is in de collectieve herinnering en
onverminderd als een moreel ijkpunt van de samenleving dient, blijft de betrok-
kenheid en belangstelling bij en voor de oorlog bestaan.

Daarmee zal ook de behoefte om een oorlogsmuseum te bezoeken in stand blij-
ven. Het publiek zal intussen wel vergrijzen, zoals dat overigens een trend is in de
gehele museumsector: de babyboom-generatie is of gaat met pensioen.18 Gezien de
betrokkenheid van deze generatie (geboren tussen 1945-1955) bij de geschiedenis
van de oorlog zal deze ‘oudere’ bezoeker bij de oorlogs- en verzetsmusea en herin-
neringscentra nog sterker vertegenwoordigd zijn.19

Een ander aspect is dat, naast het (blijven) binden van de huidige jonge genera-
tie aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de musea voor de uitdaging
staan de steeds groter wordende groep allochtonen voor het verhaal van de oorlog
te interesseren. Op 1 januari 2012 telde Nederland 3,5 miljoen allochtonen op 
een totale bevolking van 16,7 miljoen. Dit betekent dat 21% van de bevolking van 
allochtone afkomst is. Voor 45% zijn dit westerse allochtonen, voor 55% niet-
westerse allochtonen.20 Het is een gegeven dat in het algemeen allochtone bezoe-
kers in alle musea ondervertegenwoordigd zijn.21 Hen te betrekken bij de geschie-
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denis van de Tweede Wereldoorlog is niet eenvoudig. In het beeld dat de musea
uitdragen ligt de nadruk vooral op Nederland in de jaren ’40-’45 en op de lokale en
regionale geschiedenis. Vooral niet-westerse allochtonen hebben weinig raak-
vlakken met dit Nederlandse verhaal: voor hen is het een weinig aantrekkelijke, on-
bekende geschiedenis. Om ook deze publieksgroepen aan te spreken suggereer-
den onderzoekers Esther Captain en Kees Ribbens – in hun in 2011 opgestelde 
toekomstvisie op de museale Tweede Wereldoorlogsector – om in de presentaties,
naast de nationale kaders, het mondiale karakter van de Tweede Wereldoorlog
meer te accentueren. Dit zou, concluderen de onderzoekers terecht, ook meer
recht doen aan het gegeven dat de Tweede Wereldoorlog als een wereldwijd histo-
risch fenomeen beschouwd moet worden, waarmee tevens aansluiting wordt ge-
vonden bij het genoemde concept van ‘glocalization’.22 Ook hier ligt voor de mu-
sea een taak weggelegd.

FRAGMENTERING

In zijn toespraak ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde Nationaal
Oorlogs- en Verzetsmuseum in 1985 gaf Harry Paape, directeur van het Rijksin-
stituut van Oorlogsdocumentatie, aan dat – met het twee jaar eerder geopende
Herinneringscentrum Westerbork, het Anne Frank Huis, het lokale Verzetsmu-
seum Friesland en het Airborne Museum – de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog museaal gezien in Nederland afdoende was gerepresenteerd.23 Dat-
zelfde jaar nog opende het Verzetsmuseum Amsterdam zijn deuren. Inmiddels is
de huidige situatie dat Nederland maar liefst 83 oorlogsmusea telt. Een aantal dat
de komende jaren nog wordt uitgebreid. Hiermee is een belangrijk kenmerk van
de musealisering van de oorlog in Nederland aangegeven: de sterke fragmentatie
en dynamiek van het museale veld over de Tweede Wereldoorlog. Het grote aan-
tal oorlogsmusea in Nederland is illustratief voor de grote uitwerking die de Twee-
de Wereldoorlog had en heeft op de samenleving, de betekenis die aan de jaren ’40-
’45 wordt toegekend en de algemene fascinatie die de oorlogsgeschiedenis op-
roept.

Opmerkelijk is dat van de in totaal 83 geïnventariseerde musea, die (aspecten
van) de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog als hoofdthema hebben, bijna
de helft (43%) na het jaar 2000 tot stand is gekomen. Deze groeiende belangstelling
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22 Ribbens en Captain, Tonen van de Oorlog, p. 28, 29.
23 Toespraak A.H. Paape, directeur Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, ter gelegenheid van
het veertigjarig bestaan van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon en tevens opening
van de herinrichting van het museum op 1 juli 1985. Archief Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
Overloon, s3.



sluit aan bij de huidige alledaagse historische cultuur, die zich karakteriseert door
een toegenomen historische interesse van het ‘brede’ publiek voor vooral het re-
cente verleden.24 Kenmerk van deze omgang met het verleden is voorts dat de oor-
log niet langer het exclusieve terrein is van historici en bijvoorbeeld uitsluitend 
geïnstitutionaliseerd is in ‘erkende’ musea. Er is sprake van een groeiend potenti-
eel van gedreven amateurhistorici, die zich richten op uiteenlopende aspecten van
het verleden, zoals het verzamelen van materiaal uit de oorlogstijd en het opzetten
van oorlogsmusea. Op lokaal niveau houden deze musea de band met het verleden
van de oorlog levend. Deze musea, hoe klein in omvang en amateuristisch van aard
soms ook, ontvangen gezamenlijk op jaarbasis intussen een derde van het totale
publiek dat een bezoek aan een oorlogsmuseum brengt.25

De vraag is welk beeld deze verschillende musea van het verleden oproepen. De
grote verbrokkeling van het museale veld draagt bij aan een pluriforme herinne-
ringscultuur, waarin verschillende interpretaties en betekenissen aan het verleden
worden toegekend. Maar een mogelijk gevolg hiervan is een desintegratie van de
herinnering. Of, zoals Van Vree het verwoordde:

Als zo’n proces van pluralisering radicaliseert, en uiteindelijk ieder kiest, leest,
interpreteert wat hij of zij daarin wil zien of uit wil leren, kan een cruciale grens
worden overschreden: dan gaat pluriformiteit over in desintegratie, met als 
resultaat dat zogezegd ‘ieder zijn eigen oorlog’ beleeft en herdenkt.26

De verschillende musea presenteren inderdaad een veelzijdig beeld. Elk museum
benadrukt vanuit zijn eigen achtergrond en ontstaansgeschiedenis specifieke ele-
menten in de representatie van het verleden. Dit geldt ook voor de tien tot vijftien
beeldbepalende musea en herinneringscentra. Maar in deze beeldbepalende in-
stellingen is er, zoals Van Vree het noemt, sprake van ‘vreedzaam co-existerende
herinneringen’.27 Dat wil zeggen: er worden weliswaar verschillende verhalen ver-
teld en wisselende, vaak lokale thema’s geaccentueerd, maar het discours van de
oorlog wordt geplaatst in een bredere context waarover consensus bestaat en die
wordt aangewend om invulling te geven aan een nationaal herinneringsbeeld. Bij
de talrijke zelfstandige, lokale en regionale, en doorgaans kleinere musea is dat
minder of niet het geval. Deze instellingen zijn het resultaat van betrekkelijk indi-
viduele, autonome processen, die lang niet altijd gelijke tred houden met heer-

316 6 epiloog

24 Ribbens, Eigentijds verleden, p. 285-289.
25 In het totaal zijn alleen de Nederlandse bezoeken aan het Anne Frank Huis meegerekend en álle
bezoekers aan andere musea.
26 Frank van Vree, ‘De dynamiek van de herinnering. Lagen, patronen en verwachtingen’, lezing
slotconferentie ‘Erfgoed van de Oorlog’ (ministerie van vws), Amsterdam 16 september 2010 (niet
gepubliceerd). Cursiveringen van Van Vree.
27 A.v.



sende geschiedopvattingen of in de pas lopen met het nationale discours van de po-
litieke herinnering, waaraan veelal morele boodschappen zijn verbonden. Deze
presentaties hebben vaak ook een meer vrijblijvend karakter. In dat geval dreigt
met deze versnippering ook een mate van desintegratie van de herinneringscul-
tuur te ontstaan, waardoor de samenhang van het herinneren en het herdenken
van de oorlog in een ruimere context verloren dreigt te gaan.

Een ander aspect van de fragmentatie en de spreiding van het grote aantal mu-
sea over het hele land is dat zij de totstandkoming van een nationaal Tweede
Wereldoorlog-museum in de weg lijken te hebben gestaan. Immers, een centrale
plaats waar de hele geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden geplaatst in
een brede, internationale context wordt gepresenteerd, is nooit gerealiseerd.28 Het
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon had de potentie – alleen al ge-
zien de omvang van de eigen collectie en de betrokkenheid bij het museum van het
riod/niod – maar heeft die kans laten liggen. In de omringende landen waar wel
een dergelijk museum of een Nationaal Holocaust-museum bestaat, speelde de
nationale overheid een bepalende, veelal initiërende rol. In Nederland daarente-
gen is de inbreng van de overheid ten aanzien van de musealisering van de oorlog
vooral gericht geweest op het verstrekken van subsidies aan bestaande initiatieven.
De overheid heeft het nooit als haar taak gezien – inhoudelijk – de regie te voeren.
Den Haag was veelal voorwaardenscheppend met als recent aansprekend resultaat
het in 2010 afgeronde, omvangrijke project Erfgoed van de Oorlog.29 Het beleid
was in hoofdzaak proactief. Als subsidiegever werd en wordt weliswaar moreel-in-
houdelijke sturing gegeven, maar geen echte regie gevoerd, waardoor privatisering
en een hoge mate van decentralisatie van de sector het gevolg zijn. Deze legt met
name vandaag de dag de weg open naar popularisering en marktwerking.

PERSPECTIEVEN

Het huidige museale veld van de Tweede Wereldoorlog is op een omslagpunt be-
land: de herinnering aan de oorlog, die lange tijd werd bepaald door de generatie
die de oorlog zelf heeft meegemaakt, is veranderd; de populaire cultuur wint sterk
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28 Naast het voornemen een Nationaal Vrijheidsmuseum wo2 in Nijmegen te vestigen, zijn er
ook vergevorderde plannen om te komen tot een Nationaal Sjoa Centrum en Museum op de locatie
van de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam en het daartegenover gelegen pand, waarin een
school was gevestigd. Het initiatief ligt bij de Hollandsche Schouwburg, onder de hoede van het
Joods Historisch Museum. Zie: Hetty Berg, ‘Epiloog’, in: Frank van Vree, Hetty Berg en David
Duindam (red.), De Hollandsche Schouwburg. Theater, deportatieplaats, plek van herinnering (Amster-
dam, 2013), p. 247-249.
29 Interview met Puck Huitsing, directeur Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering woii, 
ministerie van vws van 2005 – 2011, Amsterdam 12 augustus 2013.



aan terrein. Daarnaast zullen de musea – mede als gevolg van een verder terugtre-
dende overheid en bezuinigingen – steeds meer verantwoordelijk zijn voor de ei-
gen instelling en moeten zij, voor zover al niet het geval, op zakelijke en creatieve
wijze de ‘onderneming’ draaiende zien te houden. Deze ontwikkelingen oefenen
een sterke invloed uit op de koers die de oorlogs- en verzetsmusea en herinne-
ringscentra in de nabije toekomst zullen volgen.

In dat proces zijn verschillende factoren aan te wijzen die de richting ervan lij-
ken te bepalen. Verwacht mag worden dat de herinneringspraktijk steeds meer be-
paald zal worden door een benadering omschreven als post-memory: herinneringen
van de naoorlogse generatie die een sterke band heeft met de oorlog, maar voor wie
de herinnering een indirecte overlevering is geworden. Om die binding met het
verleden te onderhouden en te blijven voeden zal het publiek zich bij uitstek laten
leiden door ‘beeldende overdrachtsvormen’. Bij wijze van compensatie voor het
gemis aan directe overlevering zal meer dan ooit het museum een beroep doen op
overgeleverde, persoonlijke, individuele verhalen uit het verleden.

Persoonlijke verhalen worden gewaardeerd omdat zij identificatie oproepen
met het verleden en een vorm van inleving bieden. Om die reden is ook de toene-
mende belangstelling voor lokale geschiedenis te verklaren. Deze ontwikkelingen
werken een verregaande ‘diversificatie’ van het verleden in de hand: het verhaal van
de oorlog verschilt afhankelijk van de plek en het standpunt van waaruit het wordt
verteld. De lokale en regionale verhalen zullen ingepast worden in bredere natio-
nale kaders of, aansluitend bij de huidige tendens naar transnationalisering, in een
breder Europees of zelfs wereldverband. Het gevolg is dat er een beeld van het ver-
leden wordt gecreëerd dat complex en meerstemmig is en zich kenmerkt door een
toenemende gelaagdheid, met soms ook botsende herinneringen. Zo ontstaat er
naast dominante, nationale geschiedbeelden een veelheid aan uiteenlopende her-
inneringen die verschillende betekenissen hebben. De omgang met het verleden
van oorlog en bezetting bracht de laatste jaren ook specifieke interesses naar voren.
De meest in het oog springende is, zoals de ontwikkelingen in het museale veld
hebben laten zien, de sterk toegenomen aandacht van het brede publiek voor het
militair-historische aspect van de oorlog.

In de huidige museale benadering lijkt vooral het begrip ‘authenticiteitsbele-
ving’ een sleutelwoord te zijn. Het verleden dat verderaf in tijd is komen te liggen
en daarmee steeds abstracter is geworden, vraagt om concrete en meer tastbare
presentaties. Er is sprake van een groeiende behoefte aan ‘echtheid’ in de vorm van
authentieke objecten en het bezoeken van ‘oorspronkelijke’ historische plekken.
Maar de beleving van het verleden kan ook opgeroepen worden door een gecre-
ëerde authenticiteit: een historische verbeelding verpakt in enscenering en
(re)constructies van het verleden, een presentatievorm die meer lijkt aan te sluiten
bij de belevingswereld van een jongere generatie. Een gevolg zou kunnen zijn dat
dergelijke nieuwe verschijningsvormen een betrekkelijk vrijblijvend karakter krij-
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gen, en het is aan de musea om een dusdanige balans te vinden tussen inhoud en
verbeelding zodat beide elementen elkaar zullen versterken.

Een ander proces dat een sterke invloed uitoefent op de museale praktijk is de
razendsnelle ontwikkeling op het gebied van digitalisering en interactieve en mul-
timediale toepassingen. De gevolgen daarvan beperken zich niet tot het collectie-
beheer en het gebruik in museale presentaties, maar dragen ertoe bij dat musea
steeds meer buiten de eigen muren met hun ‘bezoekers’ communiceren. Virtuele
online exposities en het aanbieden van databases van collectiestukken zijn popu-
lair: de toepassingen bieden het publiek informatie en versterken de interesse in
het thema oorlog en bezetting. Maar toch lijkt de kans klein dat zij het ‘fysieke’ 
museum zullen vervangen. Want als gevolg van de voortschrijdende virtuele tech-
nische ontwikkelingen lijkt de vraag naar een ‘tastbare’ beleving van authenticiteit
alleen maar toe te nemen. Het museum biedt contact met authentieke objecten,
soms op oorspronkelijke locaties. Door overtuigende historische ensceneringen –
al dan niet met kunstmatige ingrepen en creatieve verbeeldingen – kan het mu-
seum (de suggestie van) authenticiteit oproepen. Uiteindelijk ligt in deze con-
frontatie, deze beleving van authenticiteit, het unieke van een museum.

Museumbezoek is nadrukkelijk onderdeel van vrijetijdsbesteding geworden.
Van een bezoek aan een museum wordt verwacht dat het – óók wanneer het een
thema als oorlog en bezetting betreft – naast het bieden van informatie en inzicht
ook ontspannend en recreatief is. Het erfgoedtoerisme – het bezoeken van plaat-
sen van herinnering – is met de jaren steeds populairder geworden. Dat biedt in -
teressante economische mogelijkheden. Inspelend op de huidige ‘belevingseco-
nomie’ zijn musea meer samenwerking gaan zoeken met het bedrijfsleven en de
toeristensector in het bijzonder. Begrippen als vermarkting, marktgerichtheid,
profijtbeginsel en cultureel ondernemingsschap zijn ook in de sector van oorlogs-
musea ingeburgerd.

Dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog nog altijd zo sterk tot de ver-
beelding spreekt, heeft alles te maken met de actuele betekenis die aan dit verleden
is verbonden. In een voortdurend veranderende en pluriforme herinneringscul-
tuur zijn de jaren ’40-’45 voor alles een moreel referentiepunt gebleven: deze ge-
schiedenis geeft betekenis aan het hier en nu, en – indirect – ook aan de toekomst.
De herinnering van de oorlog is de laatste jaren steeds meer in verband gebracht
met aandacht voor universele mensenrechtenthema’s en verwacht mag worden
dat dit ook in de toekomst zal gebeuren. Er is, kortom, sprake van universalisering
en globalisering. Tegelijkertijd wordt het centraal stellen van universele waarden
verbonden met de concrete, inleefbare lokale en persoonlijke geschiedenissen:
een benadering die hiervoor is aangeduid als glocalization en in andere verbanden
populair omschreven wordt als ‘Think global, act local’.

De herinnering aan de oorlog, in al haar uitingsvormen en rituelen, is sterk ge-
worteld in onze samenleving. Met hun presentaties vertegenwoordigen de Neder-
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landse oorlogsmusea een aansprekende uiting van de historische cultuur. Zij hou-
den het verleden levend en dragen bij aan het historisch bewustzijn van deze zo
richtinggevende episode. De musea hebben hun eigen vertellingen, waarin de
historische gebeurtenissen met hun dilemma’s, persoonlijke keuzes, emoties,
dramatiek en beleving op uiteenlopende wijze aan bod komen. Het verhaal van de
oorlog wordt in musea doorverteld door en voor generaties die de oorlog zelf niet
hebben meegemaakt. Zij hebben hun eigen (indirecte) herinneringen, eigen inter-
pretaties en eigen voorstellingen van dat verleden. Daarmee is een belangrijk ken-
merk van de ‘oorlog in het museum’ aangegeven: de voorstellingen daarvan zijn
onvermijdelijk onderdeel van de dynamiek van de herinnering.
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1 Leeuwarden, Fries Verzetsmuseum, 13 november 2013. Een Duitse militair nam, bij het Friese
Ferwert, de legerschoenen af van een omgekomen geallieerde vlieger. Wat later ontstond een
hachelijke situatie toen de Duitser inkwartiering kreeg toegewezen bij een Friese familie. De militair
verbleef bij het gezin zonder ook maar een moment het idee te hebben dat de andere gast in huis een
Joodse onderduiker was. Bij het afscheid gaf de Duitser de schoenen aan zijn tijdelijke huisgenoot,
omdat die ze in een tijd van schaarste vast goed zou kunnen gebruiken.
Foto: Yoeri Somers, Amsterdam.



3 Leeuwarden, 8 februari
1978. Bob Reitsma en zijn
verza meling. Reitsma werd
in 1979 conservator van het
Verzetsmuseum Friesland.
Na de opening van het
museum in 1979 kocht de
Stichting Verzetsmuseum
Friesland zijn verzameling
aan.
Bron: Archief Stichting
fvm, foto: Friesch Dagblad,
Leeuwarden.

2 Leeuwarden, 15 april 1970.
Tentoonstelling V-25 in 
De Beurs.
Bron: Beeldbank wo2/fvm,
foto: Frans Popken.
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4 Overloon, 7 juni 2012. Het Oorlogsmuseum Overloon werd in 2005 uitgebreid met ruim
driehonderd grote militaire objecten van het Marshall Museum in Zwijndrecht. 
Foto: Erik Somers, Amsterdam.



324 voetregel

6 Leeuwarden, 13 november 2013. Het Fries Verzetsmuseum toont de replica van de ‘Waterkist’. 
In het Oorlogsmuseum Overloon bevindt zich het origineel (zie afbeelding 5.)
Foto: Yoeri Somers, Amsterdam.

5 Overloon, 7 juni 2012. 
De ‘Waterkist’ is een
martel instru ment, gebruikt
in het Burmania huis, het
hoofdkwartier van de sd
in Leeuwarden. Om beken -
tenissen af te dwingen en
informatie los te krijgen
werden gevangenen in 
de met water gevulde 
kist gelegd tot ze bijna
verdron ken.
Foto: Erik Somers,
Amsterdam.
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7 Hilversum, 15 februari 2007. Vanaf 2003 organiseren de beeldbepalende oorlogsmusea de actie 
Niet Weggooien! om het publiek aan te sporen materiaal uit de oorlog aan een museum af te staan. 
In 2007 werd een landelijke inzamelingsactie gehouden in het gebouw van Beeld en Geluid.
Foto: Erik Somers, Amsterdam.
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8 Gouda, 12 juli 2010. Objectenwand in het Verzetsmuseum Zuid-Holland.
Foto: Erik Somers, Amsterdam.
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9 Amsterdam, Nieuwe Kerk, 2 maart 1946. Schildering van Charles Eyck in de expositie Weerbare

Democratie. Het werk zou dienen als een voorstudie van het bekende glas-in-lood ‘Bevrijdingsraam’ 
in de Sint-Janskerk in Gouda uit 1947.
Bron: Beeldbank wo2/niod, foto: Wiel van der Randen.
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10 1946. Affiche bij de tentoonstelling Weerbare Democratie

van ontwerper Dick Elffers. 
Bron: Beeldbank wo2/niod.
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11 1946. Affiche bij de reizende tentoonstelling Nederland in Oorlogstijd

van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Museum Provinciaal
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Den Bosch, van 13 tot en 
met 29 december 1946.
Bron: Beeldbank wo2/niod.



13 Overloon, 1968, Nationaal
Oorlogs- en Verzetsmuseum
Overloon.
Bron: Overloon, een uitgave van
nfr/vvn, foto: Jan Waarma.
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12 Overloon, 26 mei 1960.
Prinses Irene opent het opnieuw
ingerichte Nationaal Oorlogs-
en Verzetsmuseum Overloon.
Van links naar rechts: Jan de
Quay (premier), Pieter Sjoerd
Gerbrandy (premier van de
Nederlandse regering in
ballingschap) en Willem Drees
(oud-premier en voorzitter
curatorium van het museum).
Bron: Nationaal Archief/
Collectie Anefo nr. 911-2756.
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14 Brochure bij door het riod samengestelde tentoonstelling Mooie vrijheid!?

(Stichting Nationale tentoonstelling 5 mei 1970, Amsterdam).
Bron: niod, collectie brochures en pamfletten.



15 Amsterdam, Nieuwe Kerk, 23 april 1970. Opening van de tentoonstelling Mooie Vrijheid!?

door koningin Juliana. Links: ontwerper Dick Elffers. 
Bron: Beeldbank Nationaal Archief/Collectie Anefo nr. 923-4640, foto: Rob Mieremet/Anefo.
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16 Amsterdam, 14 april
1980. Oud-verzetsmensen
geven tijdens de opening
van de tentoonstelling
Verzet en Vervolging 1933-

19nu in het Paleis op De
Dam een rondleiding aan
koningin Juliana, prins
Bernhard en
burgemeester Wim Polak. 
Bron: Nationaal Archief/
Collectie Anefo nr. 930-
7694, foto: Rob C. Kroes/
Anefo.
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17 Amsterdam, 
19 november 1985.
Opening van het
Verzetsmuseum
Amsterdam door
prins Bernhard.
Rechts Joop Wolff,
voorzitter van het
Stichtingsbestuur
van het museum. 
Bron: Nationaal
Archief/Collectie
Anefo nr. 933-4891,
foto: Rob C. Kroes/
Anefo.

18 Amsterdam, 14 januari 1986. Tentoonstelling Vrouwen in Verzet

in het Verzetsmuseum Amsterdam.
Bron: Nationaal Archief/Collectie Anefo, foto: Rob C. Kroes/Anefo.



19 Hooghalen, 12 april 1983. Opening van Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
door koningin Beatrix.
Bron: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad nr. sfa 003012899, foto: Anefo.
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21 Arnhem, 9 september 2010. Tentoonstelling Het Verhaal van Indië (2010) in het Indisch
Herinneringscentrum / Museum Bronbeek. Thema: Oorlog 1942-1945. 
Foto: Erik Somers, Amsterdam.

20 Leeuwarden, 
29 november 2011.
Inrichting van het
Verzetsmuseum
Friesland dat in 1995 
tot stand is gekomen.
Thema; collaboratie.
Foto: Erik Somers,
Amsterdam.
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22 Vught, 4 augustus 2010. Vaste expositie Nationaal Monument Kamp Vught.
Foto: Erik Somers, Amsterdam.
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23 Leusden, 5 augustus 2010. Bezoekerscentrum Nationaal Monument Kamp Amersfoort, dat in
2004 in gebruik is genomen. 
Foto: Erik Somers. Amsterdam.



25 Aalsmeerderbrug, 24 maart 2012. Prijswinnaars van de kleurwedstrijd ter gelegenheid van de
jaarlijkse Spitfiredag van het crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45.
Bron: crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45.
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24 Amsterdam, 14 juni 2012. Interactieve presentatie Free2choose in het Anne Frank Huis, die in
1999 met de nieuwe inrichting van het museum werd geïntroduceerd en in 2010 is geactualiseerd.
Bron: Anne Frank Stichting, foto: Cris Toala Olivares, Amsterdam.
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27 Harkstede, 26 juli 2012. Verzamelaar Chris Scholtens in zijn ‘eenmansmuseum’, Museum
Verzameling 40-45.
Foto: Erik Somers, Amsterdam.

26 Aalsmeerderbrug, 6 april 2013. Vrijwilligers van het crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 tijdens het Open Museumweekend 2013. 
Foto: Erik Somers, Amsterdam.



29 Hoek van Holland, 6 juli 2012. ‘Bunkerliefhebber’ Cor Quist, voorzitter
Stichting Atlantikwall Museum en beheerder van het Atlantikwall Museum,
en zijn zoon Cor Quist.
Foto: Erik Somers, Amsterdam.
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28 Nijverdal, 22 juli 2010.
Memory Oorlogs- en
Vredesmuseum (Memory
International War Museum).
Foto: Erik Somers,
Amsterdam.
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30 Leeuwarden, 13 november 2013. Zaal De Overval in het Fries Verzetsmuseum. Op 8 september 1944
bevrijdden Friese knokploegen 51 verzetsmensen uit de Blokhuispoort, het Huis van bewaring in
Leeuwarden. Reconstructie van een cel met authentieke celdeur.
Foto: Yoeri Somers, Amsterdam.



31 Westkapelle, 28 juli 2010. Monument Liberty Bridge, onthuld in 2010, in de vorm van een
‘trappenbrug’ die de originele Shermantank op de dijk verbindt met het lager gelegen Polderhuis
Westkapelle, Dijk- en Oorlogsmuseum.
Foto: Erik Somers, Amsterdam.
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32 Groesbeek, 21 juli 2010. Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 met de
‘Erekoepel’ waarin zich een Roll of Honor bevindt met de namen van gesneuvelde
geallieerde militairen.
Foto: Erik Somers, Amsterdam.

