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Hoofdstuk 1

Inleiding

Inleiding
Het einde van de Tweede Wereldoorlog
ligt inmiddels ruim 65 jaar achter ons.
Die constatering ontlokte vanaf 2010
meer dan eens de reactie dat de oorlog nu
met pensioen kan gaan. Impliciet maakt
een dergelijke opmerking duidelijk hoezeer de herinnering aan de oorlog sinds
1945 voortleeft en een levendig onderdeel
is geworden van de historische cultuur,
van de wijze waarop de samenleving omgaat met het verleden. Tegelijkertijd laat
de pensioneringsmetafoor zien dat de
positie die de oorlogsherinnering inneemt
aan verandering onderhevig kan zijn.

De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog is een ver
anderlijk fenomeen. Het vizier waarmee de oorlog werd
bekeken en de betekenissen die werden gehecht aan de
oorlogservaringen varieerden in de naoorlogse decen
nia. In Nederland verschoof het accent van ontzag voor
het verzet naar compassie met de vervolgde Joden, van
heldendom naar slachtofferschap. Aan de op Nederland
gerichte herinneringscultuur werden Indische oorlogs
ervaringen toegevoegd. Een dergelijke dynamiek van
de herinnering is het gevolg van een complex proces
waarin perspectieven worden bijgesteld, niet zelden met
horten en stoten, op basis van discussies, hartenkreten,
gevoelens van onrecht, nieuwe inzichten, aansprekende
vertolkingen en nog veel meer.
Er bestaat geen eenduidig en onveranderlijk beeld van
de oorlog. Juist omdat de oorlogsherinnering zoveel
jaar na dato nog in beweging is, is het niet mogelijk een
pensioengerechtigde leeftijd voor deze herinnering af
te kondigen. De oorlog is publiek bezit, een sterk gewor
telde herinnering die door velen waardevol wordt geacht.
Daarmee is het ook een herinnering die niet zomaar
terzijde geschoven kan worden alsof de houdbaarheids
datum zou zijn verstreken.
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Het is derhalve wenselijk om stil te staan bij de herin
nering aan de Tweede Wereldoorlog. Niet vanwege een
eventuele pensioengrens, noch vanwege een mogelijke
verwachting dat de belangstelling voor de oorlog tanende
zou zijn. Maar wel omdat de afstand in tijd groeit en
ooggetuigen uitsterven, omdat het aan de oorlog toege
kende historische en politiek-maatschappelijke belang in
Nederland nog opmerkelijk groot is, en omdat de manieren
waarop de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd wordt
aan verandering onderhevig zijn.

Oorlogsmusea

De nadrukkelijke aanwezigheid van de Tweede Wereld
oorlog in de Nederlandse samenleving komt voort uit
de breed gedeelde opvatting dat het een uitzonderlijke
geschiedenis is die tot op de dag van vandaag van belang
is. Die geschiedenis wordt relevant geacht voor een breed
publiek, nu en in de toekomst.
Eén van de manieren waarop deze geschiedenis wordt
getoond, zijn presentaties in oorlogsmusea. Nederland
kent vele oorlogsmusea en herinneringscentra die elk
bijdragen aan het beeld van de Tweede Wereldoorlog.
Het zijn uiteenlopende instellingen met grote verschillen
in professionaliteit, middelen en bereik. De aanwezigheid
van het hier bijeengebrachte erfgoed, waarmee musea
het verhaal van de oorlog presenteren, onderstreept het
belang dat wordt gehecht aan deze historische periode.

Tegelijkertijd is er een besef dat het in herinnering houden
niet vanzelfsprekend is. Het vraagt om zorg en aandacht,
zoals die tussen 2007 en 2010 gestalte kreeg in het pro
gramma Erfgoed van de Oorlog, waarin het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) € 23,7 miljoen
beschikbaar stelde aan musea en andere erfgoedinstellin
gen om (im)materieel erfgoed te conserveren, te ontsluiten
en te presenteren. Zowel het imposante resultaat van
dit programma, bestaande uit meer dan 220 projecten,
als het gegeven dat de overheid haar betrokkenheid met
dit erfgoed naar bescheidener proporties heeft terugge
bracht, roept de vraag op welke toekomst er is weggelegd
voor het omvangrijke oorlogserfgoed uit Nederland en de
overzeese gebiedsdelen.
Tegen die achtergrond wil deze publicatie in een betrek
kelijk kort bestek een panorama schetsen van de Neder
landse oorlogsmusea. Met het in beeld brengen van de
historische groei van de musea, van enkele karakteris
tieken en eigentijdse kaders waarbinnen de gevarieerde
musea actief zijn, en van de toekomstige mogelijkheden
willen de auteurs – als historici betrokken bij de publieke
belangstelling voor het oorlogsverleden en in museaal
opzicht relatieve buitenstaanders – niet alleen kritisch
de ontwikkelingen observeren maar ook een handreiking
bieden aan de musea voor een grondige reflectie om de
toekomstige inzet van oorlogserfgoed.

De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog
is een veranderlijk fenomeen. Het vizier
waarmee de oorlog werd bekeken en de
betekenissen die werden gehecht aan de
oorlogservaringen varieerden in de
naoorlogse decennia.

Dynamiek

Tonen van de oorlog is geschreven in het kader van het
onderzoeksproject ‘Diversiteit, distantie en betrokken
heid. Oorlogserfgoed in ontwikkeling’ aan het NIOD,
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.
Als initiatief van de eenheid Oorlogsgetroffenen en Herin
nering WO II (OHW) van het ministerie van VWS maakt
dit project onderdeel uit van het onderzoeksprogramma
‘Dynamiek van de herinnering. Nederland en de Tweede
Wereldoorlog’ binnen het themaprogramma ‘Culturele
dynamiek’ van NWO Geesteswetenschappen.
Dit document biedt belangstellenden met een academi
sche, museale, culturele, beleidsmatige of herdenkings
gerichte achtergrond een introductie op het gevarieerde
terrein van de oorlogsmusea. Maar meer nog is het bedoeld
als een stimulans voor een herbezinning van de oorlogs
musea en herinneringscentra op de wijze waarmee zij
pakweg de komende tien jaar met behulp van erfgoed
de Tweede Wereldoorlog verbeelden en presenteren. De
geschiedenis van de oorlog kan slechts levend blijven als
de presentatie ervan aansluit bij de belangstelling en
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verwachtingen van een eigentijds publiek, voor wie de
betekenis van de oorlog steeds opnieuw vorm krijgt, geba
seerd op actuele benaderingen en voortschrijdend inzicht.
Deze dynamiek in de historische cultuur veronderstelt
dat musea zich met enige regelmaat bezinnen op de wijze
waarop zij hun verhalen over de Tweede Wereldoorlog pre
senteren, iets dat voor de ene instelling vanzelfsprekender
is dan voor de andere. Het grote belang dat al geruime tijd
aan de alomtegenwoordige herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog wordt gehecht kan gemakkelijk de indruk
wekken dat deze vooraanstaande positie in de historische
cultuur een vanzelfsprekendheid is. Zo kan ook de indruk
ontstaan dat de belangstelling voor de oorlogsgeschiedenis
blijvend is en er dus geen reden is voor aanpassing van de
musea. Dat is echter een misvatting.
De prominente betekenis van de oorlog is de voorlopige
uitkomst van de dynamische ontwikkeling van herinnerin
gen, waarin perspectieven geleidelijk of abrupt zijn
bijgesteld. Dergelijke herinneringen worden onder meer
vertolkt in geschiedenislessen, familieverhalen, speelfilms,

tv-documentaires, romans, stripboeken en websites.
Het oorlogsmuseum is slechts één van de spelers op het
terrein die dit verleden visualiseren en concretiseren.
Musea onderscheiden zich doorgaans niet alleen door de
aanwezigheid van driedimensionele historische objecten
– materieel erfgoed – onder handbereik van de bezoeker.
Dit zintuiglijke contact met authentieke sporen, soms op
de locatie waar historische gebeurtenissen hebben plaats
gevonden, voedt het aantrekkelijke idee de geschiedenis
op de huid te zitten en lijkt het verleden nabij te brengen
als een tastbaar iets. Musea gelden bovendien als een
kennisautoriteit met een publieke functie. Zij benutten de
getoonde historische objecten om een op feiten geba
seerd verhaal over het verleden te presenteren aan een
breed publiek. De ambitie van professionele musea –
waaronder de beeldbepalende oorlogsmusea – is om
het inzicht in dit verleden te verdiepen. Voor veel van de
éénmansmusea die we in dit onderzoek zijn tegenge
komen lijkt deze motivatie minder pregnant. Zij willen
veeleer een indrukwekkend verleden vasthouden dat
alsmaar verder van ons af komt te staan.
Naar ons idee brengt de rol die het museum in de
samenleving krijgt toegeschreven de mogelijkheid en
verantwoordelijkheid met zich mee te reflecteren op de
huidige en toekomstige invulling van de presentaties, om
oorlogservaringen op aansprekende wijze over te brengen
aan eigentijdse publieksgroepen. Het beeld van de Tweede
Wereldoorlog is immers niet de uitkomst van een proces
dat de musea overkomt, maar iets waaraan zij binnen hun
mogelijkheden ook een zekere sturing kunnen geven.

Toekomst

Dit uitgangspunt doet een groot beroep op de
deskundigheid en menskracht van de Nederlandse
oorlogsmusea, zowel van de relatief grotere instellin
gen als van de vele betrekkelijk kleinschalige musea.
Gezamenlijke discussie over de invulling, en daarmee
over de taakopvatting, van dit drukbevolkte segment
in het museale landschap is daarvoor een voorwaarde.
Allereerst dient dit debat plaats te vinden tussen de
oorlogsmusea onderling, maar vervolgens evenzeer met
andere historische musea, met historici en museologen,
met herdenkingscomité’s, beleidsmakers en financiers.
Deze publicatie is noch een historische monografie noch
een beleidsrapport, maar wil bovenal een eerste aanzet
vormen voor een toekomstgerichte analyse van de Neder
landse oorlogsmusea en herinneringscentra als startpunt
voor verdere gedachtenwisseling. De leidende gedachte
daarbij is het bieden van een beknopte evaluatie van de
huidige stand van zaken in combinatie met het in kaart
brengen van mogelijkheden van museaal oorlogserfgoed
voor de nabije toekomst.
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Na deze inleiding volgt hoofdstuk twee over erfgoed
en hoofdstuk drie waarin kort wordt ingegaan op de na
oorlogse musealisering van de oorlog. Vervolgens wordt
in hoofdstuk vier de aandacht gericht op de infrastructuur
van oorlogsmusea. In hoofdstuk vijf worden de mogelijk
heden verkend van vernieuwing van inhoudelijke thema’s
inclusief concrete suggesties. Alvorens conclusies te
trekken volgt in hoofdstuk zes een korte rondgang langs
nieuwe vormen om de oorlog te presenteren. Een lijst met
aanbevelingen en overzichten van de bestaande Neder
landse oorlogsmusea, bestudeerde literatuur en geraad
pleegde personen completeren deze publicatie.

Hoofdstuk 2

Erfgoed

Erfgoed

Erfgoed is een veelomvattend begrip dat zowel een
materiële als een immateriële dimensie kent. Materieel
erfgoed verwijst naar historische objecten, immaterieel
erfgoed naar verhalen en tradities. Beide aspecten zijn
terug te vinden in musea die een beeld trachten te geven
van de periode van de Tweede Wereldoorlog. Musea zijn
echter niet de enige plekken waar oorlogserfgoed te
vinden is. Ook op andere locaties maakt erfgoed de
herinnering aan de oorlog manifest en publiek.

Hiertoe behoren ten eerste de ruim 3300 gedenktekens – vaak aangeduid als monu
menten – die merendeels na de bevrijding zijn opgericht om als doelbewust gecreëerd
erfgoed stil te staan bij de oorlogservaringen, veelal in een sfeer van plechtstatige,
enigszins gestolde emotie. Ten tweede betreft het naar schatting enkele honderden lieux
de mémoire: fysieke locaties,1 al dan niet met materiële restanten, waar uiteenlopende
gebeurtenissen in oorlogstijd hebben plaatsgevonden. Afhankelijk van de mate waarin
deze locaties als historisch herkend worden en gemarkeerd zijn, fungeren ze als ijkpunt
voor herinneringen aan de oorlog. Door middel van een informatiecentrum kunnen lieux
uitgroeien tot musea, zoals de herinneringscentra bij de voormalige concentratiekampen
Amersfoort, Vught en Westerbork. Voor het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek, gaat
dat niet direct op. De oorlog in Nederlands-Indië speelde zich in geografische zin op ruime
afstand van Nederland af. Niettemin wordt het landgoed Bronbeek te Arnhem, waar zich
naast het recent opgerichte Indisch Herinneringscentrum als sinds 1863 het Museum
Bronbeek bevindt, opgevat als lieu de mémoire voor Nederlanders met een Indische
achtergrond.
Voorts zijn er archiefinstellingen, bibliotheken en documentatiecentra die zich geheel
of gedeeltelijk richten op de Tweede Wereldoorlog, met het NIOD als bekendste voor
beeld. Deze instellingen, die samenwerken in het onlangs in het leven geroepen Netwerk
Oorlogsbronnen, richten zich primair op het beheer van voornamelijk papieren en audio
visuele bronnen ten behoeve van onderzoeksdoeleinden.
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Het in Nederland aanwezige oorlogserfgoed is zeer divers. Dat geldt voor de fysieke
omvang (van miniem tot groot, van NSB-speldjes tot landschappen vol verdedigings
werken), voor de aard van de objecten (van unieke documenten tot alledaagse gebruiks
voorwerpen) en voor de thematiek (van militair tot cultureel). Het oorlogserfgoed heeft
betrekking op zowel individuen als groepen en reikt van zeer bestendig, zoals bunkers, tot
betrekkelijk vergankelijk, zoals de Anne Frank-boom. Door vergankelijkheid kan het erfgoed
inkrimpen, maar daar staat tegenover dat er met behulp van uiteenlopende media
getuigenissen worden vastgelegd waardoor nieuw erfgoed ontstaat. Het uitsterven van de
laatste generatie ooggetuigen wordt opgevat als een dringende vermaning om hun ver
halen niet te laten verdwijnen. Dat het verloren gaan van getuigenissen en andere sporen
van het verleden in belangrijke mate een onvermijdelijk en continu proces is, wordt maar
moeilijk aanvaard.

Aantrekkingskracht

Objecten uit de Tweede Wereldoorlog zijn op zichzelf geen erfgoed. Ze verkrijgen dat
predikaat onder bijzondere omstandigheden. Dat er zoveel objecten uit de Tweede
Wereldoorlog in allerlei soorten en maten als erfgoed zijn bewaard, onderstreept de grote
indruk die de oorlog heeft gemaakt, zowel op de toenmalige Nederlandse samenleving
als op latere generaties. Het toont dat die oorlog tot op de dag van vandaag een be
langrijk en levendig onderdeel vormt van de historische cultuur. Die impact is hier veelal
groter dan in de ons omringende landen waar de ervaring van de Eerste Wereldoorlog
de daaropvolgende wereldoorlog in zekere zin minder uniek maakte.
Musea en herinneringscentra vormen bij uitstek een publieke toonplaats van oorlogs
erfgoed. Deze instellingen stellen het erfgoed centraal om de oorlogsgeschiedenis te
belichten. Zij presenteren erfgoed en de daarmee verbonden oorlogsverhalen om de
historische gebeurtenissen die hieraan ten grondslag liggen in visuele en tekstuele zin
samen te brengen. In de overdracht van historische verhalen zetten zij erfgoed in als een
aansprekende manier om geschiedenis reëel en aanschouwelijk te maken. Het idee van
(visueel) contact met authentieke sporen uit het verleden, een combinatie van emotionele
en cognitieve prikkels, stimuleert zowel de interesse voor geschiedenis als de identificatie
met het verleden. Daarbij geldt de authenticiteit van het getoonde erfgoed als een

Erfgoedpresentaties bieden
slechts een beperkte weergave
van het verleden dat ze beogen
te presenteren.

belangrijk aspect van de museale presentatie en als wezenlijk onderdeel van de waarde
en aantrekkingskracht van deze erfgoedinstellingen. Tegelijkertijd worden ook objecten
getoond – nagebouwde barakken of replica’s van documenten – waarvan bezoekers zich
niet altijd realiseren dat het geen originelen zijn. Dat ook virtuele weergaves in eigentijd
se elektronische presentatievormen een suggestie van authenticiteit kunnen oproepen
in de beleving van de erfgoedconsument relativeert het idee dat musea draaien om een
eredienst rond het authentieke object.
Niet iedereen gaat mee in de verheffing van objecten tot erfgoed. Critici hebben naar
voren gebracht dat niet alles wat bewaard wordt, automatisch tot een verzameling hoeft
te worden opgewaardeerd, zoals ook niet elke verzameling in een museum thuishoort.2
Omdat de aantrekkingskracht van erfgoed groot is en naar onze verwachting ook de
komende tien jaar blijft bestaan, is het van belang langer bij dit fenomeen stil te staan.
Erfgoed kan inzicht bieden in het verleden, vooral wanneer het zichtbaar en herkenbaar is
voor een breed publiek en in een ruimere betekenisvolle historische context is geplaatst.
Niet vergeten mag worden dat erfgoedpresentaties slechts een beperkte weergave
bieden van het verleden dat ze beogen te presenteren. Ze zijn gebaseerd op bewuste
en onbewuste vormen van selectie waarin mensen zich de historische gebeurtenissen
in kwestie hebben eigengemaakt in een min of meer samenhangend en zinvol geacht
verhaal. Hoe goed gedocumenteerd de Tweede Wereldoorlog ook is – zeker in vergelijking
met andere decennia uit de twintigste-eeuwse geschiedenis, – ons beeld van deze periode
is altijd gebaseerd op een selectie van beschikbare bronnen, objecten en verhalen.
In samenhang worden zij aangewend om een specifiek beeld van het verleden te tonen.
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Iedere generatie zoekt toegangen
tot het verleden die hen in staat
stellen het begrijpelijk te maken
en het zich toe te eigenen.

