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Abstract

The scientific emancipation of World War II-related archaeology and the importance of soci-

etal commitment: a response to Ivar Schute

In his response to Ivar Schute’s paper on Second World War-related archaeology in the Neth-

erlands, Martijn Eickhoff criticizes Schute’s predominantly positivist approach that focuses

exclusively on material traces of ‘what actually happened’. In addition Eickhoff stresses the

importance of developing an interdisciplinary approach among archaeologists and historians

prior to the start of excavation projects. Only through this combined effort can archaeological

excavations contribute to our understanding of the way societies and communities through

time deal with (and try to make sense of) experiences related to war and mass violence.
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Ivar Schute beschrijft in zijn heldere arti-
kel de recente, belangwekkende ontwik-
kelingen binnen het archeologisch onder-
zoek naar de Tweede Wereldoorlog. Hij
onderscheidt daarbij twee specifieke on-
derzoeksterreinen: de archeologie van
concentratiekampen, in het bijzonder
Westerbork en Sobibór, en de conflict-ar-
cheologie, die zich toespitst op slagvelden

zoals bijvoorbeeld de Grebbeberg. Schu-
te’s artikel kent twee kernthema’s: de ver-
houding tussen archeologie en de monu-
mentenwet, en de verhouding tussen de
wetenschappelijke disciplines archeologie
en geschiedschrijving. De nadruk ligt,
zoals de titel al aangeeft, op de emancipa-
tie van het archeologisch onderzoek naar
de Tweede Wereldoorlog als volwaardige
wetenschap, losgekomen van een door de
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monumentenwet ingegeven ‘reactive res-
ponse to urban planning’. Tegen deze ach-
tergrond is zijn artikel primair te begrij-
pen als een oproep tot intensievere sa-
menwerking tussen archeologen en histo-
rici. Schute bepleit de opzet van ‘door
wetenschappelijke vraagstellingen gericht
synthetiserend onderzoek’. Samenwer-
king acht ik, als historicus gespecialiseerd
in de historische cultuur van oorlog en
massaal geweld eveneens onmisbaar. Het
is echter de vraag in hoeverre Schute in
zijn artikel, dat te beschouwen is als een
weerslag van de huidige WOII-archeologi-
sche praktijken in Nederland, daartoe ge-
schikte handvatten levert. Debet hieraan
is de door de auteur gehanteerde, nogal
hermetische opvatting van de archeologi-
sche onderzoekscyclus, waardoor er pas in
de slotfase, en dus eigenlijk te laat, ruimte
is voor interdisciplinaire vraagstellingen.
De maatschappelijke dimensie van de ar-
cheologie wordt in deze opvatting boven-
dien gereduceerd tot het met het publiek
delen van opgravingsdocumentatie.

Archeologisch onderzoek met betrek-
king tot concentratiekampen en slagvel-
den heeft in zijn algemeenheid meerdere
maatschappelijke functies: 1. justitie on-
dersteunen bij bewijsvergaring１; 2. aan
overlevenden en nabestaanden informa-
tie verschaffen over het lot van de slacht-
offers２; 3. de herinnering aan geweld en de
slachtoffers daarvan levend houden en zo

in het bijzonder een bijdrage leveren aan
educatie; 4. informatie leveren voor de
ontwikkeling van monumentenzorg; 5.
een impuls geven aan wetenschappelijke
kennisvorming.３ De verschillende functies
versterken elkaar niet vanzelfsprekend en
kunnen zelfs op gespannen voet met el-
kaar staan; een piëteitsvolle omgang met
de slachtoffers kan de kennisvorming bij-
voorbeeld in de weg staan.

Tegen de achtergrond van deze vijf
functies zal ik in deze reactie een kritische
analyse geven van het recente archeolo-
gisch onderzoek naar de Tweede Wereld-
oorlog. Ik concentreer me daarbij op de
opgravingen in Sobibór – de plek waar
ten minste 34.295 Nederlandse Joden zijn
vermoord – en de informatievoorziening
hierover in Nederland. De directe aanlei-
ding is persoonlijk. In november 2015 nam
ik namens het NIOD deel aan de Polenreis
van het Nederlands Auschwitz Comité en
bezocht onder meer Sobibór.４ Ik zal mij
baseren op mijn ervaringen daar ter plek-
ke, alsook op de in 2015 in het Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork georga-
niseerde expositie ‘Sobibór – Het Geheu-
gen van de Grond’５, op het sinds februari

1 K. Juhl, The contribution by (forensic) archaeolo-
gists to human rights investigations of mass graves
(Stavanger 2005). Vergelijk met: N. Marquez-Grant
en L. Fibiger ed., The Routledge handbook of archaeo-
logical human remains and legislations. An internatio-
nal guide to laws and practice in the excavation and the
treatment of archaeological human remains (Oxon/
New York 2011).
2 Zie bijvoorbeeld: T. de Witte, Op een onbekende
plaats begraven. De April-Meistakingen van 1943, een
onderzoek naar oorlogsvermissing (Leeuwarden 2009).