33 Rhenen, 10 juni 2013.
In 2005 is op initiatief
van de Oorlogsgraven -
stichting (ogs) in het
nieuw ingerichte Infor -
matiecentrum Militair
Ereveld Grebbeberg, de
permanente tentoon -
stelling Daar spraken wij

nooit over ingericht.
Foto: Erik Somers,
Amsterdam.
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34 Oosterbeek, 2 november 2013. In het Airborne Museum ‘Hartenstein’ bevindt zich sinds
september 2009 in een ondergrondse ‘belevingsruimte’ een nagebouwde slagveldsituatie: 
de Airborne Experience (september 1944).
Foto: Yoeri Somers, Amsterdam.
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35 Affiche ter gelegenheid van de opening 
van het Oorlogsmuseum Overloon in mei 1946.
Bron: Beeldbank wo2/niod.

36 Affiche, april 1946. ‘Tafreelenspel’Den Vaderlandt

Ghetrouwe, april 1946.
Bron: Beeldbank wo2/hcl (Historisch Centrum
Leeuwarden, collectie De Roos).
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37 Overloon, begin 1946. Oorlogsmaterieel achtergebleven na de Slag om Overloon.
Bron: Jan van Lieshout Overloon, Van slagveld naar Liberty Park (2006), p. 6, fotograaf onbekend.

38 Overloon, 11 juli 1990.
Overdacht van originele
objecten van het Poolse
Staatsmuseum Auschwitz
aan het Oorlogsmuseum
Overloon. Het voornemen
menselijk haar van slacht -
offers uit het kamp te
exposeren (linksonder) riep
veel commotie op. Tijdens
de toespraak van de Poolse
ambassadeur wordt de
champagne ontkurkt.
Foto: Luuk van der Lee,
Velp.
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39 Cartoon van Jaap Vegter in Vrij Nederland, 21 juli 1990. Aanleiding is het voornemen van het
Oorlogsmuseum Overloon menselijk haar van slachtoffers uit Auschwitz en huid met een getatoeëerd
kampnummer te exposeren. 
Bron: niod, Knipselarchief.
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40 Hooghalen, 30 juni 2011. Wand met portretfoto’s in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
Foto: Erik Somers, Amsterdam.
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41 Leeuwarden, 13 november 2013, Fotowand in zaal Ontmoetingen in het Fries Verzetsmuseum.
Foto: Yoeri Somers, Amsterdam.



350 voetregel

42 Leeuwarden, 13 november 2013, Zaal Ontmoetingen in het Fries Verzetsmuseum.
Foto: Yoeri Somers, Amsterdam.
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43 Hooghalen, 30 juni 2011. Gedeelte van een reconstructie van een woonbarak in de expositie 
van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. 
Foto: Erik Somers, Amsterdam.
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44 Berlijn, 2 oktober 2010. Creatie van de Israëlische kunstenaar MenasheKadishman,
getiteld Schalechet (Gevallen Bladeren) in het Joods Historisch Museum.De vloer is bedekt met
meer dan tienduizend stalen schijven, die de vorm hebben van vertrapte gezichten.
Foto: Erik Somers, Amsterdam.
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45 Hooghalen 30 juni 2011. Restauratie van de woning van de voormalige kampcommandant 
op de herinneringsplek Kamp Westerbork. Aan de afzetting een artist impression van een mogelijke
toekomstige presentatie van de woning.
Foto: Erik Somers, Amsterdam.
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46 Auschwitz-Birkenau (Auschwitz ii), 16 oktober 2010. Ter nagedachtenis aan de in Auschwitz
omgebrachte Hongaarse Joden is in 2010 een uit de oorlogsjaren daterende goederenwagon op het
kampterrein geplaatst.
Foto: Erik Somers, Amsterdam.
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47 Vught, 2014. Als onderdeel van Nationaal Monument Kamp Vught werd eind 2013 de laatst
overgebleven originele kampbarak in Nederland die nog op de oorspronkelijke plek staat, ingericht als
expositie- en workshopruimte. Bij de restauratie is ervoor gekozen zichtbaar te maken wat noodzakelijk
moest worden toegevoegd of vervangen. Tegelijk wordt hierdoor duidelijk wat nog origineel is. De
expositie besteedt aandacht aan de oorlogsjaren, maar ook aan de periode na 1945 toen het kamp
diende voor internering van ‘foute’ Nederlanders en later als Moluks woonoord.
Foto: Jan van de Ven, Wijnen Architectuur, Den Bosch.



49 Aalten, 21 juli
2010. Markt 12 
– Euregionaal
Museum voor de
Vrijheid. Woonhuis
Markt 12 is ingericht
als museum. Tijdens
de oorlog verbleven
hier onderduikers en
was op de begane
grond de Ortskom -

man dantur gevestigd. 
Foto: Erik Somers,
Amsterdam.
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48 Rotterdam, 
20 september 2013.
OorlogsVerzets -
Museum Rotterdam.
Foto: Erik Somers,
Amsterdam.
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50 Den Haag, 2013. De vaste expositie Kind in

Oorlog in het Museon. Het museum ontvangt
veel schoolklassen die een educatief
programma volgen.
Bron: Museon, Den Haag.

51 Bezoekersgids Anne Frank Huis, 2014.
Bron: Anne Frank Stichting, Amsterdam.
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52 Arnhem, 8 november 2012. Indisch herinneringscentrum / Museum Bronbeek.
Bezoekers leveren een actieve eigen bijdrage aan de presentatie. De vitrine links is bestemd
voor meegebrachte objecten. Via een interactieve online databank kan het publiek reacties
geven en beelden toevoegen. 
Foto: Erik Somers, Amsterdam.

53 Dordrecht, 6 juli 2012. De basis van Museum 1940-1945 is de collectie van verzamelaar
Koenraad Pieter Makkie (1930-2000).
Foto: Erik Somers, Amsterdam.
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54 Nieuwdorp, 28 juli 2010. Het Bevrijdingsmuseum Zeeland trekt in het zomerseizoen veel
‘dagjesmensen’. 
Foto: Erik Somers, Amsterdam.

55 Nieuwdorp, 28 juli 2010. Het Bevrijdingsmuseum Zeeland.
Foto: Erik Somers, Amsterdam.
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56 Publieksfolder Memory Oorlogs- en
Vredesmuseum, Nijverdal.

57 Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945,
Groesbeek.
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58 Museum 1940-1945, Dordrecht.

59 Achterhoeks Museum 1940-1945, Hengelo
(Gelderland).
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60 Beek (Limburg), 2014. Het in 2013 geopende museum Eyewitness laat de bezoeker de oorlog
‘beleven’: dertien diorama’s met ‘levensechte’ figuren beelden oorlogsscènes uit. 
Bron: Eyewitness, Beek. 
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61 Amsterdam, 4 november 2013. Verzetsmuseum Junior, geopend in september 2013.
Foto: Yoeri Somers, Amsterdam.

62 Amsterdam, 4 november 2013. Presentatie van het levensverhaal van domineeszoon Jan in het
Verzetsmuseum Junior. Vader zat in het verzet en het gezin had onderduikers in huis. 
Foto: Yoeri Somers, Amsterdam.



63 Amsterdam, 4 november 2013. Het centrale ‘dorpsplein ergens in Nederland’ van het
Verzetsmuseum Junior waar de verhalen van vier kinderen uit de oorlog samenkomen. 
Foto: Yoeri Somers, Amsterdam.
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64 Leeuwarden, 13 november 2013. Zaal Erfgoed in het Fries Verzetsmuseum.
Foto: Yoeri Somers, Amsterdam.



65 Leeuwarden, 13 november 2013. Het verzetsmonument in de zaal Plaatsen van herinnering 

in het Fries Verzetsmuseum.
Foto: Yoeri Somers, Amsterdam.
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66 Leeuwarden, 13 november 2013. In de zaal Oorlog na de oorlog in het Fries Verzetsmuseum kunnen
bezoekers via interactieve schermen zoeken in verschillende databestanden en op een groot scherm
zelf geselecteerde filmfragmenten zien. 
Foto: Yoeri Somers, Amsterdam.
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67 Leeuwarden, 13 november 2013. Audiovisuele presentatie in de zaal Wereld in oorlog.

Foto: Yoeri Somers, Amsterdam.



Bijlage

INVENTARISATIE  NEDERLANDSE OORLOGS -  EN VERZETSMUSEA 

EN HERINNERINGSCENTRA

Overzicht van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra
die een permanente tentoonstelling presenteren met als hoofdthema (aspecten
van) de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog; met een korte karakterisering,
gerubriceerd naar provincie en daarbinnen op plaats (zie ook overzicht hoofdstuk
1, p. 42-45). De museale instellingen zijn benaderd om gegevens voor deze inven-
tarisatie aan te leveren. De inventarisatie is voorts gebaseerd op eigen waarnemin-
gen tijdens werkbezoeken, op informatie van de websites van de instellingen, do-
cumentatie van de musea, publicaties in de media en web sites van de verschillen-
de instanties.1 Alle opgenomen instellingen zijn verzocht de bijeengebrachte in-
formatie te verifiëren c.q. aan te vullen.

Toelichting op de rubrieken:

hoofdthema: op basis van hoofdthema van de presentatie zijn de musea in
te delen in een vijftal categorieën:
1 Oorlog en bezetting: deze musea geven een algemeen beeld van de geschiede-
nis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland;
2 Verzet en bezetting: de nadruk in de presentatie ligt op het verzet. Daarnaast
besteden deze musea vrijwel zonder uitzondering ook aandacht aan andere as-
pecten van de bezetting;
3 (Joden)vervolging en terreur: hieronder vallen de herinneringscentra verbon-
den aan voormalige kampen, maar ook een museum als het Anne Frank Huis;
4 Militair, strijd en bevrijding: het accent ligt op het krijgsverloop en het militai-
re aspect van de oorlog
5 Nederlands- Indië: de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.
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1 Stichting Informatie Wereldoorlog Twee (stiwot) (http://www.tracesofwar.com); het Nationaal
Comité 4 en 5 Mei (http://www.tweedewereldoorlog.nl/bronnen/Oorlogsmusea) en het 
Museumregister Nederland (https://www.museumregisternederland.nl).



geregistreerd museum: Een geregistreerd museum is een museum dat
opge nomen is in het Nederlandse Museumregister, ingesteld in 1997 op initi-
atief van de Nederlandse Museumvereniging (nmv) en het Landelijk Contact 
Museumconsulenten (lcm). Het beheer van het Museumregister wordt 
uitgevoerd door de onafhankelijke stichting Museumregister Nederland. 
Geregistreerde musea voldoen aan criteria voor een ‘kwalitatief hoogwaardige
invulling van de functies van een museum’, samengevat in de Museumnorm.2

bezoekersaantallen: De bezoekersaantallen zijn gebasseerd op infor-
matie verstrekt door de instel lingen zelf, en/of gebaseerd op jaarverslagen en
andere officiële stukken.
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2 Zie: https://www.museumregisternederland.nl/DeMuseumnorm (geraadpleegd 3 november
2013).



FRIESLAND

1 Titus Brandsma Museum, Bolsward
Hoofdthema: 2. Verzet en bezetting
Opengesteld sinds: 2003
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het museum is gewijd aan de in Oege-

klooster geboren pater karmeliet Titus Brandsma (1881-1942). Tijdens de 
oorlog verzette Brandsma zich tegen het nationaal-socialisme en ageerde
vooral tegen de Jodenvervolging. Hij werd gearresteerd en op 26 juli 1942 in
kamp Dachau vermoord. Het museum besteedt aandacht aan de vele activitei-
ten van Brandsma als journalist, uitgever, hoogleraar, weldoener, organisator,
scholenoprichter en verzetsheld.

Presentatie/collectie: In het museum zijn onder meer stukken te bezichtigen uit 
het familiearchief en het Documentatiecentrum voor rk Friesland; objecten
(waaronder gevangenenkleding uit Dachau), brieven, prentbriefkaarten, boe-
ken (eerste drukken), artikelen, foto’s, schilderijen en documenten. In een van
de ruimtes zijn twee cellen op ware grootte ingericht: een kloostercel in Boxtel
met als tegenhanger gevangeniscel 577 in Scheveningen, waar Brandsma ge-
vangen is gehouden.
Zie ook inventarisatie MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/1689

Bezoekersaantallen: 2012: 1.744
Geregistreerd museum: sinds 7 december 2007
Website: http://www.titusbrandsmamuseum.nl

2 Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1985
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Onder auspiciën van de Stichting Menno van

Coehoorn werd in 1983 de Werkgroep Museale bestemming Kazematten van
Kornwerderzand opgericht. Deze werkgroep stelde zich ten doel een zevental
kazematten voor de toekomst veilig te stellen door deze als museum in te rich-
ten. Het Kazemattenmuseum Kornwerderzand bevindt zich op 4 km afstand
van de Friese kust op de Afsluitdijk. Tijdens de meidagen 1940 had het hier 
gelegen bunkercomplex een strategische functie in de strijd tegen de Duitse
invasietroepen. In 2001 kreeg het gehele kazemattencomplex de status van
rijksmonument.

Presentatie/collectie: Het museum omvat vijf bunkers, ingericht in de stijl van mei
1940. De museale opstelling in de kazematten besteedt aandacht aan het leven
in het bunkercomplex, de Duitse aanval in mei 1940, de kanonneerboot Johan
Maurits van Nassau, de luchtafweer, het verzet, de fatale vlucht van de Lock-

heed Hudson (die vlakbij de stelling neerstortte, waarbij de vier Engelse beman-
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ningsleden en de vier Nederlandse ‘spionnen’ om het leven kwamen) en de
verdedigingslinie de Wonsstelling. Ook wordt er onder meer een collectie
vuur wapens uit de oorlog getoond. Ter nagedachtenis aan de gevallenen zijn
drie monumenten opgericht: voor de gevallenen in de Wonsstelling, voor de
opvarenden van de kanonneerboot en voor kapitein Boers en ondercomman-
dant luitenant Ham.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/1667

Bezoekersaantallen: 2012: 12.090
Geregistreerd museum: sinds 2004
Website: http://www.kazemattenmuseum.nl

3 Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden
Hoofdthema: 2. Verzet en bezetting
Opengesteld sinds: 1979
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het Verzetsmuseum Friesland was aanvan-

kelijk gehuisvest in gebouw de Kanselarij in Leeuwarden. Na een verhuizing
in 1987 naar een pand aan het Zuiderplein in de stad, nam het museum als 
zelfstandig onderdeel van het Fries Museum in 1995 zijn intrek weer in de
Kanselarij. Samen met het Fries Museum betrok het museum onder de bena-
ming Fries Verzetsmuseum in 2013 een nieuw pand aan het Wilhelminaplein
in Leeuwarden.

Presentatie/collectie: In de vaste opstelling wordt de herinnering aan de oorlog in
Friesland vanuit persoonlijke verhalen verteld onder het motto ‘Een verhaal
dat je raakt’. De geschiedenis wordt geplaatst in het perspectief van dilemma’s
waar men tijdens de oorlog voor stond. Sommige keuzes konden vérstrekken-
de gevolgen hebben. De gewapende bevrijdingsactie van het Friese verzet op
het Huis van bewaring in Leeuwarden in 1944 wordt als iconische gebeurtenis
in de Friese oorlogsherinnering uitgelicht. Een van de zalen toont een selectie
van objecten uit de collectie, waarvan de ‘erfgoedbetekenis’ wordt benadrukt.
Speciale aandacht krijgt de invloed en betekenis van de herinnering aan de
oorlog in de naoorlogse samenleving, en de invulling die aan herdenken en
herinnering wordt gegeven. In het museum zijn drie monumenten geïnte-
greerd: de eregalerij met de 290 gevallenen in het Friese verzet, de wand met
de namen van de 616 vermoorde Joden uit Friesland en een gedenksteen voor
de circa duizend omgekomen Friese dwangarbeiders.
De collectie van het museum is online raadpleegbaar.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/1632

Bezoekersaantallen: gemiddeld 20.000 (in 2012 wegens verhuizing slechts enige
maanden geopend)

Geregistreerd museum: sinds 2000
Website: http://www.verzetsmuseum.nl
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4 Bunkermuseum Schlei, Schiermonnikoog
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding)
Opengesteld sinds: 2009
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een

Duitse bezettingsmacht op Schiermonnikoog van ongeveer 600 soldaten. Als
onderdeel van de Atlantikwall werden in de duinen langs het strand enorme
bunkercomplexen aangelegd: er was zelfs een compleet dorp aan het eind van
de Prins Bernhardweg. Het dorp bestond uit bunkers, radarinstallaties, lucht-
afweergeschut en gecamoufleerde barakken. De nederzetting kreeg de code-
naam Schlei: de Duitse naam voor de vissoort zeelt. Stichting Bunkermuseum
Schlei Schiermonnikoog heeft in een bunker van het type Seeburg het museum
gevestigd.

Presentatie/collectie: De bekendste bunker is de Wassermann, die ontworpen is om
als basis te dienen voor een grote radarantenne, maar die nooit in gebruik is
genomen. Vanaf dit punt kan de bezoeker heel Schiermonnikoog overzien.
Iets verderop bevindt zich de bunker van het type Seeburg, dat als museum is
ingericht. Deze bunker diende als communicatiecentrum. Voor de Luftwaffe

was het complex van belang vanwege de radarinstallaties en het communica-
tiecentrum dat hier was ondergebracht. Van hieruit werden geallieerde vlieg-
tuigen richting Duitsland gesignaleerd. In het museum krijgt de bezoeker een
indruk van de inrichting van het bunkercomplex, het functioneren van het
communicatiecentrum en het verloop van de oorlog op Schiermonnikoog.

Bezoekersaantallen: 2012: 5577
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. Het museum organiseert excursies

over het eiland langs bunkers en andere restanten van de Tweede Wereld -
oorlog.

Website: http://bunkermuseum.wordpress.com/

GRONINGEN

5 Onderduikadres Jozef en Regina Meijer, Bedum
Hoofdthema: 3. (Joden)vervolging en terreur
Opengesteld sinds: 2005
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Als onderduikers verbleef tijdens de oorlog

het Joodse echtpaar Jozef en Regina Meijer op de bovenverdieping van het
woonhuis Schultingastraat 6 te Bedum. Omdat de situatie voor het echtpaar,
dat uit het dorp afkomstig was, te gevaarlijk werd zijn zij na enige tijd overge-
bracht naar een andere onderduikplek in Groningen. Hier werden zij gear-
resteerd en afgevoerd. In september 1943 zijn zij in Auschwitz om het leven 
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gebracht. De huidige bewoner van het pand, Han Meijer (geen familie), raakte
gefascineerd door de lotgevallen van de onderduikers. Meijer deed onderzoek
naar de oorlogsgebeurtenissen. Het onderduikvertrek van de woning, dat in de
oorspronkelijke staat was gebleven, richtte hij in als privémuseum.

Presentatie/collectie: Het kleine museum vertelt het verhaal van de Joodse onder-
duikers Jozef en Regina Meijer en de Jodenvervolging. In de presentatie zijn
persoonlijke documenten en voorwerpen van het Joodse onderduikechtpaar
te zien: onder meer de originele Jodensterren van de onderduikers, foto’s die
na hun vertrek zijn achtergebleven en enkele gebruiksvoorwerpen. De getoon-
de collectie bevat daarnaast verschillende voorwerpen en documenten die 
gerelateerd zijn aan de lokale oorlogsgeschiedenis.

Bezoekersaantallen: gemiddeld 300
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. Op de website van het privémuseum

wordt de geschiedenis van Jozef en Regina Meijer beschreven en is een selec-
tie voorwerpen uit de verzameling te zien.

Website: http://www.jodenvervolgingbedum.nl

6 Museum Canadian Allied Forces 1940-1945, Groningen
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2010
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Grondleggers van het museum zijn Heiko

Ates en zijn vader Klaas Arie Ates, beiden uit Groningen. Na 20 jaar verzame-
len van oude legervoertuigen, authentieke uniformen, wapens en verschillen-
de gebruiksvoorwerpen werd in 2002 de privécollectie in de Stichting Canadi-

an Allied Forces 1940-1945 ondergebracht. De stichting verwierf het gebruiks-
recht van een pand in de stad, dat op 5 mei 2010 als museum voor het publiek
werd opengesteld.

Presentatie/collectie: De presentatie bestaat uit diorama’s, met bijzondere aan-
dacht voor de Canadese troepen die Groningen hebben bevrijd. Ruim tachtig
militaire voertuigen vormen de kern van de collectie.

Bezoekersaantallen: 2012: 5.913
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. Het museum beschikt over een eigen

documentatiecentrum met filmzaal en bibliotheek.
Website: http://www.canadianalliedforces.com
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7 Museum Verzameling ’40-’45, Harkstede
Hoofdthema: 1. Oorlog en bezetting
Opengesteld sinds: 1990
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het particulier Museum ’40-’45 was eerder in

Slochteren gehuisvest en sinds 2003 in een klein bedrijfspand in het centrum
van het dorp Harkstede. Het kleine museum bevat de privécollectie van de
Groninger Chris Scholtens en toont het resultaat van bijna vijftig jaar verza-
melen.

Presentatie/collectie: Het privémuseum met een oppervlakte van 30 m² staat vol
uiteenlopende oorlogsvoorwerpen. Van een carbidlamp, verpakkingen van
surrogaatvoedsel, een landingswiel van een Mosquito-vliegtuig, uniformen,
een houten bord ‘Voor Joden verboden’, tot een brandstoftank van een b-17-
vliegtuig en een propeller van een vlak bij het dorp neergestort geallieerd vlieg-
tuig. Naast de vaste opstelling van de oorlogscuriosa wordt jaarlijks aandacht
besteed aan een speciaal thema, zoals de Luchtbeschermingsdienst (2008),
stafkaarten (2009), brieven en foto’s van Luftwaffe-soldaten uit april 1945
(2011), de lotgevallen van twee Joodse gezinnen uit Slochteren (2012), ‘de
Luchtoorlog’, ‘oorlog op het water’ en ‘werken voor de vijand’ (2013).

Bezoekersaantallen: gemiddeld ca. 500
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. Jaarlijks wordt een aantal ‘thema -

dagen’ georganiseerd.
Website: geen

8 Museum voor Oorlogshistorie, Midwolda
Hoofdthema: 1. Oorlog en bezetting
Opengesteld sinds: 1998
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Een klein particulier museum gevestigd in

een verbouwde boerenschuur in het midden van het dorp Midwolda. Museum
en collectie zijn eigendom van verzamelaar M. Stek (geb. 1964).

Presentatie/collectie: Het museum geeft een beeld vanaf de mobilisatie in 1939 tot
de bevrijding in 1945, met de nadruk op de regionale geschiedenis. De perio-
des worden in het oorlogsmuseum uitgebeeld door documentatie, originele
uniformen en civiele kleding, en andere gebruiksvoorwerpen afkomstig uit de 
regio.

Bezoekersaantallen: gemiddeld 100 bezoekers per jaar.
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling
Website: http://www.midwolda.nl/ohmuseum.htm
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DRENTHE

9 Historische Collectie Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, Assen
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1998
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het Regiment Stoottroepen werd op 21 

september 1944 opgericht en is ontstaan uit verschillende onderdelen van het
verzet: de Ordedienst (od), de Landelijke Knokploegen (lkp) en de Raad van
Verzet (RvV). Bij de bevrijding van Nederland werd dit infanterieregiment in-
gezet langs de rivieren Waal en Maas, en later tot diep in Duitsland. Na de oor-
log zijn de Stoottroepen als onderdeel van het Nederlandse leger voort blijven
bestaan. Het regiment werd onder meer ingezet in Nederlands-Indië. Het 
museum is een initiatief van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers
(boss) en is gehuisvest in het wachtgebouw van de Johan Willem Frisokazer-
ne in Assen. De doelstelling van de Stichting Historische Collectie Regiment
Stoottroepen Prins Bernhard is het verleden en het heden van de inzet van het
regiment te laten zien. Na een grondige verbouwing werd het museum in 2008
heropend.

Presentatie/collectie: Het museum bestaat uit een zaal die gewijd is aan de Duitse
inval, het verzet en de oprichting van het Regiment Stoottroepen. Een andere
ruimte laat de inzet zien van de negen bataljons die naar Nederlands-Indië 
zijn gestuurd. Tevens is er een kleine opstelling over Nieuw-Guinea. Ook is
aan het einde van deze zaal een thema over de Koude Oorlog. Voorts is er 
een zogenaamde ‘Stiltekamer’ ingericht als eerbetoon aan de gevallenen van
het regiment. In nog een andere ruimte worden op verzoek historische films
getoond.

Bezoekersaantallen: 2012: 1532
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling
Website: http://www.stoottroepers.nl/rspb-Museum-x.html

10 Museum Ergens in Nederland 1939-1945, Emmen
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2001
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: ‘Ergens in Nederland 1939’-1945’ omvat de

privéverzameling van Erik Zwiggelaar. Deze bestaat uit een collectie militaria
uit de Tweede Wereldoorlog, die in een als museum ingericht uitgebouwde
gedeelte van een woonhuis wordt getoond. De verzamelhobby begon met het
opgraven van wrakstukken van neergestorte geallieerde vliegtuigen in de om-
geving. De naam van het museum verwijst naar de ten tijde van de mobilisatie-
tijd (1939-1940) gebruikte aanduiding ‘Ergens in Nederland’, omdat de precie-
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ze plaats waar militairen zich bevonden uit militair-strategisch oogpunt niet
vermeld mocht worden.

Presentatie/collectie: De collectie, die vanaf de jaren 80 is opgebouwd, bevat 27 eta-
lagepoppen met uniformen, diverse uitrustingsstukken, wapens, bodemvond-
sten etc.

Bezoekersaantallen: gemiddeld 100 per jaar
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. Met de verzameling worden tijdelijke

tentoonstellingen ingericht in Drenthe en Overijssel.
Website: http://www.ergensinnederland1939-1945.nl/home

11 Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen
Hoofdthema: 3. (Joden)vervolging en terreur
Opengesteld sinds: 1983
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: In 1970 werd op het voormalige kampterrein

het monument opgericht ter nagedachtenis aan weggevoerde en omgebrachte
Joden: een veertig meter lange spoorweg die eindigt in omhoog gebogen rails
(ontwerp: Ralph Prins). Het jaar daarop werden de laatste barakken van het
kamp gesloopt. Als gevolg van de toegenomen belangstelling voor de plek is in
1983 een bezoekerscentrum geopend op drie kilometer van het voormalige
kampterrein. In de ruimte werd een replica van de expositie in het Nederlands
paviljoen in Auschwitz ondergebracht. Om het toegenomen aantal schoolbe-
zoeken te ontvangen werd het pand in 1999 uitgebreid en is er nieuwe vaste ex-
positie ingericht. Behalve als museum heeft het centrum zich steeds meer ont-
wikkeld tot een expertisecentrum.