Betekenis

Historische presentaties zijn interpretaties die ter discussie kunnen staan. De betekenis
van het oorlogserfgoed ligt daarom niet vast voor de toekomst. Iedere generatie zoekt
toegangen tot het verleden die hen in staat stellen het begrijpelijk te maken en het zich
toe te eigenen. De gehanteerde interpretaties zijn echter niet steeds eenduidig. Zeker
in een pluriforme samenleving bestaat hiervoor geen eenvormig model. Geschiedenis
presentaties dienen open te staan voor nieuwe vragen en benaderingen, voortkomend
uit eigentijdse visies van nieuwe generaties. Juist een open en kritische benadering van
erfgoed die mogelijkheden biedt tot verschillende interpretaties en het confronteren van
interpretaties draagt bij aan het levendig en betekenisvol houden van historische kennis.
Het verleden kan alleen hedendaagse relevantie behouden indien erfgoed niet verwordt
tot iets waarvan de betekenis onwrikbaar is vastgeroest.

Erfgoed krijgt betekenis door de context waarin het wordt geplaatst door degenen
die het selecteren (of negeren), presenteren, het kader kiezen en onderlinge verbanden
leggen. Erfgoedobjecten vertellen zelf geen verhalen, dat gebeurt door mensen – over
levenden, betrokken verzamelaars, professionele conservatoren evenals verenigingen,
instellingen en overheden. Deze en andere betrokkenen interpreteren zodoende de
geschiedenis en daarbij hanteren zij erfgoed als aansprekend hulpmiddel. Hun streven
het verleden te reconstrueren is geen kunstmatige constructie maar maakt onderdeel uit
van een voortdurend streven het verleden vanuit de hedendaagse positie begrijpelijk te
presenteren. Dat streven kent geen definitief resultaat. Niet alleen omdat slechts een deel
van de geschiedenis is vastgelegd en overgeleverd, maar ook omdat het beeld dat wij zien
van het verleden steeds afhankelijk is van onze eigen manier van kijken. Geschiedenis is
zodoende een verhaal gebaseerd op feiten, op eerdere weergaven van historische
ervaringen, waarop, afhankelijk van nieuwe inzichten, vragen en benaderingen,
meerdere visies mogelijk zijn.

De verschillende wijzen waarop erfgoed, en daarmee geschiedenis, wordt toegeëigend
door uiteenlopende individuen en groepen op opeenvolgende momenten maakt de
omgang met het verleden – de wijze waarop latere generaties omgaan met wat zij
(menen te) erven – tot een dynamische activiteit. Het bewustzijn van deze veranderlijk
heid ontbreekt echter vaak bij erfgoedconsumenten.
Zo doet de nu schijnbaar vanzelfsprekende aanwezigheid van thema’s als de Jodenvervol
ging en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië in de hedendaagse kijk op de oorlogs
geschiedenis gemakkelijk vergeten hoezeer bijvoorbeeld het verzet aanvankelijk een veel
centralere positie innam in het geschiedbeeld. Het besef van de dynamische toeëigening
van erfgoed vraagt van tijd tot tijd om een gedegen evaluatie van het functioneren van
deze erfgoedpresentaties in het proces van betekenisgeving aan de Tweede Wereldoorlog.
Of musea inderdaad de rol waarmaken die zij beogen te vervullen, stelt deze instellingen
– zowel afzonderlijk als gezamenlijk – voor de vraag in hoeverre erfgoed hiervoor steeds
op een vruchtbare wijze kan worden ingezet, en of zij de beperkingen die het erfgoed
kenmerkt voldoende weten te ondervangen.
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Hoofdstuk 3

De musealisering
van de oorlog

De musealisering
van de oorlog
De in Nederland prominente belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog,
bijna zeven decennia na dato, kan
gemakkelijk de indruk wekken alsof
deze aandacht er altijd is geweest.
Die opvatting is echter te statisch.
Juist omdat het de ervaringen betreft
van miljoenen mensen in bezet Nederland, in overzeese gebiedsdelen en
ook elders ter wereld, van groepen
in zeer uiteenlopende posities die geconfronteerd werden met een grote
verscheidenheid aan gevolgen, ligt
het voor de hand dat ook de hiermee
verbonden herinneringen uiteenlopen.

Dat geldt evenzeer voor de wijze waarop herinneringen
vervolgens gepresenteerd en gewaardeerd worden.
Recent onderzoek naar de wijze waarop oorlogsgedenk
tekens, herdenkingen, herinneringscentra en represen
taties van de oorlog in de media zijn vormgegeven beves
tigt een dynamische wordingsgeschiedenis, waaraan ook
musea zich niet onttrekken. 3
Reeds tijdens de oorlog ontstond de behoefte de gebeur
tenissen in bezet gebied te documenteren. Onderwijs
minister Bolkestein riep in een uitzending van Radio
Oranje zijn landgenoten op getuigenissen te bewaren
van hun ervaringen. De oprichting van het Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie direct na de bevrijding gaf
uiting aan een zelfde gevoel om deze bijzondere periode
te boekstaven. Al vroeg werden ook andere pogingen
ondernomen om objecten die de recente geschiedenis
weerspiegelden te bewaren en te presenteren. In 1946
opende het oorlogsmuseum in Overloon zijn poorten
om de sporen te tonen van de tankslag die daar aan het
einde van de oorlog had plaatsgevonden. Lieu de mémoire
en museum vloeiden zo reeds in een vroeg stadium in
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elkaar over. Middelburg kende in die jaren een Zeeuws
oorlogsmuseum, Gelderland opende in 1949 het Airborne
museum en het Groningse Delfzijl had een museum
collectie militaire oorlogsobjecten, hetgeen aangeeft
hoezeer deze vroege initiatieven sterk regionaal en
militair waren georiënteerd.

Sloop

Niettemin verkeerden veel objecten die herinnerden aan
de Tweede Wereldoorlog in een kwetsbare positie, met
name wanneer ze in groten getale beschikbaar waren,
benut konden worden voor iets anders of simpelweg on
gewenst waren. Voormalige concentratiekampen, na
de bevrijding aanvankelijk aangewend voor andere doel
einden, werden niet zelden met sloop bedreigd. Ook het
Anne Frankhuis, tal van bunkers en verdere onroerende
goederen met een oorlogsgeschiedenis kregen hiermee te
maken. Vooruitblikken leek velen zinvoller of in elk geval
praktischer dan stil te staan bij het recente, vaak wrange
verleden. Dat verleden vormde een herinnering die door
overheden werd ingesnoerd in bepaalde herdenkings
momenten en -locaties. Dit reduceerde de oorlog in zekere
zin tot een beperkt aantal verhalen die nationale eenheid
en vastberadenheid suggereerden, die de offers van het
verzet als heldhaftig beschouwden en die ongemakke

Vooruitblikken leek velen zinvoller of in elk
geval praktischer dan stil te staan bij het
recente, vaak wrange verleden.

lijke kwesties uit de weg gingen. Oorlogsmusea waren
er aanvankelijk nog vrij weinig in Nederland en leken
bovenal gericht op het tonen van militaire en verzetsas
pecten. Wel vonden buiten musea, die destijds doorgaans
nog als hoogdrempelige cultuurtempels golden, tijdelijke
tentoonstellingen plaats over de bezettingsjaren.
Het verzamelen van oorlogserfgoed was echter geen
veelvoorkomend speerpunt in museale kringen.
Na een renovatie ging het oorlogs- en verzetsmuseum in
Overloon, dat inmiddels officieel een nationale status had
verworven, in 1960 opnieuw open. Volgens de rijksover
heid was daarmee grotendeels voldaan aan de maat
schappelijke behoeften. Premier De Jong schoof in 1969
vragen van enkele Kamerleden over de wenselijkheid van
een Nederlands verzetsmuseum, dat van grote betekenis
werd geacht ter nagedachtenis en voor educatieve doel
einden, terzijde door te volstaan met een verwijzing naar
het museum in Overloon .4 Evenwel achtte de regering
stilstaan bij de oorlog zinvol om de offers te gedenken,
de nationale eenheid te bevorderen en om de naoorlogse
democratische rechtsstaat te legitimeren. Maar de over
heid was van mening dat het herdenken van de oorlog
met mate diende te gebeuren.

IJkpunt

Deze enigszins ingesnoerde opvatting ging voorbij aan
een kentering in de jaren 1960. De opkomst van een
nieuwe generatie die de oorlogsjaren niet bewust had
meegemaakt maar wel veelvuldig verwijzingen naar deze
periode waarnam, ging gepaard met een meer kritische
opstelling. Bovendien was de oorlog in toenemende mate
onderwerp geworden van geschiedschrijving, zowel in
boekvorm als op televisie. Het verhaal van de oorlogsjaren
bleek minder heldhaftig dan soms was aangenomen en
met name de zwarte bladzijde van de Jodenvervolging
kreeg nu pas ruime aandacht. De geschiedenis was
genuanceerder en voor meerdere interpretaties vatbaar.

Dit bevorderde de belangstelling voor de Tweede Wereld
oorlog en daarmee het streven om oorlogserfgoed te
behouden. Verzamelaars van oorlogsobjecten hadden
zich al in 1963 verenigd in de Documentatiegroep ’40–’45,
maar ook elders ontstonden initiatieven die getuigden
van het bijzondere belang dat werd gehecht aan authen
tieke objecten uit de bezettingsjaren. De oorlog bleek
bovendien weer actueel doordat diverse groepen vervol
gingsslachtoffers – onder wie gedeporteerde Joden, poli
tieke gevangenen, geïnterneerden uit de Japanse kampen
in Azië – publiekelijk om begrip en erkenning voor hun
ervaringen vroegen. Daarnaast werden, onder invloed

Parallel daaraan voltrokken zich andere ontwikkelingen.
Respect voor autoriteit werd minder vanzelfsprekend
en een afnemende loyaliteit aan traditie en zuilen bood
ruimte voor nieuwe benaderingen van maatschappelijke
onderwerpen. Het scholings- en inkomensniveau van de
bevolking steeg, terwijl de beschikbare vrije tijd toenam.
Steeds meer mensen konden het zich veroorloven uitstap
jes te maken en de vrijetijdssector nam toe in omvang en
diversiteit. Musea en publiek groeiden sterker naar elkaar
toe. Musea trokken meer bezoek en werden veelzijdiger,
mede door een steeds herkenbaarder en toegankelijker
geachte presentatie van bijvoorbeeld de geschiedenis
van het dagelijks leven.
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van de toegenomen betrokkenheid bij actuele politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen elders in de wereld, tal
van vergelijkingen gemaakt met situaties uit de Tweede
Wereldoorlog waardoor het belang van dit historisch en
moreel ijkpunt toenam.
Al deze ontwikkelingen maakten het draagvlak om oorlogs
erfgoed te behouden groter. In de jaren 1980 kwam dit
opnieuw tot uiting toen opkomend rechts-extremisme de
aandacht vestigde op het nationaal-socialisme. Tegen deze
achtergrond ging in 1979 het Verzetsmuseum Friesland van
start, medio jaren 1980 gevolgd door het Verzetsmuseum
Amsterdam en het Verzetsmuseum Zuid-Holland in Gouda.
Naast deze lokale en regionale initiatieven werd in 1987 in
Groesbeek het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944–1945
geopend. Ondanks de keuze voor een duidelijk thematisch
accent in de namen – waarbij vooral het gekoesterde
verzetselement er uit springt – ontwikkelden deze musea
zich tot toonplaatsen waar bezoekers een algemener
verhaal aantroffen over Nederland, later deels ook over
de koloniën, in oorlogstijd.

Waardering

Aandacht voor vervolgingsslachtoffers en hun geschiedenis
resulteerde in behoud en presentatie van daarmee
verbonden erfgoed. In 1983 werd Herinneringscentrum
Kamp Westerbork in gebruik genomen. Nationaal
Monument Kamp Vught werd in 1990 opengesteld voor
publiek, en ook de Hollandsche Schouwburg groeide vanaf
1992 uit tot een museale instelling. Pogingen om ook de
overblijfselen van Kamp Amersfoort te voorzien van een
bezoekerscentrum met museale functie werden in 2004
verwezenlijkt.
In de jaren 1990 telde Nederland bijna duizend museale
instellingen die, niet zelden met een laagdrempelige pre
sentatie, een grote variëteit aan onderwerpen belichtten.
Onderling bestonden er aanmerkelijke verschillen in de
mate van professionalisering, in de omvang en aard van
het bereikte publiek en in de wijze van presenteren.
Dat gold ook voor het geleidelijk in aantal toegenomen
musea dat zich geheel of gedeeltelijk concentreerde op
het presenteren van erfgoed met betrekking tot de Tweede
Wereldoorlog – waar het verschaffen van kennis nooit
geheel gescheiden werd van de emotionele belevenis en
morele betekenis. De gids Nederland Museumland telde
in 1997 niet minder dan 32 Tweede Wereldoorlog-musea.
Hun vermelding onder het kopje ‘Krijgskunde’ maakt
duidelijk hoezeer de militaire invulling die veel oorlogs
gerelateerde erfgoedinstellingen van oudsher kenmerkte
doorwerkte in de beeldvorming. 5

De gids bevatte naast de herinneringscentra en de zojuist
genoemde verzets- en bevrijdingsmusea, die zouden uit
groeien tot de meer beeldbepalende instellingen op het
terrein van oorlogserfgoed, ook enkele kleinere musea.
Een voorbeeld van deze vaak als éénmansmuseum opge
zette instellingen was Expositie 40–45 in het Limburgse
Blitterswijck. Dit in 1984 geopende museum kan als voor
beeld worden beschouwd van een groter aantal musea,
niet zelden voortkomend uit collecties van door de oorlog
gefascineerde particulieren, waarvan de bekendheid
merendeels beperkt is tot de eigen regio. In de afgelopen
drie decennia ontstonden zo enkele tientallen kleinscha
lige musea die vanuit een landelijk perspectief betrek
kelijk onzichtbaar bleven maar niettemin een aanzienlijk
aandeel vormen van de Nederlandse oorlogsmusea.
Hun bestaan bevestigt de steeds prominentere plaats die
erfgoed in recente jaren inneemt binnen de historische
cultuur waarin de Nederlandse samenleving gestalte
geeft aan de omgang met en waardering voor het
verleden. De toegenomen belangstelling voor erfgoed
in zowel het lager als middelbaar onderwijs, waar het
als aanschouwelijk hulpmiddel is verwelkomd, als in de
wereld van het toerisme, vormt daarvan een duidelijk
voorbeeld.
De aandacht die daarbij – zowel binnen als buiten het
onderwijs – gericht wordt op de Tweede Wereldoorlog
weerspiegelt een verbreding van de belangstelling waar
uit een pluriformer perspectief spreekt dan in de eerste
naoorlogse decennia. Slachtoffers vervullen daarbij een
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De aandacht die gericht wordt
op de Tweede Wereldoorlog
weerspiegelt een verbreding
van de belangstelling.

belangrijke rol, zoals met name blijkt uit de aandacht
voor de Jodenvervolging, maar ook uit de interesse voor
gevangenen en geïnterneerden uit de Japanse kampen
in Azië en voor burgerslachtoffers van bombardemen
ten. De toegenomen variëteit in het beeld van de oorlog
weerspiegelt zich in exposities in musea en herinnerings
centra – maar sterker nog in het nog altijd groeiende
aantal gedenktekens en in talloze publicaties en andere
media-uitingen, waaronder digitale monumenten op het
internet. 6
Dat het veld van oorlogsmusea en herinneringscentra in
beweging is, spreekt ook uit nieuwe initiatieven. Zo bestaan
er in Drenthe plannen voor een museum gewijd aan de
Joodse werkkampen, terwijl in Margraten voorbereidingen
worden getroffen voor een herinneringscentrum bij de
Amerikaanse militaire begraafplaats. Elders in Nederland
worden uitbreidingsmogelijkheden onder de loep
genomen. Vanuit Herinneringscentrum Kamp Westerbork
wordt naarstig gezocht naar voormalige kampbarakken
die elders een andere bestemming hebben gekregen. De
musealisering van de oorlog blijkt een voortgaand proces.

Hoofdstuk 4

Infrastructuur van
oorlogsmusea

Infrastructuur van
oorlogsmusea
Anno 2011 telt Nederland 67 musea die zich geheel of
grotendeels op de Tweede Wereldoorlog toeleggen.
Daarnaast is een drietal nieuwe oorlogsmusea en herinneringscentra in oprichting (bijlage 1). 7 De vrees dat met
het geleidelijk verdwijnen van de generatie ooggetuigen
van de oorlog ook de belangstelling voor dit tijdvak zou
afnemen, blijkt ongegrond. Museale presentaties van de
Tweede Wereldoorlog kennen vanaf 2000 nauwelijks een
institutionele terugloop. Het oorlogserfgoed wordt op
uiteenlopende wijze en in zeer verschillende omstandigheden getoond.