3 Lezing van B. Hausmaier, ‘Den Terror ergraben.
Was soll, kann und darf eine Archäologie des natio-
nalsozialistischen Lagersystems?’, Tagung Archäolo-
gie und Krieg II, Halle 26.-27.11.2015. Vergelijk met: A.
González-Ruibal, ‘Time to destroy. An archaeology of
supermodernity’, Current anthropology 49.2 (2008)
247-279.
4 Voor deze reis, zie: http://www.auschwitz.nl/nac/
activiteiten/reis-naar-auschwitz (geraadpleegd 17
maart 2016).
5 De expositie liep van 18 oktober 2015 tot 3 januari
2016, zie: http://www.kampwesterbork.nl/museum/
tentoonstellingen/sobibor/index.html (geraadpleegd
17 maart 2016).
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2016 in Nationaal Monument Kamp Vught
te ervaren ‘Virtueel bezoek aan Sobibór’６

en verder op recente interviews met
Schute in diverse media.

De archeologie van Sobibór nader
beschouwd

Zand vliegt in de verte letterlijk door de
lucht, als de groep deelnemers aan de Po-
lenreis van het Nederlands Auschwitz Co-
mité, net uitgestapt uit de touringcar, op
het perron van Sobibór de omgeving op
zich in laat werken. ‘Ze wroeten in ons
verleden,’ aldus de meegereisde rabbijn.
Terwijl de groep, waarvan het merendeel
bestaat uit tweede en derde generatie-
slachtoffers, zich in beweging zet richting
de gedenkheuvel om er het kaddisj – een
joods gebed – te reciteren, bloemen neer
te leggen, kaarsjes aan te steken, en de
namen van de vaak tientallen ter plaatse
vermoorde verwanten te noemen, kijken
de archeologen niet op of om. Dat is best
begrijpelijk. Er wordt immers werk verzet.
Veel van deze archeologen zijn vrijwilli-
gers en komen uit dorpen in de omgeving;
ze spreken hoogstwaarschijnlijk geen En-
gels. Langs de toegangsweg zijn algemene
informatieborden geplaatst die informatie
geven over de geschiedenis van het kamp
en het archeologisch onderzoek dat hier
in eerdere jaren plaats vond. In de toe-
komst zal bij het kamp een nieuw herin-
neringscentrum verrijzen waarvan de ar-
cheologische site integraal deel zal uitma-
ken. Volgens een voorlopig rapport van
het Poolse archeologisch bedrijf Sub Terra

was de leidende vraagstelling bij de opgra-
ving van 2012 het maken van een terrein-
verkenning ‘in order to choose a site for a
new small museum building, a visitors’
centre, together with the necessary car
park, water, sewage and electricity facili-
ties’.７ Het gaat hier dus om archeologie als
‘reactive response’ op bouwplannen in
dienst van herdenking en herinnering.

Als principieel voorstander van arche-
ologisch onderzoek naar de Tweede We-
reldoorlog gaf het op locatie langs elkaar
heen manoeuvreren van archeologen en
nabestaandenme toch een ongemakkelijk
gevoel. Van wie ‘is’ deze plek eigenlijk?
Van de directe nabestaanden van de
slachtoffers, waarvan een deel er een ze-
kere nabijheid tot hun vermoorde ver-
wanten ervaart? Van de archeologische
wetenschap die, in weerwil van het nazi-
streven alle sporen uit te wissen, overtui-
gend is geslaagd de structuur van het ver-
nietigingskamp bloot te leggen en de
werking ervan te reconstrueren? Hoe
communiceren de verschillende belang-
hebbenden met elkaar? De langs de toe-
gangsweg geplaatste algemene informa-
tieborden schieten, hoe goed bedoeld
ook, als overdrachtsmiddel voor archeolo-
gische kennis te kort. Het bleef mij name-
lijk onduidelijk wat ik nu eigenlijk had ge-
zien in de openliggende opgravingsput
(die deels tegen weersinvloeden was be-
schermd door een partytent en landbouw-
plastic).

Terug in Nederland bezocht ik de expo-
sitie ‘Sobibór – Het Geheugen van de
Grond’ in het Herinneringscentrum

6 Deze virtuele ‘expositie’ loopt van 30 januari 2016
tot 30 december 2016, zie: http://www.nmkamp-
vught.nl/virtueel-bezoek-aan-sobibor/ (geraadpleegd
17 maart 2016).