Presentatie/collectie: De museale presentatie in het Herinneringscentrum vertelt
over het leven in het kamp en de deportatie naar de kampen in het ‘oosten’.
Het persoonlijke verhaal staat centraal. Er is een originele barakwand te zien
en er worden fragmenten van de ‘Westerborkfilm’ uit 1944 getoond. Foto’s, 
tekeningen en persoonlijke documenten worden getoond, naast persoonlijke
objecten zoals de trompet waarop in Auschwitz door een gedeporteerde moest
worden gespeeld en een uit de trein geworpen briefje met laatste afscheids-
groet. Er is een gedeeltelijk ingerichte barak te zien, evenals een grote maquet-
te van het kamp. De belevenissen van individuele families zijn in gevarieerde
presentaties vastgelegd.
Het voormalig kampterrein heeft naast een herdenkingsplek steeds meer bete-
kenis gekregen als een locatie om de geschiedenis van het kamp te vertellen.
Op het terrein zijn verschillende monumenten geplaatst. Het monument ‘de
102.000 stenen’ symboliseert de vermoorde gedeporteerden. Taluds en recon-
structies geven de oorspronkelijke grootte en plaats van een aantal barakken
aan. Symbolische stukken prikkeldraadomheiningen en een wachttoren zijn
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toegevoegd. Na de afronding medio 2014 van het ‘glazen paviljoen’: de voor-
malige commandantwoning bij het kampterrein, zal de museale herinrichting
van het voormalige kampterrein ter hand worden genomen. Het accent zal
hierbij op meer authenticiteitsbeleving komen te liggen.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/1084

Bezoekersaantallen: 2012: 128.844 (het bezoek aan het kampterrein wordt geschat
op jaarlijks 250.000-300.000 belangstellenden.)

Geregistreerd museum: sinds 2002
Overige informatie: Naast tentoonstellingen organiseert het centrum talloze edu-

catieve activiteiten en manifestaties, en is er voortdurend een wisseltentoon-
stelling te zien.

Website: http://www.westerbork.nl

OVERIJSSEL

12 Informatiecentrum Canadese begraafplaats Holten, Holten
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2011
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Op het ereveld De Canadese Begraafplaats

Holten bevinden zich 1394 graven van voornamelijk Canadese militairen. 
Het nabij gelegen informatiecentrum geeft inzicht over de inrichting van het
ereveld en informatie over de gesneuvelde militairen en de bevrijdingsopmars
van het Canadese leger in Noord- en Oost-Nederland. Doelstellingen van de
stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten (cbh) zijn ‘de
gedachte aan de Tweede Wereldoorlog door persoonlijke verhalen levend te
houden, van generatie op generatie en een bijdrage leveren aan behoud en
voor een breed publiek toegankelijk maken van een bron van historische in -
formatie over de bevrijding van de regio in wo ii’.

Presentatie/collectie: Het informatiecentrum besteedt aandacht aan het Canadese
aandeel aan de bevrijding van Nederland door middel van persoonlijke ver -
halen en foto’s van gesneuvelde militairen. Interviews en getuigenverklarin-
gen zijn te raadplegen, en via interactieve beeldschermen worden levensver -
halen van bevrijders weergegeven. In de filmzaal is een impressie te zien van
de bevrijding van Noord- en Oost-Nederland en van de totstandkoming van
het ereveld. In vitrines liggen documenten, maquettes en voorwerpen met 
betrekking tot de bevrijdingsoperaties. Beeldschermen tonen authentieke
filmbeelden. In een database zijn gegevens van alle gesneuvelde Canadese 
bevrijders voor het publiek beschikbaar. Voorts wordt er informatie getoond
over de Commonwealth War Graves Commission, die de oorlogsgraven van
de gemenebestlanden over de hele wereld beheert.
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Bezoekersaantallen: 2012: 30.000
Geregistreerd museum: nee
Website: http://www.canadesebegraafplaatsholten.nl

13 Memory Oorlogs- en Vredesmuseum, Nijverdal
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2010
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De particuliere collectie militair materieel en

voorwerpen van verzamelaar en handelaar in legervoertuigen Joop Staman is
de basis voor het museum, dat gevestigd is in het gebouw van de voormalige bi-
bliotheek in Nijverdal. Het museum omschrijft zijn missie als volgt: ‘Respect
hebben voor de mensheid en leren van het verleden. Door het verhaal van de
Tweede Wereldoorlog te vertellen willen wij duidelijk maken hoe belangrijk 
de normen en waarden en het Respect hebben voor iedereen, in het leven is.’

Presentatie/collectie: In de vorm van diorama’s worden scènes uit de oorlog uitge-
beeld, zoals de Duitse inval van Nederland, de geallieerde landingen op de
stranden van Normandië, een gevechtsstelling ten tijde van Operatie Market

Garden, het Ardennenoffensief, de Duitse V1-lanceringen vanuit het naburige
Hellendoorn en de bevrijding van Nijverdal door de Canadezen. In een nage-
maakte bunker wordt een film over de invasie van Normandië getoond, met
effecten zoals een bewegende vloer. In een nagemaakte barak wordt aandacht
besteed aan de Holocaust. Voorts is ook permanent een reizende tentoonstel-
ling van de Anne Frank Stichting te bezichtigen. Buiten bij de ingang van het
museum staan delen van de oude vernielde spoorbrug tentoongesteld ter her-
innering aan het bombardement op Nijverdal in maart 1945. In mei 2013 werd
de wapenkamer geopend.

Bezoekersaantallen: 2012: 18.000
Geregistreerd museum: nee
Website: http://www.memorymuseum.nl

14 Twents Oorlogsmuseum 1940-1945, Vriezenveen
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1988
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het museum, ingericht in een oud schoolge-

bouw, is een initiatief van privéverzamelaar Henk Abbink uit Vriezenveen. 
Als jongetje maakte Abbink de oorlog in de regio mee en begon hij al vroeg
met het verzamelen van oorlogsmateriaal. Na een restauratie is het museum 
in 2005 heropend. Familieleden van de oprichter van het museum en andere
vrijwilligers verzorgen het beheer.

Presentatie/collectie: Het museum besteedt aandacht aan het militaire strijdver-
loop tijdens de oorlog. De nadruk wordt gelegd op vliegtuigen die in de om -
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geving zijn neergestort en op bevrijdingsoperaties in de regio door Canadese
en Poolse troepen. Naast de regionale context wordt ook de strijd elders in het
land belicht en wordt eveneens de internationale context aangestipt. Zijde-
lings wordt ingegaan op andere aspecten als de Jodenvervolging, de Neder-
landse ss en nsb, de Hongerwinter en de bevrijding. De collectie is in hoofd-
zaak militair van aard. Er worden legervoertuigen, wapens, projectielen, gra-
naten, de motor van een neergestort vliegtuig en andere vliegtuigonderdelen
getoond. Het ‘uniformkabinet’ bevat Nederlandse, Duitse, Engelse, Canadese
en Amerikaanse uniformen van verschillende legeronderdelen.

Bezoekersaantallen: 2012: 940
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: beperkte openstelling
Website: http://www.oorlogsmuseumvriezenveen.nl

GELDERLAND

15 Aaltense Oorlogs- en Verzetscollectie 1940-1945, Aalten
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1973
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De collectie van verzamelaar H.G. Wame-

links wordt geëxposeerd in een ruime schuur aan de achterkant van zijn woon-
huis. De collectie heeft als thema Aalten en de Achterhoek tijdens de Tweede
Wereldoorlog en is het resultaat van veertig jaar verzamelen.

Presentatie/collectie: De opstelling van het particuliere museum met een opper-
vlakte van 100 m² is thematisch ingedeeld: de mobilisatie, de bezetting, het
verzet en de bevrijding door de Engelsen. De nadruk ligt op het militaire as-
pect. Zo zijn er volledige uitrustingen van Nederlandse, Duitse en Engelse 
militairen te zien. Daarnaast worden wapens en militaire gebruiksvoorwerpen
getoond, alsook objecten die een beeld geven van het dagelijks leven en een
apart gedeelte over de nsb. De objecten zijn grotendeels afkomstig uit Aalten
en omgeving.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/6524

Bezoekersaantallen: gemiddeld 400 bezoekers per jaar
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: beperkte openstelling
Website: nee
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16 Markt 12 – Euregionaal Museum voor de Vrijheid, Aalten
Hoofdthema: 1. Oorlog en bezetting
Opengesteld sinds: 2004
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De grensplaats Aalten had in de oorlog rela-

tief gezien het hoogste aantal onderduikers in Nederland. De bewoners van
pand Markt 12, waar het museum is gevestigd, verleenden op de zolder ook
onderdak aan onderduikers, terwijl op de begane grond de Ortskommandantur

was gehuisvest. De geschiedenis van het pand aan de Oude Markt in Aalten is
de basis voor het museale concept dat tegelijkertijd de geschiedenis van de ge-
meenschap in de regio vertelt aan de hand van persoonlijke verhalen. De the-
ma’s onderduiken en verzet nemen daarbij een belangrijke plek in.
In 2011 is de ‘euregionale context’ ook in de naam opgenomen; sindsdien
wordt meer nadruk gelegd op de verbinding met de eigen tijd en is het educa-
tieve karakter van het museum versterkt. Het museum werkt nauw samen met
partners in Duitsland waarmee uitwisselingsprojecten worden ondernomen.
Het is het eerste en enige euregionale museum (Nederlands-Duits) dat ook
met euregionale middelen is opgezet. Een belangrijke taak is het agenderen
van thema’s over ‘goed en kwaad’, en ‘het maken van keuzes’. Samen met het
Aaltens Historisch Museum is Markt 12 onderdeel van de Vereniging Aalten-
se Musea. De gebouwen en de collectie zijn eigendom van de Stichting Vrien-
den van de Aaltense Musea.

Presentatie/collectie: Het ‘museumhuis’ is teruggebracht naar de sfeer van de
Tweede Wereldoorlog. De bezoeker ervaart interactief ‘de oorlog onder één
dak’ door het leven van de bewoners tijdens de Tweede Wereldoorlog in het
pand: een gezin met twee kindertjes, de Duitse Ortskommandant en de onder-
duikers. Bij bombardementen kwamen ook de buren naar de schuilkelder. De
inrichting gaat uit van ‘het beleven, ontdekken en ervaren door de bezoeker’.
Ook worden belangrijke gebeurtenissen uit de regio weergegeven en ervaart
men hoe men overleefde en vernuftig omging met schaarste. Achter een be-
weegbare wand bevindt zich een illegale drukkerij, tevens kan men in de origi-
nele onderduikplek op de zolder kruipen. Originele stukken zijn in de depots
opgeslagen. In de opstelling mag men alles aanraken of uitproberen. In de ver-
schillende ruimten herinneren beeld- en geluidsfragmenten aan gebeurtenis-
sen tijdens de oorlog.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/collections/8484

Bezoekersaantallen: 2012: 14.000
Geregistreerd museum: sinds 2002
Overige informatie: Markt 12 is met het Aaltens Historisch Museum en het vvv-

Agentschap Aaltense Musea onder één dak samengebracht.
Website: http://www.markt12.nl
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17 Arnhems Oorlogsmuseum ’40-’45, Arnhem
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1994
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het Arnhems Oorlogsmuseum ’40-’45 is be-

gonnen als hobby van een aantal verzamelaars van oorlogsmateriaal. In 1994
richtten zij in de voormalige dorpsschool in Schaarsbergen een museum in. 
Tijdens de oorlog was dit gebouw door de Luftwaffe gevorderd. Het symbool
van het museum is de Polar Bear: het embleem van de Canadese divisie die 
betrokken was bij de bevrijding van Arnhem.

Presentatie/collectie: Het museum geeft een algemeen overzicht van het strijdver-
loop, met het accent op Arnhem en omgeving. De vaste opstelling toont een
gedurende tientallen jaren verzamelde collectie wapens, uniformen en talrijke
andere, vooral militaire voorwerpen. Verschillende diorama’s presenteren
historische scènes. Zo is er een Duitse commandopost ingericht, alsook een
onderduikplek. Bijzondere stukken in het museum zijn: een ‘zitbank van 
Hitler’, de leren jas van generaal Sepp Dietrich en de schoudertas van Reichs-

kommissar Seyss-Inquart. In 2012 kreeg het museum de beschikking over een
Duits luchtverdedigingswapen (FlugAbwehrkanone) en een Beechcraft 18s, 
het geallieerde vliegtuig dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog regel-
matig boven Nederland vloog.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/7225

Bezoekersaantallen: 2012: 8.000
Geregistreerd museum: nee
Website: http://www.arnhemsoorlogsmuseum.com

18 Indisch Herinneringscentrum/Museum Bronbeek, Arnhem
Hoofdthema: 5. Nederlands-Indië
Opengesteld sinds: 2010 (1863)
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen

en Museum Bronbeek ressorteren onder het ministerie van Defensie. Tot in
de jaren zestig verbleven hier alleen oud-knil-gedienden. In het tehuis op het
landgoed in Arnhem werd in een museale opstelling het militaire aspect van
het koloniale verleden getoond. Daarbij werd ook aandacht besteed aan de 
Japanse bezetting van Nederlands-Indië, in het bijzonder aan de (krijgsgevan-
gen)kampen. Sinds 2007 is het Indisch Herinneringscentrum op landgoed
Bronbeek gehuisvest. De periodes Nederlands-Indië tijdens de Tweede
Wereldoorlog 1942-1945, de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië 1945-1949
en Nederlands Nieuw-Guinea 1950-1962 vormen de basis van de samenwer-
king met het Indisch Herinneringscentrum. Gezamenlijk werd in 2010 de per-
manente expositie Het verhaal van Indië ingericht. De nadruk van de expositie
ligt op de Tweede Wereldoorlog, het dekolonisatieproces en de gevolgen daar-
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van voor de Indische gemeenschap. Bronbeek heeft ook een herdenkingsfunc-
tie en speelt een belangrijke rol in het veteranenbeleid van het ministerie van
Defensie.
Presentatie/collectie: Hoewel het museum ook natuurhistorische en volken -
kundige verzamelingen bezit, is het grootste deel van de collectie militair-
historisch van aard: wapens, uniformen, uitrustingsstukken, vaandels en 
dergelijke. Veel materiaal is afgestaan door inwoners van Bronbeek. De over-
zichtstentoonstelling Het Verhaal van Indië geeft een beeld van de 350-jarige
geschiedenis van Nederlands-Indië met het accent op de Tweede Wereldoor-
log en de dekolonisatie, waarbij aandacht voor de doorwerking van de ervarin-
gen van de betrokkenen aan de Japanse bezetting en de perceptie in de Neder-
landse samenleving. Behalve objecten, foto- en filmmateriaal omvat de pre-
sentatie verschillende ensceneringen en interactieve presentaties via touch

screens en andere hands-on-onderdelen
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/5033

Bezoekersaantallen: 2012: 25.770
Geregistreerd museum: sinds 3 mei 2001
Overige informatie: De website bevat ook een online museumtour van Het Verhaal

van Indië. Het Indisch Herinneringscentrum beheert de overzichtswebsite 
Indië in Oorlog, die informatie biedt over de Tweede Wereldoorlog in Neder-
lands-Indië. Het is mogelijk om via het portaal te zoeken in toegangen van 
archieven en collecties van belangrijke archief- en documentatie-instellingen
in Nederland (http://indieinoorlog.nl). Bronbeek biedt reüniefaciliteiten in
het kader van het veteranenbeleid van het ministerie van Defensie.

Website: http://www.hetverhaalvanindie.com

19 Collectie ’40-’45, Beekbergen
Hoofdthema: 1. Oorlog en bezetting
Opengesteld sinds: 2000
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het museum in de Dorpstraat in Beekbergen

afficheert zich als ‘het kleinste oorlogsmuseum van Nederland’. De privécol-
lectie van René Broere vormt de basis van het museum.

Presentatie/collectie: Naast een uitstalling van uniformen en wapens worden er
vooral persoonlijke kleine bezittingen zoals brieven, boeken, foto’s en docu-
menten van zowel Duitsers als Nederlanders getoond. Het museum bezit per-
soonlijke eigendommen van verschillende verzetsmensen, alsook materiaal
afkomstig uit een illegale drukkerij in Apeldoorn. De expositie is steeds meer
aandacht aan de regionale geschiedenis gaan besteden. In 2011 is het museum
vernieuwd en uitgebreid.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/7184

Bezoekersaantallen: 2012: 1600
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Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: beperkte openstelling
Website: http://www.collectie4045.nl/ en http://collectie’40-’45.hyves.nl/

forum

20 Museum Vliegbasis Deelen, Deelen
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1995
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De eenvoudige landingsgrasbaan in Deelen

uit de jaren dertig werd tijdens de bezetting door de Luftwaffe uitgebouwd tot
de grote Nachtjager-basis Fliegerhorst Deelen. Om niet door geallieerde toestel-
len ontdekt te worden, zijn alle militaire gebouwen en bunkers destijds ge-
bouwd alsof het boerderijen waren (Heimatschutz Architektur). Vanaf 1946-1950
werd Deelen gebruikt als opslagplaats voor allerlei onbruikbaar en achtergela-
ten militair materieel, variërend van buitgemaakt Duits materieel tot overtolli-
ge Engelse en Amerikaanse voorraden. Het museum is gevestigd in een van de
door de bezetter gebouwde ‘boerderijen’.

Presentatie/collectie: Het museum toont de ontwikkeling van de vliegbasis tijdens
de oorlog en de functie die deze direct na de bevrijding had, door middel van
foto’s en voorwerpen uit de collecties van daeg-leden (Dutch Aircraft Exami-
nation Group) en schenkingen van inwoners en ex-luchtmachtpersoneelsle-
den. De presentatie bestaat uit een aantal verschillende exposities. In het eer-
ste gedeelte wordt aandacht geschonken aan de ongeveer 7500 vliegtuigen die
op Nederlands grondgebied zijn neergestort. De tentoonstelling Gliderborne

toont onderdelen en reconstructies van de Amerikaanse Waco- en de Engelse
Horsa- en Hamilcar-zweefvliegtuigen. Het gedeelte Nachtjacht is gewijd aan 
de nachtelijke luchtoorlog boven Nederland. In de expositieruimte ‘Dump
Deelen’ wordt aandacht besteed aan de periode 1945-1946, toen Canadese
manschappen oorlogsmaterieel op het vliegveld bijeenbrachten.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/6116

Bezoekersaantallen: gemiddeld 3000 bezoekers per jaar
Geregistreerd museum: Voorlopig geregistreerd museum
Overige informatie: Beperkte openstelling. Op de website is een digitaal fotoar-

chief te raadplegen met ruim 4500 foto’s. Dit project is uitgevoerd in het kader
van het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van vws. Het
museum organiseert jaarlijks een landelijke militariabeurs.

Website: http://www.museumvlbdeelen.nl
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21 Museum De Maurits 1940-1945, Doesburg
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1987
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Museum De Maurits 1940-1945 is vernoemd

naar de aan het eind van de oorlog verwoeste kazerne De Maurits. Hier was tij-
dens de bezetting een ss-detachement ondergebracht. Het privémuseum van
verzamelaar H. Riewald bevindt zich in een verbouwde schuur in het centrum
van Doesburg.

Presentatie/collectie: Het museum toont op een oppervlakte van 80 m² een verza-
meling van uiteenlopende oorlogsvoorwerpen en documenten. Het zwaarte-
punt ligt op militaria, daarnaast zijn er relatief veel voorwerpen uit het dage-
lijks leven en van de nsb uitgestald, evenals concentratiekampkleding.

Bezoekersaantallen: 800
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: beperkte openstelling
Website: nee.

22 Militair Historisch Museum De Veteraan 1935-1945, Eefde
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1981
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De basis van het museum De Veteraan vormt

de privéverzameling van H.J.N. Schepers. Vlak na de oorlog begon de toen 
14-jarige Schepers met het verzamelen van uniformen en insignes. Het mu-
seum toont ‘militairen van bezetting naar bevrijding van diverse nationalitei-
ten’ uit de periode 1935-1945.

Presentatie/collectie: Het betreft een particuliere verzameling met uiteenlopende
objecten, van serviesgoed, zend- en ontvangstapparatuur, voorwerpen van de
Nederlandsche Arbeidsdienst en de marechaussee, een graan- en oliemolen,
een noodkacheltje en distributiebonnen tot auto’s, motoren en wapens. De
rondgang in het museum begint met de voertuigenruimte waar diverse auto’s 
en motoren staan opgesteld. In verschillende ruimtes wordt onder meer de
Nederlandse overgave in Rotterdam Waalhaven in mei 1940 uitgebeeld en zijn
er Duitse en een geallieerde veldopstellingen te zien. Ook is er aandacht voor
de Luchtbeschermings-dienst.

Bezoekersaantallen: 2012: 250
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling
Website: nee
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23 Oorlogsmuseum Niemandsland, Gendt
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2008
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Oorlogsmuseum Niemandsland is een stich-

ting die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Betuwe tijdens de Tweede
Wereldoorlog, het organiseren van rondritten met militaire voertuigen uit de-
ze periode, workshops voor scholen, opzetten en inrichten van authentieke
kampementen, en het onderhouden van een klein oorlogsmuseum. Het mu-
seum bevindt zich in de kelder van het voormalige gemeentehuis te Gendt,
waar ook de Historische kring De Gente is gehuisvest. De naam van het mu-
seum heeft betrekking op de periode na Operatie Market Garden. De regio 
Lingewaard was een ‘niemandsland’ dat niet bevrijd was door de geallieerden
en ook niet meer onder controle stond van de Duitse bezetter. In het gebied
vonden tot april 1945 veel militaire acties plaats, waardoor het te gevaarlijk
voor de bevolking was om er te verblijven.

Presentatie/collectie: Het museum toont aspecten van de geschiedenis van Britse,
Poolse, Engelse, Amerikaanse en Duitse militairen. Het museum beschikt
over een verzameling authentieke uniformen, uitrustingstukken, documenten
en foto’s. Veel voorwerpen zijn geschonken door veteranen en inwoners uit
Gendt en omstreken (gemeente Lingewaard).

Bezoekersaantallen: 2012: 500
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. De stichting Oorlogsmuseum 

Niemandsland organiseert met regelmaat re-enactment-evenementen.
Website: http://www.museumniemandsland.nl

24 Graafs Kazematten Museum, Grave
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2011
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Twee in 1936 gebouwde brugkazematten bij

de Graafse Maasbrug, tegenwoordig de John. S. Thompson-brug geheten,
zijn opengesteld voor het publiek. De verdedigingswerken maakten deel uit
van de rond 1936 aangelegde verdedigingswerken van belangrijke bruggen in
Nederland. Op 17 september 1944, tijdens Operatie Market Garden, veroverde
een uit zestien man bestaande Amerikaanse eenheid van het 82e Airborne 
Divisie 504e Parachutisten Regiment (onder leiding van luitenant John Samuel
Thompson) de Graafse brugkazematten en daarmee de verkeersbrug over 
de Maas op de Duitsers. Het accent van het kleine museum ligt op de lokale
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
De brugkazematten bij Grave hebben samen met de Thompson-brug en het
nabijgelegen gemaal Van Sasse, dat in de oorlog een belangrijke rol had bij het
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inunderen van het achterland, de status van rijksmonument. Ook het land-
schap heeft een beschermde status. Het museum is onderdeel van de Stichting
‘Graeft Voort’, dat ook het Graafs Museum en een kenniscentrum omvat.

Presentatie/collectie: Kazemat Grave Noord geeft een beeld van de situatie op 10
mei 1940 en wat er tijdens de mobilisatie en bezetting in Grave gebeurde. Ka-
zemat Grave Zuid belicht de bevrijding van Grave op 17 september 1944. Toen
kwamen honderden parachutisten van het 82e Airborne Divisie 504e Parachu-
tisten Regiment in eerste instantie de brug innemen en later Grave en omge-
ving bevrijden. Een speciale fotolijst is gewijd aan de Amerikaans militair 
Curtis Morris. Hij verloor op 17 september 1940 op 23-jarige leeftijd het leven
doordat tijdens de parachutesprong in Velp zijn parachute niet goed open
ging. Bijzonder object is de originele kaart van generaal Gavin, waarop de
frontsituatie met kerst 1944 wordt beschreven.

Bezoekersaantallen: 2012: 1750
Geregistreerd museum: Het Graafs Museum, waar het Graafs Kazematten Mu-

seum deel van uit maakt, is sinds 2011 een geregistreerd museum.
Overige informatie: Beperkte openstelling. Bij de kazematten staat het in 1994 ont-

hulde Airborne- of bevrijdingsmonument. De kazematten zijn onderdeel van
de Liberation Route door Brabant en Gelderland. Zie: http://www.liberation
route.com

Website: http://www.graafsmuseum.nl

25 Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Groesbeek
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1987
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het museum is gelegen in het gebied Rijk

van Nijmegen, waar in september 1944 strijd werd geleverd in het kader van
Operatie Market Garden. Enkele maanden later, in februari 1945, startte vanuit
deze inmiddels bevrijde regio het Rijnlandoffensief (Operatie Veritable). Het
museum legt het accent op de geschiedenis van deze strijd, alsook op de bevrij-
ding van de rest van Nederland en Europa met aandacht voor de burgerlijke
aspecten. Daarnaast is er aandacht voor de ruimere regionale en internationale
context van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Het museum her-
denkt en wil tevens ‘op actuele wijze de bevrijdingsgeschiedenis levend hou-
den door aandacht te schenken aan de actuele betekenis van vrijheid, demo-
cratie en mensenrechten’. Naast het museum ligt het Canada Netherlands 
Memorial Park met in de verte het uitzicht op de Canadese erebegraafplaats.

Presentatie/collectie: De in de jaren tachtig verzamelde objecten en documenten
hadden vooral betrekking op de geschiedenis van de eigen regio Rijk van Nij-
megen en op de Operatie Market Garden. Hieronder was veel materiaal van de
82e en 101e Airborne Divisie. Veel materiaal werd door veteranen, maar ook
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door particulieren, aan het museum overgedragen. Nadien is de collectie fors
verbreed met objecten uit het civiele domein met vooral een nationaal en
internationaal karakter. De vaste presentatie bestaat uit drie delen. In het eer-
ste gedeelte is er aandacht voor de politieke en sociaal-economische gebeurte-
nissen in het interbellum en de bezettingstijd (1918-1944). De bevrijdingsjaren
staan centraal in deel 2 (1944-1945). Operatie Market Garden wordt onder ande-
re verbeeld in een maquette met licht- en geluidshow. Een groot diorama
toont de Waaloversteek door de geallieerde troepen. Verder krijgen aandacht:
de strijd in het gebied van de Niederrhein, de Hongerwinter, Nederlands-In-
dië en aspecten van het dagelijks leven van burgers en soldaten. Het derde ge-
deelte stelt de wederopbouw centraal en bevat een ‘mensenrechtenwand’, een
‘tolerantietest’ en het dilemmaspel: welke keuze maak jij? In de ‘Erekoepel’
bevindt zich een Roll of Honor, met daarop de namen van gesneuvelde gealli-
eerde militairen.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/5541

Bezoekersaantallen: 2012: 33.178
Geregistreerd museum: sinds 2002
Overige informatie: Tezamen met Airborne Museum ‘Hartenstein’ en Oorlogs-

museum Overloon heeft het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 de 
Liberation Route ontwikkeld: een traject langs plekken in het landschap die 
herinneren aan de strijd in 1944-1945. 
Zie: http://www.liberationroute.com.