Deze taak wordt niet alleen door beeldbepalende musea en andere erfgoedinstellingen
vervuld, maar ook door particuliere verzamelaars met eigen éénmansmusea. De praktijk
wijst uit dat de eigenaren van deze musea doorgaans mannen zijn. Vrouwen zijn in het
veld van privé-oorlogscollecties die openbaar worden gesteld opvallend afwezig, terwijl
zij in de reguliere museumwereld – en dus ook in de beeldbepalende oorlogsmusea – in
alle functies zijn terug te vinden. Slechts twaalf van de door ons onderscheiden oorlogs
musea beschikten over een erkenning in de vorm van een inschrijving in het Nederlands
Museumregister.
Een aanzienlijk aantal van de Nederlandse oorlogsmusea is in de afgelopen drie decen
nia in hun huidige vorm tot stand gekomen. Daarnaast zijn er andere musea die zich
deels bewegen op het terrein van het oorlogserfgoed. Onbekend is echter in hoeverre het
oorlogserfgoed uit deze deelcollecties onderdeel uitmaakt van de vaste opstelling. Met 67
instellingen is sprake van een indrukwekkend aantal musea dat zich in Nederland toelegt
op het terrein van de Tweede Wereldoorlog. Er is sprake van een redelijke, maar niet
geheel gelijkmatige spreiding van de oorlogsmusea over het land. Flevoland, Utrecht en
Limburg zijn ietwat onderbedeeld, evenals de noordelijke provincies. Rijk vertegenwoor
digd blijken vooral Zeeland en Gelderland. Veel van de (vooral kleinere) musea hebben
een onmiskenbare regionale oriëntatie. Het merendeel van deze oorlogsmusea is met een
eigen site op internet vertegenwoordigd.
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Mede door het relatief grote aantal musea dat actief is op het terrein van de Tweede
Wereldoorlog is het bewaard gebleven erfgoed in Nederland sterk versnipperd. Er bestaan
musea die gewijd zijn aan specifieke militaire operaties en musea die gewijd zijn aan de
geschiedenis van een bepaalde regio tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voorts zijn er mu
sea en herinneringscentra die hun aandacht vooral richten op vervolging, onderduik of op
de bevrijding. Het aantal musea dat het leven van een bepaald persoon centraal stelt is
beperkt. Nederland kent welgeteld vijf musea waar een individu het uitgangspunt vormt,
in casu Anne Frank, Corrie ten Boom, generaal Maczek, Titus Brandsma en Johannes Post.
Het museum dat zijn inspiratie vindt in de laatstgenoemde is bovendien één van zeker
vijf instellingen die met de naamgeving expliciet verwijzen naar het verzet.

Een volledig overzicht van objecten is
niet beschikbaar omdat inventarisaties
incompleet zijn.

Uiteenlopend

Eigenzinnig

De resultaten van dit project bevestigen het beeld dat museale toonplaatsen uiteenlopen
in onder meer de mate van professionaliteit en institutionalisering, formatie-omvang,
historische en museale deskundigheid, de omvang van de collectie en de mate van
inventarisatie, bewaarcondities en huisvesting. MusIP van de oorlog heeft met name
inventarisaties van minder bekende collecties gemaakt. Dit resulteerde in casestudies van
32 doorgaans zeer gedreven instellingen en opmerkelijk betrokken en toegewijde parti
culiere verzamelaars. Zowel qua organisatie, formatie als accommodatie bleken de nieuw
in kaart gebrachte collecties niet vergelijkbaar met de Erkende Musea in het museumre
gister. Aan beleidsplan en collectieregistratie moest nog volop worden gewerkt. Evenwel
ging het hierbij in totaal om 208 deelcollecties met gezamenlijk bijna 180.000 objecten.
De collecties variëren van ongeveer honderd tot de meer dan 27.500 objecten van het
OorlogsVerzetsMuseum te Rotterdam. Voor Nederlandse begrippen zijn deze niet-gere
gistreerde en minder bekende instellingen relatief kleine museumcollecties.

Het beeld dat in ons onderzoek naar voren komt is dat de éénmansmusea bestaan uit
zeer toegewijde, enthousiaste en eigenzinnige verzamelaars, die een eigen, lokaal of
regionaal publiek trekken. Als fenomeen vormt het een tijdsdocument van de bevlogen
documentatiedrang van individuele verzamelaars. Eénmansmusea zijn vrijwel autonoom

Het geheel aan oorlogsmusea en verwante museale instellingen omvat tezamen de
grootste collectie oorlogserfgoed in Nederland – al wordt dit zelden als een eenheid
beschouwd. Een volledig overzicht van objecten is niet beschikbaar omdat de inventarisa
ties van de museumcollecties incompleet zijn. Wel is er in de periode 2008–2009 door het
Landelijk Contact van Museumconsulenten op verzoek van het ministerie van VWS een
selectieve inventarisatie gemaakt van roerend oorlogserfgoed van de Tweede Wereldoor
log – dus met uitzondering van gebouwen en grootschaligere onverplaatsbare eenheden
– met betrekking tot Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen.
Dit resulteerde in juni 2009 in het Museum Inventarisatie Project (MusIP) van de oorlog. 8

Zeker waar het gaat om éénmansmusea lijken deze in het Nederlandse museumland
schap kwetsbaar te zijn. Ten eerste is er het beheer van de collectie. Het is de vraag of de
bewaarcondities zijn gewaarborgd bij een kleine instelling met een beperkte financiële
draagkracht, met name als deze beschikt over een collectie die uit diverse materiaalsoor
ten bestaat met elk eigen criteria voor conservering. Ten tweede blijkt oorlogserfgoed
in deze instellingen in belangrijk mate onbekend erfgoed te zijn. Van slechts twaalf
procent van de objecten (waaronder de wapens en munitie) in deze collecties bestaat
immers een volledige registratie. Bij bijna de helft van de objecten is niet of nauwelijks
sprake van enige registratie. De conditie van objecten is wisselend, vooral van kwetsbare
maar veel voorkomende materialen als papier (waaronder foto’s), textiel en film. Goede
bewaaromstandigheden zijn zeldzamer dan bij de overige Nederlandse musea. Ten derde
lijkt samenwerking met en medewerking aan projecten van andere partijen, met name
met overheidsinstellingen, soms weerstand en argwaan op te roepen. Het rapport van
de museumconsulenten rept van wantrouwen jegens inzage in de eigen verzameling,
terwijl uitnodigingen voor medewerking werden afgeslagen vanwege twijfels aan het
nut, kritiek op de overheid en het gevoel als regio achtergesteld te worden. Daarnaast
noemde men als redenen voor afzegging het ontbreken van documentatie en het gebrek
aan menskracht. 9
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in hun werkwijze, omdat de meesten van hen geen structurele financiële ondersteuning
van de overheid ontvangen en zelfstandig opereren. Die autonomie is tegelijkertijd hun
kracht en zwakte. Hun kracht is het presenteren van de eigenheid van het oorlogsverleden
ter plekke aan de hand van objecten die althans deels in de directe omgeving zijn
gevonden. Hun zwakte ligt in het feit dat afstemming met andere musea en professiona
lisering door gebrek aan tijd en menskracht veelal ontbreekt. Hierdoor is de continuïteit
van particuliere collecties in museumvorm niet gewaarborgd. Wat gebeurt er met de
collectie van een eenmansmuseum als de initiatiefnemer zich terugtrekt of overlijdt?
Soms is de kwestie van continuïteit besproken en heeft de initiator een opvolger gevonden
of afgesproken dat zijn collectie bij een bestaande professionele instelling onderdak zal
krijgen. Vaak is dit echter niet het geval en kunnen eventuele topstukken in deze collec
ties verloren gaan of op de commerciële verzamelaarsmarkt terecht komen.

Samenwerking

Het grote aantal musea, variërend van beeldbepalende instellingen tot éénmansmusea,
kan recht doen aan de veelheid van ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog en aan
de grote aandacht die dit conflict in Nederland nog steeds geniet. De vraag of er door de
grote hoeveelheid oorlogserfgoed, met daardoor onvermijdelijk overlap en herhaling,
niet teveel van hetzelfde wordt bewaard en gepresenteerd is in de periode 2007–2010
opgepakt door het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS. Het
programma beoogde door inventarisatie, registratie en ontsluiting van objecten en col
lecties oorlogserfgoed zoveel mogelijk op fysieke en/of virtuele wijze samen te brengen.
Registratie van het veelal nog niet geïnventariseerde erfgoed in kleine instellingen maakt
het mogelijk om beter inzicht te krijgen welk erfgoed waar voor handen is. Pas wanneer
deze kennis is vergaard en gebruikt wordt voor een grondige vergelijking kan het belang
van de objecten beter worden vastgesteld, wordt duidelijk waar eventuele manco’s zit
ten en kan bovendien gekeken worden of er door middel van bruikleen mogelijkheden
bestaan om bepaalde presentaties aan te vullen. Hiervoor is meer samenwerking tussen
musea noodzakelijk. Wij stellen ons dit op meerdere niveaus voor: ten eerste tussen oor
logsmusea (inclusief herinneringscentra) onderling, ten tweede tussen oorlogsmusea en
andere musea en ten derde tussen oorlogsmusea en andere erfgoedpresentaties.

Het grote aantal musea kan recht
doen aan de veelheid van ervaringen
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De beeldbepalende oorlogsmusea en herinneringscentra zijn ongeveer een decennium
geleden gestart met het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Deze groep musea
telt inmiddels een aantal gremia waarin zij elkaar op regelmatige basis ontmoeten: het
directeurenoverleg, het educatief overleg en het collectie-overleg – de namen spreken
voor zich. Hier wisselt men met name nieuws over de aangesloten instellingen uit, zoals
nieuwe exposities, personele wisselingen en coördineert men gezamenlijke activiteiten
als de jaarlijkse actie ‘Niet weggooien!’. Deze succesvolle actie, gestart in 2003, wordt
ondersteund door de website actienietweggooien.nl. Deze heeft een loketfunctie waarin
mensen hun oorlogserfgoed naar eigen keuze kunnen aanmelden bij een van de zestien
deelnemende erfgoedinstellingen. De samenstelling van het directeurenoverleg, het edu
catief overleg en het collectie-overleg bevestigt de tweedeling tussen de beeldbepalende
instellingen en de éénmansmusea.

Collectief

De wens om meer als collectief op te treden is niet alleen een ambitie van deze oorlogs
musea en herinneringscentra, maar is tevens als noodzaak bij deze organisaties neer
gelegd door twee belangrijke subsidiërende instanties. Het Nationaal Fonds voor Vrijheid
en Veteranenzorg (kortweg V-fonds) pleitte voor meer samenwerking en bundeling van
krachten binnen de sector. 10 De reorganisatie van de afdeling Oorlogsgetroffenen en
Herinnering WO II (OHW) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
in 2010, dat een deel van zijn taken overdroeg aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het
NIOD, gaf een verdere impuls om dit streven serieus op te pakken. In opdracht van het
V-Fonds lieten het Airbornemuseum Hartenstein in Oosterbeek, het Nationaal Bevrij
dingsmuseum 1940–1945 in Groesbeek en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
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in Overloon hun toekomstbestendigheid bestuderen. Deze verkenning leidde tot de
conclusie dat de musea in de toekomst zullen moeten samenwerken om een kwalitatief
hoogstaande collectie te kunnen blijven aanbieden. Samen met de gemeente Nijmegen
presenteerden de instellingen in november 2010 het voornemen om een museum WO2
met nationale allure te realiseren, overigens met behoud van de drie bestaande locaties
met site-specifieke presentaties. 11 De fondsenwerving voor de realisering van het museum
WO2 is daarna van start gegaan met het streven om het nieuwe ‘moedermuseum’ in 2014
bij de zeventigste herdenking van de Operatie Market Garden aan het publiek te presen
teren.
Eveneens in 2010 hebben negen oorlogsmusea en herinneringscentra het initiatief ge
nomen om zich gezamenlijk te organiseren in een collectief van Musea en Herinnerings
centra 40–45. 12 Naast het uitwisselen van informatie en het aangaan van samenwerking
op punten van gemeenschappelijk belang stelt het collectief dat één van haar belang
rijkste doelen is gesprekspartner te zijn voor de overheid en voor fondsen, alsmede
het bevorderen van gezamenlijke initiatieven en het regelen van de financiering. Het
voornemen om zich te organiseren in een collectief is een belangrijke stap in het proces
waarin oorlogsmusea en herinneringscentra hechter met elkaar kunnen optrekken. Met
een open oog voor onderlinge concurrentie (die is immers niet per se slecht, het houdt ie
der scherp), kunnen zij als collectief het zicht op elkaars instelling, specialismen/zwaarte
punten, collectie, activiteiten en kennis/expertise delen, vergroten, versterken en uitbouwen
om in de toekomst krachtig te kunnen opereren en optreden. Als zij daadwerkelijk een
spreekbuis voor de sector wil zijn, doet het bestuur van het collectief er verstandig aan
de collega-instellingen, waaronder de éénmansmusea, die (nog) niet bij de stichting zijn
aangesloten, hier waar mogelijk bij te betrekken.

Uitwisseling

Een reeds bestaande vorm van intensieve samenwerking tussen musea is het realiseren
van wisseltentoonstellingen. In de periode 2000–2010 hebben tien oorlogsmusea zeker
32 reizende tentoonstellingen samengesteld. 13 Daarbij gaat het zowel om exposities die
door een van deze instellingen is samengesteld als om exposities die betrokken zijn van
elders. Dat er bovendien nog minstens elf exposities waren die verder blijkbaar buiten
deze tien instellingen circuleerden, geeft aan dat uitwisseling en oriëntatie niet per
definitie beperkt blijft tot deze specifieke erfgoedinstellingen. Een goed voorbeeld is
de tentoonstelling ‘Oorlog in de West. Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba
1940–1945’ vervaardigd door het Verzetsmuseum Amsterdam. Deze reizende tentoonstel
ling was in eigen land onder meer te zien in een moskee in Amsterdam Zuidoost en de

Openbare Bibliotheek in Tilburg, maar bereikte ook het Surinaams Museum in Paramaribo
en was te bezichtigen op Curaçao. Wisseltentoonstellingen vormen een goed middel om
het erfgoed te tonen aan een groter, in enkele gevallen ook duidelijk ander publiek; soms
ook buiten een museale setting.
Zoals al is opgemerkt, is het tevens van belang dat er werkrelaties worden aangegaan
en uitgebouwd tussen oorlogsmusea en herinneringscentra en andere relevante in
stellingen. Voor de hand liggend is om daarbij te denken aan historische musea, maar
ook onderwijs-, techniek- en kunstmusea kunnen hiervoor in aanmerking komen. Zo’n
samenwerkingsverband zou bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen in hoeverre de Tweede
Wereldoorlog als een uitzonderlijke periode moet worden beschouwd, of dat er bijvoor
beeld vanuit het perspectief van bijvoorbeeld kunst eerder sprake is van continuïteit.
De oogst van het programma Erfgoed van de Oorlog geeft een indruk van projecten
waarin vernieuwende benaderingen zijn terug te vinden. 14 Interessant aan de wissel
tentoonstellingen is dat er reeds geregeld wordt samengewerkt met externe partners.
Daarbij kan het gaan om uiteenlopende instellingen op het terrein van de Tweede
Wereldoorlog), museale instanties, mediapartners en in het geval van actuele thema’s
niet-gouvernementele organisaties. Contact met buitenlandse partners bestaat, maar is
arbeidsintensief en vraagt meer inspanningen van instellingen. Desondanks is het denk
baar om gezamenlijke wisseltentoonstellingen te realiseren, die ter plekke met objecten
uit de eigen collectie kunnen worden aangevuld en deze binnen en buiten Nederland te
laten circuleren. Ook is het mogelijk om van elders wisseltentoonstellingen aan te
trekken en die buiten de vaste oorlogsmusea en herinneringscentra te exposeren om
andere bezoekersgroepen te bereiken.

Expertise

Een andere vorm van samenwerking en uitwisseling is de NWO-onderzoekslijn ‘Dyna
miek van de herinnering’, waarin erfgoedinstellingen, overheden, cultuurfondsen en
wetenschap (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en NIOD) elkaar hebben
gevonden als matchende financiers. Beoogd wordt om te komen tot een verdere reflectie
en theorievorming op het terrein van zowel erfgoed- en museumstudies als archief- en
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Het (beoogde) publiek van het
oorlogserfgoed is veranderd.

informatiewetenschappen. Om de expertise en collecties van oorlogsmusea voor andere
musea zichtbaar te maken, is het raadzaam dat het collectief van Musea en Herinnerings
centra 40–45, maar ook de grotere groep van oorlogsmusea en herinneringscentra
gezamenlijk naar buiten treden en aandacht op de sector vestigen, bijvoorbeeld door
zich als afzonderlijke tak binnen de Nederlandse Museumvereniging te organiseren. Een
sterke brancheorganisatie is niet alleen van belang voor een beter inzicht in het functio
neren van de sector oorlogsmusea en herinneringscentra, maar zal ook adequater kunnen
inspelen op museale ontwikkelingen in het algemeen en die van oorlogsmusea in het bij
zonder, zoals de specificiteit van een site-locatie en de kennisoverdracht van ooggetuigen
aan jongere generaties. Voortgaande professionalisering, onder meer tot uiting komend
in het verwerven van de status van erkend museum, past in die ambitie.
In internationaal verband is (voortgaande) samenwerking wenselijk binnen het Inter
national Council of Museums (ICOM) en de Taskforce for International Cooperation on
Holocaust Education, Remembrance and Research. In ICOM-verband zijn 31 internationale
commissies opgericht, maar een commissie voor oorlogmusea bestaat nog niet. Wel zijn
het International Committee of Memorial Museums for the Remembrance of Victims of
Public Crime (IC-MEMO) en het International Committee for Museums and Collections
of Arms and Military History (ICOMAM) actief op het terrein van oorlogsmusea en herin
neringscentra. Airbornemuseum Hartenstein, Museum Bevrijdende Vleugels in Best en
Museum Bronbeek in Arnhem zijn bij ICOMAM aangesloten.