7 W. Mazurek, ‘Preliminary report on the archaeo-
logical excavation research conducted on the site of
the former Nazi-German extermination camp in Sobi-
bór, July-August 2012’, zie: http://sobibor.info.pl/wp-
content/uploads/2014/03/Report-by-W.Mazurek-
Summer-2012.pdf (geraadpleegd 17 maart 2016).
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Kamp Westerbork, in de hoop meer over
het archeologisch onderzoek in het kamp
te weten te komen. De tentoonstelling, die
liep tot januari 2016, werd georganiseerd
door het herinneringscentrum in samen-
werking met de Provincie Gelderland, Sub
Terra, de Stiftung Polnisch-Deutsche Aus-
söhnung, de Poolse archeoloog/consul-
tant Wojciech Mazurek en de historicus
en voormalig directeur van het museum
Sobibór Marek Bem. De expositie geeft
een overzicht van de grootschalige arche-
ologische werkzaamheden in het vernieti-
gingskamp in de periode 2001-2014: in
deze dertien jaar zijn er meer dan 4.500
grondboringen gedaan, rond de 2.000
structuren geïdentificeerd en 20.000 ob-
jecten gevonden.８ Een getekende recon-

structie, op basis van archeologisch on-
derzoek, van het kampterrein in de zomer
van 1943 vormt de kern van de expositie.９

De tentoonstelling bestaat verder uit een
samenstel van opgravingstekeningen en
opgravingsfoto’s. Ook wordt een luchtfoto
uit 1944 getoond. Verder zijn er plastic
vondstzakjes met daarin een foto van
een opgegraven object, inclusief een be-
knopte vondstbeschrijving. Het betreft
onder andere munten, glas, sieraden, aar-
dewerk, horloges, knopen, een condoom
en een vingerhoed. Daarnaast zijn er ar-
cheologische verslagen te lezen van An-
drzej Kola (2001) en Wojciech Mazurek
(2012), zo ook de verklaring van de Oe-
kraïense bewaker Iwan Michajlovitsj
(1943), een verhoor van de in Sobibór
werkzame SS’er Kurt Bolender (1962) en
een verslag van de ex-gevangene Jacub

Deelnemers aan de Polenreis van het Nederlands Auschwitz Comité bij de gedenkheuvel in Sobibór

Foto auteur

8 Het praktische opgravingswerk werd verricht door
bewoners van omliggende dorpen, terwijl er op de
achtergrond ook vertegenwoordigers van Polen, Is-
raël, Nederland en Slowakije bij betrokken zijn.

9 Deze reconstructie is opvallend genoeg aangeduid
als ‘mogelijke situatie’.
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Biscupicz (ongedateerd). Ook zijn er drie
reproducties van plattegronden geëxpo-
seerd, getekend door respectievelijk Mi-
chajlovitsj, Bolender en Biscupicz. Het
gaat hier om uiterst intrigerende histori-
sche documenten, die veel vragen oproe-
pen over beleving, herinnering en verwer-
king; door Schute worden ze in zijn arti-
kel, met een verwijzing naar Caroline
Sturdy-Colls, afgedaan als incorrect en on-
volledig.１０

Marek Bems verantwoording van het
opgravingsproject werd in de expositie
uitvoerig geciteerd en het loont zich deze
te lezen omdat het de Rankeaanse ver-
wachtingen expliciet maakt, die aan de
kamparcheologie worden gekoppeld:

De geschiedenis van het nazivernieti-
gingskamp in Sobibór heeft nog vele
geheimen. De archeologische werk-
zaamheden die in de jaren 2000-2011 op
het terrein van het voormalige kamp
werden uitgevoerd en die voor de toe-
komst worden gepland, zullen misschien
een tipje van de sluier kunnen oplichten
en ons tonen ‘hoe het werkelijk was’.
Deze kennis brengt ons nog dichter bij de
waarheid over Sobibór. Het nazivernieti-
gingskamp heeft – hoe onvoorstelbaar
ook – werkelijk bestaan. Er waren al
opgetekende herinneringen, boeken en
getuigenverklaringen van de enkele
overlevenden en betrokkenen, maar ook
de grond heeft een geheugen. Door het
onderzoek vinden we structuren en
voorwerpen die ook een verhaal vertel-

len. Het Sobibór van toen blijft voor ons
ontoegankelijk, maar we kunnen het
verhaal steeds beter vertellen en dat
brengt ons een stap verder bij de her-
denking van een geschiedenis, die we
nooit mogen vergeten.１１

Het is een complexe tekst, waarin archeo-
logie en herinnering naast elkaar staan, en
waarbij archeologie, voortbouwend op
historische bronnen en gebruikmakend
van het ‘geheugen’ van de ‘grond’, voor
zichzelf kan spreken. Onderzoeksvragen
– zelfs niet als die gerelateerd zijn aan
het afbakenen van een geschikte locatie
voor een nieuw museum – lijken niet
noodzakelijk, omdat de archeologie ons
kennelijk alleen als methode al dichter
bij ‘de waarheid’ brengt. Het levert daar-
mee ook nog eens een bijdrage aan het
herdenken van het verleden.