Website: http://www.bevrijdingsmuseum.nl

26 Achterhoeks Museum 1940-1945, Hengelo (Gelderland)
Hoofdthema: 1. Oorlog en bezetting
Opengesteld sinds: 2001
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het Achterhoeks Museum 1940-1945 toont

materiaal van particulier verzamelaar Jean Kreunen, die vanaf 1975 oorlogs-
materiaal verzamelt. In 1987 werd de Stichting Streekmuseum 1940-1945 op-
gericht, dat later werd omgezet in de stichting Achterhoek Museum 1940-
1945. Er werden ‘open-dagen’ gehouden en op verschillende locaties tijdelijke
tentoonstellingen georganiseerd. In 2001 werd definitieve huisvesting gevon-
den in een woonwinkelpand in Hengelo (Gld.).

Presentatie/collectie: Het museum presenteert een groot aantal diorama’s, waarbij
de nadruk ligt op de militaire strijd en de gevolgen van de oorlog in de Achter-
hoek. Er wordt een grote variatie aan (militaire) objecten en uniformen ge-
toond evenals foto’s en documenten. Een historisch ingericht cafeetje en een
nagebouwde stelling aan de IJssel verbeelden de mobilisatietijd 1939-1940. Het
dagelijks leven wordt getoond door een fiets met massieve banden. In een ge-
reconstrueerd winkeltje zijn koffie-, thee- en tabakssurrogaten uitgestald en
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wordt de voedseldistributie toegelicht. De opstelling bevat verder onder meer
diorama’s over een gecrashte Short Stirling-bommenwerper, de Luchtoorlog,
Engelandvaart en arbeidsinzet. Voorts is er een nagebouwde barak met daarin
aandacht voor de werkkampen en de Jodenvervolging. Hier wordt onder meer
kampkleding geëxposeerd. De presentatie sluit af met een diorama over de 
bevrijding van de Achterhoek, onder meer een trouwjurk van parachutestof,
en een kleine display over ‘Onze jongens in Indië’. Voor een expositie over
onderduik in 2013 bouwden scholieren een replica van een ‘onderduikzolder’.

Bezoekersaantallen: 2012: 4253
Geregistreerd museum: sinds 2006
Overige informatie: Op de website van het museum is een virtuele tour van het

museum te zien. Het museum is nauw betrokken bij re-enactment-activiteiten
in de regio.

Website: http://www.achterhoeksmuseum1940-1945.nl

27 Betuws Oorlogsmuseum The Island 1944-1945, Heteren
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1999
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het Betuws oorlogsmuseum The Island be-

steedt aandacht aan de militaire strijd in de Overbetuwe, die hier na de Opera-
tie Market Garden vanaf september tot aan de bevrijding in 1945 plaatsvond.
Dit gebied tussen de rivieren Rijn en Waal, tot de lijn Opheusden, kreeg in
september 1944 van de geallieerden de naam The Island.

Presentatie/collectie: Veel voorwerpen uit de particuliere verzameling van het mu-
seum zijn afkomstig van veteranen en inwoners uit de omgeving. In een vijftal
diorama’s wordt de bevrijdingsgeschiedenis getoond. Het museum toont
vooral originele uniformen van zowel geallieerden alsook van Duitse soldaten
die in de Betuwe actief waren. In een extra diorama wordt aandacht besteed
aan het Nederlandse leger en de slag om de Grebbelinie en de Betuwelinie in
mei 1940.

Bezoekersaantallen: gemiddeld 550 bezoekers per jaar
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: beperkte openstelling. Jaarlijks worden er verschillende

wisseltentoonstellingen georganiseerd.
Website: http://www.betuwsoorlogsmuseum.nl

28 avogCrash museum 1940-1945, Lievelde
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1981
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: In de Achterhoek zijn tijdens de Tweede

Wereldoorlog circa vierhonderd vliegtuigen neergestort. Dit museum over de
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luchtoorlog boven Nederland is een initiatief van de Stichting Achterhoekse
Vliegtuigwrak Opgravers Groep (avog) en wil een eerbetoon zijn aan de in de
regio omgekomen geallieerde vliegers.

Presentatie/collectie: In het museum zijn restanten te zien van vliegtuigen en heli-
kopters: motoren, propellers, landingsgestellen, stukken vleugels, zuurstof-
tanks en cockpitinstrumenten, evenals vlieguitrustingen, navigatiemateriaal
(vliegerkaarten), boordwapens, vliegtuigmunitie en radio-installaties. Het 
merendeel van de opstelling bevat materiaal dat door de avog sinds 1972 is
opgegraven, aangevuld met enkele objecten uit particulier bezit. Doordat de
avog voortdurend bergingen verricht, blijft de collectie groeien.

Bezoekersaantallen: gemiddeld 750 bezoekers per jaar
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Het museum beschikt over een uitgebreide boekenverzame-

ling en documentatie op het gebied van de luchtoorlog in 1940-1945. De web -
site bevat een virtuele rondgang door de museale opstelling.

Website: http://www.crashmuseum.nl

29 Airborne Museum ‘Hartenstein’, Oosterbeek
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1949 (Doorwerth)
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het Airborne Museum ‘Hartenstein’ is een

slagveldmuseum op een historische locatie en verzamelt en presenteert alleen
materialen met betrekking tot de Slag om Arnhem, september 1944. Tijdens
de Slag om Arnhem was Hotel Hartenstein het hoofdkwartier van de Britse
bevelhebber generaal-majoor R.E. Urquhart. Het museum is hier sinds 1978
gevestigd. In 2009 is het museum verbouwd en geheel opnieuw ingericht. 
‘Beleef en ervaar de “Slag om Arnhem”’ is het motto van het museum.

Presentatie/collectie: De Slag om Arnhem wordt gepresenteerd vanuit verschillen-
de perspectieven. In de introductiezaal van het museum geeft een korte film-
documentaire de historische context van de Slag om Arnhem weer. In de zalen
van het museum worden verschillende aspecten van de historische gebeurte-
nissen belicht. Zo is er aandacht voor de ervaringen van burgers aan de hand
van brieven, dagboekfragmenten en foto’s. In een andere ruimte wordt de slag
vanuit het oogpunt van zowel geallieerde als Duitse soldaten weergegeven. 
Citaten van militairen, foto’s, films en geluidsfragmenten geven een indruk
van de strijd en hoe er in beide kampen werd gereageerd op de ontwikkelin-
gen. Voorts is er aandacht voor de rol van pers en propaganda. In de Hall of 

Fame worden onderscheidingen en portretfoto’s van personen die de slag heb-
ben meegemaakt getoond. In een ondergrondse belevingsruimte (Airborne ex-

perience), met een omvang van 900 m², is een slagveld geheel nagebouwd inclu-
sief grote bewegende beelden, geluiden en lichteffecten. De bezoeker waant
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zich midden in de strijd. Het museum bezit een gevarieerde verzameling ob-
jecten die in relatie staan tot de Slag om Arnhem, bestaande uit onder andere
voertuigen, wapens en munitie, uniformen, uitrustingsstukken en medailles
en emblemen.
Zie ook: http://www.musip.nl/musip/museums/16

Bezoekersaantallen: 2012: 82.274
Geregistreerd museum: sinds 2000
Overige informatie: In het centrum van Arnhem, bij de John Frost-Brug, bekend

als de ‘Bridge too Far’, beheert het museum het informatiecentrum ‘Slag om
Arnhem’. Hier zijn onder meer beelden van de slag te zien en worden er inter-
views van getuigen getoond. Het infocentrum trekt jaarlijks 16.000 bezoekers
(http://www.airbornemuseum.nl/infocentrum-arnhem/page/22). Het Air-
borne Museum en de Eusebiuskerk werken samen om in september 2014 in 
de toren van de kerk een permanente museale presentatie over de Slag om
Arnhem in te richten. Tezamen met Oorlogsmuseum Overloon en het Natio-
naal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 heeft het Airborne Museum ‘Hartenstein’
de Liberation Route ontwikkeld: het betreft een traject langs plekken in het
landschap die herinneren aan de strijd in 1944-1945. 
Zie: http://www.liberationroute.com

Website: http://www.airbornemuseum.nl

30 Maas & Waals Museum 1939-1945, Winssen
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding

Opengesteld sinds: 1993
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De verzameling oorlogsmateriaal van Ard van

Hulst vormt de basis van het museum. Het museum geeft vooral een beeld van
de Britse en Canadese troepen die tot en met het eind van de Tweede Wereld-
oorlog in het Land van Maas en Waal gelegerd waren. Mede dankzij donaties
van particulieren uit de omgeving krijgt de bredere regionale geschiedenis van
de oorlog steeds meer aandacht. In 2011 moest het museum de locatie verlaten.
In overleg met de gemeente krijgt het museum een ander pand aangewezen en
zal het in het voorjaar van 2014 weer opengesteld zijn voor het publiek.

Presentatie/collectie: De bescheiden expositie toont een gevarieerde verzameling
foto’s, kaarten, affiches, uniformen en andere uitrustingsstukken en tal van
gebruiksvoorwerpen afkomstig uit de regio. Talrijke onderscheidingen van
Engelse, Amerikaanse, Canadese en Poolse militairen zijn verzameld. Een
groep geallieerde officieren in stafbespreking is opgesteld rondom een kaart
van de omgeving. Naast de bevrijdingsperiode is er speciale aandacht voor de
tijd van de mobilisatie en de meidagen van 1940. De opstelling toont ook di-
verse nazi-voorwerpen en -propagandamaterialen. Opmerkelijk object is het
servies uit het Duitse hoofdkwartier in het klooster te Wychen, alsmede de
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vaandelkop uit 1940, die bij een overwinningsparade in Berlijn is gebruikt. De
verzameling bestaat verder uit verschillende objecten met betrekking tot inter-
nering en concentratiekampen.
Zie voor collectie: http://www.musip.nl/musip/museums/6128

Bezoekersaantallen: gemiddeld jaarlijks bijna 2000 bezoekers
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: De eigenaar/beheerder van het museum heeft voor het onder-

wijs ‘leskoffers’ ontwikkeld en hij verzorgt gastlessen. Het museum beschikt
over een documentatiecentrum/archief.

Website: http://www.maasenwaalsmuseum1939-1945.nl

31 Glider Collection Wolfheze, Wolfheze
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2009
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De expositie van Glider Collection Wolfheze

besteedt aandacht aan de Britse en Amerikaanse zweefvliegtuigen (gliders) die
op 17-26 september 1944 zijn ingezet tijdens Operatie Market Garden. Op 17,
18 en 19 september 1944 landden er op de akkers rondom Wolfheze, Heelsum
en Renkum honderden Britse zweefvliegtuigen en kwamen er ook duizenden
parachutisten neer, met als doel het veroveren van de brug in Arnhem. Het
particulier museum, dat gevestigd is op het voormalige landingsterrein, be-
steedt aandacht aan lokale gebeurtenissen uit die periode, evenals aan de 
inzet van gliders tijdens Operatie Market Garden op andere locaties in Neder-
land.

Presentatie/collectie: Grote originele objecten, persoonlijke bezittingen van pilo-
ten en manschappen van de gliders, foto’s en verhalen geven in de expositie in-
zicht in de verschillende types zweefvliegtuigen, het gebruik van deze gliders

en het aandeel van deze toestellen in de Operatie Market Garden. In de ten-
toonstelling zijn onder andere opgesteld: de romp en de cockpit van de Horsa

Glider, de cockpit van een Hamilcar Glider en verschillende andere onderdelen
van deze toestellen. Onlangs is een start gemaakt met de reconstructie van een
Amerikaanse wacoGlider. De verzameling is bijeengebracht door privéver-
zamelaar Paul Hendriks (geb. 1961) uit Wolfheze.

Bezoekersaantallen: 2012: 1000
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. Bij de entreeweg naar de expositie-

ruimte is in 2009 het Glider-monument onthuld.
Website: http://www.wolfheze.nl/_Glider/glidermain.htm en

https://www.facebook.com/GliderCollectionWolfheze
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32 Museum ‘Opdat wij niet vergeten. 1939-1945’, Zelhem
Hoofdthema: 1. Oorlog en bezetting
Opengesteld sinds: 2008
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het museum is een initiatief van Jaap Gor-

dijn, die in 1995 is begonnen met het verzamelen van materiaal uit de oorlog.
De opstelling wil een beeld geven van de Tweede Wereldoorlog ‘zoals die door
gewone burgers en militairen is ervaren’.

Presentatie/collectie: De presentatie toont een brede particuliere oorlogsverzame-
ling, waaronder veel voorwerpen uit het dagelijks leven, gepresenteerd in een
huiskameropstelling. In een nagebouwd winkeltje zijn allerlei oorlogsproduc-
ten uitgestald. Er worden ook militaire objecten getoond, maar er is bewust
voor gekozen geen wapens te tonen. Bijzonder object is een authentieke post-

exchange store: een mobiele winkel die achter het front met de Amerikaanse
troepen optrok.

Bezoekersaantallen: gemiddeld 250 bezoekers per jaar
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Op het erf rondom het museum worden met enige regelmaat

re-enactment-evenementen georganiseerd.
Website: http://www.opdatwijnietvergeten.nl

FLEVOLAND

UTRECHT

33 Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Leusden
Hoofdthema: 3. (Joden)vervolging en terreur
Opengesteld sinds: 2000 (vanaf 1972 een provisorische inrichting)
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het Nationaal Monument Kamp Amers-

foort is een plaats voor herinnering, herdenking en bezinning en wil daarnaast
informatie verschaffen over de historische gebeurtenissen en de actuele bete-
kenis ervan. Kamp Amersfoort was in de periode 1941-1945 een verzamel-
plaats voor meer dan 35.000 gevangenen van de Duitse politie. Het kamp werd
na de oorlog vrijwel volledig gesloopt maar diverse overblijfselen, monumen-
ten en reconstructies herinneren aan deze periode. In 1972 is er een proviso-
risch museumpaviljoen ingericht, dat in 1985 werd verbouwd. Met de oprich-
ting van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort in 2000 kwam
er een nieuw museumpaviljoen en werd Kamp Amersfoort als nationaal mo-
nument erkend. In 2004 is het huidige bezoekersmuseum, dat weinig tentoon-
stellingsruimte biedt, geopend.
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Presentatie/collectie: De presentatie in het bezoekerscentrum bevat onder meer
foto’s, tekeningen, voorwerpen en een maquette van het voormalige kamp.
Een ‘educatief kunstwerk’ bestaande uit acht panelen, samen bijna tien meter
lang, vertelt met grote en kleine handgeschilderde letters de geschiedenis 
van de oorlog in Nederland en van het Kamp Amersfoort. Op de gedenkplaats
bevindt zich een plattegrond van de bunkercel en het kantoor van de kamp-
commandant met een muurschildering. Ook zijn er enkele herinneringen aan
het kamp geëxposeerd. Er worden doorlopend videofilms vertoond en een uit-
gebreide tijdlijn toont de belangrijkste gebeurtenissen uit de Tweede Wereld-
oorlog. Naast het gebouw staat de originele klokkenstoel, die herinnert aan 
de appèls. Verder zijn er een overgebleven wachttoren, een gedenksteen en 
de symbolische rozentuin. Informatieborden leiden de bezoeker langs de 
verschillende gedenkplaatsen, zoals de schietbaan en het monument van de
gevangene voor het vuurpeloton (De Stenen Man), gemaakt in 1953 door oud-
gevangene Frits Sieger. In 2011 is een loopgraafstelsel en een flak-opstelling
voor het publiek toegankelijk gemaakt.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/7250

Bezoekersaantallen: gemiddeld 40.000-50.000
Geregistreerd museum: nee
Website: http://www.kampamersfoort.nl

34 Informatiecentrum Militair Ereveld Grebbeberg, Rhenen
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2005
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het militair ereveld Grebbeberg is de laatste

rustplaats van 850 Nederlandse militairen die in de meidagen van 1940 sneu-
velden. Meer dan 400 van hen vielen in de strijd om de Grebbelinie. In 2005 is
in het nieuw ingerichte informatiecentrum op het militair ereveld Grebbeberg
de permanente tentoonstelling Daar spraken wij nooit over geopend. Het cen-
trum en de expositie zijn tot stand gekomen op initiatief van de Oorlogsgra-
venstichting (ogs) met financiële steun van het ministerie van Defensie. 
De tentoonstelling geeft een beeld van de strijd op de Grebbeberg, waarbij de
ervaring met oorlogsgeweld en de verwerking van het oorlogsleed door mili-
tairen en nabestaanden van gesneuvelde militairen centraal staan.

Presentatie/collectie: De tentoonstelling getiteld Daar spraken wij nooit over, is 
chronologisch ingedeeld in vier thema’s: voorgeschiedenis Tweede Wereld-
oorlog, mobilisatieperiode, de strijd op de Grebbeberg, bezetting van Neder-
land en de periode daarna. Per thema worden in korte filmimpressies de 
persoonlijke belevenissen verteld van drie militairen die op of rond de Greb-
beberg hebben gevochten. De verhalen worden verteld door N.W. (Wim) 
Lingen, een reserve-eerste luitenant die de strijd heeft overleefd; T. (Teun)
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Vermeer, zoon van de gesneuvelde korporaal Jaap Vermeer, en A.J. (Johan)
Heinen, broer van de gesneuvelde soldaat Jan Heinen. De verhalen gaan over
‘Wat ging er door deze mensen heen toen ze voor het eerst onder vijandelijk
vuur kwamen te liggen? Hoe verwerkten de overlevenden hun oorlogservarin-
gen? En hoe verwerkten de nabestaanden de dood van de slachtoffers?’ In een
nagebouwd deel van een stelling zijn militaire attributen te zien en worden er
historische filmfragmenten getoond. De buiten het terrein gelegen kazemat
uit de Tweede Wereldoorlog en een gereconstrueerde loopgraaf zijn onder-
deel van de museale presentatie.

Bezoekersaantallen: In 2012 tekenden tussen de 50.000-60.000 bezoekers van het
ereveld het reactieboek in het centrum.

Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Het educatief programma voor het middelbaar en voortgezet

onderwijs is te downloaden van de website.
Website: http://www.ogs.nl/pages/text.asp?Subject_ID=87 en

http://www.grebbeberg.nl

35 Museum Het Verscholen Dorp, Vierhouten
Hoofdthema: 2. Verzet en bezetting
Opengesteld sinds: 1993
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De Stichting Het Verscholen Dorp (opge-

richt in 1992) heeft in Vierhouten een klein museum ingericht over het onder-
duikerskamp dat ‘Pas-op-kamp’ of ‘Het Verscholen Dorp’ werd genoemd. Dit
onderduikerskamp lag tijdens de Tweede Wereldoorlog ongeveer vier kilome-
ter buiten het dorp Vierhouten en bood plaats aan Joden, studenten en pilo-
ten. In de periode juni 1943 tot 29 oktober 1944 waren hier gemiddeld zo’n
tachtig mensen ondergedoken. In totaal hebben daar negen hutten gestaan.
Op diezelfde plek in het bos zijn drie nagebouwde hutten te bezichtigen. Het
museum in het dorp Vierhouten vertelt over hoe de onderduikers hier geleefd
hebben.
Vanaf 1993 was het museum gevestigd in een schuur bij een woning in Vier-
houten. In 2004 trok het in bij het vernieuwde vvv-gebouw in het dorp. Vanaf
mei 2013 is hotel-restaurant De Vossenberg het onderkomen van het museum
Het Verscholen Dorp.

Presentatie/collectie: De collectie bestaat uit documentatie en objecten die gerela-
teerd zijn aan de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken
zaten in het onderduikerskamp. De verzameling bestaat onder andere uit foto’s
en brieven van de onderduikers en de mensen die het kamp hebben opgezet.
Daarnaast zijn er een aantal gebruiksvoorwerpen uit de periode 1940-1945 te
zien. De collectie is online via de website van het museum raadpleegbaar.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/7230
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Bezoekersaantallen: gemiddeld 1000
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie:

Website: www.verscholendorp.eu

36 Hoeve De Beek ‘Grebbelinie in het Vizier’, Woudenberg
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2005
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: In de schuur op het erf van Hoeve De Beek in

Woudenberg heeft de stichting Grebbelinie in het Vizier een permanente ex-
positie annex informatiecentrum ingericht over de geschiedenis van de Greb-
belinie. In de mobilisatie 1939/1940 werd van de Grebbelinie een hoofdverde-
digingslinie gemaakt, voorzien van loopgraven en kazematten. Deze laatste
voorzieningen zijn voor een groot deel aangelegd tijdens de mobilisatie, welke
begon in eind augustus 1939. Delen van de verdedigingslinie bij het informa-
tiecentrum zijn zo veel mogelijk weer in oude staat hersteld.

Presentatie/collectie: De presentatie besteedt aandacht aan de aanleg van de Greb-
belinie en met name aan de strijd die is geleverd in de regio Woudenberg,
Scherpenzeel en Renswoude tijdens de meidagen van 1940. Er worden wa-
pens, munitie, uniformen, uitrustingstukken, andere militaire objecten en
voorwerpen uit het dagelijks leven getoond. Er is een zelfgemaakte maquette
te zien van het strijdgebied. In een korte film wordt de historische context van
het ontstaan van de Grebbelinie getoond. Bezoekers kunnen door een stuk
loopgraaf lopen. Op de dijk is een zogenaamde pag-kazemat (Pantser Afweer
Geschut) hersteld en is er de mogelijkheid om een originele betonnen kaze-
mat te bekijken.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/7158

Bezoekersaantallen: in 2012: 3000
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. In de zomermaanden worden histori-

sche wandelingen georganiseerd langs delen van de Grebbelinie en er worden
jaarlijks in mei in de regio zogenoemde Grebbeliniedagen gehouden.

Website: http://hoevedebeek.nl/museum/ en http://www.grebbelinieinhet
vizier.nl
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NOORD-HOLLAND

37 crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45, Aalsmeerderbrug
(gemeente Haarlemmermeer)

Hoofdthema: 1. Oorlog en bezetting
Opengesteld sinds: 1995
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De Stichting Crash Research in Aviation 

Society Holland ’40-’45 (crash) doet onderzoek naar de circa 750 vliegtuigen
die in de oorlogsjaren in de regio Randstad zijn neergekomen en verricht ber-
gingen van neergestorte vliegtuigen. Bij elk gevonden wrak wordt de historie
van de missies en de bemanningen in kaart gebracht. Het werk begon in 1987
met een werkgroep; later werd deze ondergebracht in een stichting met als
doel het inrichten van een permanente tentoonstelling, die in 1995 werd ge-
opend in Abbenes. In mei 2009 nam crash de nieuwe huisvesting in het Fort
bij Aalsmeer in Aalsmeerderbrug in gebruik. Het fort is onderdeel is van de
Stelling van Amsterdam en is erkend als unesco-werelderfgoedmonument.

Presentatie/collectie: Onderzoek van crash heeft in 1993 de vondst opgeleverd
van een Nederlands gevechtsvliegtuig, een Fokker d-21 nr. 229 die in de eerste
oorlogsdagen neerstortte bij Nieuwkoop. Het wrak is gedeeltelijk gereconstru-
eerd en is in de tentoonstelling prominent aanwezig. De ‘radiokamer’ van het
museum heeft de vorm van een Britse Bomber Command Watch Tower (ver-
keerstoren). Radio’s en zenders uit de oorlog zijn in werkende staat gebracht.
Voorts is een nagebouwde Spitfire te zien, en een presentatie over het Duitse
Vergeltungswaffe: de v1. Naast talrijke opgegraven vliegtuigonderdelen is er
ook aandacht voor het verzet. Een bekend onderduikadres in de Haarlemmer-
meer, het daglonerhuisje van de familie Breyer in Nieuw Vennep, werd in
2003 zorgvuldig afgebroken omdat het moest wijken voor nieuwbouw. Enkele
markante delen van het huisje zijn nu te zien in het museum. Het verhaal van
de boerderij van de familie Bogaard in de Haarlemmermeer, waar vele Joodse
onderduikers verbleven, wordt verteld aan de hand van een maquette en foto’s.
In de presentatie is verder ook aandacht voor de voedseldroppingen en voor de
geheim agente Jos Gemmeke, de enige Nederlandse vrouw die naast koningin
Wilhelmina de Militaire Willemsorde heeft ontvangen.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/3498

Bezoekersaantallen: 2012: 3800
Geregistreerd museum: nee (wel Aspirantlid Museumvereniging)
Overige informatie: beperkte openstelling. Het crash Museum organiseert het

gehele jaar door evenementen, zoals in september de jaarlijkse Red Ball Express

als herinnering aan de geallieerde logistieke operatie na D-Day, de Spitfire-
dag, modelbouwdagen en een ‘radioweekend’.

Website: http://www.crash’40-’45.nl
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38 Anne Frank Huis, Amsterdam
Hoofdthema: 3. (Joden)vervolging en terreur
Opengesteld sinds: 1960
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Ruim twee jaar zat de joodse Anne Frank met

haar familie ondergedoken in het Achterhuis van het pand aan de Prinsen-
gracht 263, waar Annes vader, Otto Frank, zijn bedrijf had. Ook de familie Van
Pels en Fritz Pfeffer hadden hier hun schuilplek. De Anne Frank Stichting is
in 1957 opgericht met als doelstelling de onderduikplek te beheren en het ver-
haal van Anne Frank wereldwijd onder de aandacht te brengen. Het museum
is op 3 mei 1960 opengesteld voor het publiek. In 1999 breidde het museum uit
met een naastgelegen nieuwbouwpand.

Presentatie/collectie: In de kamers in het Anne Frank Huis bevinden zich – met
uitzondering van het privékantoor van Otto Frank – geen meubels meer. 
Citaten uit Anne Franks dagboek, foto’s, filmbeelden en originele voorwerpen
van de onderduikers en de helpers geven een indruk van het leven tijdens de
onderduikperiode. Korte films plaatsen het verhaal in de historische context.
Het eerste roodgeruite dagboek en de andere originele dagboeken en geschrif-
ten van Anne Frank worden getoond. In de nieuwbouw van het museum is de 
tentoonstelling Free2choose over botsende grondrechten en een wisseltentoon-
stelling te zien.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/6175

Bezoekersaantallen: 2012: 1.152.700 bezoekers (126.818 Nederlandse bezoekers)
Geregistreerd museum: 2002
Overige informatie: Met Anne Franks levensverhaal als basis ontwikkelt de stich-

ting educatieve programma’s en producten. Het doel is jongeren wereldwijd
bewust te maken van de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie
en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie. Een reizende ten-
toonstelling over Anne Frank is in verschillende edities over de hele wereld 
te zien. De website bevat onder meer een virtuele rondgang door het museum.
Een afzonderlijke afdeling is expertisecentrum over de geschiedenis van Anne
Frank en de onderduik en beheert de collectie.