Bezoekcijfers

De maatschappelijke rol en het bereik van musea kunnen onder meer worden afgeleid uit
bezoekcijfers. Al eerder is gesignaleerd dat steeds minder Nederlanders eigen herinnerin
gen uit de Tweede Wereldoorlog hebben en steeds meer Nederlanders de oorlog kennen
uit geschiedenisboeken, van herdenkingen of uit uiteenlopende media. Als gevolg daar
van is het (beoogde) publiek van het oorlogserfgoed veranderd. Niet minder belangrijk is
dat de publieksaantallen zijn toegenomen door een verhoogde aandacht voor de Tweede
Wereldoorlog. Deze ontwikkeling is terug te zien in de bezoekcijfers van oorlogsmusea
en herinneringscentra. Het Verzetsmuseum Amsterdam verwerkt gegevens als leeftijd,
land van herkomst, postcode (binnen Amsterdam) en de wijze waarop de bezoeker op het

museum attent werd gemaakt; variërend van driehoeksborden, fietsverhuur, reisgidsen
als Lonely Planet en Michelin. Voorts houdt het Verzetsmuseum Amsterdam de categorie
‘opmerkelijk’ in haar statistieken bij, waarbij bezoek werd gesignaleerd uit Frans-Polyne
sië en Jordanië, herhaalbezoek uit Turkije en een bezoeker die door een podcast op het
museum werd geattendeerd. Dit soort specifieke gegevens zijn echter een uitzondering.
Vaak ontbreekt dieper inzicht in de motieven en verwachtingen van bezoekers, evenals
in de verwezenlijkte effecten, simpelweg omdat de museumstaf geen tijd heeft voor het
maken van een grondige analyse van de bezoekerscijfers.
Slechts een beperkt aantal instellingen beschikt over bezoekerscijfers over meerdere jaren.
Waar het bij diverse éénmansmusea om naar schatting een paar duizend bezoekers per
jaar gaat, ontvangt het Anne Frank Huis in Amsterdam jaarlijks circa een miljoen bezoe
kers. Deze instelling behoort qua thematiek zeker tot de sector van oorlogsmusea, maar
vanwege de status van Anne Frank als internationaal icoon is een verdere vergelijking met
bezoekersaantallen van andere instellingen weinig zinvol. Duidelijk zijn in elk geval de
grote onderlinge verschillen. Die spreken, zij het in iets mindere mate, ook uit de bezoekers
aantallen van drie meer beeldbepalende oorlogmusea en herinneringscentra in tabel 1.
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Schoolbezoek heeft een relatief groot aandeel in de bezoekersstroom. In 2008 was 33%
van de bezoekers aan het Anne Frankhuis leerling in het basisonderwijs en 30% zat in het
middelbaar onderwijs. In het Verzetsmuseum Amsterdam, waar leerlingen in 2009 iets
meer dan 30% van de bezoekers uitmaakten, kwamen juist veel meer middelbare scholie
ren dan leerlingen uit het basisonderwijs.

Tabel 1

Indicatie bezoekersaantallen

Verzetsmuseum Amsterdam

Kamp Westerbork

Kamp Vught

*
*
*

74.532
72.594
83.605
100.200
101.065
121.719
102.746
117.336
119.260
139.207
140.997

28.000
30.691
7.700
46.486
44.929
50.000
51.223
53.568
54.556
57.921
61.188

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

*
**

42.005
38.402
54.341
49.661
51.519
49.935
52.483
57.748

**

geen jaarverslag beschikbaar
Kamp Vught was vanwege nieuwbouw een deel van 2002 gesloten

Veelzeggender dan de kwantiteit is het soort bezoek. Ervaringen opgedaan door oorlogs
musea in het buitenland kunnen hierbij verhelderend zijn. Statistieken van het Imperial
War Museum, met drie locaties in Londen en nevenvestigingen in Duxford en Manchester,
wijzen op significante veranderingen in de samenstelling van hun bezoekers.15 Het Imperial
War Museum was van oudsher een instelling waar het typische bezoek bestond uit vader
en zoon die geïnteresseerd waren in militairen en wapens. 16 Anno 2011 heeft het bezoek
aan het Imperial War Museum, dat in totaal ruim twee miljoen bezoekers naar de vijf
vestigingen trekt, met name de vorm aangenomen van een familie-uitje voor vaders en
moeders, zonen en dochters. Of een ontwikkeling van vader/zoon- naar gezinsbezoek zich
ook in Nederland voordoet, en hoe inclusief oorlogsmusea (kunnen) zijn, verdient verder
onderzoek. Te denken valt aan onderscheid op basis van leeftijd/generatie, geslacht,
samenstelling bezoekers, etnische afkomst, culturele achtergrond, scholingsniveau en
land van vestiging. Verdere relevante factoren zijn de eventuele specifieke betrokkenheid
bij de Tweede Wereldoorlog en de vraag of en hoe bezoekers ook elders in aanraking
komen met (erfgoed van) de Tweede Wereldoorlog.

Een andere relevante thematiek betreft herhalingsbezoek. Het Imperial War Museum
kent een relatief hoog en toenemend aantal bezoekers dat naar het museum terugkomt:
dit bedraagt recentelijk ruim eenderde van de bezoekersaantallen. 17 In Nederland is
vrijwel onbekend welke groep en hoeveel bezoekers opnieuw naar hetzelfde oorlogsmu
seum gaan, maar lijkt herhalingsbezoek minder voor te komen. 18 Oud-gevangenen en/of
nabestaanden scoren in Nederland wel hoger. Ook is onduidelijk of potentiële belangstel
lenden, geïnspireerd door een bezoek aan een van de oorlogsmusea, naar een volgend
oorlogsmuseum gaan, hetzij in Nederland, hetzij in het buitenland. Aangezien er in onvol
doende mate een beeld bestaat van de huidige bezoekersgroepen van de oorlogsmusea,
verdient diepgaand publieksonderzoek aanbeveling. Dat kan hopelijk ook een antwoord
geven op de vraag welke (potentiële) bezoekers er niet of nauwelijks komen, en wat bij
de verschillende groepen de beeldvorming is omtrent oorlogsmusea.

Financiën

De financiële positie van oorlogsmusea bepaalt de mogelijkheden en beperkingen voor
verdere vernieuwing, professionalisering en de continuïteit. Omdat het bovendien iets
zegt over draagvlak, gebruik en erkenning volgt in deze paragraaf een impressie van de
financiële situatie. Een relatief klein aantal instellingen ontvangt structurele steun van de
rijksoverheid. Dit betreft de vier herinneringscentra in Nederland: Nationaal Monument
Kamp Amersfoort, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Nationaal Monument Kamp
Vught en het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek in Arnhem. Herinneringscentrum
Kamp Westerbork ontvangt tevens incidentele en (bescheiden) structurele steun van de
gemeenten Assen, Hoogeveen en Midden-Drenthe, van de provincie Drenthe en van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Circa 30% van de exploitatie
van Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt gedekt door structurele overheids
subsidies. De overige 70% wordt zelf opgebracht, onder meer door giften, donaties uit het
binnen- en buitenland en het heffen van entreegelden. Met een bezoekersaantal van circa
140.000 per jaar en een toegangsprijs van € 6,50 zijn deze inkomsten substantieel.
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De aanzienlijke rol van vrijwilligers
vormt een belangrijke verklaring
voor het grote aantal oorlogsmusea.
Nationaal Monument Kamp Vught doet een beroep op projectsubsidies en krijgt struc
turele steun van de gemeente Vught en de provincie Noord-Brabant, die per bestuurs
periode de subsidie vaststelt. Omdat met de provinciale overheid is afgesproken dat het
kampterrein voor het publiek vrij toegankelijk moet zijn, is het voor Nationaal Monument
Kamp Vught niet mogelijk om inkomsten te genereren door entreegelden, aangezien
het herinneringscentrum zich bevindt op de site van het oorspronkelijke kamp. Nationaal
Monument Kamp Amersfoort en het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek zijn even
eens vrij toegankelijk.
Andere oorlogsmusea en herinneringscentra moeten het veelal doen zonder structurele
overheidssteun. Het Anne Frankhuis, met meer dan een miljoen bezoekers per jaar, heft
een toegangsprijs van € 8,50. Het Verzetsmuseum Amsterdam verkrijgt inkomsten uit
projectsubsidies, giften, sponsorgelden, de gemeente Amsterdam, de provincie NoordHolland, het ministerie van OCW, verschillende commerciële bedrijven, de Telepuzzel van
De Telegraaf, de BankGiro Loterij en entreegelden à € 7,50 per kaartje. Al ontvangt een
deel van de beeldbepalende oorlogsmusea substantiële financiële ondersteuning van
het rijk bij bijvoorbeeld bouwprojecten en herinrichting of via tijdelijke regelingen als het
programma Erfgoed van de Oorlog, een meerderheid van hen stelt het zonder structurele
subsidies van de rijksoverheid. Een minder bekende instelling als het Polderhuis West
kapelle, ook bekend onder de naam Dijk- en Oorlogsmuseum, heft € 5,50 entreegeld en
ontvangt subsidie van de gemeente Veere, de provincie Zeeland, de Euregio Scheldemond,
het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, Vitaal Platteland, de Rabobank Foundation en
diverse fondsen, waaronder het V-fonds.
De inkomstenbronnen van kleinere musea bestaan veelal uit de verkoop van entree
bewijzen, een incidentele subsidie van plaatselijke overheden, donaties en schenkingen
van vriendenverenigingen en particulieren, de verkoop van publicaties en andere zaken in
de museumwinkel. Juist deze musea leggen een grote dosis inventiviteit aan de dag waar
het gaat om het kosteloos of tegen gereduceerd tarief benutten van diensten en het
hergebruik van goederen via personen en instanties uit de eigen lokale gemeenschap.

Vrijwilligers

De bovengenoemde instellingen die structureel of incidenteel door de overheid worden
ondersteund, hebben in de regel een beperkte staf van professionele medewerkers die
geacht worden alle reguliere werkzaamheden te verrichten. Zij krijgen veelal hulp van
een grotere kring van vrijwilligers die vaak op parttime basis actief is. Staf en vrijwilligers
beseffen meestal wel degelijk dat reflectie en vernieuwing wenselijk zijn, zowel wat
betreft de wijze van museaal presenteren als bij de inhoudelijke vertolking van nieuwe
inzichten, maar het ontbreekt in veel gevallen aan tijd en middelen om daar serieus werk
van te maken.
Bij de tientallen, doorgaans kleinere instellingen (niet zelden zonder rechtspersoon) die
geheel of nagenoeg geheel afhankelijk zijn van de inzet van enthousiaste vrijwilligers, is
tijd voor dergelijke reflectie eveneens beperkt. De vrijwilligers zijn onmisbaar als gidsen,
suppoosten, materiaaldeskundigen, bestuurders etc. Ook in de kleinere instellingen
bestaat de kern van de activiteiten uit het beheer en het toegankelijk houden (tijdens
de vaak beperkte openingstijden) van het museum. De voortdurende verwerving van
objecten, zeker waar de verzamelende initiatiefnemer de spil is van het museum, is een
belangrijke activiteit. Daarbij gaat het niet uitsluitend om schenkingen, maar ook om het
aankopen van objecten. Zonder inzet of slechts met beperkte inzet van publieke middelen
zijn zo tientallen oorlogsmusea voortgekomen uit particuliere initiatieven. Telkens weer
springt de grote inzet en betrokkenheid in het oog. Het is moeilijk om nauwkeurig aan te
geven hoeveel toegewijde menskracht geïnvesteerd wordt in deze bijzondere historische
episode. Naar schatting gaat het om meer dan duizend personen. De aanzienlijke rol van
vrijwilligers vormt een belangrijke verklaring voor het grote aantal oorlogsmusea dat
Nederland kent.
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Hoofdstuk 5

Thema’s,
perspectieven
en kaders

Thema’s,
perspectieven
en kaders
Het imposante geheel aan objecten
die door hun aanwezigheid in
Nederlandse oorlogsmusea en herinneringscentra de status van erfgoed
hebben, vormt een waardevolle
weerslag van zowel de oorlogsgeschiedenis als van de dynamische
ontwikkeling en reikwijdte van de
historische cultuur. Deze dynamiek
is een continu fenomeen.

Van oudsher heeft het militaire aspect van de Tweede
Wereldoorlog in veel oorlogsmusea centraal gestaan.
Militaire thema’s zijn doorgaans sterk vertegenwoor
digd in presentaties van de in groten getale aanwezige
militaire uitrustingen van met name westelijke geallieer
den en Duitse troepen. In recente jaren krijgt de militaire
thematiek opnieuw inhoud door een groeiend accent op
de Atlantikwall, in het bijzonder bij bunkermusea in onder
meer Hoek van Holland, Noordwijk, Scheveningen, IJmui
den en op Schiermonnikoog en Walcheren. In de beeldvor
ming rond oorlogsmusea speelt het militaire perspectief
tot op heden een belangrijke rol. Hoewel dit aspect niet
overal meer zo dominant is als soms wordt verondersteld,
weerhoudt dat sommigen ervan een bezoek aan derge
lijke musea te brengen.

De historische ervaringen van de Tweede Wereldoorlog
kunnen uiteraard niet worden gewijzigd, maar de herin
neringen en de daaraan toegekende betekenisgeving
worden beïnvloed door onze voortdurende omgang met
deze geschiedenis in de naoorlogse periode. Dit proces
van betekenisgeving, dat wordt gekenmerkt door eigen
tijdse vragen en behoeften, draagt bij aan het bijzonder
levendige karakter van de historische belangstelling voor
de Tweede Wereldoorlog.

Naast het militaire element zijn tal van andere aspecten
van de Tweede Wereldoorlog inmiddels in veel musea
vertegenwoordigd. Voor het geheel van de Nederlandse
oorlogsmusea geldt, zij het veelal impliciet, de missie die
door het toonaangevende Imperial War Museum wordt
vertolkt: “The Imperial War Museum is a war museum
rather than a military museum. We concentrate on people’s
experience of war and its impact on society”. 19 Deze missie
weerspiegelt een koerswijziging waarin oorlog steeds
meer is opgevat als een breed fenomeen dat, zeker in de
twintigste-eeuwse context van totale oorlogsvoering,
van invloed was op zowel burgers als militairen.

Dit levendige karakter is slechts mogelijk zolang het
beeld van de oorlog niet wordt bevroren, zolang deze
oorlog niet wordt opgevat als een afgesloten historische
episode zonder hedendaagse relevantie. Dat vraagt van
musea om de ontwikkelingen tijdens de Tweede Wereld
oorlog op overzichtelijke en zo toegankelijk mogelijke
wijze te presenteren.

Naast de vertegenwoordiging van het militaire aspect is
de museale aandacht voor het alledaagse leven onmisken
baar gegroeid. Daarmee lijken Nederlandse oorlogsmu
sea aan te sluiten bij de toegenomen belangstelling op
dat terrein. Ook het verzet – een herkenbaar begrip in
de naamgeving van een aantal oorlogsmusea – kan de
laatste decennia rekenen op aanhoudende belangstelling
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in musea, hoewel de maatschappelijke belangstelling
voor verzet in het algemeen minder prominent was dan
in de vroegste naoorlogse periode. De Jodenvervolging is
steeds nadrukkelijker belicht in terugblikken op de oorlog,
een ontwikkeling die behalve in gedenktekens en (niet in
de laatste plaats in de populaire) geschiedschrijving ook
gesignaleerd kan worden in musea en herinneringscentra.
Ongeacht deze speerpunten wordt in veel oorlogsmusea
getracht een meer algemeen beeld te geven van Nederland
– in sommige gevallen van het Koninkrijk der Nederlanden –
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vitaal

Deze veranderende accenten laten zien hoe presentaties
van oorlogserfgoed zijn bijgesteld en uitgebreid om aan
te sluiten bij nieuwe vragen, invalshoeken en inzichten.
Een dergelijk mechanisme is van vitaal belang om erfgoed
blijvend een rol te laten spelen in de omgang met de
Tweede Wereldoorlog. Dat vraagt enerzijds om een open
oog voor zowel de steeds geactualiseerde stand van zaken
in de historische wetenschap als voor de wijze waarop de
samenleving terugblikt op de oorlog, en anderzijds om
de bereidheid de eigen museale benaderingswijzen en
presentaties van tijd tot tijd tegen het licht te houden.
Daarvoor is het noodzakelijk voeling te houden met het
bredere museale werkveld en met het academische veld
door het bijwonen van studiebijeenkomsten, het bieden
van stagemogelijkheden voor studenten en het volgen
van de literatuur.
De wenselijk geachte vernieuwing, die kan bijdragen aan
het tonen van de complexiteit van de Tweede Wereldoor
log, vraagt steeds om presenteerbare museale proporties.
Iets dergelijks wordt doorgaans eerst verwezenlijkt in
tijdelijke tentoonstellingen en kan daarna doorwerken

Het levend houden van de historische cultuur is
niet gebaat met een constellatie waarin toonplaatsen van oorlogserfgoed elkaar herhalen.

in de vaste opstelling. Daarbij is het de kunst om bezoekers
vertrouwd te maken met de uiteenlopende posities, de
nuances, de complexiteit en onderlinge verwevenheid van
historische gebeurtenissen op een wijze die aanspreekt en
deels ook verrast. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren
aan de aantrekkingskracht van deze instellingen voor
nieuwe en oude bezoekers, al is het niet vanzelfsprekend
dat alle bezoekers vernieuwingen steeds enthousiast
zullen begroeten.
Het tonen van de verscheidenheid aan ervaringen en pers
pectieven is zowel een zaak van elk afzonderlijk oorlogs
museum als van de gezamenlijke musea als collectieve
hoeders van het oorlogserfgoed, maar elk in eigen mate.
Aangezien musea er baat bij hebben zich van elkaar te
onderscheiden (en dat verschil duidelijk te maken aan hun
doelgroepen) is het niet zinvol om op elke locatie dezelfde
diversiteit te presenteren. Tegelijkertijd doet elk museum
er goed aan de bezoeker ervan bewust te maken dat er
diverse selecties en zienswijzen bestaan, dat het leerzaam is
deze naast elkaar te leggen en dat dit niet alleen mogelijk
is binnen die ene museale instelling, maar dat dit zicht
baarder wordt door ook andere musea te bezoeken. Enige
overlapping is geen bezwaar – en valt ook niet uit te slui
ten – maar een weloverwogen eigen invulling scherpt de
visie van het museum bij het beantwoorden van de vraag
wat men waarom wil tonen. Bovendien verduidelijkt een
heldere keuze het beeld van de afzonderlijke musea bij de
bezoeker evenals het bestaansrecht van de instelling.
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Het is de vraag of de oorlogsmusea in Nederland zich
voldoende van elkaar onderscheiden qua presentatie en
collectie. Dat bemoeilijkt het voor (mogelijke) belang
stellenden om goed zicht te krijgen op wat men in een
bepaald oorlogsmuseum kan verwachten en waarin de ene
toonplaats zich inhoudelijk onderscheidt van de andere,
terwijl ook de uiteenlopende kwaliteit van de afzonder
lijke musea – variërend van enthousiast hobbyproject tot
professionele instelling – niet steeds eenvoudig is vast
te stellen. Meer duidelijkheid daarover kan leiden tot het
beter bedienen van bezoekers en tot wijzigende bezoe
kersstromen.