Hoe productief is deze positivistische
claim van de archeologie op ‘werkelijk-
heid’-kennis en, in het kielzog daarvan,
een ‘beter’ gefundeerde herdenking?
Maakt de expositie de belofte van minder
afstand tot het verleden wel waar? Voor-
opgesteld dient te worden dat er met de
opgravingen belangrijke resultaten zijn
geboekt: het lokaliseren van de zoge-
naamde ‘Himmelfahrtstraße’, de gaska-
mers en grafkuilen, en het verzamelen
van een imposant aantal persoonlijke be-
zittingen. De archeologie, zoals geëxpo-
seerd in Westerbork, blijft echter ‘hangen’
op deze zelfde ‘structuren en voorwerpen’.
Tekenend is de foto van een opgravings-
put in kamp 3, die nogal beknopt is om-

10 Vergelijk met: C. Sturdy Colls, Holocaust archaeo-
logies. Approaches and future directions (Cham 2015)
117-119. Zie ook: G. Lillehammer, ‘Making them draw.
The use of drawings when researching public attitu-
des towards the past’, in: M.L. Stig Sørensen en J. Car-
man ed., Heritage studies. Methods and approaches
(Londen/New York 2009) 253-269.

11 Vergelijk met: M. Bem, Sobibor extermination
camp 1942 - 1943 (Amsterdam 2015) 359-360. Zie ook:
M. Bem en W. Mazurek, Sobibór archaeological re-
search conducted on the site of the former German
extermination centre in Sobibór 2000-2011 (Warschau
2011) 5-14.
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schreven is als ‘skeletgraven – kamp III
(2014)’. Een van de skeletten op de foto
heeft evident een kogelgat in de schedel,
maar toelichting wordt verder niet gege-
ven, behalve dat elders is vermeld dat La-
ger III de plek is van ‘vergassing en lijken-
verbranding gedeporteerden’. Hoe ver-
houdt deze opgravingsput zich tot het
door Schute aangehaalde uitgangspunt
dat de Joodse Halacha, die het ruimen
van begraafplaatsen verbiedt, gerespec-
teerd dient te worden? Wat hield het
handhaven van deze Halacha in de prak-
tijk eigenlijk in? Mochten er bijvoorbeeld
grondboringen gedaan worden in massa-
graven en, zo ja, wat gebeurde er na afloop
met de naar bovengehaalde as? Op de ge-
schiedenis van het herdenken op locatie

en de herinrichtingsactiviteiten in het ka-
der daarvan gaat de expositie echter nau-
welijks in.１２ Hoe kan een betere topogra-
fische kennis van het kampterrein een bij-
drage leveren aan de ‘herdenking van een
geschiedenis’? De vraag wordt in de expo-
sitie niet gesteld en lijkt er ook niet toe te
doen. Tekenend voor de in het algemeen
naar binnen gekeerde visie, is dat de ten-
toonstelling uitsluitend foto’s van archeo-
logen laat zien, terwijl andere bezoekers
en betrokkenen buiten beeld blijven.

Afbeeldingen van voorwerpen spelen
een centrale rol in de expositie, zonder
dat hun huidige verblijfplaats – en dus
ook de huidige eigenaar, te weten de staat
Polen – wordt vermeld.１３ In de expositie
worden de objecten zonder enige thema-

Archeologische attributen in de expositie ‘Sobibór – Het Geheugen van de Grond’
Foto auteur

12 Voor een overzicht, zie: K.C. Berkhoff, ‘Sobibor’, in:
M. de Keizer enM. Plomp ed., Een open zenuw. Hoe wij
ons de Tweede Wereldoorlog herinneren (Amsterdam
2010) 497-506.

13 Wel is er een pan tentoongesteld, die door een
nabestaande tijdens een bezoek aan Sobibor is mee-
genomen, maar waarvan herkomst en gebruik geheel
onduidelijk is.
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tische indeling op traditioneel archeologi-
sche wijze beschreven, met de nadruk op
herkomst en verspreiding. Een bronzen
Bonnier-vignet, dat op een handtasje vast-
genaaid heeft gezeten, vormt aanleiding
om in te gaan op de geschiedenis van de
betreffende winkelketen. Van een tube
tandpasta van het merk Kolynos wordt
vermeld dat een soortgelijke tube ook in
Westerbork is opgegraven. Geen woord
over de mogelijke betekenis van deze ob-
jecten voor de slachtoffers, die tijdens hun
transport waarschijnlijk nog hoopten er-
mee hun gevoel van beschaving en eigen-
waarde in stand te kunnen houden. Een
opgegraven condoom krijgt het bijschrift
‘de oudste condoom?’. Dit is evident on-
juist, terwijl ook wordt nagelaten de vraag
te stellen of het hier wellicht om een da-
der-object gaat.