Website: http://www.annefrank.nl

39 Monument en Museum de Hollandsche Schouwburg, Amsterdam
Hoofdthema: 3. (Joden)vervolging en terreur
Opengesteld sinds: 1962 als monument. In 1922 inrichting van een vaste expositie.
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De Hollandsche Schouwburg is het monu-

ment ter nagedachtenis aan de Joden uit Nederland die werden vermoord.
Tussen juli 1942 en november 1943 werden Joden uit Amsterdam en daarbui-
ten op deze plek samengebracht en, na korte gevangenschap, van daaruit afge-
voerd naar kamp Westerbork en vanaf 1943 ook naar kamp Vught. Na de oor-
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log probeerden nieuwe eigenaars opnieuw het gebouw als theater te gebrui-
ken, maar het werd opgekocht om dit te voorkomen en overgedragen aan de
gemeente Amsterdam. Vanaf toen stond het gebouw leeg. In 1962 werd de
Schouwburg een monument ter herinnering aan de Joden die tijdens de
Tweede Wereldoorlog vanuit deze plek werden gedeporteerd en vermoord. 
In 1992 kwam de Hollandsche Schouwburg in beheer van het Joods Historisch
Museum. Toen werd ook de Stichting Hollandsche Schouwburg opgericht.
De benedenverdieping van de Schouwburg is een gedenkplaats. In de hal van
het monument bevindt zich een muur met namen van de weggevoerde fami-
lies en een altijd brandende vlam. Naast de Nationale Dodenherdenking op 
4 mei vindt vanaf 1966 hier ook jaarlijks de joodse Jom Hasjoa-herdenking
plaats.

Presentatie/collectie: Op de eerste verdieping is de permanente tentoonstelling 
Jodenvervolging 1940-1945 ingericht met foto’s, videobeelden, objecten en een
maquette. De nadruk van de expositie ligt op de fasering van de vervolging: de
moord op Nederlandse Joden werd stapsgewijs voorbereid met allerlei anti-
Joodse maatregelen eindigend in de vernietigingskampen. Persoonlijke verha-
len krijgen ook aandacht. De tentoonstelling en het daarbij horende educatie-
ve aanbod wil vooral de verbinding met actuele maatschappelijke ontwikkelin-
gen leggen en richt zich daarbij sterk op het bezoek van jongeren.

Bezoekersaantallen: 2012: 43.466
Geregistreerd museum: 2002 (Joods Historisch Museum)
Overige informatie: Het Joods Historisch Museum werkt aan een vernieuwde 

inrichting. Het doel is de Hollandsche Schouwburg om te vormen tot een 
Nationaal Sjoa Centrum en Museum: hét museum over de Jodenvervolging
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Website: http://www.hollandscheschouwburg.nl

40 Verzetsmuseum Amsterdam, Amsterdam
Hoofdthema: 2. Verzet en bezetting
Opengesteld sinds: 1985
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het Verzetsmuseum Amsterdam is een ini-

tiatief van een groep oud-verzetsmensen, met de intentie te laten zien wat er
tijdens de oorlog heeft plaatsgevonden en daarmee ook te ‘waarschuwen voor
een herhaling van de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog’. Het mu-
seum was aanvankelijk gehuisvest in de voormalige synagoge in de Lekstraat.
In 1999 verhuisde het museum naar het gebouw Plancius, in de Plantagebuurt.
In 2005 is een afzonderlijke presentatie over Nederlands-Indië gereedgeko-
men. Naast de Japanse bezetting van Nederlands-Indië komt hier ook de 
dekolonisatie aan bod. In 2013 opende het Verzetsmuseum een apart kinder-
museum: Verzetsmuseum Junior.
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Presentatie/collectie: In een decor van nagebouwde straten en wandvullende 
foto’s wordt de sfeer van de oorlogsjaren opgeroepen. De vaste expositie gaat
niet alleen over verzet, maar geeft de bezoekers ook een beeld van de samen -
leving waarin het verzet heeft plaatsgevonden. De tentoonstelling begint met
aandacht voor de jaren dertig. De bezettingstijd is opgedeeld in vijf periodes.
Iedere periode wordt ingeleid door een banier, waarop het verband wordt 
aangegeven tussen de ontwikkelingen in de oorlogvoering en de verzets -
houding in Nederland. De centrale hoofdroute presenteert een algemeen
beeld van de bezettingstijd. In zijkabinetten worden specifieke thema’s 
behandeld. Kijkkasten en halfverborgen vitrines tonen authentieke objecten
met daarbij persoonlijke verhalen of citaten. Het Verzetsmuseum geeft aan
over ‘gewone’ mensen te gaan, die in een tijd van schaarste en onderdrukking
voor dilemma’s kwamen te staan en keuzes moesten maken. De belangrijkste
dilemma’s uit de bezettingstijd zijn weergeven door geprojecteerde vragen 
op de vloer.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/6165

Bezoekersaantallen: 2012: 61.086
Geregistreerd museum: 2002
Website: http://www.verzetsmuseum.org

41 Luchtoorlogsmuseum Icarus et Mars, Assendelft
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2010
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het kleine museum vertelt de geschiedenis

van de crash van de geallieerde Short Stirling-bommenwerper, die in de nacht
van 17 op 18 december 1942 op de terugvlucht uit Duitsland boven de Zaan-
streek is neergeschoten door Duitse nachtjagers. De bemanning overleefde 
en de bezetter heeft destijds het toestel geborgen. De geschutskoepel en enige
andere onderdelen werden in de jaren tachtig aangetroffen in de Westeinder-
plassen. Ook andere gebeurtenissen van de luchtoorlog boven de Zaanstreek
en wijde omgeving komen aan de orde. Het museum is gevestigd in de kruit -
kamer van de Stelling van Amsterdam in Assendelft.
Vanaf 1989 was hier het luchtoorlogmuseum van de stichting Aircraft Reco-
very Group 1940-1945 gevestigd. Dit museum is verhuisd naar het nabij gele-
gen Fort Veldhuis.

Presentatie/collectie: Het museum toont de privécollectie van Johan Graas be-
staande uit de geschutskoepel van de Short Stirling-bommenwerper en een
aantal aanverwante voorwerpen: opgegraven vliegtuigonderdelen, uniformen,
foto’s, documenten, wapens en persoonlijke attributen van vliegers die in de
omgeving zijn neergekomen.

Bezoekersaantallen: 2012: 1167
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Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling
Website: http://www.icarusetmars.com

42 Corrie ten Boom Museum ‘De Schuilplaats’, Haarlem
Hoofdthema: 2. Verzet en bezetting
Opengesteld sinds: 1988
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het woonhuis van de familie Ten Boon aan

de Barteljorisstraat in Haarlem, waar tijdens de oorlog onderduikers verble-
ven, is ingericht als museum. Op 28 februari 1944 werd de familie verraden en
viel de Sicherheitsdienst de woning binnen. Op dat moment bevonden zich twee
Joodse mannen, twee Joodse vrouwen en twee verzetsmensen in de woning.
Deze onderduikers hielden zich schuil achter een extra muur in de slaapkamer
van Corrie en werden niet gevonden. De familie Ten Boom werd echter ge -
arresteerd. Corrie (1892-1983) overleefde als enige van het gezin de oorlog.
Vanuit een sterke geloofsovertuiging die de familie Ten Boom eigen was, wil
het Ten Boom-huis meer zijn dan een museum. Door het tonen van de oor-
logsgeschiedenis ‘weerspiegelt het de geestelijke kracht en het actieve geloofs-
leven’.

Presentatie/collectie: Het museum toont de geschiedenis van de familie en de
onderduik. Een groot deel van de woning, zoals de eetkamer, is ingericht in de
sfeer van de jaren veertig. Achter de ‘valse’ muur in de slaapkamer van Corrie
is de schuilplaats van de onderduikers te bezichtigen. De woonkamer is even-
eens in de oorspronkelijke stijl ingericht. Er is voorts aandacht voor de acti-
viteiten van Corrie ten Boom, haar publicaties en de op haar leven geïnspireer-
de Amerikaanse speelfilm The Hiding Place (1975). De collectie bestaat uit veel
persoonlijke bezittingen en gebruiksvoorwerpen van de familie Ten Boom. In
de collectie bevinden zich bijvoorbeeld een Bijbel en een verentooi die Corrie
ten Boom later in haar leven bij een bezoek aan de Verenigde Staten kreeg aan-
geboden.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/7243

Bezoekersaantallen: 2012: 19.985
Geregistreerd museum: nee
Website: http://www.corrietenboom.com

43 Luchtoorlogsmuseum Fort Veldhuis, Heemskerk
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1989
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De stichting Aircraft Recovery Group 

1940-1945 verricht onderzoek naar de luchtstrijd boven Nederland en naar
vliegtuigwrakken uit de oorlog. De resultaten van de onderzoeken zijn in het
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museum van de stichting tentoongesteld. Het museum is gevestigd in 
Fort Veldhuis in Heemskerk, dat eigendom is van de Stichting Landschap
Noord-Holland. Het verdedigingswerk is onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam.

Presentatie/collectie: In de als museum ingerichte ruimtes van Fort Veldhuis 
worden de resultaten van de bergingen door de stichting tentoongesteld, 
zoals grote propellers, zware vliegtuigmotoren en andere onderdelen van
vliegtuigen. Eveneens zijn er persoonlijke gebruiksvoorwerpen van de 
bemanning van de vliegtuigen te zien, onder andere jassen, helmen en mas-
kers. Van de neergestorte vliegtuigen zijn toedracht en achtergrond weer -
gegeven, geïllustreerd met documenten, foto’s, onderdelen en voorwerpen.
De kazemat van het Fort is door de IJmond Radio Club ingericht met radio -
apparatuur uit de oorlogsjaren.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/7151

Bezoekersaantallen: 2012: 4300
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: De site bevat een virtuele tour door het museum.
Website: http://www.arg1940-1945.nl

44 Militair-Mobiel-Depot ’40-’45, Loosdrecht
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1981
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het museum is de passie van zakenman en

particulier verzamelaar Jan Stuivenberg die de oorlog als kind heeft meege-
maakt. Vanaf 1969 verzamelt hij voertuigen, uniformen en wapens uit de
Tweede Wereldoorlog. In 1980 is zijn omvangrijke collectie in de Stichting
Militair-Mobiel-Depot ’40-’45 ondergebracht en heeft Stuivenberg een mu-
seum ingericht. Volgens de website van de stichting is ‘het museum Militair-
Mobiel-Depot cultureel erfgoed van onze bevrijders die met hun leven ons 
de vrijheid hebben teruggegeven’.

Presentatie/collectie: De omvangrijke verzameling bevat talrijke geallieerde mili-
taire voertuigen, zoals pantservoertuigen, personenwagens, jeeps, transport-
wagens en motorfietsen waarvan de meeste zich in rijdende staat bevinden.
Het geheel is tentoongesteld in een speciaal hiervoor ingerichte grote loods. 
Er zijn verschillende diorama’s opgezet, met ruim tweehonderd in originele
uniformen gestoken poppen, omgeven door tal van (militaire) gebruiksvoor-
werpen, waarbij geluids- en lichteffecten zijn toegevoegd. Het museum be-
steedt ook aandacht aan Nederlands-Indië in 1945-1949. In twee bioscoop -
ruimtes worden historische documentaires getoond.

Bezoekersaantallen: gemiddeld 1000 per jaar
Geregistreerd museum: nee
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Overige informatie: Beperkte openstelling. De voertuigen, zoals tanks en ander
rollend materiaal, worden regelmatig ingezet bij historische evenementen en
gebruikt voor opnames in speelfilms.

Website: http://www.militair-mobiel-depot.nl

45 Oorlogsmuseum West-Friesland, Midwoud
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1976
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het particulier Oorlogsmuseum West-Fries-

land is gevestigd op de bovenverdieping van de boerderijwoning van verzame-
laar Jan de Groot (geb. 1928). Bij Midwoud is in de oorlog een Amerikaans
vliegtuig neergestort. Ter nagedachtenis aan de verongelukte bemanningsle-
den en als eerbetoon aan andere omgekomen geallieerde vliegers is het mu-
seum opgericht.

Presentatie/collectie: In het oorlogsmuseum zijn verschillende onderdelen van het
in Midwoud neergestorte geallieerde toestel te zien. Op een grote landkaart
van Nederland zijn alle neergekomen vliegtuigen weergegeven.

Bezoekersaantallen: gemiddeld 500
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. Er is een database ingericht met gege-

vens over alle gecrashte geallieerde vliegtuigen in Nederland.
Website: nee

46 Regionaal Museum 1940-1945 Schagen en omstreken, Schagen
Hoofdthema: 1. Oorlog en bezetting
Opengesteld sinds: 1988
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het Regionaal Museum 1940-1945 Schagen

en omstreken is gevestigd in een van de torens van het Slot Schagen, in het
centrum van de plaats. De collectie van het museum is voortgekomen uit de
hobby van verzamelaar Nico Grooff (1958), die vanaf 1969 een omvangrijke
collectie uniformen, medailles, foto’s, kranten en vele andere voorwerpen uit
de Tweede Wereldoorlog bijeengebracht heeft. Het museum geeft een beeld
van de oorlogstijd in Schagen, de Kop van Noord-Holland en West-Friesland.

Presentatie/collectie: De verzameling bevat vooral uniformen en medailles, evenals
foto’s en kranten en allerlei documentatie. Op een grote landkaart van Neder-
land zijn alle neergestorte vliegtuigen aangegeven. Voorts zijn er verschillende
dagelijkse gebruiksvoorwerpen uitgestald. Er worden verschillende voorwer-
pen uit de regio getoond. Sommige voorwerpen zijn afkomstig uit de Noord-
Hollandse bunkers van de Atlantikwall, die hier zijn overgebleven na de oor-
log.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/6541

403



Bezoekersaantallen: 2750 (schatting)
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling
Website: http://members.quicknet.nl/n.j.grooff/

47 Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel, Texel (De Cocksdorp)
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1996
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het museum was aanvankelijk opgezet als

een museum over de luchtvaarthistorie op Texel, waarin ook opgenomen een
expositie over de luchtoorlog boven Texel. Gaandeweg groeide de belangstel-
ling voor andere aspecten van de Tweede Wereldoorlog op het eiland, zoals de
Georgische opstand in april 1945, en de deportatie van Texelaars naar Assen in
het kader van de Arbeitseinsatz in 1944. Na het realiseren van een vernieuwde
inrichting werd in 2006 de naam van het museum gewijzigd in Luchtvaart- &
Oorlogsmuseum Texel (lomt).

Presentatie/collectie: De verzameling van het museum en de museale presentatie
zijn onderverdeeld in zes hoofdthema’s: Vliegkamp De Mok 1917-1940; Vlieg-
veld De Vlijt, dat in 1937 is aangelegd en tijdens de oorlog werd vernield; de
opstand van de Georgiërs van het 822ste Wehrmacht Infanteriebataljon in april
1945; de luchtoorlog boven Texel en de vele geallieerde vliegtuigen die tijdens
de Tweede Wereldoorlog boven het Waddeneiland en omgeving zijn ge-
crasht; de razzia voor de arbeidsinzet op het eiland in november 1944; en de 
algemene luchtvaart op en rond Texel. Twintig panelen met teksten en foto’s
besteden aandacht aan de strijd die op het eiland tegen het eind van de Tweede
Wereldoorlog uitbrak tussen de Duitse strijdkrachten en Georgische opstan-
delingen. In vitrines worden objecten getoond met betrekking tot de opstand.
Op een groot paneel is Texel en omgeving weergegeven waarbij met licht-
knopjes de plaatsen kunnen worden uitgelicht waar tijdens de Tweede
Wereldoorlog – in totaal achtendertig – vliegtuigen zijn neergestort. In de ten-
toonstelling zijn allerlei voorwerpen te zien die met deze luchtoorlog te maken
hebben, zoals brokstukken van vliegtuigen: een ‘spindop’, een propeller, stuk-
ken van een dashboard, vlieginstrumenten, zendapparatuur, vliegtuigmoto-
ren etc. Voorts zijn er diverse vliegtuigmodellen te bezichtigen en is er een in-
stallatie voor simulatievliegen.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/3103

Bezoekersaantallen: gemiddeld jaarlijks 10.000-15.000 bezoekers
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling
Website: http://www.lomt.nl
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48 Atlantikwall Wapens & Munitie Museum, IJmuiden
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2009
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het half-ondergrondse verdedigingswerk

Forteiland IJmuiden maakte deel uit van de Stelling van Amsterdam, dat de
status heeft van unesco-werelderfgoedmonument. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was het Forteiland de kern van de Festung IJmuiden, die een
onderdeel was van de Atlantikwall. Op het eiland werden in de oorlogsjaren 37
bunkers bijgebouwd, waarvan er tien bewaard zijn gebleven en in goede staat
verkeren. De Stichting Werkgroep Onderzoek Verdedigingswerken IJmuiden
(wovij) houdt zich bezig met het inventariseren van de verdedigingswerken
in de voormalige Festung IJmuiden en heeft sinds 1995 het beheer over de bun-
kers op Forteiland IJmuiden. De Stichting Atlantikwall Wapens & Munitie
Museum (awmm), opgericht in 2005, heeft sinds 2009 een aantal vertrekken
van het fort ingericht als museum, waarin de bewapening van de Vesting en de
Atlantikwall wordt getoond

Presentatie/collectie: Het museum, gevestigd in de kardoesruimtes van het fort,
laat zien hoe de wapens en munitie door het Duitse leger hier en elders in de
Atlantikwall gebruikt werden. Er is onder meer een Duits seinpistool, afkom-
stig uit de Festung IJmuiden te zien. De presentatie bevat voorts diorama’s van
een Nederlandse loopgraaf en een ‘sneeuwdiorama’ met Gebirgsjäger en ver-
schillende displays met Duitse (marine) soldaten. Bij de inrichting maakte de
stichting gebruik van de privécollecties van twee van haar leden.

Bezoekersaantallen: 2012: 4500
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. Het eiland is per rondvaartschip be-

reikbaar. De bezichtiging van het museum is onderdeel van een rondleiding
over het eiland. Jaarlijks wordt een re-enactment-weekend georganiseerd.

Website: www.awmm.org Zie ook: www.fortijmuiden.nl en www.wovij.nl

49 Bunker Museum IJmuiden, IJmuiden
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2005
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De bezetter legde aan de kust bij IJmuiden de

Festung IJmuiden aan, bestaande uit tal van verdedigingswerken. Ook bestaan-
de Nederlandse bunkers werden hierin geïntegreerd. De Stichting wn2000
(Widerstandsnest, opgericht in 2000) beheert in het gebied een aantal van deze
bunkers. Eind 2012 zijn de batterijen Olmen en Heerenduin aangewezen als
rijksmonument.

Presentatie/collectie: Het museum is gevestigd in de manschappenbunkers van
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batterij Heerenduin. Aan de voorzijde bevinden zich de dagverblijven (Tages-

raum). De vertrekken aan de achterzijde deden dienst als nachtverblijf (Schlaf -

raum). Twee bunkers zijn ingericht als expositieruimte waar uiteenlopende 
attributen worden getoond: onder meer het Ehrenkreuz der Deutschen Mutter 

en de aluminium strips die door geallieerde vliegtuigen werden uitgestrooid
om de Duitse radar te storen. Een aparte ruimte is ingericht met Nederlandse
voorwerpen en onderscheidingen. Hierin is ook een reconstructie gemaakt
van een volledig ingericht manschappenverblijf van de Kriegsmarine. Pronk-
stuk is de tentoongestelde Entfernungsmesser, een enorm afstandsmeetappa-
raat. Begin 2010 zijn in het duinenterrein achter het museum loopgraven en
infanteriehindernissen hersteld. De loopgraven die voor bezoekers toeganke-
lijk zijn verbinden de ondergrondse bunkers met elkaar.

Bezoekersaantallen: 2012: 1213
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. Jaarlijks wordt een re-enactment-weekend

georganiseerd.
Website: http://www.bunkermuseum.nl

ZUID -HOLLAND

50 Museon – Kind in Oorlog, Den Haag
Hoofdthema: 1. Oorlog en bezetting
Opengesteld sinds: 1985 (2005)
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het Museon, opgericht in 1904, is een inter-

actief museum voor cultuur en wetenschap, met een educatieve missie. Sinds
1985 besteedt het museum in presentaties structureel aandacht aan de Tweede
Wereldoorlog. Naast een permanente opstelling in een van de lesexpositieza-
len ontwikkelt het museum wisselexposities rondom de collectie tekeningen,
documenten en voorwerpen van Nederlanders in Japanse interneringskam-
pen die het Museon beheert. Deze wisselexposities waren onder meer: Gete-

kend, Pret achter Prikkeldraad, Burki en Buitenkampers. Over dit thema beheert
het Museon ook de websites www.hetjaar2602.nl en www.buitenkampers.nl

Presentatie/collectie: De vaste expositie Kind in Oorlog, ingericht in 2005 gaat in op
vragen als: hoe het was om kind te zijn in oorlogstijd en welke invloed had de
oorlog op hun dagelijkse leven? Aan de hand van verhalen, foto’s, filmfrag-
menten en documenten wordt een beeld gegeven van de herinneringen aan 
de oorlog van vierendertig personen, die kind waren toen de Tweede Wereld-
oorlog uitbrak. Zij laten allen hun dierbare voorwerpen zien, waarachter een
persoonlijk verhaal schuilgaat. In de expositie is een kindermonument opge-
nomen in de vorm van een plaquette en een namenwand met 2061 namen. Het
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monument herinnert aan de joodse en de tientallen Sinti- en Roma-kinderen
die uit Den Haag zijn weggevoerd en omgebracht.
In de collectievorming is materiaal uit de oorlog, met name met betrekking 
tot de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, een kerndoel. De collectie te-
keningen, documenten en voorwerpen van Nederlanders in Japanse interne-
ringskampen met meer dan 7.000 objecten is volledig online raadpleegbaar.
(http://www.museon.nl/tweede-wereldoorlog-japanse-interneringskampen).
De deelcollectie ‘woii Nederland’ is breed opgezet, met nadruk op de regio
Den Haag.

Bezoekersaantallen: In 2012 ontving het Museon 193.500 bezoekers. Inclusief kin-
deren in schoolverband trok Kind in Oorlog naar schatting 40.000 bezoekers. 

Geregistreerd museum: sinds 1999
Website: http://www.museon.nl/nl/node/225

51 Museum 1940-1945, Dordrecht
Hoofdthema: 1. Oorlog en bezetting
Opengesteld sinds: 1988
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het museum is opgericht door een aantal

voormalige Dordtse verzetsmensen. De basis van het museum is de collectie
van verzamelaar Koenraad Pieter Makkie (1930-2000), die direct na de oorlog 
al begon met verzamelen. Het museum wil een algemeen beeld geven van de 
jaren 1939-1945 in de stad en op het eiland van Dordrecht, in de gemeente 
Dubbeldam alsmede in de Dordrechtse Biesbosch. Het Museum 1940-1945 
is sinds 2001 gehuisvest in een gerestaureerde pand aan de Nieuwe Haven te
Dordrecht.

Presentatie/collectie: In het museum wordt vrijwel alles wat verzameld is ook geëx-
poseerd. Thema’s zijn de mobilisatie, het nationaal-socialisme, het verzet, 
de bezetting en het leven van de bewoners van de Drechtstreek. Het museum
toont een veelheid aan militaire voorwerpen: uniformen, geweren, handvuur-
wapens en verschillende gebruiksvoorwerpen. In de vitrines liggen o.a. onder-
delen van militaire uitrustingen, oorlogsgeld, fietsplaatjes, persoonsbewijzen
en bonkaarten. Ook worden grote voorwerpen getoond: een jeep en onderde-
len van een pontonbrug en een gedropte wapencontainer.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/6079

Bezoekersaantallen: 2012: 4600
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Op de website van het museum zijn zogenoemde verliesre-

gisters te vinden van alle gesneuvelde burgerslachtoffers die geboren, werk-
zaam of woonachtig waren in Dordrecht, en een register van alle omgekomen
Joodse Dordtenaren. Tevens zijn er de verliesregisters van de gesneuvelde ge-
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allieerde militairen en de verliesregisters van de omgekomen Duitse militai-
ren. Er is een apart register met alle vliegtuigcrashes in de regio Dordrecht.
Het museum heeft een omvangrijke bibliotheek. Regelmatig worden thema-
tentoonstellingen geor ganiseerd.

Website: http://www.museum19401945.nl

52 Verzetsmuseum Zuid-Holland, Gouda
Hoofdthema: 2. Verzet en bezetting
Opengesteld sinds: 1986
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het Verzetsmuseum Zuid-Holland is zoals

het aangeeft op zijn website een museum over ‘verzet tegen schendingen 
van de rechten van de mens in de Tweede Wereldoorlog en vandaag de dag,
want verzet is van alle tijden. Een museum waarin je op zoek gaat maar jouw
eigen standpunt: wanneer kom je zelf in actie en wanneer denk je “het komt
wel goed”’. In april 2010 is de nieuwe inrichting geopend. De presentatie 
verbindt waar mogelijk de geschiedenis van de oorlog met hedendaagse ont-
wikkelingen in de samenleving. Actuele conflicten en mensenrechten staan
centraal.

Presentatie/collectie: Het introductiepaneel gaat over de Verenigde Naties en toont
een projectie van de mensenrechten. In een vijftien meter lange wand met 
vitrines worden objecten getoond over thema’s van de Tweede Wereldoorlog
en gebeurtenissen, met het accent op verzet. Door middel van podcast krijgt 
het publiek informatie. Een interactieve presentatie gaat over het maken van
keuzes (Het Tribunaal). In de tuin bevinden zich diverse (replica’s van) oor-
logsmonumenten.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/4712

Bezoekersaantallen: 2012: 10.491
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: In 2011 is van de interactieve installatie Het Tribunaal een 

mobiele variant gemaakt die op scholen kan worden gepresenteerd. In 2012
lanceerde het Verzetsmuseum de interactieve stemshow de Kinderrechten Top

die op scholen toegepast kunnen worden.
Website: http://www.verzetsmuseum-zh.nl

53 Atlantikwall Museum, Hoek van Holland
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1996
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De Stichting Vesting Hoek van Holland

houdt zich bezig met het restaureren, behouden en voor het publiek openstel-
len van Nederlandse en Duitse verdedigingswerken in de regio Hoek van 
Holland. Het museum is sinds 2009 gevestigd in de ‘Tafelbunker’ op de pier 
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te Hoek van Holland (Noorderhoofd). Deze bunker was onderdeel van de 
Marine Flak Batterie Nordmole, een luchtdoelbatterij die bestond uit 57 beton-
nen bouwwerken. Eind 2012 is een nieuwe inrichting van het museum gerea -
liseerd.