Specialisatie

Het levend houden van de historische cultuur is niet
gebaat met een constellatie waarin toonplaatsen van
oorlogserfgoed elkaar in belangrijke mate herhalen. Dat
is niet alleen inefficiënt maar kan ook bijdragen aan het
bevriezen van de herinneringen aan de oorlog. Er bestaat
zowel behoefte aan musea die op overzichtelijke wijze het
grote verhaal van de Tweede Wereldoorlog presenteren
als aan instellingen die zich expliciet richten op specifieke
aspecten. Dergelijke presentaties kunnen elkaar in hun
verscheidenheid aanvullen en nuanceren maar kunnen

Specialisatie is ook mogelijk waar
het gaat om de presentatievorm
en om het beoogde publiek.
ook schuren, prikkelen en tot vragen aanzetten. Indirect
versterkt een dergelijke benadering de onderlinge betrok
kenheid en levendigheid van de erfgoedinstellingen op dit
terrein.
In de keuzes die musea kunnen maken gaat het overigens
niet uitsluitend om inhoudelijke afwegingen. Speciali
satie is ook mogelijk waar het gaat om de presentatie
vorm (zoals het gebruik van reproducties of de inzet van
individueel te gebruiken technieken) en om het beoogde
publiek (bijvoorbeeld specifiek op kinderen afgestemde
presentaties, zoals bij het Joods Historisch Museum, het
Museon en, naar verwachting, bij het Verzetsmuseum
Amsterdam). Dergelijke keuzes zijn echter niet los te
zien van verdere inhoudelijke afwegingen.
Van de inhoudelijke thema’s zijn de meest in het oog
springende hiervoor genoemd. De toegenomen maat
schappelijke aandacht voor de Jodenvervolging heeft al
geresulteerd in museale lieux de mémoire als het Anne
Frank Huis en het herinneringscentrum Kamp Westerbork
maar heeft daarnaast ook een plek gekregen in veel ande
re oorlogsmusea, al is die soms geïsoleerd. Aandacht voor
andere vervolgingsslachtoffers als Roma, Sinti en Jehova’s
getuigen is vaak nog beperkt. Iets meer aandacht, met
name in de vorm van wisseltentoonstellingen, bestaat er
voor de positie van kinderen in oorlogstijd, een thema dat
zowel een jong hedendaags publiek kan aanspreken als
een ouder publiek dat kan terugblikken op de eigen erva
ringen in de oorlogsjaren. Een presentatie over de positie
van jonge volwassenen lijkt veelbelovend.

Op een ander terrein, dat van recreatie in oorlogstijd, is
al aandacht besteed aan muziek, theater en sport. Litera
tuur, film en beeldende kunst vragen, zeker in de setting
van oorlogsmusea, meer aandacht. Meer in het algemeen
wordt cultuurgeschiedenis vaak belicht vanuit de ge
schiedenis van het aan de omstandigheden aangepaste
dagelijks leven, zoals in een expositie als ‘Liefde in oor
logstijd’, maar verdere aandacht is wenselijk. Dat geldt
evenzeer voor een aspect als gender (de rol en betekenis
van sekse in geschiedenis) dat evident onderbelicht is. 20
Uitzondering hierop is Aletta, Instituut voor Vrouwen
geschiedenis met projecten over communistische en
NSB-vrouwen tijdens de oorlog.

Reguliere elementen in de vaste opstelling van de
meeste musea zijn onder meer het nationaal-socialisme
en de militaire ontwikkelingen. In de manier waarop
deze thema’s aan bod komen valt in een aantal geval
len weinig variatie en ontwikkeling te bespeuren. Een
vernieuwende weergave, met meer oog voor het verdere
levensverloop van aanhangers van het nationaal-socia
lisme, van militairen aan weerszijden van de politieke
scheidslijnen kan daarin verandering brengen, evenals
aandacht toegespitst op de militaire strijd op zee en in
de lucht. Een fenomeen dat ook meer aandacht verdient
is dwangarbeid, waaraan bovendien een breder scala aan
aspecten met betrekking tot de oorlogseconomie gekop
peld kan worden.

H5 • P 28

Biografische tentoonstellingen waarin een of meer per
sonen centraal staan zijn waren tot voor kort betrekkelijk
schaars, terwijl er in Nederland relatief weinig oorlogs
musea zijn die rond een individu zijn opgebouwd – met
het Anne Frank Huis als meest prominente uitzondering.
Juist gezien de (weliswaar uitzonderlijk) grote populariteit
van de laatstgenoemde instelling, ligt het voor de hand
om bijvoorbeeld in de vorm van wisselexposities vaker de
aandacht nadrukkelijk te richten op bijzondere levensver
halen.

Perspectief

Het is een onmogelijke opgave om hier een uitputtende
lijst te bieden van nader te behandelen onderwerpen,
maar reflectie op onderwerpen die in recente jaren aan
bod zijn gekomen in het historisch onderzoek en in de me
dia biedt een goede indicatie voor verdere mogelijkheden.

Daarbij is het niet steeds noodzakelijk om geheel
nieuwe onderwerpen te presenteren, ook het hanteren
van afwijkende of aanvullende perspectieven door het
hanteren van meer dan één verhaallijn heeft een meer
waarde. Een besef van de inmiddels soms dominante
aandacht voor slachtoffers kan zo bijvoorbeeld leiden tot
een nieuwe interesse voor het perspectief van de daders,
terwijl ook het perspectief van de omstander – impliciet
vaak ruimschoots aanwezig in de museale presentaties –
opnieuw belicht kan worden. In het geval van daderschap
gaat het niet zozeer om het introduceren van een nieuw
onderwerp, als wel om het presenteren van een specifiek
perspectief. Vanuit de naoorlogse identificatie met over
winnaars en slachtoffers – een fenomeen dat aansluit bij
de traditie om erfgoed vooral op te vatten als het posi
tieve dat men verkiest te eren en te erven van voorgaande
generaties – zijn daders vaak gereduceerd tot een invloed
rijke, enigszins beperkte groep die zeker in bezet gebied
bovendien als maatschappelijk geïsoleerd werd voorge
steld. De bestaande fascinatie voor het kwaad heeft niet
automatisch geleid tot een beter begrip van de gemaakte
politieke keuzes. Een perspectief dat hierin meer inzicht
biedt, kan gebruik maken van zogeheten omstreden erf
goed: dark heritage & contested heritage, waarbij het vaak
objecten betreft met nationaal-socialistische betekenis.
Dit kader kan gedachtenvorming over bijvoorbeeld het
‘goed versus fout’-denken (of juist het beeld van ‘grijs’
verleden) stimuleren en zodoende verhelderend werken.
Vanuit die optiek zou er naast het Verzetsmuseum ook
een Dadermuseum of een Collaboratiemuseum kunnen
verrijzen, of valt te denken aan exposities over het dagelijks
leven vanuit het perspectief van de zwarthandelaar of aan
een expositie over de Atlantikwall gezien door Nederland
se bunkerbouwers. Dergelijke presentaties betekenen niet
dat de gemaakte keuzes worden gerechtvaardigd, maar

dwingen musea wel om zich af te vragen in hoeverre
morele opvattingen van invloed zijn op hun presentaties
en welke bijdrage ze leveren aan het begrijpen van de
oorlogsgeschiedenis. De spanning die kan bestaan tussen
belangstelling en betrokkenheid van zowel tentoon
stellingsmakers als bezoekers dient bovenal te worden
opgevat als een aansporing om weloverwogen keuzes te
maken in exposities.
Een belangrijk punt is het geografische kader dat wordt
gebruikt voor het presenteren van de oorlogsgeschiede
nis. In Nederland zijn er relatief veel oorlogsmusea die, al
is het maar door middel van hun naamgeving, vooral de
lokale en regionale geschiedenis presenteren. Die schaal
helpt in het voorstelbaar maken van de oorlogservarin
gen, ook voor bezoekers die niet per definitie uit de eigen
streek afkomstig zijn. Tegelijkertijd wordt lang niet altijd
verduidelijkt waarin deze meer kleinschalige geschiedenis
precies afwijkt of overeenkomt met oorlogservaringen
elders. Niettemin bevat de vaste expositie regelmatig
evenveel informatie over de Nederlandse als over de meer
kleinschalige bezettingservaringen. Het gepresenteerde
verhaal overschrijdt hier en daar de landsgrenzen – waar
bij gewoonlijk de opkomst van het nationaal-socialisme in
Duitsland, de bezetting van Nederlands-Indië, de slotfase
van de Jodenvervolging en de bevrijding door de weste
lijke geallieerden worden uitgebeeld – maar blijft bovenal
een Nederlands verhaal.

H5 • P 29

Ook voor regionale en lokale musea geldt het uitgangs
punt van explicitering, terwijl het bewust hanteren van
meerdere perspectieven naast elkaar vraagt om een goede
dosering. Wordt het lokale verhaal vooral beschouwd als
een afgeleide aanvulling op het nationale geschiedverhaal
of is het juist leidend in de organisatie van het erfgoed?
Stimuleert elk kleinschalig verhaal identificatie van de
bezoeker met de geschiedenis, of hangt dat af van diens
specifieke herkomst? Of haken bezoekers makkelijker aan
bij het nationale verhaal aangezien dat kader vertrouwd is
vanuit het onderwijs en vanuit herdenkingsceremonies?

Schaal

Het blijft opmerkelijk hoezeer een mondiaal historisch fe
nomeen als de Tweede Wereldoorlog, dat voor geen enkele
samenleving zonder gevolgen bleef, in veel presentaties
toch in belangrijke mate vooral wordt voorgesteld als bin
nenlandse geschiedenis. Wel is sprake van toegenomen
aandacht voor Nederlands-Indië, incidenteel gevolgd door
aandacht voor de gebiedsdelen in de West. Aanvullingen
zijn er soms ook wat betreft het Marokkaanse aandeel in
de oorlog, maar zulke exercities blijven vrij uitzonderlijk.
Een ruimere geografische inkadering die de eigen regio en
het eigen land ontstijgt is wenselijk om te verduidelijken
hoezeer de Duitse bezetting van Nederland, evenals de
Japanse bezetting van Nederlands-Indië, deel uitmaakte
van toenmalige wereldwijde ontwikkelingen.

Een afwisseling in de kaders – hetgeen iets anders is dan
het volledig inruilen van het nationale referentiekader
voor een mondiaal kader – waarin historische verhalen
gepresenteerd worden (lokaal, regionaal, nationaal,
Europees, mondiaal etc.) draagt bij aan een beter besef
van de schaal van het gebeuren en aan het inzicht in
de transnationale en koloniale aspecten van de oorlog.
Daarnaast sluit het verruimen van de blik tot voorbij
de Nederlandse grens aan bij de huidige praktijk waarin
erfgoedconsumenten hun kennis en indrukken inzake
de Tweede Wereldoorlog ook van elders betrekken.
Zoals buitenlanders het Anne Frank Huis weten te vinden,
zo bezoeken Nederlanders oorlogsmusea in België en
Frankrijk, herinneringscentra in Duitsland en Polen en
erebegraafplaatsen in Indonesië en Thailand, zowel op
reële als virtuele wijze.
Met een verruimde aanpak wordt dus niet alleen recht
gedaan aan het daadwerkelijk mondiale karakter van de
Tweede Wereldoorlog. Tevens kan aansluiting worden
gevonden bij de toenemende globalisering. Die krijgt op
dit terrein niet alleen vorm in het bezoek van Nederlandse
toeristen aan buitenlandse oorlogstoonplaatsen, maar
ook in het betrekken van nieuwe Nederlanders bij muse
ale presentaties van de Tweede Wereldoorlog waarin de
Nederlandse samenleving niet het enige referentiekader
van belang is.

Met een verruimde aanpak wordt recht
gedaan aan het mondiale karakter van
de Tweede Wereldoorlog.

Grensoverschrijdend

Gedacht kan worden aan zeer uiteenlopende exposities,
tijdelijk of als onderdeel van de vaste opstelling, over
bijvoorbeeld Duitsland, Italië en Japan in de Tweede
Wereldoorlog (afzonderlijk of in internationaal vergelij
kend perspectief), over de Europese koloniën in de
Tweede Wereldoorlog en hun verhoudingen tot het
respectievelijke moederland, over de bezetting van België
of Denemarken, over de neutraliteit van enkele Europese
staten, over migranten tijdens de Tweede Wereldoorlog,
over de internationale gemeenschappen in de Duitse
strafkampen, over het Oostfront, evenals over de
geallieerde bombardementen op Duitsland, de in
Duitsland terechtgekomen Kriegsvertriebene en andere
displaced persons, de thuisfronten in Groot-Brittannië
en de Verenigde Staten, enzovoorts.
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Door middel van wisseltentoonstellingen is er in het
afgelopen decennium aandacht besteed aan buitenlandse
plaatsen die hun bekendheid ontlenen aan concentratie
kampen, massamoorden of bombardementen. Duitsland
kwam daarbij betrekkelijk weinig in beeld, al was er een
enkele interessante uitzondering zoals de presentatie
van Duitsers als slachtoffers in de grensoverschrijdende
tentoonstelling in het Nationaal Bevrijdingsmuseum
‘Bommen op ons huis. De bombardementen op Arnhem,
Nijmegen en de Niederrhein’. Behandeling van de buitenEuropese geschiedenis – zoals de vernieuwende ten
toonstelling in het Verzetsmuseum Amsterdam ‘Oorlog
in de West. Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba
1940–1945’ – is tot nu toe grotendeels beperkt gebleven
tot de oorlogsgeschiedenis van de overzeese gebiedsde
len. Hoewel dit in een aantal musea geleid heeft tot de
opname van Nederlands-Indië als een onderdeel in de
vaste opstelling, blijft extra aandacht voor met name
Azië en Noord-Amerika aanbevelenswaardig.

Het verwezenlijken van museale initiatieven op dit terrein
is mede afhankelijk van de medewerking van buiten
landse musea. Deze instellingen beschikken over oor
logserfgoed waarvan de authenticiteit en de evocatieve
en visuele mogelijkheden ook het Nederlandse publiek
kunnen aanspreken. Het aanknopen, uitbreiden en verdie
pen van internationale contacten vergt een langetermijninspanning, gericht op de opbouw van een netwerk dat
wederzijdse uitwisseling van kennis en objecten mogelijk
maakt. Dat vergt extra inspanningen van de betrokken
musea. Dergelijke initiatieven kunnen leiden tot wissel
tentoonstellingen die in Nederlandse oorlogsmusea te
zien zijn, maar kunnen tevens resulteren in een expositie
waarin het Nederlandse perspectief in buitenlandse
musea te aanschouwen valt.

Tijdskader

Uitbreiding van het gehanteerde kader is ook voorstelbaar
in temporeel perspectief. Omdat onze kijk op de Tweede
Wereldoorlog niet valt los te zien van de wijze waarop de
herinnering aan dit historische conflict zich gedurende
meer dan 65 jaar ontwikkeld heeft, verdient het aanbeve
ling om ook de naoorlogse omgang met dit verleden (in
politiek opzicht, qua herdenkingen, wat betreft de positie
van tweede generaties, maar ook op het terrein van de
populaire cultuur) een geïntegreerde plaats te geven in
de vaste opstelling van oorlogsmusea. Erfgoed mag ster
ker worden aangegrepen om de veranderlijkheid van histori
sche interpretaties kenbaar te maken aan erfgoedbezoekers.

Op deze wijze wordt tevens het spectrum verbreed door
de oorlogservaringen in te bedden in de ruimere twin
tigste-eeuwse geschiedenis. Die ontwikkeling verdient
versterking, deels om het bijzondere karakter van de
oorlogsjaren te kunnen vergelijken met andere episoden
uit de moderne geschiedenis, deels ook omdat andere –
zowel eerdere als latere – episoden uit de twintigste eeuw
in vergelijking met de oorlog aanmerkelijk onderbelicht
blijven in Nederlandse musea. Daardoor bestaat het
risico dat de oorlog losgezongen raakt van de historische
context.
Musea die ervoor kiezen het strikt Nederlandse kader
los te laten kunnen bijvoorbeeld de geschiedenis van de
eerste helft van de twintigste eeuw presenteren, opge
bouwd rond de impact van de beide wereldoorlogen. Dat
is een verdergaande stap dan de gangbare manier waarop
de jaren 1930 – plus een verwijzing naar de vrede van Ver
sailles – als voornaamste voorgeschiedenis van de Duitse
bezettingsperiode worden getoond. Een andere mogelijk
heid is de Tweede Wereldoorlog nadrukkelijk te verbinden
aan de naoorlogse geschiedenis van de Koude Oorlog,
internationale verhoudingen en het dekolonisatieproces
(dat beperkt kan worden tot de eerste en tweede helft
van de jaren 1940 of ruimer kan worden bezien tot 1989).
Tegen die achtergrond kan gedacht worden aan vergelij
kende exposities over Nederland als bezet land respectie
velijk Nederland als bezettende macht, over Nederlandse
vredesmissies in den vreemde of over de twintigste-eeuw
se Nederlandse opstelling ten aanzien van uiteenlopende
oorlogssituaties elders. Verwante thema’s als genocides
en andere schendingen van mensenrechten en de reacties
daarop passen eveneens binnen een dergelijke benade
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ring, evenals thema’s als democratie, collectieve identiteit
en vijandbeelden. Ter inspiratie kunnen recente initiatieven
dienen als het Humanity House en het Huis voor Democratie
en Rechtsstaat, beide in Den Haag.
Sommige wisseltentoonstellingen in Nederlandse oor
logsmusea hebben in de afgelopen jaren al een zeker
voorschot hierop genomen. Exposities die systematisch
trachten een overzichtsgeschiedenis op deelterreinen van
de naoorlogse geschiedenis te bieden waren zeldzaam,
wel zijn er voorbeelden van tentoonstellingen die een
link leggen tussen heden en verleden. In de behandeling
van meer recente onderwerpen gaat men in geografisch
opzicht makkelijker verder weg van huis, en verschijnen
bijvoorbeeld ook Darfur en Tibet in Herinneringscentrum
Kamp Westerbork en Verzetsmuseum Amsterdam vanuit
de invalshoek (on)vrijheid, veelal zonder een expliciete ver
gelijking met de Tweede Wereldoorlog. Dat kan systemati
scher worden uitgewerkt.