De tentoonstelling volgt hiermee dui-
delijk het onderzoek van Schute, zoals ge-
publiceerd in het RAAP-rapport Compari-
son of artifacts from Camp Westerbork and
Sobibor uit 2013. Schute verwijst hierin
naar Isaak Gilead, Yoram Haimi en Woj-
ciech Mazurek die in 2009 over de in So-
bibór opgegraven voorwerpen stellen:
‘Such artifacts are essential in studying
the material culture of the Jewish commu-
nities that were eliminated in the extermi-
nation centres.’Maar vervolgens constate-
ren zij ook: ‘Children and adults alike are
attracted by artifacts and their role and
significance in teaching and education is
essential.’１４ Voor Schute lijkt dit huidige
‘effect’ van voorwerpen het zwaarst te we-

gen. In een aflevering van het KRO-pro-
gramma ‘De Reünie’ stelt hij:

Ik denk dat het wezenlijk van belang is
om deze resten te tonen. Deze objecten
hebben een enorme impact, ook op jonge
mensen. Dat zie je gewoon, hiermee kun
je eigenlijk het verhaal vertellen. Als je
die resten niet hebt, is het toch een beetje
het verhaal van de abstractie van de grote
getallen. [ . . . ] Maar als je een naamplaat-
je hebt van een zesjarig kind dat hier in
die gaskamers is geëindigd, en je nu die
resten van die gaskamer ook nog eens
kan laten zien, dan komt het verhaal
binnen, omdat het verhaal dan persoon-
lijk wordt [ . . . ] Dat terugbrengen naar
eenmenselijke proportie [ . . . ] ik denk dat
dat heel belangrijk is.１５

In een interview in het Auschwitz Bulletin
bouwt Schute op deze uitspraken voort en
legt hij een link tussen ‘emoties en arche-
ologische waarneming’. Hij stelt: ‘Dichtbij
komt de emotie zeker in die archeologi-
sche vondsten waar een verbinding met
de mensen, van wie de vondsten geweest
zijn, gelegd kan worden.’１６

Deze benadering sluit onmiskenbaar
aan bij de huidige, vaak vluchtige emotie-
cultuur, maar er zijn andere voorbeelden
die aantonen dat er met betrekking tot
archeologische vondsten in concentratie-
kampen meer mogelijk is. In Duitsland is
de Gedenkstätte Buchenwald sinds het
begin van de eenentwintigste eeuw toon-

14 I. Schute, Comparison of artefacts from Camp Wes-
terbork and Sobibor. Establishing research potential
(campaign autumn 2013) (Leiden 2013) 7; I. Gilead, Y.
Haimi en W. Mazurek, ‘Excavating Nazi extermina-
tion centres’, Present pasts I (2009) 10-39.

15 KRO De Reünie. Hoe klasgenoot Ivar de gaska-
mers van Sobibor ontdekt (30 april 2015) zie: http://
www.npo.nl/hoe-klasgenoot-ivar-de-gaskamers-van-
sobibor-ontdekt/30-04-2015/WO_KRO_850329 (ge-
raadpleegd 17 maart 2016).
16 H. Sarfatij, ‘Het zijn sacrale plekken, de kampen;
interview met de Nederlandse archeoloog in Sobibor’,
Auschwitz bulletin 60.1 (2016) 26-28, aldaar 28.
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aangevend bij het exposeren van objecten
verkregen via concentratiekamp-archeo-
logie. Gepoogd wordt de geschiedenis
van deze objecten en hun gebruikers,
met behulp van ‘geeigneten Fragestellun-
gen’ terug te volgen, en te relateren aan
specifieke situaties in het kamp.１７ Ronald
Hirte heeft daartoe objectgroepen onder-
scheiden op basis waarvan relevante as-
pecten van de geschiedenis van het
kamp verteld kunnen worden. Het betreft
onder andere voorwerpen die gerelateerd
zijn aan de kampstructuur, de directe om-
geving van het kamp, werk, medicijnen,
hygiëne, voedsel, sieraden, religie, kinde-
ren en namen.１８ Een ander voorbeeld laat
zien hoe objecten met betrekking tot de
jodenvervolging bij nabestaanden en ach-
terblijvers meer dan emotie, namelijk af-
fectie kunnen oproepen. Het betreft een
uitzending van ‘Brandpunt’ in 2012, geti-
teld ‘Het gestolen leven van Lea’.１９ De aan-
leiding is de vondst in Sobibór van een
metalen naamplaatje met daarop gegra-
veerd: ‘Lea Judith de la Penha 11-5-1937
Amsterdam’. In het programma wordt
een vrouw – Lies Dijkstra – opgespoord
die Lea en haar familie kende, verhalen
over hen weet te vertellen en, zo blijkt,
heel haar leven voorwerpen, waaronder
foto’s, met betrekking tot de familie De la
Penha heeft bewaard en gekoesterd. In de
expositie in het Herinneringscentrum
Westerbork wordt wel een afbeelding