Presentatie/collectie: De tentoonstelling besteedt aandacht aan de bouw van de 
Atlantikwall te Hoek van Holland en het Westland en de gevolgen daarvan. 
Informatiepanelen, foto’s en geografische overzichten vertellen het verhaal
van de Festung Hoek van Holland. De museale presentatie toont authentieke
uniformen, wapens en voorwerpen, gebruikt binnen de Festung. Topstuk is
een Duits anti-tankkanon dat in de geschutsruimte staat. In een voormalige
munitieruimte worden audiovisuele presentaties getoond.
Bij het museum bevindt zich de Marine Flak Batterie Nordmole. Deze kust bat -
terij is omringd door een anti-tankmuur van vier meter hoog en twee meter
breed. De batterij werd gebouwd om een eventuele invasie zowel vanuit zee 
als vanuit de lucht te kunnen afweren. Langs de batterij en verdere kustlijn 
bevindt zich een meer dan een kilometer lange betonnen tankmuur.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/7217

Bezoekersaantallen: gemiddeld 7000 per jaar
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. Er worden speciale rondleidingen door

het buitengebied met bezoek aan meerdere bouwwerken, zowel boven- als
ondergronds, georganiseerd.

Website: http://www.atlantikwall-museum.nl

54 Atlantikwall Museum Noordwijk, Noordwijk
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2004
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Doelstelling van de stichting Atlantikwall

Museum Noordwijk is verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog in de
regio te behouden, te restaureren en open te stellen voor het publiek. Tijdens
de oorlog zijn in Noordwijk en omgeving tachtig bouwwerken gere aliseerd,
variërend van een houten douchegebouw tot zware bunkers met wanden van
soms drie meter dik, die deel uitmaakten van de Atlantik Wall. Gemiddeld 
waren er in het complex 180 Duitse soldaten gelegerd. De voor malige munitie-
bunker aan de Bosweg is door de Gemeente Noordwijk in bruikleen gegeven
aan de Stichting en is nu ingericht als museum.

Presentatie/collectie: De museale presentatie is ondergebracht in een reeks bun-
kers. De expositiebunker en het gangenstelsel tonen het leven in een bunker
tijdens de oorlog. De expositie begint met een indruk van de Atlantikwall van
Noorwegen tot aan de Frans/Spaanse grens. Er is een ruimte ingericht over de
geschiedenis van Batterie Noordwijk en is de foto-expositie Heinz in Holland en
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Freizeit im Bunker te zien. Tevens wordt aandacht besteed aan de werkzaam -
heden van de Stichting Atlantikwall Museum. De stichting Dutch Airwar 
Research and Excavation (dare) heeft een aantal voorwerpen beschikbaar ge-
steld, waaronder delen van een Messerschmitt (1943) die in 2003 is opgegraven,
onderdelen en geschut van een Mustang (1941), en fragmenten van een Hamp-

den (1941) die in 2008 bij Berkhout zijn opgegraven. Het gangenstelsel dat
onderdeel was van Batterie Noordwijk bevindt zich op tweehonderd meter van
de museumbunker in de duinen. Via de gangen is het mogelijk om een drie
etages tellende vuurleidingspost, een geschutsbunker en enkele onderkomens
voor de manschappen te bezoeken. Bijzonder object is de afstandskijker, een
Entfernungsmesser, die werd gebruikt om schepen en vliegtuigen te kunnen 
signaleren.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/6564

Bezoekersaantallen: 2012: 4955
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. Elke zaterdag werkt een groot aantal

van de vijftig vrijwilligers in de duinen aan het herstel van het bunkercomplex
Website: http://www.atlantikwall.nl

55 Biber bunker, Oostvoorne
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1996
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De Biber bunker is tijdens de oorlog gebouwd

als radarcommandopost voor de Luftwaffe. Van hieruit werden acties onder -
nomen om geallieerde bommenwerpers, op weg naar Duitsland, te onder-
scheppen. Na de oorlog is de bunker nog gebruikt als commandopost door de
Bescherming Bevolking (bb). De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
(zhl) is sinds 1995 eigenaar van de Biber bunker in de duinen van Oostvoorne.
Het beheer en onderhoud van de bunker werd ondergebracht bij de Histori-
sche Vereniging Westelijk Voorne (hvwv) met als doel: ‘Het waarborgen van
de cultuurhistorische waarde van de bunker, en deze educatief te gebruiken
door middel van exposities en rondleidingen.’ Het beheer berust tegenwoor-
dig bij de in 2013 opgerichte Stichting Biber Bunker Oostvoorne.

Presentatie/collectie: De presentatie richt zich op de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog op Voorne-Putten, met bijzondere aandacht voor de luchtoor-
log. Ook de na-oorlogse periode, toen de bunker dienst deed als commando-
bunker van de bb, wordt belicht. De tentoonstelling bevat materiaal dat in
hoofdzaak afkomstig is van een privéverzamelaar, en bevat uniformen en ge-
bruiksvoorwerpen van de Duitse en geallieerde troepen evenals materiaal en
uniformen van de bb. Er is onder meer een diorama van het duingebied met
modellen van radarantennes en vliegtuigen te bezichtigen.
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Bezoekersaantallen: 2012: 700
Geregistreerd museum: nee
Website: http://www.westelijk-voorne.nl/biber-bunker/introductie.html

56 Museum Johannes Postschool, Ridderkerk – Rijsoord
Hoofdthema: 1. Oorlog en bezetting
Opengesteld sinds: 2000
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Dit museum wordt ook wel het Johannes

Post Capitulatiemuseum genoemd. Op 15 mei 1940 vond in het schoolgebouw
de overgave van de Nederlandse strijdkrachten aan de Duitsers plaats. Voor
het museum bevindt zich het capitulatiemonument met de tekst: ‘Een volk,
dat zijn verdediging verwaarloost, zet zijn vrijheid op het spel’. Tijdens de 
bezetting was in de school tijdelijk het hoofdkwartier van het Duitse 18e leger
gevestigd. Het gebouw is vernoemd naar de tijdens de bezetting ter dood 
gebrachte verzetsman Johannes Post. De Stichting Museum Johannes 
Postschool stelt zich ten doel deze historische locatie te behouden.

Presentatie/collectie: Het museum geeft een beeld van de meidagen van 1940. 
Het schoollokaal waar de overgave is ondertekend is in oorspronkelijke staat
terug gebracht met in Duitse en Nederlandse uniformen gestoken personages,
die gelijkenis vertonen met degenen die destijds bij de capitulatie een rol
speelden. Het document van de capitulatie (kopie), krantenartikelen, telexbe-
richten, affiches, landkaarten en foto’s van de meidagen worden geëxposeerd. 
Verder zijn er allerlei voorwerpen uit de oorlogsjaren te zien, zoals levens-
middelen, identiteitsbewijzen en kampkleding. Het museum exposeert verder
onder meer de ceremoniële sabel van generaal Winkelman. In een ‘Zeiss 360
graden koepeltheater’ is een in eigen beheer gemaakte 3d-filmproductie over
het bombardement van Rotterdam te zien. Een van de klaslokalen is terugge-
bracht in de stijl van de jaren veertig met oude schoolbanken, schoolplaten,
lesboekjes, oude inktpotjes, leesplanken en ander lesmateriaal.

Bezoekersaantallen: 2012: ongeveer 5000
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. In het gebouw is ook het Planetarium

Rotterdam gevestigd.

57 OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam, Rotterdam
Hoofdthema: 1. Oorlog en bezetting
Opengesteld sinds: 1985
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam

(ovmr) is ontstaan vanuit de privéverzameling van Arie Mast en was aanvan-
kelijk onder de naam Bezet-Bevrijd ’40-’45 gehuisvest in een pand op Katen-
drecht. In 1995 verhuisde het museum naar een veel ruimer onderkomen aan
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de Veerlaan. Sinds april 2008 is het museum gevestigd onder de Pieter de 
Hoochbrug aan de Coolhaven. De missie luidt: ‘Het OorlogsVerzetsMuseum
Rotterdam wil op een herkenbare wijze de herinnering levend houden aan en
het verhaal vertellen van het bombardement, de onderdrukking en het verzet
in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog en de actuele betekenis hiervan
duidelijk maken voor jong en oud.’ Sinds 2001 wordt nauw samengewerkt 
met het Museum Rotterdam. Op korte termijn zal het ovmr fuseren met 
Museum Rotterdam, waar de collectie zal worden ondergebracht. Een van 
de doelen is het behouden van een specifieke presentatie met betrekking tot
het oorlogsverleden van de stad. Er zijn daarnaast plannen om het museum 
op de huidige locatie om te vormen tot een educatief centrum voor jongeren
onder de werktitel Rotterdam Reset Experience. Uitgangspunt is ‘de algemene 
geschiedenis van Rotterdam te verbinden met de oorlogsgeschiedenis en 
daarbij aansluiting te zoeken met de beleving van jongeren van nu’ (zie:
http://www.ovmrotterdam.nl/rr_bb04.htm).

Presentatie/collectie: Aan de hand van de thema’s propaganda, mobilisatie, inval,
bombardement, dagelijks leven, vergeten bombardement, haven, Loods 24,
verzet, Hongerwinter, bevrijding en herdenking wordt een beeld gegeven van
Rotterdam tijdens de oorlog. Het museum toont een veelheid aan originele
objecten uit de omvangrijke collectie. Het tegenwoordige collectiebeleid
wordt als volgt omschreven: ‘Het ovmr verzamelt verhalen waarbij de col -
lectie als illustratie gebruikt wordt.’
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/6538

Bezoekersaantallen: 2012: 12.000
Geregistreerd museum: sinds 2009
Overige informatie: Op de website zijn verhalen van ooggetuigen van de oorlog

verzameld. ovmr levert wekelijks een bijdrage aan de rubriek ‘Vergeten 
verhalen’ in het programma ‘Middag aan de Maas’ van rtv Rijnmond.

Website: http://www.ovmrotterdam.nl

58 Atlantikwall Museum Scheveningen, Scheveningen
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2007
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: In een originele Duitse commandobunker 

in de Nieuwe Scheveningse Bosjes heeft de Stichting Atlantikwall Museum
Scheveningen een permanente expositieruimte ingericht. In haar statuten
geeft de stichting aan dat zij met de openstelling aansluiting zoekt bij Den
Haag als internationale stad van recht en vrede. Naast het geven van informa-
tie over de Atlantikwall binnen de grenzen van de gemeente Den Haag wil de
stichting met het museum ‘belangstelling voor vredesvraagstukken wekken en
stimuleren tot een actieve bevordering van vrede in ruimste zin van het woord.
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[...] Een vredesbunker, een plek waar geleerd, ontdekt en overpeinsd kan wor-
den, en die aandacht vraagt voor misstanden en onrechtvaardigheid in onze
wereld.’ Nabij de als museum ingerichte Duitse commandobunker is in 2012
een tweede Duitse bunker uitgegraven. De stichting zet zich ook in voor het
behoud en toegankelijk stellen van de schuilbunker van rijkscommissaris 
Seyss-Inquart op het landgoed Clingendael.

Presentatie/collectie: Het museum stelt een aantal ruimtes van de commandobun-
ker open en toont interieurstukken, verschillende militaire uitrustingsstukken
en onder meer vliegtuigonderdelen en bewapening. De bunker (type 622)
naast de commandobunker bevat twee ruimtes. Eén vertrek is zoveel mogelijk
teruggebracht naar de inrichting uit de oorlogsjaren en de andere ruimte
wordt gebruikt voor uitbreiding van de expositie. 

Bezoekersaantallen: gemiddeld 10.000 bezoekers per jaar
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. Er worden regelmatig tijdelijke ten-

toonstellingen georganiseerd.
Website: http://www.atlantikwallmuseum.nl

59 Bunkermuseum Den Haag, Scheveningen
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2009
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het museum is een initiatief van een groep

bunkerenthousiastelingen, onder de naam De Haagse Bunkerploeg (hbp), 
die geïnteresseerd is in Duitse kustverdedigingswerken uit de Tweede
Wereldoorlog in de regio Den Haag-Scheveningen. Het Bunkermuseum is 
gevestigd in een uitgegraven bunker aan het eind van de Strandweg, bij de 
haven in Scheveningen.

Presentatie/collectie: De expositie toont een keuze uit de verzameling Duitse en 
geallieerde memorabilia en diverse gebruiksvoorwerpen. Er zijn schaalmodel-
len van legervoertuigen te zien, evenals documenten en publicaties en ver-
schillende voorwerpen. Pronkstuk van het Bunkermuseum is de zogenoemde
Plotter tafel.

Bezoekersaantallen: 2012: 24.000
Geregistreerd museum: nee
Website: http://www.bunkermuseumdenhaag.nl/ en 

http://www.haagsebunkerploeg.com
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ZEELAND

60 Wings to Victory Museum, Arnemuiden
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2007
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De stichting Wings to Victory, opgericht in

2007, heeft als doel ‘het blijven gedenken van de vele vliegers die omgekomen
zijn in West-Europa en in het bijzonder in Zuid-West Nederland tijdens de
Tweede Wereldoorlog, evenals het doorgeven van informatie hierover aan vol-
gende generaties.’ De stichting houdt zich onder meer bezig met onderzoek,
opgravingen, ‘vliegen voor herdenkingen’, organiseren van evenementen, ver-
zamelen en documenteren van informatie en het vastleggen van getuigenver-
halen. In een zogenoemde Nissenhut op vliegveld Midden-Zeeland heeft de
stichting haar onderkomen. Een deel ervan is sinds 2009 ingericht als museum
en een gedeelte is opslag van vliegtuigonderdelen uit de oorlogsjaren. In voor-
bereiding is het realiseren van een museumpark op het vliegveld met een
nieuw museumgebouw.

Presentatie/collectie: In de opstelling zijn allerlei aan de luchtoorlog gerelateerde
objecten en documenten te zien, zoals vliegtuigonderdelen, vlieguitrustingen,
emblemen, insignes, modelvliegtuigen, foto’s, films en officiële bescheiden.
Er staat onder meer een pop met het uniform van een Amerikaanse vlieger, 
inclusief zijn vliegkaarten. Hier ligt ook het seinpistool van een neergestorte
Duitse jager. Verder zijn veel persoonlijke bezittingen van omgekomen vlie -
geniers bewaard gebleven.

Bezoekersaantallen: 2012: 8500 (Het museum trekt gemiddeld 500 bezoekers per
jaar. In 2012 werd een groot cultureel evenement georganiseerd).

Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. De stichting heeft een database aange-

legd met alle beschikbare informatie over de luchtoorlog boven Zuidwest-
Nederland (Zie: http://www.wingstovictory.nl/database). Er worden rondlei-
dingen over het vliegveld en battlefield-tours langs onder meer monumenten en
begraafplaatsen georganiseerd.

Website: http://www.wingstovictory.nl

61 Gdynia Museum, Axel (Terneuzen)
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2004
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De privéverzameling van Mario Maas en zijn

familie is uitgegroeid tot een openbaar museum gevestigd op drie ruime bo-
venverdiepingen van een grote boerenschuur. Het oorlogsmuseum Gdynia
dankt zijn naam aan de brug bij de Derde Verkorting. Deze brug is in de mist
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in de morgen van 19 september 1944 aangelegd ten behoeve van de eerste
Poolse pantserdivisie. Door die brug ging de bevrijding voorspoedig en kon
Axel al op 19 september 1944 worden bevrijd. Elke brug die door de Poolse 
bevrijders geslagen werd, is naar een Poolse stad vernoemd. De brug in Axel 
is vernoemd naar de Poolse havenstad Gdynia. De schuur waarin het museum
is gevestigd, is de enige schuur van dit type die de strijd in de regio heeft over-
leefd. Het accent van de presentatie ligt op de gebeurtenissen in oostelijk
Zeeuws-Vlaanderen.

Presentatie/collectie: Het museum bevat een brede collectie documenten en voor-
werpen waaronder vooral militaria, wapens en (inerte) munitie. In de presen-
tatie is een Engelse tent met zendapparatuur opgesteld, een Amerikaanse 
hospitaaltent en een kar met gewonde en vluchtende Duitsers. Ook is er een
‘burger-keukentje’ ingericht en is in de ruime ‘Duitse hoek’ materiaal van 
de bezetter te zien. Het museum toont verder authentieke kampkleding, ge-
schonken door een overlevende, en een uniform van de Hitlerjugend. Opmer-
kelijk zijn de uniformen en andere objecten van de Franse legereenheid, waar
Noord-Afrikaanse (Marokkaanse) soldaten dienden en die in mei 1940 in 
Zeeland werd ingezet. Het uitgebreidst is de collectie uniformen, voorwerpen
en wapens van de Eerste Poolse Pantserdivisie, de bevrijders van deze streek.
Het museum beschikt over de verzameling van Piet van de Bosse, de latere
Zeeuwse gedeputeerde, bestaande uit foto’s, documenten en ander oorlogs-
materiaal. Op de begane grond bevinden zich nog diverse historische voertui-
gen. De gehele verzameling van het museum is ondergebracht in de inmiddels
opgerichte Stichting Studiecentrum Gdynia 1939-1945.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/6097

Bezoekersaantallen: 2012: 3187
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. Bij speciale gelegenheden worden

rondritten met authentieke legervoertuigen georganiseerd.
Website: www.oorlogsmuseumgdynia.nl

62 Bevrijdingsmuseum Zeeland, Nieuwdorp
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2009
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het Bevrijdingsmuseum Zeeland werd in het

najaar van 2009 geopend in het kader van de herdenking van 65 jaar Slag om de
Schelde en de bevrijding van Zeeland. Het museum richt zich op de geschie-
denis van Zeeland tijdens de oorlog. De Slag om de Schelde in 1944, die in de
periode 18 september tot en met 8 november 1944 plaatsvond, neemt in de
presentatie een centrale plaats in. Ook wordt aandacht besteed aan de Zeeuwse
oorlogsvrijwilligers die in Nederlands-Indië hebben gediend. In voorberei-
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ding is de aanleg van een ‘Bevrijdingspark’, waarin ook uitbreiding van exposi-
tieruimte zal worden gerealiseerd.

Presentatie/collectie: De basis van het bevrijdingsmuseum is een privéverzameling
(ca. 40.000 objecten). In het MuSIP registratieproject, uitgevoerd in het kader
van het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van vws zijn
zesduizend objecten uit de kerncollectie van het museum geregistreerd en 
toegankelijk gemaakt.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/4410

Bezoekersaantallen: 2012: 22.468
Geregistreerd museum: sinds 2010
Overige informatie: Organiseert verschillende publieksevenementen, waaronder

een jaarlijkse wandeltocht langs historische plekken en werkt het museum
mee aan evenementen zoals het Bevrijdingsfestival Vlissingen.

Website: http://www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl

63 Oorlogsmuseum Switchback, Oostburg
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1995
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het Oorlogsmuseum Switchback is het parti-

culier initiatief van verzamelaar Erik Adriaansen. Het museum is vernoemd
naar de codenaam van de geallieerde militaire bevrijdingsoperatie van West-
Zeeuws-Vlaanderen in het najaar van 1944: Operatie Switchback.

Presentatie/collectie: Het museum richt zich vooral op de strijd die zich aan het
eind van de oorlog in Zeeuws-Vlaanderen afspeelde. De collectie omvat Duit-
se en Canadese militaire objecten, waaronder de originele Canadese stafkaart
van de Operatie Switchback, en vijftig in Duitse, Canadese en Engelse unifor-
men gestoken poppen met bijpassende uitrusting. In een vitrine zijn verschil-
lende bodemvondsten te zien, zoals gevechtshelmen en onderdelen van wa-
pens. Voorts toont het museum officiële oproepen, valse persoonsbewijzen 
en opsporingsberichten van de politie. Ook zijn de objecten te zien die zijn 
gebruikt bij een overval door het verzet op het Oostburgse distributiekantoor:
onder meer de valse sleutel waarmee toegang werd verkregen, chloroform en
een bij de actie gebruikt zwart masker. Voor het pand staat een snelvuurkanon
van een geallieerd oorlogsschip dat voor de Zeeuws-Vlaamse kust tot zinken 
is gebracht.

Bezoekersaantallen: 2012 gesloten (gemiddeld 1000 per jaar)
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling.
Website: http://www.museumswitchback.nl
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64 Klein Museum Het Veerse Gat, Veere
Hoofdthema: 1. Oorlog en bezetting
Opengesteld sinds: 2007
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: In 1944 bombardeerden de geallieerden de

Walcherse dijken op een aantal plaatsen, waardoor het eiland voor een groot
deel onder water kwam te staan. De oorspronkelijke boerderijen werden gro-
tendeels verwoest. Na de oorlog bood de regering de oorspronkelijke bewo-
ners tijdelijk kleine noodboerderijen aan. Het museum is gevestigd in een 
van de weinige overgebleven oude noodboerderijen. De kleine boerderij is 
gerestaureerd en als museum ingericht in de oorspronkelijke staat uit de jaren
1946-1954. Het Museum wordt beheerd door de Stichting Arduin. Deze stich-
ting biedt ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, gedragsmatig of
meervoudige beperking.

Presentatie/collectie: De ruimte is ingericht in de stijl van de jaren veertig, onder
meer met oorspronkelijke huisraad en meubelen. In het minimuseum wordt
onder meer een korte filmdocumentaire getoond over het einde van de oorlog,
de wederopbouw van het gebied en de oorspronkelijke bewoners van de 
woning.

Bezoekersaantallen: circa 1000 per jaar
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling
Website: http://www.kleinmuseum.nl

65 Bunkermuseum Vlissingen, ‘Bunker Oranjemolen’, Vlissingen
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2004
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De Stichting Bunkerbehoud, die ook het be-

heer voert over het Bunkermuseum in Zoutelande, startte in 2001 met het toe-
gankelijk maken van een Duitse artilleriewaarnemingspost (type 143) gelegen
in de dijk voor de Oranjemolen te Vlissingen. Bij verzwaringswerkzaamheden
was het verdedigingswerk bovengekomen. Tijdens de oorlog fungeerde de
bunker waarschijnlijk als waarnemingspost voor de in het achterland gelegen
batterij Baskensburg. De bunker maakte deel uit van het Landfront Vlissin-
gen: een verdedigingslinie die de havenstad Vlissingen tegen aanvallen vanaf
de landzijde moest verdedigen. De linie werd in de jaren 1942-1944 gebouwd.
Eind 2012 kreeg het complex de status van beschermd rijksmonument.

Presentatie/collectie: De bunker bleek in een redelijk complete staat bewaard ge-
bleven: het bouwwerk bezit nog alle pantserdeuren en gasdeuren, en ook het
buizenstelsel voor het aanzuigen en distribueren van verse lucht is nog aanwe-
zig. De vertrekken zijn zo veel mogelijk gereconstrueerd en ingericht naar de
oorspronkelijke setting.
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Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/6088
Bezoekersaantallen: 2012: 2.540
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. De stichting organiseert regelmatig

battlefield tours.
Website: http://www.bunkerbehoud.com

66 Polderhuis Westkapelle, Dijk- en Oorlogsmuseum, Westkapelle
Hoofdthema: 1. Oorlog en bezetting
Opengesteld sinds: 2004
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: In de Tweede Wereldoorlog werd Westkapel-

le zwaar getroffen. Engelse vliegers bombardeerden het dorp en de dijken, in
de veronderstelling dat de inwoners vertrokken waren. Het dorp werd totaal
verwoest, eerst door de bommen en later door het water. Honderden inwoners
kwamen om. Het Polderhuis, een oud gebouw van het waterschap, presenteert
de geschiedenis van de gemeenschap Westkapelle met het accent op de oor-
logsgebeurtenissen.

Presentatie/collectie: Het museum toont de algemene geschiedenis van het dijk-
dorp en zijn bewoners, maar de nadruk ligt op de meest aangrijpende periode
in de geschiedenis van het dijkdorp: de Tweede Wereldoorlog. Centraal staan
de bombardementen op de dijken van Walcheren in 1944, de inundatie die er
op volgde, het dichten van de dijk en de wederopbouw van het dijkdorp. Bij
het museum staat een uitkijktoren die uitsluitend via het museum bereikbaar
is met uitzicht over het dorp en de zee. Op de Westkappelse Zeedijk bij het
Polderhuis staat een originele Shermantank. Via een ‘trappenbrug’ wordt het
lager gelegen museum bereikt. Deze Liberty Bridge is in 2010 gebouwd als eer-
betoon aan de omgekomen geallieerde militairen. Foto’s, verhalen, films en
documenten uit de oorlogsjaren zijn in het kader van het programma Erfgoed
van de Oorlog van het ministerie van vws gedigitaliseerd en ontsloten.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/4404

Bezoekersaantallen: 2012: 29.819 (inclusief culturele evenementen)
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Het museum werkt binnen het project Memories to Share nauw

samen met het Royal Marines Museum in Portsmouth en het Imperial War
Museum in Londen. In deze drie musea is materiaal uit dit project te bezichti-
gen. Het project ligt ook aan de basis van het in 2012 gestarte internationaal 
uitwisselingsprogramma voor vmbo-scholen: The Untold Story, waarbij het
museum is betrokken. Voorts worden er wandeltochten langs historische 
oorlogsplekken georganiseerd.

Website: http://www.polderhuiswestkapelle.nl
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67 Bunkermuseum Zoutelande, Zoutelande
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2002
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De in 1999 opgerichte Stichting Bunkerbe-

houd doet onderzoek naar de verdedigingswerken in Zeeland en inventari-
seert bewaard gebleven objecten. De stichting is een soort kenniscentrum over
de Slag om de Schelde en over de vestingbouw van het interbellum tot met de
Koude Oorlog. Een van haar doelstellingen is het beheren van bunkers in de
regio en deze openstellen voor het publiek. In de duinen, aan de kust bij Zou-
telande, heeft de stichting twee bunkers, die onderdeel waren van de Atlantik-

wall, uitgegraven en ingericht als museum. Bunker 1 bood onderdak aan twin-
tig manschappen, terwijl driehonderd meter verderop de hoger gelegen bun-
ker 2 fungeerde als artillerie-waarnemingspost, voorzien van een pantsersta-
len observatiekoepel. Daaruit stak een periscoop die gelijk verrekijker was met
tien keer vergroting. Alle waarnemingen werden verwerkt in de centrale re-
kenkamer, zodat andere bunkers hun kanonnen nauwkeurig konden richten.

Presentatie/collectie: In de bunkers worden de verhalen verteld over de functie, in-
richting en betekenis van deze Duitse verdedigingswerken. De manschappen-
bunker (type 502) is volledig ingericht met onder meer britsen, communicatie-
apparatuur, een wc-ton, wapens en de waarschuwing voor zuurstofterugval:
het vogelkooitje met kanariepiet. Hier zijn ook wapens tentoongesteld, zoals
een karabijn, een mitrailleur en pistolen. Een vitrine toont kleine gebruiks-
voorwerpen zoals die door de soldaten en in bunkers werden gebruikt.
De observatiebunker (type 143) ligt in één van de hoogste duintoppen van
Nederland. Zichtbaar is dat om deze waarnemingspost zwaar is gevochten.
Het bouwwerk is gedeeltelijk gerestaureerd. In het manschappenverblijf en
de rekenruimte hangen een aantal informatiepanelen en zijn in een vitrine 
bodemvondsten te zien. In deze bunker staan verder onder meer schaal -
modellen van verschillende typen bunkers.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/6088

Bezoekersaantallen: 2012: 9276
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. De Stichting Bunkerbehoud beheert

ook het 13,5 kilometer verder gelegen Bunkermuseum Vlissingen. Regelmatig
worden er battlefield tours georganiseerd.