Heroverweging van de verzamel- en
presentatie-activiteiten dient plaats
te vinden met open vizier.

Herdefinitie

Verbreding van het tijdskader betekent overigens niet per
definitie dat elk te presenteren thema noodzakelijk een
link met de actualiteit moet hebben. De eventuele wense
lijkheid daarvan kan steeds opnieuw worden beoordeeld
door musea en hangt af van het verhaal dat men wil
benadrukken, het publiek dat men beoogt en de eventu
ele discussie die men wil uitlokken. Waar men actualiteit
een plaats wil geven zou nadrukkelijker dan tot nu toe
ruimte geboden kunnen worden aan kunst als eigentijdse
reflectie op heden en verleden.
Ook de realisatie van exposities die het tijdskader van de
oorlogsjaren overstijgen, doet een beroep op erfgoed dat
niet vanzelfsprekend aanwezig is in de collecties van de
Nederlandse oorlogsmusea. Op dit terrein is eveneens
samenwerking mogelijk met andere erfgoedinstellingen
in binnen- en buitenland, veelal buiten de sector van de
oorlogsmusea. Te overwegen valt bovendien om het col
lectiebeleid van in elk geval een deel van de oorlogsmusea
structureel aan te passen en te richten op een breder ge

voldoende wordt gewaarborgd, niet als vanzelfsprekend
te leiden tot een verarming van de historische cultuur
maar kan juist bijdragen aan een verdergaande historise
ring van de oorlogsherinnering door deze in een ruimer
perspectief te plaatsen.

heel van twintigste-eeuwse erfgoedobjecten. Daarnaast
kunnen (digitale en andere) reproducties een rol spelen.
Dit alles vereist een herdefinitie van wat als kerncollectie
wordt opgevat – waarbij, als logische consequentie, ont
zameling niet uitgesloten dient te worden. Het spreekt
echter voor zich dat een bijstelling van het collectieplan
slechts verantwoord is nadat er een volledige en goed
toegankelijke inventarisatie van de huidige collecties is
gemaakt.
Heroverweging van de verzamel- en presentatie-activi
teiten dient plaats te vinden met open vizier. Wat is de
missie van het museum? Welk bereik heeft het museum?
Onderscheidt het zich in beide aspecten voldoende van
andere oorlogsmusea? En voldoen de condities waarin de
collectie gepresenteerd en bewaard wordt aan de maat
staven van professionaliteit en duurzaamheid? Waar de
laatste vragen ontkennend beantwoord moeten worden,
kan de keuze voor een bijgesteld perspectief ook resul
teren in verreikende samenwerking met andere musea.
Dat hoeft, indien de toegankelijkheid van de collectie
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Of en hoelang de vanzelfsprekendheid waarmee de
Tweede Wereldoorlog belangstelling geniet stand houdt
is onzeker. Die onzekerheid is tekenend voor de dynamiek
van de herinnering, die tevens duidelijk maakt dat de
kaders van waaruit de oorlog wordt bezien aan verande
ring onderhevig zijn. Variatie en flexibiliteit in die kaders,
door steeds te zoeken naar innovatieve mogelijkheden
om dit verleden gestalte te geven, is daarop een passende
museale reactie. Evenmin als de toekomstige invulling van
de oorlogsherinnering precies kan worden uitgetekend,
kan worden voorspeld of de bestaande oorlogsmusea in
een huidige vorm zullen overleven in de komende decen
nia. Op basis van een weloverwogen eigen missie kunnen
zij elk een goede inschatting proberen te maken van hun
positie en verdere ontwikkeling. Dat kan leiden tot een
versterking van een meer algemeen of overkoepelend
historisch overzicht van de oorlogsjaren, of juist tot een
nadrukkelijke keuze voor een thematische of geografische
specialisatie, voor ruimer gedefinieerde tijdvakken, door
een nadrukkelijk perspectief te hanteren, door bepaalde
manieren van presentatie – met onderscheiden accenten
op emotie en kennis – of door zich sterk toe te leggen op
specifieke doelgroepen.

Hoofdstuk 6

Nieuwe vormen
om de oorlog
te presenteren

Nieuwe vormen
om de oorlog
te presenteren
De Tweede Wereldoorlog evolueert al langere tijd van
levend verleden naar vastgelegde geschiedenis. Daarmee
sterft de belangstelling voor de oorlog niet automatisch
uit, maar in de wijzigende omstandigheden moeten
musea steeds opnieuw gestalte geven aan het oorlogsverleden. Het belang van de authentieke plek, de lieu de
mémoire, lijkt in dit kader te zijn herontdekt. Was het in
de jaren zeventig nog mogelijk dat de oorspronkelijke
barakken van kamp Westerbork vanwege de bouw van
radiotelescopen van de sterrenwacht werden afgebroken,
verkocht aan boeren en hergebruikt als stallen, inmiddels
lijkt het ondenkbaar dat dit nog zou kunnen gebeuren.

Voor een aantal oorlogsmusea geldt dat de locatie een directe historische verbinding
heeft met datgene dat wordt gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan het onderduikadres
van de familie Frank in Anne Frank Huis, de synagoges van het Joods Historisch Museum,
de villa Hartenstein van het Airbornemuseum die dienst deed als geallieerd commando
centrum tijdens de Slag om Arnhem en uiteraard de kampen Amersfoort, Vught en Wes
terbork die nu als herinneringscentra in gebruik zijn. De authenticiteit van de plek draagt
de herinnering aan datgene dat zich daar in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld in
zich.
Meestal is een lieu de mémoire gemarkeerd door een of meer gedenktekens in en rondom
een oorlogsmuseum of herinneringscentrum en worden hier jaarlijkse herdenkingsplech
tigheden georganiseerd. Dit biedt zowel mogelijkheden als beperkingen ten aanzien van
het gebruik van het museumterrein. Oorlogsmusea zijn meestal groter dan enkel een
gebouw waarin een museale presentatie kan worden bezocht. Vaak kunnen bezoekers
op het museumterrein groot materieel (voertuigen en wapens) bezichtigen. Herdenkin
gen trekken bezoekers naar gedenktekens in het museum zelf of op het museumterrein,
wat gunstig kan zijn voor de aanloop naar het museum. De kleiner wordende groep van
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We willen niet alleen weten wat
er tijdens de oorlog gebeurde en
waarom, maar we willen oorlogservaringen ook zelf ondervinden.

veteranen en burgeroorlogsgetroffenen wordt bij herdenkingen steeds vaker vergezeld
door hun kinderen en kleinkinderen. Beperkingen liggen erin dat bij de inrichting van het
museumterrein en de programmering van de museumactiviteiten rekening moet worden
gehouden met het plechtige karakter van een herdenkingsceremonie. Een horecavoorzie
ning of kinderspeeltuin direct naast een gedenkteken is niet goed voorstelbaar.

Experience

De herontdekking van de lieux als authentieke plaats voedt het idee van beleving.
Het besef van authenticiteit is een ingrediënt in de illusie dat het mogelijk is om zelf te
ervaren hoe het moet zijn geweest. We willen niet alleen weten wat er tijdens de oorlog
gebeurde en waarom, maar we willen (bepaalde) oorlogservaringen ook zelf ondervinden.
Naast het gebruik van weergaves van de Tweede Wereldoorlog in onder meer films,
romans, geschiedenisboeken, stripverhalen, games en officiële herdenkingen, wordt het
laatste decennium steeds meer waarde gehecht aan het idee van experience. Dit begrip
verwijst naar een (bijna) zintuiglijke ervaring of beleving. Het zelf willen opdoen van
(weliswaar selectieve) oorlogservaringen verklaart waarom grote aantallen belangstel
lenden naar lieux de mémoire trekken. Om tegemoet te komen aan deze behoefte
trachten ook musea de beleving aan te spreken en te stimuleren, zoals de Airborne
experience in het museum in Oosterbeek, de Blockbuster experience in Liberty Park in
Overloon, de Blitz experience (WO 2) en de Trench experience (WO 1) in het Imperial War
Museum in Londen en de museale presentatie over de Eerste Wereldoorlog van het In
Flanders Fields Museum in Ieper.
Musea participeren in toenemende mate in re-enactment activiteiten, waarin de deel
nemers op zo authentiek mogelijke wijze bepaalde veldslagen naspelen. Zij dragen
(originele dan wel nagemaakte) uniformen en schoeisel uit de tijd, gebruiken dito wapens
en voertuigen en verdelen zich als tegen elkaar strijdende partijen in het kamp van bond
genoot of vijand. Taalgebruik en zelfs voedsel en huisvesting (want re-enactment duurt
vaak minstens een dagdeel) zijn aangepast aan de historische situatie. Het moge dan
ook duidelijk zijn dat re-enactment de ambitie heeft de spelers en het publiek, dat vaak in
groten getale op deze evenementen afkomt, als het ware tijdelijk onder te dompelen in
de atmosfeer van de oorlogsjaren.

Welke veranderingen dit teweegbrengt in de opvattingen over de omgang met erfgoed
en over de functie van erfgoed en de interpretatie van objectiviteit en authenticiteit
is vooralsnog moeilijk te overzien. Een Holocaust expositie roept bij vrijwel niemand
vragen op, terwijl een Holocaust experience ondenkbaar lijkt. Bepaalde experiences zijn
per definitie onoverdraagbaar omdat de ultieme oorlogservaring de dood is. Een museale
presentatie als de experience vraagt, gezien zijn even kortstondige als intensieve karakter,
om bezinning bij musea over de (on)mogelijkheden en (on)wenselijkheid van dit feno
meen en een verdere studie van de verwachtingen en resultaten bij museumbezoekers.
Het prikkelen en entertainen van bezoekers kan een effectief middel zijn om bezoekers
aan te spreken en te betrekken bij het verhaal dat musea en herinneringscentra willen
overdragen, maar uit de aard van een museale instelling vloeit voort dat het bieden van
louter vermaak niet het doel kan zijn. Er bestaat een spanning tussen de vrijheid van de
bezoeker om zijn museumbezoek naar eigen believen in te richten en de verantwoorde
lijkheid van het museum om het inzicht van de bezoeker in het verleden te vergroten.
Die spanning is echter geen nieuw verschijnsel.
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De herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog wordt niet zelden
opgevat als bouwsteen voor de
hedendaagse Nederlandse identiteit.
Erfgoedtoerisme

De meeste musea streven niet alleen naar het overdragen van kennis, maar willen
bezoekers ook emotioneel aanspreken. Daarmee wordt een beroep gedaan op de betrok
kenheid van erfgoedconsumenten. Dergelijke betrokkenheid geeft vorm aan de mate
van inleving en empathie die bezoekers ervaren. Deze emoties kunnen universeel zijn,
losstaand van identiteit en identificatie. Maar er zijn ook specifieke manieren waarop be
zoekers zich identificeren met de oorlogsgeschiedenis, met de ervaringen van historische
personen en met specifieke zienswijzen. Dit proces bouwt voort op bestaande vormen
van identificatie met onder meer de eigen woonplaats, de regio, Nederland, de familie,
het kerkgenootschap en de etnische of culturele gemeenschap. De herinnering aan de
Tweede Wereldoorlog wordt niet zelden opgevat als bouwsteen voor de hedendaagse
Nederlandse identiteit, die zowel de onderlinge verbondenheid in het heden als de band
tussen verleden en heden versterkt. Dat veel erfgoedinstellingen de geschiedenis van
de Tweede Wereldoorlog in belangrijke mate presenteren vanuit een Nederlands kader
vormt een indicatie dat er nog een lange weg te gaan is om deze oorlog daadwerkelijk als
een wereldwijd fenomeen te zien. Het is een historisch feit dat de Tweede Wereldoorlog
zich op vijf continenten afspeelde, maar dit perspectief blijkt lastig in een museale
setting onder te brengen.
De wens om lieux de mémoire te bezoeken resulteerde in de lokalisering en markering
van de authentieke plek. Het leidde tot erfgoedtoerisme in het binnen- en buitenland.
De inkadering van erfgoed binnen de toerisme-industrie is een feit. Toerisme op het
gebied van oorlogserfgoed kan instellingen een uitstekende gelegenheid bieden om een
breder publiek te bereiken. Er zijn wandel-, fiets- en autoroutes die langs of naar voor
malige slagvelden of kampterreinen leiden. Denk bijvoorbeeld aan toeristen in Drenthe
die wandelend en fietsend het terrein van kamp Westerbork doorkruisen, toeristen die
het Bevrijdingsmuseum Zeeland passeren, derde generatie jongeren met een Indische

achtergrond die naar Indonesië reizen om daar oorlogsplekken te bezichtigen, herden
kingsreizen naar Auschwitz en battlefield tours naar Normandië. Tegelijkertijd kan een
bepaalde lieu door virtuele technieken ook los van de plaats worden getoond. Met name
voor jonge generaties die vertrouwd zijn met deze technieken kan dit de toegankelijk
heid tot en betrokkenheid bij een authentieke locatie sterk vergroten, onafhankelijk van
het feit waar de plek en de erfgoedconsument zich bevinden, of dat nu in Groningen,
Limburg, de Oekraïne of in Suriname is.

Digitaal

Het gebruik van moderne technische middelen om verhalen met betrekking tot (erfgoed
van) de Tweede Wereldoorlog te presenteren zit in de lift. Internet is al lange tijd veel
meer dan een aanhangsel van een museum. Websites kunnen een serieuze en evenwaar
dige toonplaats bieden, zoals de virtuele exposities ‘De eerste vijf dagen’ en ‘De bevrijding’
op www.tweedewereldoorlog.nl laten zien. De digitalisering van gedenktekens biedt
echter goede mogelijkheden deze te koppelen aan de webpresentatie van relevante musea.
Interessant is ook de beschikbare applicatie voor smartphones ‘Oorlogsmonumenten in
beeld’, die bestaande oorlogsgedenktekens virtueel markeert en in een informatieve con
text plaatst – en zo nieuwe mogelijkheden biedt voor musea en bezoekers.
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De toenemende beschikbaarheid van digitale informatie over de Tweede Wereldoorlog
kan een belangrijke impuls vormen voor de verdere ontwikkeling van eigentijdse presen
taties van de oorlogsgeschiedenis. De oogst van het VWS-programma Erfgoed van de
Oorlog, dat hier een belangrijke aanzet voor heeft geleverd, bestaat voor een aanzienlijk
deel uit erfgoed dat voor velen toegankelijk is via het internet. De diversiteit van het
veelomvattende materiaal maakt het mogelijk nieuwe thema’s en benaderingen te han
teren waarvan de resultaten kunnen worden verwerkt in museale presentaties. Musea
kunnen bovendien als follow-up, bijvoorbeeld in samenwerking met archieven, moge
lijkheden bieden aan individuele belangstellenden om hun inzicht te verdiepen door zelf
de – bij voorkeur voorgesorteerde – digitale informatie te raadplegen via hun website.
Een voorbeeld daarvan met een herdenkingsfunctie is het Digitaal Monument Joodse
Gemeenschap in Nederland in beheer van het Joods Historisch Museum. De bijbehorende
Community Joods Monument maakt het mogelijk voor de bezoeker om foto’s, informatie
en verhalen te plaatsen bij de op het digitale monument opgenomen personen.
Werd aanvankelijk gevreesd dat het online toegankelijk maken van de collectie en het
maken van virtuele tentoonstellingen het aantal bezoekers aan een fysiek museum zou
doen verminderen, tegenwoordig bestaat er brede consensus dat de reële en virtuele wereld
elkaar kunnen aanvullen en versterken. Wel is de belangstelling door de technische mo
gelijkheden sterk geïndividualiseerd. Het is daarom relevant de aandacht te richten op de
groeiende technische mogelijkheden om het publiek individuele trajecten aan te bieden,
afgestemd op kennis, belangstelling, achtergrond en behoeften van de bezoeker.
Daarmee belanden erfgoedinstellingen op het terrein van interactieve presentatiewijzen,
waarin de erfgoedconsument steeds meer een actief handelend en initiërend persoon
wordt. Interactieve presentatiewijzen bieden overigens ook de mogelijkheid aan musea
zich buiten hun eigen ruimte te presenteren. Met behulp van de integratie van mobiele
telefonie, GPS en internetdiensten kunnen musea on site informatie aanbieden.

Wie doordrongen is van het besef dat het beeld van de Tweede Wereldoorlog tot stand
komt in een gevarieerd geheel van activiteiten en aanbieders – iets dat zowel voor de
virtuele werkelijkheid als voor real life geldt – zal niet terugschrikken initiatieven buiten
de eigen muren te nemen. Belangrijk daarbij is wel om enerzijds steeds voor ogen te hou
den wat de specifieke rol en de kracht van museale instellingen is, en er anderzijds voor
te zorgen dat het aandeel van musea in gezamenlijk ontplooide activiteiten zichtbaar is.
Nieuwe technieken om de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog levendig te
houden kunnen het fysieke erfgoed dat ten grondslag ligt aan de museale presenta
tie enigszins naar de achtergrond schuiven, maar erfgoed blijft een referentiepunt en
inspiratiebron. Dat is steeds de basis van waaruit musea betrouwbare en aansprekende
verhalen over geschiedenis vertellen en waarmee zij zich ook onderscheiden van andere
aanbieders. Museale toepassing van augmented reality, waarin door het richten van een
smartphone naar een bepaalde punt op een locatie als het ware een virtuele historische
laag over de hedendaagse werkelijkheid wordt gelegd, vertrekt feitelijk vanuit dezelfde
beginselen als het tonen van aansprekende oorlogsobjecten in een vitrine – namelijk de
fascinatie van de bezoeker wekken door het bieden van ‘authentieke’ beelden van het
verleden en het bewerkstelligen van een groter inzicht in de geschiedenis.