van het naamplaatje getoond, maar de
toelichting blijft veel dichter bij de locatie
en het object zelf: vermeld wordt slechts
dat Lea Judith op 9 juni 1943 in de gas-
kamers van Sobibór om het leven kwam
samen met haar ouders en dat haar
ouders het plaatje waarschijnlijk hadden
laten maken uit vrees haar kwijt te raken
in Oost-Europa.

De expositie ‘Sobibór – Het Geheugen
van de Grond’ in het Herinneringscen-
trum Kamp Westerbork was een gemiste
kans omdat het de potentie van de arche-
ologie van de TweedeWereldoorlog onbe-
nut liet om een veelheid aan perspectie-
ven en vormen van betrokkenheid, zo ook
de historische transformaties daarvan, te
tonen.

De tentoonstelling in Westerbork is
niet de enige recente Nederlandse exposi-
tie over Sobibór. Sinds februari 2016 is het
mogelijk een ‘virtueel bezoek aan Sobibór’
te brengen in Nationaal Monument Kamp
Vught. Een virtuele reconstructie van So-
bibór als functionerend vernietigings-
kamp is op zich zelf een goed initiatief,
zeker gezien het toenmalige Duitse stre-
ven de geschiedenis ervan te beroven van
iedere vorm van representatie. Maar de
nieuw ontwikkelde virtuele presentatie
schiet ernstig tekort wat betreft de verant-
woording inzake de gevolgde werkwijze.
Ervan uitgaande dat er door de ontwikke-
laars van de virtuele presentatie gebruik is
gemaakt van de beschikbare gegevens (ar-
cheologie, luchtfoto’s en getuigenverkla-
ringen) over de inrichting van Sobibór,
blijft de gemaakte interpretatie daarvan
in nevelen gehuld. Zowel de vereiste zorg-
vuldigheid in het exploratief gebruik van
dit relatief nieuw medium als het gegeven
dat Holocaust-ontkenners gebruik kun-
nen maken van een mogelijk gebrek aan

17 Zie: http://www.buchenwald.de/625/; http://
www.buchenwald.de/1290/; http://www.buchen-
wald.de/fileadmin/buchenwald/fundstuecksamm-
lung/index_findbuch.html (geraadpleegd 17 maart
2016).
18 R. Hirte, Offene Befunde. Ausgrabungen in Buchen-
wald. Zeitgeschichtliche Archäologie und Erinnerungs-
kultur (Weimar 2000) 32-54.
19 http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2012/afleverin-
gen/09-12-2012/fragmenten/het-gestolen-leven-van-
lea (geraadpleegd 17 maart 2016).
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nauwkeurigheid, maken dit een zorgwek-
kende poging om museumbezoekers iets
extra’s te bieden.２０

Archeologie versus geschiedenis en

het belang van maatschappelijk
engagement

De boven geconstateerde problematische
‘neerslag’ in het Nederlandse museale
landschap van het archeologisch onder-
zoek in Sobibór, maakt het relevant en
urgent na te denken over de rol van de
Holocaust-gerelateerde geschiedweten-
schap. Daarin is de archeologie namelijk
opvallend absent. Het in 2012 verschenen,
door Dan Stone geredigeerde methodi-
sche overzichtswerk The Holocaust and
historical methodology bevat bijvoorbeeld
geen verwijzing naar de archeologie. Het-
zelfde geldt voor het in 2015 verschenen,
door Frank Bajohr en Andrea Löw geredi-
geerde Der Holocaust. Ergebnisse und neue
Fragen der Forschung.２１ Opvallend genoeg
zijn de Holocaust Studies, zich baserend
op historisch bronnenmateriaal, vaak
evenzeer als het archeologisch onderzoek
naar de Tweede Wereldoorlog, op feiten
gericht. Dan Michman verwoordde het in
2009 als volgt: ‘[T]he study of the Holo-
caust is dominated to a large extent by
the positivist approach, and within the
latter by political and bureaucratic histo-