Website: http://www.bunkerbehoud.com
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NOORD-BRABANT

68 Militair Historisch Museum Achtmaal, Achtmaal
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2002
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De gemeente Zundert werd op 27 en 28 ok -

tober 1944 bevrijd door de Amerikaanse 104e infanteriedivisie. De Stichting
Vrienden van de Timberwolves wordt gevormd door zes hobbyisten uit Zun-
dert die militaria verzamelen en zich verdiepen in de bevrijding van de regio.
De stichting onderhoudt nauwe contacten met de Timberwolves Association,
een vereniging van veteranen van de 104e infanteriedivisie. Het museum,
geves tigd op de zolder van een bedrijfspand in Achtmaal, is een eerbetoon aan
de bevrijders van het dorp en de omgeving.

Presentatie/collectie: Het Militair Historisch Museum Achtmaal toont op een op-
pervlakte van 100 m² een uiteenlopende collectie van uniformen, wapens en
andere militaria uit de periode 1940-1945. Veel materiaal is afkomstig van 
veteranen van de Timberwolves-divisie, zoals uitrustingsstukken, insignes, 
een compagnievlag en oorlogscorrespondentie. In een vitrinekast staan 1:35
modellen van oorlogsvoertuigen opgesteld en er worden verschillende recente
bodemvondsten geëxposeerd. Ook is er een veldkeuken nagebouwd.

Bezoekersaantallen: ca. 1500
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: De stichting organiseert regelmatig re-enactment-evenemen-

ten. Twee keer per jaar wordt er een open weekend bij het museum georgani-
seerd met militair materieel en een Amerikaans legerkamp.

Website: http://www.militairhistorischmuseumachtmaal.nl/ en
http://www.timberwolves.nl

69 Museumpark Bevrijdende Vleugels, Best
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1984
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Museum Bevrijdende Vleugels is in 1984 ont-

staan op initiatief van de Veghelse ondernemer en verzamelaar Jan Driessen
(1921-2010) en komt voort uit een tijdelijke tentoonstelling ter gelegenheid
van de 40-jarige herdenking van Operatie Market Garden. Het museum ver-
huisde in 1996 van Veghel naar een door het ministerie van Defensie ter be-
schikking gesteld voormalig mobilisatiecomplex in Best. In 2007 is het beheer
in een stichting ondergebracht en is de presentatie geheel vernieuwd. De pre-
sentatie is gewijd aan de luchtlandingen in het zuidelijke gebied van Operatie
Market Garden, maar geeft ook een beeld van andere, vooral krijgskundige 
aspecten van de Tweede Wereldoorlog.
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Presentatie/collectie: Het museumpark ligt in het gebied waarin op 17 september
1944 parachutisten van de Amerikaanse 101st Airborne Division landden. In de
museumhallen zijn in diorama’s scènes van de Operatie Market Garden en de
bevrijding van Brabant en Limburg opgezet, compleet met originele unifor-
men, voertuigen, vliegtuigen en andere voorwerpen. De aandacht gaat ook uit
naar internationale aspecten. Naast originele vliegtuigen en voertuigen bevat
de expositie honderden modellen op schaal. Er is ook een replica van een v1

aanwezig en een Russische raketwerper (Stalinorgel). Een speciale presentatie
is ingericht rond het thema ‘Luchtgevaar’. Voorts wordt er een 3d-film ge-
toond, en zijn tal van foto’s en documenten te zien. Er is een installatie voor 
simulatievliegen en het publiek kan gebruik maken van verschillende pc-toe-
passingen. Buiten staan voertuigen en vliegtuigen opgesteld, waaronder de be-
roemde Dakota die uitgeleend is geweest voor de musical Soldaat van Oranje.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/6498

Bezoekersaantallen: 2012: 17.250
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Het complex biedt onderdak aan Wheels, een vereniging van

liefhebbers van legervoertuigen en toebehoren. De vereniging noemt zichzelf
een ‘mobiel museum’. In 2011 is in het complex ook het speelgoedmuseum
Spelebos ondergebracht.

Website: http://www.wingsofliberation.nl

70 Generaal Maczek Museum, Breda
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1981
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het museum is gewijd aan de inzet van de

Poolse troepen in West-Europa, in het bijzonder aan de historie van de 1e
Poolse Pantserdivisie, die in 1944 en 1945 onder aanvoering van generaal Sta-
nisław Maczek Breda en andere plaatsen in Nederland heeft bevrijd. Het mu-
seum is voortgekomen uit de activiteiten van drie Nederlandse verzamelaars
die in de jaren zeventig begonnen met het verzamelen van voorwerpen, boe-
ken en geschriften met betrekking tot de gebeurtenissen in Breda tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Vooral de bevrijding van de stad door de Eerste Poolse
Pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek had hun belangstelling. De
verzameling groeide uit tot een privémuseum in het huis van één van de drie
oprichters, onder beheer van de in 1981 opgerichte stichting Museum Breda-
Polen 1939-1945. In 1997 verhuisde het museum naar de huidige locatie, de
Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda. In 2007 is de expositieruimte vergroot
en kwam er een documentatieruimte voor het publiek en een nieuw depot.

Presentatie/collectie: In het museum gaat de meeste aandacht uit naar de bevrij-
ding van Nederland en in het bijzonder van Breda en omgeving, waar de 1e
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Poolse Pantserdivisie daarna nog vijf maanden bleef ter bewaking van de
frontlijn langs de Maas. Aan de hand van documenten, schilderijen, tekenin-
gen, foto’s, uniformen, onderscheidingen, wapens en andere uitrustingsstuk-
ken wordt het verhaal van de Eerste Poolse Pantserdivisie verteld. Topstuk is
het uniform van generaal Maczek. Het museum besteedt ook aandacht aan de
inzet van de Eerste Onafhankelijke Poolse Parachutistenbrigade bij Arnhem,
de activiteiten van de Poolse luchtmacht boven Nederland en de Poolse mari-
ne. In de multimediaruimte worden documentaires vertoond, onder meer met
beelden van de divisie.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/2524

Bezoekersaantallen: gemiddeld 3000-4000 bezoekers per jaar
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling.
Website: http://www.maczekmuseum.nl

71 Museum Oorlog en Vrede, Breda
Hoofdthema: 1. Oorlog en bezetting
Opengesteld sinds: 1983
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het motto van het museum, dat voorheen

Museum Oorlog en Bezetting heette, is: ‘Het bevorderen van vrede is het be-
strijden van vooroordelen’. Het museum is opgericht door geschiedenisleraar
Wim Mol (geb. 1931) uit verontrusting over de opkomst van rechts-radicale
groeperingen in de jaren tachtig. Zijn intentie was om aan de hand van de
historische verzameling de discussie over het nationaal-socialisme en heden-
daagse tendensen onder jongeren te stimuleren. Behalve aan de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog schenkt het museum ook aandacht aan naoor-
logse vervolgingen en onderdrukking. Tot en met 2011 werden er jaarlijks 
ontvangsten van schoolklassen georganiseerd.

Presentatie/collectie: De collectie bestaat uit een uitgebreide krantenverzameling
vanaf 1933. Verder is bijeengebracht een verzameling foto’s, prentbriefkaarten
en herdenkingsborden. Gericht is materiaal verzameld over de Jodenvervol-
ging in Breda. In vitrines zijn gebruiksvoorwerpen uit de oorlog te zien. Het
grootste gedeelte van wat er in de ruimte aanwezig is zijn schenkingen van par-
ticulieren. Doordat de ruimte beperkt is, wordt er maandelijks een keuze uit
de verzameling tentoongesteld.

Bezoekersaantallen: gemiddeld 400
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. Het museum organiseert regelmatig

excursies naar historische plekken in de regio.
Website: http://members.ziggo.nl/wimmol, voor inzage in een deel van de 

collectie zie: www.tweedewereldoorlogverzameling.nl
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72 Museum De Bewogen Jaren 1939-1950, Hooge Mierde
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2000
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De Stichting Museum De Bewogen Jaren

1939-1945 wil met het museum ‘een route schetsen door de Tweede Wereld-
oorlog in Europa en Azië en de politionele acties in ons voormalig Neder-
lands-Indië’. De nadruk ligt vooral op de militaire aspecten en de gevolgen
voor militair en burger. Speciale aandacht is er voor de geschiedenis van de 
regio en Nederlands-Indië. Het museum is gevestigd in een voormalig bank-
gebouw in het centrum van Hooge Mierde.

Presentatie/collectie: Getoond worden: uniformen, gebruiksvoorwerpen van mili-
tairen en burgers, affiches, foto’s, boeken, documenten, strooibiljetten, em-
blemen en onderscheidingen. Speciale aandacht is er voor de gemobiliseerde
Nederlandse soldaten, de Franse en de Belgische soldaten die in 1940 in de 
regio slag leverden, het Duitse bezettingsleger, Nederlanders in geallieerde
dienst en de bevrijders. Daarnaast komen ook onderwerpen aan de orde als 
de luchtbescherming, de distributie, het verzet, voedselschaarste en de bevrij-
ding. Er zijn verschillende audiovisuele presentaties te zien. Specifieke aan-
dacht is er voor Nederlands-Indië: de Japanse inval, de Japanse bezetting, de
interneringskampen, de Bersiap-periode en de strijd die tijdens de dekolonisa-
tieperiode is geleverd. De stichting beheert voorts een collectie interviews met
mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, zowel in Neder-
land als in Nederlands-Indië, en die hun persoonlijke verhalen op band heb-
ben laten vastleggen.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/6114

Bezoekersaantallen: 2012: 2100
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Het museum heeft een wandel- en fietsarrangement samen -

gesteld: Route naar de Vrijheid. Voorts worden er regelmatig themadagen ge -
organiseerd, zoals ‘bevrijdingsintochten’ met authentieke voertuigen.

Website: www.museumdebewogenjaren.nl

73 De Jaren 1940-1945. De Jaren Nederlands-Indië, Loon op Zand
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2012
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Frans van Venrooij (geb. 1941) en zijn zoon

Alexander (geb. 1966) hebben hun particuliere verzameling tentoongesteld in
de tot museum omgebouwde voormalige stikkerij in het dorp.

Presentatie/collectie: De verzameling is het resultaat van vijftig jaar verzamelen van
uiteenlopende voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren. De tentoon-
stelling toont vooral militaire objecten. De collectie bevat circa 100 complete
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uniformen van verschillende strijdende legers. Er is een veldkeuken nage-
maakt, compleet met gamellen. In een hoek van het museum is een Ameri-
kaans veldhospitaal met een operatiekamer ingericht. Voorts staan er diverse
militaire voertuigen, zoals een Duitse bmw r12 motor met zijspan, bmw r23
motor en een jeep. Er zijn ook voorwerpen met betrekking tot het dagelijks 
leven te zien, waaronder verschillende gebruiksvoorwerpen, voedingsmid -
delen, sigarettensurrogaten en veel distributiebescheiden. Pronkstuk is 
een authentieke bestekvork, voorzien van een adelaar met hakenkruis en de
initalen A.H., die afkomstig zou zijn uit de Führerbau van Adolf Hitler in 
München. Aan de hand van documenten en verschillende attributen is er 
ook aandacht voor de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de gebeur -
tenissen tot 1950.

Bezoekersaantallen: 2012: 493
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling
Website: http://www.heemkundekringloonoptsandt.nl

74 Museum Brigade en Garde Prinses Irene, Oirschot
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1992
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het museum vertelt over de geschiedenis en

de traditie van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene (1940-1945)
en de Guards Regiment Fuseliers Prinses Irene van 1946 tot heden. De Prinses
Irene Brigade, opgericht in Engeland in 1941, kwam voort uit Nederlandse
troepen die in mei 1940 konden ontkomen en bestond verder nog uit Engeland-
vaarders en Nederlanders in het buitenland. De inrichting van de museale 
presentatie is verzorgd door vrijwilligers en veteranen. In het verleden diende
de korpsverzameling voornamelijk voor de eigen traditiebeleving van het 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. In 1992 werd verhuisd van Schalkhaar
naar de De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot, waar in een voormalig
pelotonsgebouw een museum werd ingericht, dat toegankelijk was voor het 
publiek. In 2000 kwam een geheel nieuwe presentatie gereed. De Stichting 
Brigade en Garde Prinses Irene is eigenaar van de collectie en beheerder van
het museum.

Presentatie/collectie: Het accent van de museale presentatie ligt op de oorlogsjaren
en de naoorlogse uitzending naar Nederlands-Indië. Er worden uniformen,
uitrustingsstukken, voertuigen, emblemen, onderscheidingen, vaandels, 
vlaggen, historische wapens, foto’s, documenten en diverse memorabilia 
tentoongesteld. De presentatie is zo veel mogelijk gekoppeld aan persoonlijke
verhalen van veteranen.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/2454

424 bijlage



Bezoekersaantallen: gemiddeld 3500 bezoekers per jaar
Geregistreerd museum: sinds 2005
Overige informatie: Op de website is een virtuele tour door het museum te zien.
Website: http://www.fuseliers.net/regimentsverzameling.htm

75 Oorlogsmuseum Ossendrecht
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2004 (in Sinoutskerke 1984)
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het privémuseum is opgericht door verzame-

laar en oud-onderwijzer Jan M. de Jonge (geb. 1943) en is sinds 2004 gehuis-
vest in het voormalige Katholiek Militair Tehuis bij de Koningin Wilhelmina-
kazerne, ook wel legerplaats Ossendrecht genoemd. Voorheen bevond het
museum zich in Sinoutskerke (Zeeland). De nieuwe inrichting is in 2010 
gereedgekomen.

Presentatie/collectie: De uitgebreide presentatie toont op 750 m² de militaire ge-
schiedenis in Nederland van 1939-1945, met nadruk op de meidagen en de
strijd in Nederland in 1944-1945. De collectie omvat meer dan tweehonderd
uniformen, radio- en zendapparatuur, wapens, gebruiksvoorwerpen, surro -
gaten, munitie, mijnen, handgranaten en optische apparatuur. Realistische 
diorama’s zijn samengesteld, waaronder een gereconstrueerde Duitse verbin-
dingsbunker uit 1944. Specifieke aandacht is er voor de strijd om Zeeland in
1944. Een van de diorama’s beeldt de arrestatie van de Duitse commandant
van Middelburg uit: na ondertekening van de capitulatie van Walcheren wordt
generaal-luitenant Wilhelm Daser door de Engelse majoor Johnson vanuit
zijn hoofdkwartier op de Dam in Middelburg naar buiten geleid. Voor het 
museumgebouw is een aantal militaire voertuigen opgesteld.

Bezoekersaantallen: 2012: 1211
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. Op verzoek worden er battlefield tours

georganiseerd.
Website: http://www.oorlogsmuseumossendrecht.nl

76 Oorlogsmuseum Overloon, Overloon
Hoofdthema: 1. Oorlog en bezetting
Opengesteld sinds: 1946
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het Oorlogsmuseum Overloon is in 1946

opgericht als herinnering aan de Slag om Overloon, die hier in 1944 is ge-
voerd. In 1960 werd de naamgeving formeel Nationaal Oorlogs- en Verzets-
museum. Vanaf 2006 bestond het museum uit twee musea: het Nationaal
Oorlogs- en Verzetsmuseum en het toen toegevoegde Marshall Museum.
Korte tijd luidde de overkoepelende naamgeving Liberty Park, maar in 2013 
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is dat gewijzigd in het aloude Oorlogsmuseum Overloon nadat in 2012 de
twee musea bestuurlijk geïntegreerd werden. Het museum bestaat nu uit een
documentatiecentrum enerzijds en een grote militaire voertuigencollectie 
anderzijds. Het vertrouwde motto bleef al die jaren gehandhaafd: ‘Oorlog
hoort in het museum’.

Presentatie/collectie: In het documentatiecentrum van het museum bevindt zich
de inhoudelijke basistentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Het fun-
dament van deze expositie dateert uit het midden van de jaren tachtig, be-
staande uit veel foto- en tekstpanelen en relatief weinig originelen. In de loop
van de tijd is de opstelling aangevuld met originele voorwerpen en verschillen-
de audiovisuele presentaties. De presentatie belicht vooral een algemeen, na-
tionaal beeld van de oorlog, met aandacht voor de opkomst van het nationaal-
socialisme, de meidagen van 1940, het dagelijks leven, het internationale
strijdverloop, verzet, vervolging en bevrijding. In een van de ruimtes is een
huiskamer uit de oorlogsjaren gereconstrueerd, met daarbij een voor het pu-
bliek toegankelijk vertrek voor onderduikers. In 2009 is het museum uitge-
breid met een Blockbuster-experience over een luchtaanval boven bezet Neder-
land. De interactieve presentatie ‘De Bunker’ ontwikkeld in opdracht van
anno, heeft in Overloon een vaste standplaats gekregen. Deze presentatie
confronteert bezoekers met vraagstukken over verzet en onderduiken: ’Wat
zou jij doen?’ In 2014 komt de nieuwe presentatie over de Slag om Overloon
gereed.
Daarnaast worden in een omvangrijke hal van ruim 10.000 m² meer dan 150
historische militaire voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen gepresenteerd, die
samen een breed overzicht geven van de militaire inzet in de Tweede Wereld-
oorlog en dan met name gericht op de bevrijding van Europa. Sommige voer-
tuigen worden in een decor gepresenteerd zoals dat van de landingen op de
kust van Normandië tijdens D-Day. Er zijn ook voertuigen en andere objecten
te zien die bij naoorlogse militaire operaties zijn ingezet.
Zie ook MusIP, voor Oorlogsmuseum Overloon: http://www.musip.nl/
musip/museums/2828

Bezoekersaantallen: 2012: 99.783
Geregistreerd museum: sinds 2010
Overige informatie: Tezamen met Airborne Museum ‘Hartenstein’ en het Natio-

naal Bevrijdingsmuseum ’44-’45 heeft het Oorlogsmuseum de Liberation Route

ontwikkeld: een traject langs plekken in het landschap die herinneren aan de
strijd in 1944-1945. Zie: http://www.liberationroute.com

Website: http://www.oorlogsmuseum.nl/ en http://www.vriendenoorlogs
museumoverloon.nl
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77 Nationaal Monument Kamp Vught, Vught
Hoofdthema: 3. (Joden)vervolging en terreur
Opengesteld sinds: 1990
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: In 1947 werd te Vught een monument opge-

richt ter herinnering aan de fusillades van verzetsmensen. Door de in 1986 
opgerichte stichting Nationaal Monument Kamp Vught werd een klein ge-
deelte van het voormalige kampterrein als Nationaal Monument ingericht. 
In 1990 is Nationaal Monument Kamp Vught opengesteld als herinnerings-
centrum. In 2002 werd de bouw van een nieuw herinneringscentrum voltooid,
met een grote tentoonstellingsruimte, een auditorium, en bibliotheek- en 
documentatiefaciliteiten. De inrichting van Barak 1b, de laatste stenen barak
van het voormalige concentratiekamp Vught, is in 2013 gereedgekomen. In de
barak bevinden zich educatieve workshopruimtes en een permanente exposi-
tie. De barak had na de oorlog onder meer gediend als interneringskamp voor
‘foute Nederlanders’ en als Moluks woonoord.

Presentatie/collectie: In de vaste expositie is een tweedeling gemaakt tussen het
verhaal van de dagelijkse gang van zaken in en rond kamp Vught enerzijds, 
en het nazi-vervolgingssysteem waar kamp Vught deel van uitmaakte ander-
zijds. Dit wordt geïllustreerd met persoonlijke verhalen, brieven, dagboeken,
foto’s, filmfragmenten en voorwerpen van slachtoffers, daders en omstanders.
Op het buitenterrein geeft een natuurstenen maquette een indruk van de oor-
spronkelijke omvang van het kamp. Het crematorium is geheel en de prikkel-
draadomheining gedeeltelijk in authentieke staat bewaard gebleven. De as van
de in Vught gecremeerde personen is verzameld en bevindt zich in asputten
nabij het crematorium. Daarnaast is op het buitenterrein een historische re-
constructie van een gevangenenbarak en een aantal wachttorens geplaatst.
Eveneens staat er een monument voor de weggevoerde Joodse kinderen. Na
terugkeer in het hoofdgebouw bieden een grote wand met op briefjes geschre-
ven reacties van bezoekers alsmede een naast de route gelegen ruimte met 
de namen van alle slachtoffers van kamp Vught gelegenheid voor reflectie 
en bezinning. Aansluitend ligt een ruimte waar tijdelijke exposities worden 
ingericht over historische en actuele thema’s. In de buiten het herinnerings-
centrum gelegen gerestaureerde authentieke kampbarak b1 is een permanente
expositie ingericht over de functies van dit specifieke gebouw (onder meer als
Poststelle en kerk), zowel in oorlogstijd als daarna.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/2609

Bezoekersaantallen: 2012: 60.231
Geregistreerd museum: sinds 2010
Overige informatie: Nabij het centrum bevindt zich de fusilladeplaats, die 

ingericht is als herdenkingsplek.
Website: http://www.nmkampvught.nl
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LIMBURG

78 Eyewitness, Beek (Limburg)
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2013
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De particuliere verzameling militaria van de

Tweede Wereldoorlog van Wim Seelen (geb. 1969) vormt de basis van een mo-
dern museum, dat het strijdverloop in Europa toont. Het museum is onderge-
bracht in Stichting Historisch Centrum Beek.

Presentatie/collectie: ‘Oog in oog met de Tweede Wereldoorlog’ luidt de slogan
van het museum. Eyewitness profileert zich als een ‘belevingsmuseum’. 
Met speciale effecten kan de bezoeker de oorlog ‘beleven’. Naast films, 
foto’s en vitrines met originele uniformen en attributen beelden dertien 
diorama’s met 142 ‘levensechte’ figuren oorlogsscènes uit. Op de verschillen-
de verdiepingen van het museum ervaart de bezoeker onder andere de sfeer
van een bunker, een concentratiekamp en de loopgraven aan het front. Het
fictieve verhaal van de Duitse soldaat August Segel vertelt het internationale
oorlogsverloop. Segel treedt in 1935 in dienst bij het Eerste Fallschirmjäger 

Regiment dat later overgaat in de Hermann Goering Divisie. Als parachutist
neemt hij deel aan de invasie van Nederland in mei 1940. Later wordt hij in-
gezet aan het Oostfront en brengt tot slot de laatste dagen van de oorlog in
Berlijn door.

Bezoekersaantallen: Vanaf mei – december 2013 circa 4200 bezoekers.
Geregistreerd museum: nee
Website: www.eyewitnesswo2.com

79 Museum Expositie ’40-’45, Blitterswijck
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 1984
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het museum is ontstaan uit de gezamenlijke

collectie van Harry Linders en Wim Weijs, die beiden vanaf de jaren zeventig
oorlogsmateriaal verzamelen. Het kleine oorlogsmuseum is gevestigd in een
oude boerderij, die eigendom was van de familie Weijs. In 1944 moest het ge-
zin evacueren. De Engelse manschappen gebruikten de boerderij vervolgens
als uitkijkpost over de Maas.

Presentatie/collectie: Het museum geeft een kort overzicht van de belangrijkste 
gebeurtenissen uit de periode 1933-1945 in de regio. Speciale aandacht krijgen
de Britse militairen die hier strijd hebben geleverd. De collectie omvat – naast
vele kleine voorwerpen en documenten – ongeveer vijftig in uniformen gesto-
ken etalagefiguren, voorzien van militaire uitrusting, die geplaatst zijn in 
zeven diorama’s. Een van de diorama’s is de reconstructie van een Engelse 
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observatiepost langs de Maas in 1944, zoals deze destijds ook in de boerderij
was gevestigd. De presentatie is tot stand gekomen met medewerking van 
Engelse oorlogsveteranen van het Royal Norfolk Regiment. De door Wim
Weijs bijeengebrachte collectie Fallschirmjäger is als bruikleen opgenomen in
de opstelling van het Oorlogsmuseum Overloon.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/7171

Bezoekersaantallen: gemiddeld 150 bezoekers per jaar.
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling.
Website: http://www.oorlogsmusea.nl/artikel/699/Expositie-’40-’45.htm

80 Streekmuseum Maaskant ’44, Grevenbicht
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2011
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het museum bevat de privécollectie van 

verzamelaar Roy Jacobs met historische voorwerpen uit de regio Westelijke
Mijnstreek/Maaskant in Limburg. Het jaartal in de naamgeving verwijst naar
het bevrijdingsjaar van de regio. Het museum is ondergebracht in de zestien-
de-eeuwse watermolen van Grevenbicht.

Presentatie/collectie: De verzameling bevat veel uniformen, uitrustingsstukken en
andere militaria, in hoofdzaak afkomstig uit de regio. Zo is er de originele staf-
kaart van majoor John Evans – betrokken bij de bevrijding van Susteren – het
motorblok van een in de regio neergestort Stuka en een helm van één van de
eerste Amerikaanse soldaten die voet hebben gezet op Limburgse bodem. 
De collectie bevat ook civiele voorwerpen.

Bezoekersaantallen: 2012: 302
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling.
Website: http://www.oorlogsmuseum.eu

81 Museum Oorlog in de Peel, Melderslo
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2000
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Het museum is het resultaat van de verzamel-

inspanningen van vader en zoon Pouwels uit Melderslo. Het doel van dit par -
ticuliere museum is om de herinneringen aan de oorlog in de regio, in het 
bijzonder de militaire strijd die geleverd is, in stand te houden. Het museum
besteedt ook aandacht aan de oorlogsvrijwilligers die na de oorlog naar Neder-
lands-Indië zijn uitgezonden. De collectie is ondergebracht in de Stichting
Museum Oorlog in de Peel.

Presentatie/collectie: De collectie van Museum Oorlog in de Peel bestaat vooral uit
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militaire voorwerpen, uniformen, wapens en munitie. De presentatie besteedt
extra aandacht aan de meidagen van 1940 en de strijd in de regio. Een groot
deel van de getoonde voorwerpen betreft schenkingen van inwoners uit de 
regio. De collectie omvat onder meer gebruiksvoorwerpen, surrogaten, per-
soonsbewijzen en textiel. Bijzondere objecten zijn een kookpot gemaakt van
aluminium, en een doopjurk en een siersprei gemaakt van parachutestof. 
Een aparte plaats in de expositie is ingeruimd voor de geschiedenis van de
onderduikplek ‘de Zwarte Plak’ en de hulp aan geallieerde piloten. In de op-
stelling staat een reservetank afkomstig van een vliegtuig, die later is gebruikt
als roeibootje.
Zie ook MusIP: http://www.musip.nl/musip/museums/6561

Bezoekersaantallen: 2012: 400
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Het museum heeft in 2012 een monument opgericht ter 

nagedachtenis aan de omgekomen bemanning van de Britse Lancaster, die op
26 mei 1943 bij Melderslo is gecrasht.