Sociale media

Nieuwe technologische mogelijkheden zijn vanzelfsprekend niet alleen inzetbaar in
museale presentaties. Met name in de strategieën van musea om bezoekers en potentiële
belangstellenden te bereiken, is de inzet van sociale media van groot belang geworden.
Digitale nieuwsbrieven en websites gelden inmiddels alweer als min of meer traditionele
manieren om geïnteresseerden aan te trekken. Sociale media als Facebook, Twitter, Hyves,
Foursquare, Flickr en You Tube zijn recente kanalen die kunnen worden ingeschakeld. Een
aantal oorlogsmusea, zoals het Anne Frank Huis, het Airbornemuseum Hartenstein, het
Joods Historisch Museum en Liberty Park te Overloon, maakt van deze nieuwe mogelijk
heden gebruik. De praktijk wijst vooralsnog uit dat vooral professionele musea de kennis
en menskracht in huis hebben om te profiteren van de mogelijkheden van deze techno
logieën. Met name kleinere instellingen met een beperkte staf lopen een groter risico in
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De inzet van nieuwe en sociale
media attendeert musea op de
noodzaak om goed na te denken
over hun publiek.

deze nieuwe ontwikkeling achter te blijven. Daarnaast zijn er soms particuliere redenen
waarom een bepaalde instelling hierin niet mee kan gaan. De website van Museum
Bronbeek valt onder het ministerie van Defensie, dat omwille van veiligheidsredenen
de inzet van interactieve diensten beperkt.
Gebruik van moderne technieken is misschien niet per se een must, maar lijkt een onont
koombaar fenomeen. Sociale media zijn in toenemende mate van belang in het onder
houden van contact – en daarmee van het gevoel van betrokkenheid – met bezoekers
en achterban. Om goed zichtbaar te zijn is een frequente stroom berichten over uiteen
lopende activiteiten en onderwerpen wenselijk. De betrokkenheid kan met name worden
vergroot door het scheppen van interactieve mogelijkheden, bijvoorbeeld het reageren op
beeldmateriaal zonder beschikbare toelichting, of door het collectief beschrijven van col
lectieonderdelen. Voldoende menskracht is nodig om hier snel en adequaat op te kunnen
reageren en ongewenste reacties te modereren.
Het publiek dat op deze wijze wordt bereikt is niet per definitie beperkt tot de kring in
eigen regio of eigen land waaruit de reguliere bezoekers vaak in belangrijke mate voort
komen. De inzet van nieuwe en sociale media attendeert musea daarom op de noodzaak
om goed na te denken over hun publiek en vooral ook over de vraag hoe de verschillende
deelpublieken zo goed mogelijk aan te spreken.

Hoewel de beantwoording van die vragen kan verschillen van museum tot museum, is de
virtuele aanwezigheid van musea welhaast een vanzelfsprekend gegeven – eenvoudig
weg omdat het publiek die verwachting heeft en het de zichtbaarheid en toegankelijk
heid van het oorlogserfgoed ten goede komt. Zonder website telt een museum niet meer
mee, terwijl de verwachtingen over wat bezoekers kunnen aantreffen op een site hoger
worden. Mede vanwege de kosten is het gezamenlijk ontwikkelen van bepaalde onderde
len van virtuele presentaties aan te bevelen, ook al is de verwachting dat de ontwikkeling
en toepassing goedkoper zullen worden.
Maar het is meer dan alleen een kwestie van techniek. De ontwikkeling van nieuwe vormen
van presenteren gaat samen met reflectie op de inhoud van het verhaal, het publiek en
de onderlinge samenwerking tussen oorlogsmusea. Technisch kunnen oorlogsmusea qua
collecties en presentaties reeds op allerlei manieren met elkaar worden verbonden. Het
is de menselijke factor die soms op koudwatervrees wijst en die maakt dat oorlogsmusea
nog niet aan verdergaande samenwerking toekomen. Juist daarom is het raadzaam de
mogelijkheden van uiteenlopende nieuwe media, waaronder het aspect van interactivi
teit, te onderzoeken.
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Hoofdstuk 7

Conclusie

Conclusie
Nederland kent een talrijk en gevarieerd geheel aan oorlogsmusea en
herinneringscentra waarin erfgoed
van de Tweede Wereldoorlog wordt
gepresenteerd. De hier geboden terreinverkenning maakt duidelijk dat
de aanwezigheid van deze museale
instellingen de grote waarde weerspiegelt die de hedendaagse samenleving hecht aan het levend houden
van de herinnering aan de oorlogsjaren. De exposities zijn doorgaans
laagdrempelig en tonen de oorlog
met name vanuit een Nederlands
perspectief.

De sector van oorlogsmusea laat zich ruwweg onder
scheiden in enerzijds een beperkt aantal instellingen die
worden gestuurd door betaalde krachten en anderzijds
een groter aantal kleinere musea waarin vrijwilligers een
vitale rol vervullen. De eerste categorie geldt als beeld
bepalend en heeft vaak een landelijke uitstraling.
De tweede categorie is vooral plaatselijk en regionaal
bekend. De betrokkenheid bij de oorlogsgeschiedenis is
in alle musea groot en verdient waardering. De mate van
professionalisering varieert grotendeels volgens de hier
voor genoemde scheidslijn.
De meer professionele instellingen zijn, mede door een
gunstigere financiële positie, beter in staat eigentijdse
presentatietechnieken in te zetten, brengen door wis
seltentoonstellingen meer variatie aan in hun aanbod en
hebben vaker – maar niet altijd – een goede registratie
van het door hen beheerde erfgoed. De door deze musea
en herinneringscentra opgebouwde expertise, ook op het
terrein van educatie, kan als inspiratie dienen voor veel van
de kleinere musea.
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De beeldbepalende instellingen onderscheiden zich boven
dien door formele onderlinge samenwerking. Vanwege de
gezamenlijke zorg voor het oorlogserfgoed – een besef van
collectieve verantwoordelijkheid dat sterker tot uiting mag
komen – verdient deze samenwerking tussen oorlogsmusea
en herinneringscentra verdere verbreding. In een dergelijk
kader kan reflectie op de vraag wat de uiteenlopende
instellingen respectievelijk bindt en onderscheidt meer
duidelijkheid bieden over hun missie, voor de sector als
geheel en voor de afzonderlijke instellingen. Oorlogsmusea
worden immers geconfronteerd met vergelijkbare kwesties
– hoe om te gaan met de in tijd toenemende afstand tot de
oorlog, hoe positie te kiezen in het spanningsveld tussen
kennisoverdracht en recreatie, hoe om te gaan met de
behoefte aan beleving en met de rol van erfgoed in een
digitale omgeving – waarop verschillende reacties mogelijk
zijn. Diversiteit in presentaties, ambities en bereik is nood
zakelijk om eenvormigheid en verstarring te voorkomen.
Vergroting van expertise is tevens gebaat bij intensievere
samenwerking met relevante instellingen op lokaal,
regionaal en nationaal niveau die zich in hun activiteiten
niet uitsluitend met oorlogsgeschiedenis bezighouden,
zoals historische musea, archieven, erfgoedsites, koepel
instellingen en opleidingsinstituten.

De aantrekkingskracht en autoriteit van oorlogsmusea kan
alleen in stand worden gehouden door geregelde inhoude
lijke vernieuwing. Bijstelling is een voorwaarde voor het
levend en dynamisch houden van de herinnering aan de
Tweede Wereldoorlog. Als kennisautoriteit vervullen
oorlogsmusea hierin – naast anderen – een wezenlijke
functie. Dit vraagt, naast het aanpassen van zienswijzen,
om het incorporeren van nieuwe inzichten en opvattingen
uit wetenschap, journalistiek en samenleving. Verruiming
van de kaders in temporele en geografische zin biedt nieuwe
mogelijkheden om gangbare museale benaderingen van de
oorlog te doorbreken, evenals het naast elkaar hanteren
van uiteenlopende kaders waarmee meerdere perspectie
ven verbeeld kunnen worden.
In de keuze van thema’s, perspectieven en presentatie kun
nen oorlogsmusea hun bereik en zichtbaarheid vergroten.
Mogelijkheden daartoe liggen ook in het ontplooien van
uiteenlopende activiteiten buiten de eigen behuizing, het
geen op een toenemend aantal plaatsen gebeurt,
zowel tijdens evenementen als in de virtuele wereld.
De variatie in manieren van presentatie heeft invloed
op het soort publiek dat wordt bereikt. Het gebruik van
nieuwe en sociale media biedt niet alleen mogelijkheden
om een grotere diversiteit aan perspectieven te bieden,
maar legt bovendien ook gemakkelijk verbindingen met
elders aangeboden verbeeldingen van de Tweede Wereld
oorlog uit de sfeer van vermaak, herdenking, onderwijs en
onderzoek. In dit veelsoortige aanbod verdienen musea
een herkenbare en goed zichtbare positie. Een gedegen
onderbouwing van wat de eigen kracht is in vergelijking
met andere aanbieders moet daaraan ten grondslag liggen.

Het in musea bewaarde erfgoed van de Tweede Wereldoor
log is zeer omvangrijk. Heroverweging van de uitgangspun
ten van oorlogsmusea in het licht van verscherping van de
focus, verdere samenwerking en voortgaande digitalisering
kan ruimte bieden voor een discussie over de noodzaak
van selectiviteit en ontzameling. Niet alles wat voortkomt
uit de oorlog is steeds verzamelwaardig erfgoed. Dat sluit
toekomstige acquisitie op specifieke deelterreinen – om de
diversiteit te versterken – overigens geenszins uit.
Elke tijd en elke samenleving vormt zijn eigen musea en
zoekt daarbij kaders om verhalen in zinvolle verbanden
te presenteren. De beschouwing in deze verkennende
publicatie wil aanzetten tot verdere reflectie, om zowel de
gedachtenvorming als de uitwisseling daarvan nadrukkelijk
te stimuleren. Vanuit die overweging volgen tot slot tien
concrete aanbevelingen waarin de hier vertolkte tonen
van de oorlogsherinnering weerklank vinden. Het woord
is daarna aan de musea.
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Hoofdstuk 8

Aanbevelingen

I
Een dynamische historische cultuur heeft baat bij een
versterking van (in)formele contacten binnen een regulier
overlegorgaan voor alle oorlogsmusea, herinneringscentra
en musea met deelcollecties over de Tweede Wereldoor
log, zo mogelijk in een museaal equivalent van het Netwerk
Oorlogsbronnen. Dit vergroot de vertrouwdheid met de
afzonderlijke uitgangspunten, collecties en activiteiten
en kan bijdragen aan verdere afstemming, kennisuit
wisseling en waar nodig toenemende professionalisering.
Te denken valt aan een jaarlijkse studie- en netwerkdag,
gezamenlijke bijscholingsbijeenkomsten voor medewer
kers en een nieuwsbrief.
II
Inventarisatie van de museale collecties, waaraan het
vooral bij kleinere instellingen te vaak schort, is van
groot belang. Overeenstemming over het gebruik van
één standaard systeem voor de opslag, ontsluiting en
presentatie van oorlogsmusea is gewenst. Een landelijke
databank voor oorlogserfgoed biedt een beter beeld van
de conditie en uniciteit van objecten en vergroot het zicht
op mogelijke lacunes. Daarmee wordt een steviger basis
gelegd om kritisch te kijken naar versplintering, doublures
en de wenselijkheid van samenwerking. Waar nodig kan
inventarisatie een belangrijke stap zijn naar registratie
als erkend museum.
III
Het relatief aanzienlijke aantal musea van particuliere
verzamelaars vraagt om bezinning op de continuïteit van
deze collecties en de toegankelijkheid van het hier bijeen
gebrachte erfgoed. Bij de bestudering van mogelijkheden
voor overdracht van collecties aan andere oorlogsmusea
of aan algemene historische musea getuigt het van reali
teitszin om te accepteren dat erfgoed nooit volledig is en
teloor kan gaan door afstoting van museumstukken.

IV
Om uitwisseling met deskundigen buiten de sector van
oorlogsmusea aan te gaan, stellen wij musea en herin
neringscentra voor een denktank van wisselende samen
stelling te formeren, bestaande uit personen die affiniteit
hebben met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog,
maar die niet afkomstig zijn uit de wereld van de oorlogs
musea. Vanuit hun expertise kunnen zij inhoudelijk,
presentatietechnisch of anderzins vrijuit een bijdrage
leveren aan de oorlogsmusea. Daarnaast kan ook job
rotation binnen en buiten de sector van oorlogsmusea
bijdragen aan een grotere mobiliteit van directeuren,
conservatoren en educatoren en uitwisseling stimuleren.
V
Het mondiale karakter van de Tweede Wereldoorlog
bevordert de noodzaak van verdergaande samenwerking
in internationaal verband. Vanuit een nationaal overleg
van oorlogsmusea kan gedachtenwisseling met indivi
duele en collectieve buitenlandse partnerinstellingen
worden bevorderd over onderbelichte thema’s, eigentijdse
presentatievormen en nieuwe publieksgroepen.
Gezamenlijke wisseltentoonstellingen kunnen de uitwis
seling met musea in binnen- en buitenland concretiseren
en ertoe bijdragen om naast het kleinschalige en nationale
kader ook het Europese en mondiale kader nadrukkelijker
als invalshoek te hanteren.
VI
De betrekkelijke schaarste aan Nederlandse musea over
andere twintigste-eeuwse tijdvakken biedt ruimte voor
exposities die de Tweede Wereldoorlog in een ruimer
tijdskader van met name Interbellum en Koude Oorlog
plaatsen.
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VII
Oorlogsmusea kunnen binnen hun mogelijkheden meer
ruimte geven aan kunstuitingen. Naoorlogse beeldende
kunst en podiumkunsten die betrekking hebben op de
Tweede Wereldoorlog dragen op eigen wijze bij aan
hedendaagse reflectie op (de omgang met) dit verleden.
VIII
Om het publiek beter vertrouwd te maken met de uiteen
lopende oorlogsmusea is het wenselijk op handzame
wijze inzicht te bieden in de respectievelijke profielen
door middel van een actuele website met portal functie,
een gezamenlijk publiekstijdschrift en gemeenschappelijke
folders. Extra aandacht kan gegenereerd worden door een
eenmalige grootschalige expositie van de gezamenlijke
musea op een niet-reguliere locatie, het bevorderen van
rondreizende wisseltentoonstellingen als samenwerkings
product, het introduceren van een jaarlijks thema en het
organiseren van een jaarlijkse publiekslezing.
IX
Met het oog op verbreding van bezoekersgroepen en ver
groting van herhaalbezoek verdient het aanbeveling om
publieksonderzoek te laten verrichten om een nauwkeu
riger beeld te krijgen van de huidige bezoekersgroepen:
demografische kenmerken, wijzen van informatievoor
ziening met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog,
evenals de motieven, verwachtingen en ervaringen van
het bezoek. Publieksonderzoek bij een beperkte dwars
doorsnede van de musea en herinneringscentra kan meer
duidelijkheid scheppen over potentiële, weinig bereikte
bezoekersgroepen.
X
Het toenemende belang van nieuwe en sociale media
vraagt om reflectie inzake authenticiteit en beleving.
Dat pleit voor een nadere verkenning van de beschikbare
mogelijkheden en de mogelijke nieuwe invulling van het
museum als kennisautoriteit.

Bijlagen

Oorlogsmusea in Nederland (april 2011)
* Museum opgenomen in het Nederlands Museumregister

Kazematten Museum Kornwerderzand *

Kornwerderzand

Verzetsmuseum Friesland

Leeuwarden

Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Leusden

Aaltense Oorlogs- en Verzetscollectie 1940–1945 *

Aalsmeerderbrug

AVOG Crashmuseum 1940–1945

Lievelde

Aalten

Margraten Memorial Center (i.o.)

Margraten

Markt 12 Museum

Aalten

Museum Oorlog in de Peel

Melderslo

Militair Historisch Museum Achtmaal

Achtmaal

Museum voor Oorlogshistorie 40–45

Midwolda

Amsterdam

Oorlogsmuseum West-Friesland

Midwoud

Verzetsmuseum Amsterdam *

Amsterdam

Roerdriehoek Museum

Montfort

Amsterdam

Nationaal museum voor Joodse Werkkampen (i.o.)

Nieuw-Balinge

Museum Wings to Victory

Arnemuiden

Bevrijdingsmuseum Zeeland

Nieuwdorp

Arnhems Oorlogsmuseum ’40–’45

Arnhem

Museum WO2 (i.o.)