ry, which places a strong emphasis on
facts recorded in archival documents.’２２

Het is juist dit gedeelde empirische ka-
rakter dat de toenadering tussen de arche-
ologie en de geschiedschrijving in de weg
zit; het ‘getrennt marschieren’ van de dis-
ciplines leidt, zo is gebleken, niet vanzelf-
sprekend tot ‘vereint schlagen’, in tegen-
deel.２３ De discussie tussen historici en ar-
cheologen spitst zich vaak toe op de vraag
wat de verschillende disciplines aan elk-
aar kunnen bijdragen. Het in 2013 door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uit-
gegeven rapport Archeologie van de
Tweede Wereldoorlog maakt deze kwestie
zelfs tot de centrale vraag: ‘wat kan de
archeologie wetenschappelijk gezien nog
toevoegen aan de kennis die uit tal van
andere historische bronnen en nog le-
vende ooggetuigen bekend is en wordt ge-
vormd?’２４ Tekenend voor een vergelijk-
bare houding onder een deel van de Ne-
derlandse historici zijn enkele opmerkin-
gen gedaan in het in 2014 verschenen
rapport De archeologie van modern oor-
logserfgoed. Prof. dr. Herman Amersfoort,
hoogleraar Militaire geschiedenis (Univer-
siteit van Amsterdam) zegt daarin nooit
de behoefte te hebben gehad om archeo-
logische bronnen te gebruiken, maar ze
wel als potentiele bron te kennen, ‘zeker

20 Vergelijk met: P.B. Jaskot e.a., ‘Visualizing the ar-
chive. Building at Auschwitz as a geographic pro-
blem’, in: A.K. Knowles, T. Cole en A.Giordano ed.,
Geographies of the Holocaust (Bloomington 2014) 159-
191.
21 D. Stone ed., The Holocaust and historical metho-
dology. Making Sense of History. Studies in Historical
Cultures (New York/Oxford 2010); F. Bajohr en A. Löw,
Der Holocaust. Ergebnisse und neue Fragen der For-
schung (Frankfurt am Main 2015).

22 D. Michman, ‘Introducing more “cultural history”
into the study of the Holocaust: a response to Dan
Stone’, Dapim 23 (2009) 69-75, aldaar 69. Voor het
artikel waarop Michman reageert, zie: D. Stone, ‘Ho-
locaust historiography and cultural history’, Dapim 23
(2009) 52-68.
23 Vergelijk met: R. van Oosten, ‘De valkuilen van de
historische sensatie. Een pleidooi voor nuchter ‘ge-
trennt marchieren’ inzake archeologisch-historische
contradicties’, BMGN – Low Countries Historical Re-
view 130.4 (2015) 89-98.
24 R.S. Kok en W.K. Vos ed., Archeologie van de
Tweede Wereldoorlog. Rapportage Archeologische
Monumentenzorg 211 (Amersfoort 2013) 3.
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als schriftelijke bronnen te kort schieten’.
Uitgesprokener is drs. P.H. Kamphuis, di-
recteur van het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie, die stelt dat de archeo-
logie van het moderne oorlogserfgoed
slechts beperkt toegevoegde waarde heeft.
‘Archeologie kan [. . . ] wellicht en marge
nog iets [ . . . ] toevoegen’.２５ Het is een in-
terdisciplinaire kortsluiting die herinne-
ringen oproept aan de moeizame relatie
die de middeleeuwse geschiedenis en
middeleeuwse archeologie vanaf de jaren
vijftig van de twintigste eeuw onderhiel-
den.２６

Vruchtbaarder dan het beklemtonen
van al dan niet complementaire output
van de twee afzonderlijke vakgebieden, is
het gemeenschappelijk formuleren van
benaderingen en vraagstellingen. In After
modernity. Archaeological approaches to
the contemporary past (2010) stellen Rod-
ney Harrison en John Schofield: ‘[T]he ar-
chaeology of the contemporary past can-
not be perceived simply as another form
of period study; instead, it needs to be
viewed as a critical engagement with the
spaces in which the past intervenes in the
present.’ Een belangrijke vraag is daarbij,
zo vervolgen zij, gerelateerd aan ‘the way
in which the material remains of the past
are mobilized and help to create the pre-
sent’.２７Meer toegespitst op de archeologie
van oorlog en geweld, betoogde ik met
Christian Jansen en Svend Hansen in

2014, in aanvulling op deze benadering:
‘Der archäologische interdisziplinäre An-
satz, der zu vielfältigen und manchmal
sehr anschaulichen Einblicken in die Ver-
gangenheit führt, hilft außerdem die Art
und Weise zu reflektieren, wie Gesell-
schaften früher und heute sich mit den
Erfahrungenmit Krieg und Gewalt ausein-
andersetzen.’２８