Website: http://www.oorlogindepeel.nl

82 Roerdriehoek Museum, Montfort
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2010
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: Eind september 1944 kwam het front in het

zuiden van Limburg tussen Nieuwstadt en Susteren bij de beek, de Vloed-
graaf, tot stilstand. Begin december liep de frontlinie langs de rivieren de 
Maas en de Roer. De Roerdriehoek, het Duitse bruggenhoofd tussen Roer-
mond-Maaseik-Geilenkirchen, was voor de geallieerden het laatste obstakel
voor een verdere opmars het Rijnland in. Het Roerdriehoek Museum richt
zich vooral op de gevechten in de regio in 1944, Operatie Blackcock en de aflei-
dingsaanval van de Amerikaanse 8e Tank Divisie voor de oversteek van de
Roer in Duitsland.
Het privémuseum van Roy Pfennings bevindt zich in het centrum van Mont-
fort, dat in de oorlog zwaar getroffen werd door bombardementen en gevech-
ten. Sporen van deze gevechten zijn nog te zien aan de gevel en spanten van 
de schuur waarin het museum is ondergebracht.

Presentatie/collectie: De collectie bevat in hoofdzaak verzamelde militaria: (mili -
taire) gebruiksvoorwerpen, uniformen, uitrustingsstukken, documenten en
foto’s.

Bezoekersaantallen: 2012: 150
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. Aan het Roerdriehoek Museum is ver-

bonden de educatiegroep ‘Oorlog in de Roerdriehoek’, die jaarlijks een aantal
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scholen in de regio bezoekt en voorlichting geeft over de strijd in de regio tij-
dens de oorlog.

Website: http://www.roerdriehoek.com

83 Expositie Luchtoorlog 1939-1945, Nederweert
Hoofdthema: 4. Militair, strijd en bevrijding
Opengesteld sinds: 2011
Geschiedenis, doelstelling en algemeen: De Stichting Luchtoorlog 1939-1945 doet

onderzoek naar de luchtoorlog boven Nederweert en omstreken. Op het ter-
rein van de in 1941 gebouwde De Daatjeshoeve is in een van de authentieke
schuren een permanente expositie ingericht. Johan Bloemers verzamelt al 
jarenlang onderdelen van vliegtuigen die tijdens de oorlog in de omgeving zijn
gecrasht. Zijn verzameling vormt de basis van de expositie. Van de gevonden
stukken wordt de herkomst uitgezocht en eventueel wordt er contact gelegd
met nabestaanden.

Presentatie/collectie: De expositie toont onderdelen van boven Nederweert en 
omgeving neergeschoten toestellen, zoals vliegtuigmotoren, zogenoemde
munitiedoorsnedes, persoonlijke bezittingen van vliegers, uniform- en uit-
rustingsstukken, en foto’s, politierapporten en andere documenten.

Bezoekersaantallen: 2012: 3500
Geregistreerd museum: nee
Overige informatie: Beperkte openstelling. In de directe omgeving bevinden 

zich een restant van een Duitse radarinstallatietype Truthahn en een gedenk -
teken voor omgekomen vliegtuigbemanningen.

Website: http://www.luchtoorlog-1939-1945.nl
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Gebruikte afkortingen

abmc American Battle Monuments Commission
anwb Koninklijke Toeristenbond anwb
avog Stichting Achterhoekse Vliegtuigwrak Opgravers Groep
bb Bescherming Bevolking
cbs Centraal Bureau voor de Statistiek
chgs Centrum voor Holocaust en Genocidestudies
cpn Communistische Partij Nederland
crash Stichting Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45
crm ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
dvv Directie Verzetsdeelnemers en Vervolgden (1979-1989, dvv)
dvvb Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen
eoh Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering woii
Expogé Landelijke (later Nederlandse) Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen uit 

de Bezettingstijd
fvm Fries Verzetsmuseum (tot 2012 Verzetsmuseum Friesland)
gac Grote Advies Commissie der illegaliteit
hbp Haagse Bunker Ploeg
hckw Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Ict Informatie- en communicatietechnologie
icodo Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen
icom International Council of Museums
knil Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
kvp Katholieke Volkspartij
kz Konzentrationslager
lo/lkp Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en Landelijke Knokploegen
MusIP Museum Inventarisatie Project
Nazi Nationalsozialist
nfr/vvn Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland
niod Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, niod Instituut voor oorlogs- holocaust 

en genocidestudies (vanaf 2010)
njr Nationale Jeugdraad
nmkv Nationaal Monument Kamp Vught
novm Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon
ns n.v. Nederlandse Spoorwegen
nsb Nationaal Socialistische Beweging
nvm Nederlandse Museumvereniging
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ocw ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
ogs Oorlogsgravenstichting
ohw Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering woii
ovcg Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen
ppr Politieke Partij Radicalen
raf Royal Air Force
rce Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
riod Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
sd Sicherheitsdienst
slo Stichting Leerplanontwikkeling
smv Stichting Samenwerkende Militariaverzamelaars
soto Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang
ss Schutzstaffeln
v1 Vergeltungswaffen 1
vvd Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
vvv Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
vma Verzetsmuseum Amsterdam
vmf Verzetsmuseum Friesland
vmh Vereniging Historische Militaria
vn Verenigde Naties
vws ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
wuv Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers
wvc ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
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Bronnen

archieven en collecties:

Nationaal Archief (na), Den Haag

– Archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) en taakvoorgangers: 
Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen (dvvb) 1946-1999, 
archiefnummer: 2.27.23

niod, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies (niod), Amsterdam

– niod Correspondentiearchief
– Tonen van de oorlog, werkarchief onderzoeksproject
– Dossier Collectieoverleg wo2 musea (2001-2009)
– Documentatie Collectie i en ii
– Krantenknipselcollectie kb i en ii
– Collectie brochures en pamfletten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (wvs), Den Haag

– Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering woii (eoh)

archieven van museale instellingen

– Airborne Museum ‘Hartenstein’, Oosterbeek
– Anne Frank Stichting, Amsterdam (afs)
– Fries Verzetsmuseum (Verzetsmuseum Friesland), Leeuwarden (fvm)
– Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen
– Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Groesbeek
– Nationaal Monument Kamp Vught, Vught
– Oorlogsmuseum Overloon, (Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon, Liberty Park)
– Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen) (ovcg)
– Verzetsmuseum Amsterdam (vma)
– Verzetsmuseum Zuid-Holland, Gouda
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audiovisuele archieven

– Beeldbankwo2.nl, Amsterdam
– Nederlands Instituut Beeld en Geluid, Hilversum, filmarchief
– Nationaal Archief, Den Haag, Fotocollectie
– Spaarnestad Fotoarchief, Den Haag

periodieken

– Anne Frank nieuws (digitale nieuwsbrief)
– Auschwitz Bulletin
– Crash Newsflash, een uitgave van de Stichting Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45
– Digitale Nieuwsbrief Nationaal Monument Kamp Vught
– Getekend Nieuws, uitgave voor vrienden van het herinneringscentrum Kamp Westerbork
– nieuws, bulletin van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
– Nieuwsbrief van Bevrijdingsmuseum Zeeland
– Nieuwsbrief Fort van de Democratie
– Informatiebulletin Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
– Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn
– Sta een ogenblik stil, museumbulletin Oorlogsmuseum Overloon
– Oorlogsdocumentatie, periodiek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (1945-1949)

geïnterviewde en geraadpleegde personen:

– Guido Abuys, conservator Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen 25 juli 2013.
– Joost van Bodegom, voorzitter Stichting Verzetsmuseum Friesland, Beetsterzwaag 28 juli 2012.
– Mariska de Boer, educatief medewerker Fries Museum/Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden 

11 oktober 2012.
– Tanja Bruggeman, voormalig waarnemend directeur Markt 12, Aalten 22 juli 2010
– J. Dijkman, bestuurslid en museumcoördinator Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum, 

Aalsmeerderbrug 6 april 2013.
– Erik van den Dungen, directeur Liberty Park, Overloon 7 juni 2012.
– Jeroen van den Eijnde, directeur Nationaal Monument Kamp Vught, Vught 4 augustus 2010.
– J. Dijkkamp, bestuurslid en museumcoördinator Crash Research in Aviation Society Holland 

’40-’45 (crash Museum), Aalsmeerderbrug 6 april 2013.
– Hans Groeneweg, hoofd Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden 11 oktober 2012.
– Liesbeth van der Horst, directeur Verzetsmuseum Amsterdam, Amsterdam 12 augustus 2012.
– Jan Hovers, directeur Airborne Museum ‘Hartenstein’, Oosterbeek 14 augustus 2013.
– Puck Huitsing, directeur Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering woii, ministerie van vws

(2005-2010), Amsterdam 12 augustus 2013.
– Bettie Jongejan, coördinator Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (ovcg), Groningen 26 juli

2012.
– Pieter Klaassen, Oorlogsmuseum Overloon, van 1970 tot en met begin 2012 collectiebeheerder

van het Oorlogsmuseum Overloon 6 juni 2012.
– Gerk Koopmans, Leeuwarden, conservator/directeur Verzetsmuseum Friesland (1986-2006),

Leeuwarden 11 februari 2010.
– Wiel Lenders, directeur Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Groesbeek 22 juli 2010.
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– Dirk Mulder, directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen 25 juli 2013.
– Ingrid Oud, voormalig projectleider MusIP van de Oorlog, Amsterdam 7 maart 2012.
– Cor Quist, voorzitter Stichting Atlantikwall Museum, Hoek van Holland 12 juli 2012.
– Harry F. Ruijs, directeur Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Leusden 4 augustus 2010.
– Chris Scholtens, verzamelaar, Museum Verzameling ’40-’45, Harkstede 26 juli 2012.
– Teresien da Silva, hoofd collecties Anne Frank Stichting, Amsterdam 27 oktober 2013.
– Hans Westra, algemeen directeur Anne Frank Stichting 1983-2010, Amsterdam 23 oktober 2013.
– Arthur Willemse, directeur Ars Longa Tentoonstellingen, Amsterdam 8 april 2010.
– Jan van Zijverden, hoofd educatie Fries Museum, Leeuwarden 11 oktober 2012.

De onderzoekers Kees Ribbens en Esther Captain hebben voor hun verkennend onderzoek 
Tonen van de Oorlog. Toekomst voor het museale erfgoed van de Tweede Wereldoorlog (2011) in het najaar
van 2010 en het voorjaar van 2011 in totaal 54 vertegenwoordigers van de oorlogsmusea en andere
betrokkenen bij het museale veld geïnterviewd. De geraadpleegde personen hebben toestemming
gegeven de interviews en de verslagen daarvan te mogen raadplegen voor dit onderzoek. Er is ook
toestemming verkregen voor inzage in de verslagen van regiobijeenkomsten met vertegenwoordi-
gers van de oorlogsmusea die in het kader van het onderzoek Tonen van de Oorlog werden gehouden
in Leeuwarden (16 december 2010), Middelburg (20 januari 2011) en Arnhem (27 januari 2011). 
Zie voor overzicht van door Ribbens en Captain geraadpleegde personen: Kees Ribbens en Esther
Captain, Tonen van de Oorlog, Toekomst voor het museale erfgoed van de Tweede Wereldoorlog (Amster-
dam 2011), p. 47-50. De publicatie is als pdf-document te downloaden: http://www.niod.knaw.nl/
documents/publicaties/tonenvandeoorlog.pdf (geraadpleegd 25 oktober 2013).
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Summary

A museum is first and foremost an appealing means of representing and giving in-
sight into the history of the Second World War while simultaneously making it
meaningful and fixing it in the collective memory. Each war and resistance muse-
um and remembrance centre in the Netherlands has its own character, with varied
presentations and diverse themes, differing per location. Over the years, the ap-
proach to the past, the substantive focus, and the representation have been subject
to change. These shifts can generally be connected with the history of the memo-
ry of the war, which in turn can take many forms and is constantly subject to
change. In a sense, one could argue that the dynamics of memory determine which
meaning is given to the history of the war, the available knowledge of the past, and
the questions asked.

War museums in the Netherlands face a turning point and will have to famil-
iarise themselves with new approaches. As the generation that lived through the
war passes away, on the memories of the 1940-45 period will be transferred in an-
other, more indirect way. The bond with the public is no longer as self-evident as
it was. New target groups have no ‘direct’ relationship with memories of the war.
For them, this period is truly the past. Other factors also play a role in the way in
which memories of the war are shaped, such as a strong focus on visualisation and
‘experience’ in a globalized popular culture; increasing mediatisation and digital-
izing of cultural heritage; a cultural sector involved with privatization, economic
competition and commercialization; increasing and conflicting interests of youth
education (school), an aging leisure economy and growing Euroscepticism and
populism, partly in response to a developing multicultural society. This alters the
relationship museums have to new audiences, inviting criticism of the ‘friends’ of
the past. Museums must respond to changing demands from the public and a
changing relationship with the past. New presentations will be based on new con-
cepts, in which authenticity, emotion, reconstruction, experience, visualisation,
staging and representation will be vitally important and which will allow archives,
collections and stories to be connected by using new digital technologies. In short,
museums will have to reinvent themselves, in terms of both content and design.
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In the post-war approach to the years of war and occupation, the museumisa-
tion of the war played a meaningful role in the culture of memory from the outset.
In the historiography, however, museumisation as a coherent whole has been un-
derstudied. In this research study, an historical perspective is taken to analyse how
museums have interpreted their tasks and roles over the years in a changing socie-
ty, and how the museumised account of the war has changed over time. Influential
factors in this have been the changing image of the war, the appropriation of the
past, the meanings it has been given by different commemorative groups, and the
influence of traditional and new actors.

Research into the history of the museumisation of the war in the Netherlands is
a recent development that continues to this day, but it is also one whose shadow
precedes it. That a significant present-day component is interwoven into this re-
search is also the result of the commissioning of this study, which was initiated by
the Frisian Resistance Museum in Leeuwarden, an independent part of the Fries
Museum. For the design of the new Frisian Resistance Museum, both museums
wanted to develop a conceptual approach, based on recent research, starting with
how the story of the war and the meaning of this episode could be passed on to fu-
ture generations in an appealing way. Factors such as a radically changing histori-
cal and museum culture, as well as changing insights into the representation of the
history of the war and the occupation, play a role in this. For this reason, the com-
mission for this study consisted of two parts: first, a study of the museumisation of
the war, from which this present publication stems, and, in addition, the delivery
of a blueprint for the substantive design of the museum presentation of the new
Frisian Resistance Museum. The result was the museum’s new permanent exhi-
bition, which opened in the autumn of 2013.

Starting from the central question of this research study – in what way is remem-
brance of the war shaped by the museum? – this study focuses on four distinct
themes within the museumisation of the war:

– the meaning of heritage, including material heritage, as presented in war 
museums;

– the political memory of the war, or the ‘message’ that is disseminated by the
museums;

– the local and regional significance of the museums;
– the changing representation of the war as it is shaped in concrete museum 

presentations.

Almost seventy years after its conclusion, there continues to be strong interest in
the Second World War and its presentation in museums in the Netherlands. This
research study inventoried the institutions that present themselves as war muse-
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ums. This includes museums that do not meet, or meet to an insufficient degree,
the meticulous norms set by the Central Statistical Office (cbs) and the Nether-
lands Museum Association (nmv). The inventory shows that the Netherlands has
no fewer than 83 museums that specialise in the history of the Second World War.
Of these, eighteen institutions are official ‘registered museums’. In 2012 these 83
Dutch war museums welcomed a total of 1.190.000 visitors. For the Anne Frank
House, this figure only includes the Dutch visitors. (The total number of visitors
to the Anne Frank House in that year alone ran to almost 1.2 million). Judging by
the figures for ten landmark war museums, public interest in war museums has in-
creased spectacularly in the period between 1996 and 2013: it has almost doubled.
Most museums (57 in total) receive no more than 10.000 visitors. Nonetheless,
one-third of all visitors visit a small, often local, war museum with a military focus.

The Second World War is the best documented and most accessible period in
Dutch history. For many years, the war museums allowed themselves to be guid-
ed by an unbridled passion for collecting everything that commemorated the war.
Due to the fact that for a long time the Overloon War Museum was the only ap-
pealing war museum in the Netherlands, it functioned as a kind of national depot
for objects and items from the war. The arrival of other war and resistance muse-
ums and remembrance centres at the beginning of the 1980s led to increasing
amounts of war-related material being collected on an organised basis in the
Netherlands, and collections were formed that were spread across the entire coun-
try. While museum depots became ever fuller, the museums lacked sufficient pro-
fessionalism and expertise in the area of collection management. Largely driven by
idealistic motives, they also did not make these aspects a high priority. Only grad-
ually did the institutions become convinced that having a collection also necessi-
tated sound management. When central government began to assume responsi-
bility for conserving the heritage of the war in the 1990s, the war museums received
more assistance with collection management and were persuaded to follow a more
balanced collection policy.

The collection constitutes a key pillar of museum design. The function of mu-
seum objects changed over time, however: increasing emphasis was put on the
meaning of objects as pieces of heritage. Objects were linked to an active process
of transfer and the conferral of meaning – meaning that contributes to the forma-
tion of a society or group’s identity. With this, an object has symbolic value in ad-
dition to its original practical or aesthetic value. Heritage involves interpretations
of the past and is subject to a continual process of analysis and decision. Constant-
ly shifting, it has a present-day political, social and cultural function and can here-
by be connected to the concepts of memory and identity.

Some museums arose as a result of the presence of a collection of objects from
the Second World War, others were founded based on idealistic and political con-
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victions: the presentation of the history of the war is often linked to a moralising
message. The lessons of the past became a key issue in the politics of remembrance.
At the end of the 1970’s and in the 1980’s, sociopolitical initiatives and organisa-
tions got a hold on the museumisation of the war. The history of the Second World
War was used to warn against alarming developments in society, such as right-
wing extremism and resurgent anti-Semitism. Many of the museums that exist to-
day were created in this period.

Contrary to popular belief, the government exerted powerful influence over the
cultural remembrance of the war. At the end of the 1980s, the government devel-
oped an active youth information policy. Priority was given to the educational im-
portance of museums, and information about the past had to be presented in rela-
tion to the present. Insight into the causes, background to and consequences of the
Second World War had to evoke awareness of ‘the dangers of fascism and racism
in our modern national and international society’. In the mid-1990s, government
policy was revised. Events and aspects from the period between 1940 and 1945 re-
lating to universal human rights were emphasised: freedom, democracy and equal-
ity as fundamental pillars of society. There was a focus on other commemorative
groups. The most important shift in direction was the emphasis on the commem-
oration and shaping of memories of the persecution and terror of the war at the
original sites. In particular, the former camps in the Netherlands (Westerbork,
Vught and Amersfoort), as well as, later, the Hollandsche Schouwburg (Dutch
Theatre) in Amsterdam, were given ‘national status’ and from then on have re-
ceived structural support from The Hague. In 2007, the East Indies Memorial Cen-
tre was added to this quartet.

In recent years, the moral-ethical message of Dutch cultural policy (partly
defined by European policy) disseminated by the government has increasingly fo-
cused on the area known as active citizenship. War museums are also expected to
contribute to the promotion of this message. It is remarkable that, at the same time,
the many Dutch war museums fulfil an important local and regional function. Par-
ticularly since the turn of the millennium, across the country, there has been an up-
surge in the number of small, private war museums. These museums have arisen
from relatively idiosyncratic, autonomous processes that do not always keep pace
with prevailing historical views or remain in step with the transnational discourse
of political memory, to which moral messages are usually linked. This develop-
ment of parallel globalisation and localisation, or ‘glocalisation’, is illustrative of
the rapid expansion and transformation of historical culture in recent decades.
There is a strong focus, in particular, on the military conduct of the war and the
Dutch, German and allied armed forces. The interest is in the relics of the aerial
war fought above the Netherlands, and especially in what remains of the (German)
defences. There is a steady increase in the number of Atlantic wall museums along
the Dutch coastline. The ‘recognised’ landmark war museums also tend to have lo-
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cal or regional content. With this, the appealing history of the surroundings and
local and regional memories are for the most part made complementary to national
memory. The large number of museums is indicative of a key characteristic of the
museumisation of the war in the Netherlands: there is significant fragmentation
and dynamism in the field of Second World War museums. The high degree of
fragmentation contributes to a multiform culture of memory, in which different
interpretations and meanings are attributed to the past. One possible negative con-
sequence of this might be a disintegration of memory.

In order to increase visitors’ involvement in the history of the war, the second
half of the 1990’s saw the rise of a new favourite form of transfer among landmark
war museums: emphasis on personal stories. This is still the situation today. The
public is able to identify with individual experiences and personal testimonies,
which, to an important extent, are still distant, factual history to the subjective
memories of individuals. Furthermore, there is the development that museums
are strengthening their function as memorials. ‘Museum commemoration’ is be-
coming an increasingly important instrument for keeping memories alive.

In today’s museum heritage practice, ‘authentic experience’ in particular seems
to be a keyword. Now that the war happened a longer time ago and eye-witnesses
are no longer able to tell their stories first-hand, there is, on the one hand, a strong
predilection for a new materialisation of memories – the experience of ‘real’ ob-
jects and ‘personal’ stories – and, on the other hand, a trend towards visualisation
and experience, in which reconstructions of the past are important. That is, in ad-
dition to the strongly individually-oriented historical experiences through contact
with authentic objects or original sites, there is the experience that is evoked by
means of a staged historical reality, with the help of directed narratives and recon-
structions. Emphasis is increasingly being put on giving the visitor the feeling of
‘experiencing’ the past. Sensorial and emotional experiences are stimulated in the
representation of the past. ‘Experience and perceive’ is the motto. Authenticity can
be created by presenting a story that is wrapped in historical representation. Repli-
cas, reconstructions or other interventions then determine the representation that
must lead to a better understanding of the past. Staged authenticity then takes the
place of material authenticity. Forms of presentation that are based on staging and
(re)constructions of the past seem to be more in keeping with the experiences of
the younger generation. When using new forms of presentation, museums have to
weigh up the pros and cons. After all, ‘experiencing the past’ does not always con-
tribute to the acquisition of knowledge and insight or give cause for reflection. But
the question also arises as to how far we can go when evoking experiences of a high-
ly charged period of history. When are moral-ethical boundaries crossed? There is
a precarious balance between well-considered education and information on the
one hand, and emotion and sensation on the other.

Another process that exerts a powerful influence on museum practice is the rap-
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id development in the area of digitalisation and interactive and multimedia appli-
cations. The applications are not limited to collection management and museum
presentations, but also mean that museums are increasingly communicating with
their ‘visitors’ beyond the museum itself. Virtual online exhibitions and the pro -
vision of databases of pieces in the collection are popular: applications off er the
public information and strengthen interest in the theme of war and occupation.
Nevertheless, there is little chance that they will replace the ‘physical’ museum.
This is because, as a result of advancing technical developments, demand for ‘tan-
gible’ experiences of authenticity appears only to be increasing. The museum
off ers contact with authentic objects, sometimes at the original sites. By using con-
vincing historical staging – whether or not this includes artificial interventions and
creative representations – the museum can evoke (the suggestion of) authenticity.
Ultimately, it is in this confrontation, this experience of authenticity, that a muse-
um’s uniqueness lies.

Furthermore, an important development is that museums are an increasingly
emphatic part of the culture of leisure. It is expected that in addition to offering in-
formation and insights, a visit to a museum – even when it concerns a theme such
as war and occupation – will also be relaxing and recreational. The popularity of
heritage tourism – visiting memorial sites – has increased over the years, and this
off ffers interesting economic opportunities. Responding to today’s ‘experience
economy’, museums seek increasing cooperation with the private sector, and with
the tourism sector in particular. Concepts such as marketing, market orientation,
the profit principle and cultural entrepreneurship are also established in the war
museum sector.

The expectation is that for the time being, the history of the Second World War
will continue to speak powerfully to the imagination. One significant element
herein is the present-day meaning attached to this period of the past. In a fluid and
multiform culture of memory, the period between 1940 and 1945 has remained,
above all, a moral reference point: this history gives meaning to the here and now,
and – indirectly – also to the future. In recent years, the memory of war has been
increasingly linked to attention to universal human rights themes, and this can be
expected to continue in future. In this context, the issues are ones of universality
and globalisation; at the same time however, the focus on universal values is linked
with concrete, imaginable, local and personal histories. It should be nontheless
noted that within the branch of war museums, the traditional ‘collection-museum’
has persisted. At the same time, in Dutch museum presentations the significance
of the theme of resistance is weakened by the increasing focus on the Holocaust.
Conversely, the focus on military warfare, in the form of the ‘museum experience’,
has in recent years seen a significant resurgence.

Memories of the Second World War, in all its forms of expression and rituals,
are deeply rooted in our society. With their presentations, the war museums in the
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Netherlands constitute an appealing expression of historical culture. They keep
the past alive and contribute to the historical consciousness of this formative
episode. The museums have their own narratives, in which the historical events,
with their dilemmas, personal choices, emotions, drama and perceptions, are 
addressed in diverse ways. In museums, the story of the war is passed on by and 
for generations that did not personally live through the war. They have their own
(indirect) memories, their own interpretations, and their own depictions of that
past. These are, for the children and grandchildren of victims, collaborators and
bystanders (most Dutch), sometimes disputed just as fervently as they were in the
initial post-war period. This is indicative of a key characteristic of ‘the war in the
museum’, and the museum as a battlefield in a memory war: depictions of it are 
inevitably subject to the dynamics of memory.

459





Register

personen, geografie, 
organisaties en instellingen

Aalsmeerbrug 193-194, 205, 338, 339, 397
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Het onderzoek De oorlog in het museum is een gezamenlijk project van Het Fries
Museum en de Universiteit van Amsterdam, en is uitgevoerd in aansluiting op het
nwo-onderzoeksprogramma Dynamiek van de Herinnering. Het programma
stelt de vraag centraal hoe de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog zich heeft
ontwikkeld en zich mogelijk zal ontwikkelen en welke plaats materiële en imma-
teriële overblijfselen daarin innemen. 

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door:
– Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (icg)
– Fries Museum/Stichting Verzetsmuseum Fryslân
– Je Maintiendrai Fonds
– Stichting Friesland 1940-1945
– Stichting Sneek 1940-1945
– niod, Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies







DE OORLOG in het museum
Herinnering en verbeelding

De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog is onverminderd sterk aan-
wezig en de jaren ’40-’45 dienen nog altijd als een moreel referentiepunt voor
de huidige samenleving. De herinnering aan de oorlog wordt vormgegeven
in tal van oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra: van het Anne
Frank Huis, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Fries Ver-
zetsmuseum tot het Oorlogsmuseum Overloon. Bijna 70 jaar na de oorlog
komen er nog altijd oorlogsmusea bij. 
In een dynamische herinneringscultuur is het gepresenteerde beeld van

de oorlog veranderlijk. Nu er nog maar weinig mensen zijn, die de jaren 
1940-1945 persoonlijk hebben meegemaakt, veranderen ook de presentatie-
vormen. Het verhaal van de oorlog wordt nu overgebracht aan een geïnteres-
seerde generatie die verder af staat van de meest indringende episode uit de
Nederlandse geschiedenis.

De oorlog in het museum analyseert de
geschiedenis van de musealisering 
van de Tweede Wereldoorlog, geeft
inzicht in het huidige museale veld
en werpt een blik in de toekomst. 

Erik Somers is als historicus verbon-
den aan het niod. 
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