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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

31

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.
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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.



in
d

ex
ci

jf
er

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.

0 4 8 12 16 20 24 aantal musea

aantal
bezoekers

100.001

50.001–100.000

25.001–50.000

10.001–25.000

2.501–10.000

1.001–2.500

0–1000

geregistreerde oorlogsmusea

niet-geregistreerde oorlogsmusea



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.
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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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