Ondertussen zijn belangrijke stappen
gezet om dergelijke maatschappelijk ge-
engageerde vraagstellingen interdiscipli-
nair uit te werken. De historische analyse
van landschap, architectuur, materiële
cultuur en herinnering zijn de laatste de-
cennia integraal onderdeel geworden van
de geschiedwetenschap, zonder dat tek-
stuele bronnen daarbij aan belang hebben
ingeboet. Een goed voorbeeld daarvan is
het in 2012 door het Koninklijk Neder-
lands Historisch Genootschap georgani-
seerde najaarscongres getiteld ‘Voorwer-
pen maken geschiedenis. Niet-schriftelij-
ke bronnen in historisch onderzoek’.２９

Met betrekking tot de twintigste-eeuwse
uitingen van massaal geweld is er het
reeds door Schute genoemde Terrorsca-
pes-programma, waarin memory studies
een centrale rol spelen, zo ook het door
de European Research Council gefinan-
cierde onderzoeksprogramma ‘Corpses of
Mass Violence and Genocide’ dat zich
richt op de omgang met menselijke licha-
men.３０ De in 2014 verschenen bundel Ge-

25 E.V.A.J. Bosman e.a. ed., De archeologie van mo-
dern oorlogserfgoed. Een inventarisatie van het weten-
schappelijk, maatschappelijk en juridische kader voor
land- en waterbodems in een nationaal en internatio-
naal perspectief. ADC Rapport 3595 (Amersfoort 2014)
Bijlage 10, 28 en 73.
26 E-mail H. Sarfatij aan M. Eickhoff, 15 november
2015.
27 R. Harrison en J. Schofield, After modernity. Ar-
chaeological approaches to the contemporary past (Ox-
ford 2010) 8.

28 M. Eickhoff, C. Jansen en S. Hansen, ‘Tagungsbe-
richt: Archäologie und Krieg. Ein neues Arbeitsfeld’,
H-Soz-Kult. Kommunikation und Fachinformation für
die Geschichtswissenschaften (2014). Zie: http://
www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsbe-
richte-5765 (geraadpleegd 17 maart 2016).
29 http://www.collectiewijzer.nl/2012/10/03/knhg-
congres-voorwerpen-maken-geschiedenis/ (geraad-
pleegd 17 maart 2016)
30 http://www.corpsesofmassviolence.eu/ (geraad-
pleegd 17 maart 2016)
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ographies of the Holocaust laat daarnaast
zien hoe ook ruimtelijke analyses onder-
deel zijn gaan uitmaken van het historisch
onderzoek naar de Holocaust.３１ Het moge
duidelijk zijn, herinnering en de materia-
liteit en ruimtelijkheid van het verleden,
in welke vorm dan ook, zijn voor historici
steeds minder een marginaal gegeven. De
eerste stap naar het zo noodzakelijke ge-
meenschappelijk ontwikkelen van onder-
zoeksvragen door archeologen en historici
over de materiële en ruimtelijke dimen-
sies van de Duitse bezetting van onder
meer Nederland, en de vraag wat die di-
mensies representeren, is daarmee eigen-
lijk al gezet.

Het door Schute gepropageerde arche-
ologisch onderzoek naar de Tweede We-
reldoorlog is daarentegen primair empi-
risch, waarbij, generaliserend gesteld, uit-
gegaan wordt van een bodemarchief dat
het archeologisch onderzoek kan leiden
en feiten kan aandragen die voor zichzelf
spreken en samengevoegd een ‘synthese’
kunnen vormen. Deze positivistische be-
nadering, die in Nederland nog eens extra
wordt gestimuleerd en gelegitimeerd door
de monumentenwet, staat de broodnodi-
ge interdisciplinaire samenwerking van
archeologische onderzoek, historisch on-
derzoek en memory studies in de weg. Het
archeologisch onderzoek naar de Tweede
Wereldoorlog zou zich immers niet alleen
moeten richten op structuren en objecten,
en de direct aan oorlog en bezetting ge-
relateerde gebeurtenissen waarvan zij
deel uitmaakten, maar veel meer – ook al
voordat de archeologische onderzoekscy-
clus begint – de vraag moeten stellen hoe
deze structuren en objecten hun eigen ge-
schiedenis hebben, wat zij door de tijd

heen voor verschillende groepen en indi-
viduen betekenen, en wat zij er vervolgens
mee deden. Dit zal er bovendien toe lei-
den dat de nabestaanden van de slacht-
offers, die in de huidige archeologische
praktijken vrijwel geheel uit beeld lijken
te zijn verdwenen, hun gerechte plaats in
het onderzoeksveld kunnen innemen.
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