Gdynia Museum Axel

Axel

Memory International War Museum

Nijverdal

Collectie ’40–’45

Beekbergen

AtlantikWall Museum Noordwijk

Noordwijk

Museum Bevrijdende Vleugels

Best

Expositie 40–45

Blitterswijck

Luchtoorlog- en Verzetsmuseum CRASH ‘40–’45

Anne Frank Huis *

Hollandsche Schouwburg

Titus Brandsma Museum *

*

Nijmegen

Museum Brigade en Garde Regiment Prinses Irene *
Museum Switchback

*

+

Bolsward

Airborne Museum Hartenstein

Museum De Bezinning 1940–45

Borculo

Biber Bunker

Generaal Maczek Museum

Breda

Oorlogsmuseum Ossendrecht

Museum Oorlog en Vrede

Breda

Liberty Park (Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum /

Museum De Maurits 1940–1945

Doesburg

Museum 40–45

Dordrecht

Militair Historisch Museum De Veteraan 1935–1945
Museum - Ergens in Nederland 1939–1945
Verzetsmuseum Zuid-Holland

Oirschot
Oostburg
Oosterbeek
Oostvoorne
Ossendrecht

Marshall Museum) *

Overloon

Oorlogs- en Verzetsmuseum Johannes Post

Ridderkerk - Rijsoord

Eefde

OorlogsVerzetsmuseum Rotterdam

Rotterdam

Emmen

Regionaal Museum 1940–1945 Schagen en omstreken

Schagen

Gouda

Bunkermuseum

Scheveningen

Groesbeek

Atlantikwall Museum

Scheveningen

Museum Canadian Allied Forces 1940–1945

Groningen

Bunkermuseum Schlei

Schiermonnikoog

Corrie ten Boom Huis

Haarlem

Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel

Texel (De Cocksdorp)

Museum ’40–’45

Harkstede

Klein Museum Het Veerse Gat

Veere

Luchtoorlogsmuseum Fort Veldhuis

Heemskerk

Duitse Artilleriewaarnemingsbunker Type 143 Vlissingen

Vlissingen

Achterhoeks Museum 1940–1945

Hengelo

Twents Oorlogsmuseum 1940–1945

Vriezenveen

Betuws Oorlogsmuseum “The Island” 1944–1945

Heteren

Atlantikwall-Museum

Hoek van Holland

Museum “De bewogen jaren 1939–1950”

Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944–1945 *

Nationaal Monument Kamp Vught *

Vught

Polderhuis Westkapelle, Dijk- en Oorlogsmuseum

Westkapelle

Hooge Mierde

Maas en Waal Museum 1939–1945

Winssen

Herinneringscentrum Kamp Westerbork *

Hooghalen

Expositie Glider Collection Wolfheze

Wolfheze

Bunker Museum IJmuiden

IJmuiden

Museum “Opdat wij niet vergeten 1939–1945”

Zelhem

Atlantikwall Wapens & Munitie Museum

IJmuiden - Velsen

Bunkermuseum Zoutelande

Zoutelande

+ Omvat tevens Informatiecentrum Slag om Arnhem te Arnhem
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Noten

9 Oud, Brederoo en Weda, Operatie MusIP p.8 en inventarisatie afzeggingen NIOD-project.

1 Het concept lieu de mémoire berust op het werk van de Franse historicus Pierra Nora die hiermee

10 Interview met Marc Eysink Smeets, directeur V-Fonds, 10 december 2010.

de aandacht richt op het – in overdrachtelijke zin - voortleven van de Franse
geschiedenis op tal van locaties. Het concept vond vervolgens ook onder historici in andere landen
navolging. In deze publicatie wordt afgezien van een behandeling van de ruimere interpretatie van
het begrip lieu waarmee ook verhalen, herdenkingsplechtigheden en andere niet direct objectgerelateerde zaken bedoeld worden.

2 R
 iemer Knoop, Tussen ooggetuigen en erflaters. Denken over het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog
(Amsterdam 2006).

3 F rank van Vree en Rob van der Laarse (red.), De dynamiek van de herinnering. Nederland en de Tweede
Wereldoorlog in een internationale context (Amsterdam 2009); Esther Captain en Guno Jones

Oorlogserfgoed overzee. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Aruba, Curaçao, Indonesië en

11 M
 useum met een missie zoekt partners van betekenis. Bidbook Museum WO 2 in oprichting,
november 2010.

12 D
 e beoogde leden zijn de Anne Frank Stichting, Stichting Fries Museum/afdeling Verzetsmuseum
Friesland, Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Stichting Hollandse Schouwburg,

Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum, Stichting Nationaal Bevrijdingsmu
seum 1944-1945, Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Stichting Nationaal Monument
Kamp Vught en Stichting Verzetsmuseum Amsterdam. Zie: Akte van oprichting Stichting Musea en
Herinneringscentra 40-45, versie december 2010. De rechtsvorm staat nog niet vast.

13 Het betreft reizende tentoonstellingen in Herinneringscentrum Kamp Westerbork (2000-2010),

Suriname (Amsterdam 2010); Rob van Ginkel, Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland

Hollandsche Schouwburg, Amsterdam (2005-2010), Liberty Park, Overloon (2001-2010); Markt 12,

(Amsterdam 2011); Dienke Hondius Oorlogslessen. Onderwijs over de oorlog sinds 1945 (Amsterdam

Aalten (2006-2009), Nationaal Bevrijdingsmuseum, Groesbeek (2000-2010), Nationaal Monument

2010); Roel Hijink, Het gedenkteken, de plek en de herinnering. De monumentalisering van de Duitse

Kamp Amersfoort (2005-2009), Nationaal Monument Kamp Vught (2000-2009), Verzetsmuseum

kampen in Nederland (Amsterdam 2010).

Amsterdam (2000-2010), Verzetsmuseum Friesland, Leeuwarden (2000-2010), Verzetsmuseum

4 Handelingen der Staten-Generaal, Aanhangsel Tweede Kamer 1967-1968 nummer 197, p.397.
5 N
 ederland Museumland 1997. Meer dan 1050 musea, oudheidkamers, kastelen, dierentuinen,
hortussen (Amsterdam 1996) p.406.

6 Vergelijk www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten , www.joodsmonument.nl en www.erelijst.nl.
7 O
 verzicht totaal aantal musea gebaseerd op eigen onderzoek en www.oorlogsmusea.nl bezocht

op 21 maart 2011. Traditiekamers en andere museale instellingen met beperkte aandacht voor de
Tweede Wereldoorlog zijn buiten beschouwing gelaten evenals de Stichting Oorlogs- en Verzets
centrum Groningen, actief met de virtuele site www.scholtenhuis.nl maar zonder fysiek museum.
In oprichting zijn het Margraten Memorial Center, het Nationaal Museum voor Joodse werkkampen
in Nieuw-Balinge en het Museum WO2, Nijmegen (beoogde realisering in 2014).

8 Ingrid Oud, Monique Brederoo en Remy Weda, Operatie MusIP. Een inventarisatie van erfgoed uit de
Tweede Wereldoorlog (Z.p. 2009). MusIP was een reeds bestaande landelijke databank van museale
collecties.

Zuid-Holland, Gouda (2000-2009).

14 Bas Bijl e.a., Erfgoed van de Oorlog. De oogst van het programma (Den Haag 2010).
15 H
 et Imperial War Museum in London bestaat uit het monumentale hoofdgebouw aan Lambeth
Road, de Churchill War Rooms en HMS Belfast.

16 Interview met Phil Reed en Terry Charman, Imperial War Museum, Londen, 22 en 24 februari 2011.
17 Annual Review 2008-2009 Imperial War Museum, p.11.
18 M
 arion van Dragt, Een onderzoek naar het publiek van erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. (Master
thesis Erasmus Universiteit Rotterdam 2009).

19 Annual Review 2008-2009 Imperial War Museum, p.2.
20 V
 ergelijk enkele projecten van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis in: Bijl e.a., Erfgoed van
de oorlog p.28, 30, 125, 169.
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Geraadpleegde personen
Naam

Organisatie

Datum

G. Abuys

Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen

21 januari 2011

J. Baruch

Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam

4 januari 2011

H. Berg

Joods Historisch Museum / Hollandsche Schouwburg, Amsterdam

28 januari 2011

V. Bijvanck

Nationaal Historisch Museum, Amsterdam

1 februari 2011

A. van Bockxmeer

NIOD, Amsterdam

13 december 2010

M. Bossenbroek

Universiteit Utrecht, Utrecht

23 november 2010

J. Cahen

Joods Historisch Museum / Hollandsche Schouwburg, Amsterdam

13 januari 2011

G. Dijk

Stichting Margraten Memorial Center, Margraten

2 december 2010

C. van Dorst

Nederlands Openlucht Museum, Arnhem

21 juni 2010
18 februari 2010

F. Eggink

COGIS, Utrecht

C. van Emden

Verzetsmuseum Zuid-Holland, Gouda

30 november 2010

J. van de Eijnde

Nationaal Monument Kamp Vught, Vught

25 januari 2011

M. Eysink Smeets

Veteranenfonds, Den Bosch

10 december 2010

G. Flieringa

Oorlogsgravenstichting, Den Haag

1 februari 2011

S. Ghosh

Dutchland Digital, Hilversum

18 november 2010

Y. van Genugten

Indisch Herinneringscentrum Bronbeek, Arnhem

13 januari 2011

H. Gijsbers

NIOD, Amsterdam

12 november 2010

J. van Grootheest

Museon, Den Haag

7 januari 2010

A. Gringold-Martinot

Hollandsche Schouwburg, Amsterdam

29 november 2010

J. Heus

Atlantikwall Museum Noordwijk, Noordwijk

13 december 2010

C. van Hooff

Van Hooff Projects, Utrecht

18 november 2011

L. van der Horst

Verzetsmuseum Amsterdam, Amsterdam

3 januari 2011

J. Hovers

Airborne Museum ‘Hartenstein’, Oosterbeek

27 januari 2011

K. de Jager

Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Breda

6 december 2010

A. de Jong

Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

16 november 2010

G. Keller

Stichting Aletta, Amsterdam

12 januari 2011

R. Knoop

Gordion Advies, Amsterdam

26 november 2010

A. Kok

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort/Amsterdam

18 januari 2011
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Geraadpleegde personen
J. van Kooten

Nationaal Comité 4 en 5 mei, Amsterdam

7 december 2010

R. van Krieken

Nationaal Comité 4 en 5 mei, Amsterdam

17 januari 2011

P. van der Laar

Museum Rotterdam / Erasmus Universiteit, Rotterdam

18 februari 2011

D. van Lochgem

Voormalig Verzet Azië, Leerdam

11 november 2010

G.J. Mellink

Den Haag

4 november 2010

L. van Mensch

Reinwardt Academie, Amsterdam

22 november 2010

P. van Mensch

Reinwardt Academie, Amsterdam

22 november 2010

J. Meulenbroeks

Museum De Bewogen Jaren 1939–1950, Hooge Mierde

21 januari 2011

G. Minkman

Stichting Margraten Memorial Center, Margraten

2 december 2010

D. Mulder

Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen

21 januari 2011

W. Munsters

Hogeschool Zuyd, Maastricht / Stichting Margraten Memorial Center

2 december 2010

N. Nooter

Nationaal Comité 4 en 5 mei, Amsterdam

7 december 2010

L. van Prooije

Nederlands Openlucht Museum, Arnhem

21 juni 2010

E. Rijsbosch

Stichting Aletta, Amsterdam

12 januari 2011

J. Rijssen

Stichting Podium Kwakoe, Amsterdam

16 november 2010

C. Ronteltap

Legermuseum, Delft

30 november 2010

T. da Silva

Anne Frankhuis, Amsterdam

6 januari 2011

H. Stevens

Rijksmuseum, Amsterdam

4 januari 2011

J. Teeuwisse

Oorlogsgravenstichting, Den Haag

1 februari 2011

P. Tirion

Airborne Museum ‘Hartenstein’, Oosterbeek

27 januari 2011

S. Traas

Bevrijdingsmuseum Zeeland, Nieuwdorp

20 januari 2011

R. van de Weijer

Nederlands Openlucht Museum, Arnhem

21 juni 2010

P.J. Verhoeven

Museum Bronbeek, Arnhem

13 januari 2011

R. Weda

MusIP van de oorlog/ Bureau Art and Architecture RKD, Den Haag

3 maart 2011

S. Wieringa

Stichting Aletta, Amsterdam

12 januari 2011

I. Willemsen

Nationaal Historisch Museum, Amsterdam

1 februari 2011
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Geraadpleegde personen
Regiobijeenkomst Leeuwarden 16 december 2010
H. Ates

Museum Canadian Allied Forces, Groningen

H. Groeneweg

Verzetsmuseum Friesland, Leeuwarden

B. Jongejan

Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) / Scholtenhuis, Groningen

O. Kuipers

Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Leeuwarden

H. Proper

Kazemattenmuseum Kornwerderzand, Kornwerderzand

C. Scholtens

Verzameling/Museum ’40–’45, Harkstede

C. Soepboer

Bunkermuseum Schlei, Schiermonnikoog

E. Somers

NIOD/UvA i.s.m. Verzetsmuseum Friesland, Amsterdam

Regiobijeenkomst Middelburg 20 januari 2011
I. van Beekhuizen

Polderhuis Westkapelle Dijk- en Oorlogsmuseum, Westkapelle

A. van Hoof

Polderhuis Westkapelle Dijk- en Oorlogsmuseum, Westkapelle

K. de Jonge

Gdynia Museum, Axel

R. Maas

Gdynia Museum, Axel

K. Traas

Bevrijdingsmuseum Zeeland, Nieuwdorp

A. Walraven

Stichting Wings to Victory, Arnemuiden

Regiobijeenkomst Arnhem 27 januari 2011
T. Bruggeman

Aaltense Musea / Markt 12 Museum, Aalten

J. Gordijn

Museum Opdat wij niet vergeten ’39–’45, Zelhem

B. Gordijn

Museum Opdat wij niet vergeten ’39–’45, Zelhem

J. Hovers

Airborne Museum ‘Hartenstein’, Oosterbeek

A. van Hulst

Maas en Waal Museum 1939–1945, Winssen

J. Kreunen

Achterhoeks museum 1940–1945, Hengelo

W. Lenders

Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944–1945, Groesbeek

N. Naphausen

Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944–1945, Groesbeek

P. Tirion

Airborne Museum ‘Hartenstein’, Oosterbeek

P.J. Verhoeven

Museum Bronbeek, Arnhem
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Geraadpleegde personen
Bijeenkomst stuurgroep Dynamiek van de Herinnering Amsterdam 25 februari 2011
B. Bijl

Ministerie van VWS, Den Haag

J. Cahen

Joods Historisch Museum / Hollandsche Schouwburg, Amsterdam

M.A. Delen

Ministerie van VWS, Den Haag

J. van de Eijnde

Nationaal Monument Kamp Vught, Vught

R. van der Laarse

Universiteit van Amsterdam / Vrije Universiteit, Amsterdam

H. Ruijs

Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Amersfoort

Geraadpleegde personen buitenland
België
W. Adriaens

Dossin Kazerne. Memoriaal Museum en

15 februari 2011

Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten /
Joods Museum van Deportatie en Verzet, Mechelen
P. Chielens

In Flanders Fields Museum, Ieper

11 februari 2011

C. Kesteloot

CegeSoma, Brussel

10 februari 2011

D. Martin

CegeSoma, Brussel

10 februari 2011

O. Van der Wilt

Memoriaal Fort van Breendonk, Willebroek

15 februari 2011

W. Jung

NS-Dokumentationszentrum Köln, Köln

24 februari 2011

M. Knop

Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, Oranienburg

21 februari 2011

T. Lutz

Stiftung Topographie des Terrors, Berlin

22 februari 2011

S. Bardgett

Imperial War Museum, London

21 februari 2011

T. Charman

Imperial War Museum, London

24 februari 2011

A. McLean

RAF Museum Cosford, Shifnal Shropshire

18 februari 2011

P. Reed

Churchill War Rooms / HMS Belfast, London

22 februari 2011

S. Woolford

Imperial War Museum Duxford, Cambridgeshire

23 februari 2011

Duitsland

Groot-Brittannië
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Verantwoording & dankwoord
Het onderzoek voor Tonen van de oorlog werd in 2010–2011 uitgevoerd door dr. Esther Captain en
dr. Kees Ribbens (projectleider), met tijdelijke assistentie van Marijke Schuurmans MA en Jasmina Tepić
MA. De hier gepresenteerde inzichten vertolken de inzichten van de onderzoekers en zijn gebaseerd
op literatuur-, media-, en overig bronnenonderzoek en op individuele en groepsgewijze gedachten
wisselingen met betrokkenen op het terrein van het oorlogserfgoed in Nederland,
België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Een oprecht woord van dank gaat uit naar iedereen die zich in binnen- en buitenland bereid toonde
relevante kennis en inzichten met ons te delen. De grote betrokkenheid van de gesprekspartners
vormde een belangrijke stimulans voor het onderzoek. Onze erkentelijkheid gaat in het bijzonder
uit naar prof. dr. Rob van der Laarse en prof. dr. Frank van Vree, initiators van het onderzoeksprogramma
‘Dynamiek van de herinnering. Nederland en de Tweede Wereldoorlog’. De leden van de leescommissie
– dr. Eveline Buchheim, dr. Peter Keppy, dr. Riemer Knoop en prof. dr. Rob van der Laarse – verdienen veel
dank voor hun prikkelende commentaar. Prof. dr. Peter Romijn en onze andere collega’s op het NIOD
zijn wij dank verschuldigd voor hun medewerking en ondersteuning. Mr. Bas Bijl, dr. Marie-Ange Delen
en drs. Ellen van der Waerden van het ministerie van VWS en dr. Elske Gerritsen en dr. Lenny Vos van
NWO mogen hier evenmin onvermeld blijven, evenals de collega-onderzoekers die tijdens de maande
lijkse bijeenkomsten onze inzichten hielpen aanscherpen.
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In Tonen van de oorlog staan de oorlogsmusea en herinneringscentra in Nederland centraal. Het is een verkenning van organisaties die qua professionaliteit,
middelen en bereik zeer uiteenlopen. Zowel gerenommeerde instellingen als
minder bekende éénmansmusea bepalen hoe de Tweede Wereldoorlog wordt
verbeeld. Het in deze musea verzamelde erfgoed van de Tweede Wereldoorlog
onderstreept het belang dat de Nederlandse samenleving aan deze historische
periode hecht.
Met de dynamische betekenisgeving en presentatie van oorlogserfgoed als
uitgangspunt schetsen de auteurs hoe we de komende jaren kunnen nadenken
over oorlogsmusea en hun collecties. Zij pleiten voor gezamenlijke discussie
en voortgaande samenwerking tussen oorlogsmusea onderling, maar ook met
andere erfgoedinstellingen buiten de eigen sector, wetenschappers en overige
betrokkenen. Tien concrete aanbevelingen completeren Tonen van de oorlog.
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