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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


