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Dat	levert	een	spanningsveld	op	waarin	
men	enerzijds	meer	nadruk	wil	leggen	
op	persoonlijke	verhalen	en	herinne-
ringen	van	nabestaanden	en	slachtof-
fers,	inclusief	Duitsers,	en	er	anderzijds	
behoefte	is	om	meer	generieke	begrip-
pen	in	de	herdenking	op	te	nemen,	zoals	
verzoening,	vrede	en	vrijheid.	Hij	vraagt	
de	panelleden	om	in	het	kort	te	vertellen	
waar	zij	tegenaan	zijn	gelopen.

Vier casussen
Roel	Augusteijn	vertelt	dat	de	heemkun-
dekring	van	Geffen	het	idee	had	opgevat	
om	een	boek	te	publiceren	over	de	strijd	
rond	Geffen	in	1944.	“In	oktober	1944	
brak	in	Geffen	een	zeer	heftig	gevecht	
tussen	de	geallieerden	en	Duitsers	uit,	
waarbij	de	bevolking	zich	verschanste	
op	zolders	en	in	kelders.	Daar	was	nooit	
eerder	een	boek	over	geschreven.	

Voorwoord

Nog altijd speelt de Tweede Wereldoorlog een prominente rol in onze herinnerings-
cultuur. De afgelopen jaren ontstond de vrees dat de aandacht voor het herdenken van 
de oorlog zou afnemen, maar het tegendeel is waar. Zo is het aantal bezoekers aan 
musea met een Tweede Wereldoorlogcollectie zelfs gestegen.

Vijfenzeventig jaar na het begin van de oorlog zijn er vier generaties die met elkaar 
herdenken. Herdenken is geen stilstaand proces. Wie en wat we herdenken en hoe 
we dat doen verandert mee met de tijd. Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe generaties 
betrokken blijven bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en tegelijkertijd de 
ruimte krijgen om hier hun eigen betekenis en invulling aan te geven?

Die vraag stond centraal tijdens het symposium op 9 april 2015 dat de Erfgoed 
Academie Brabant in de Spoorzone in Tilburg organiseerde. In deze bundel leest u 
bijdragen van de sprekers en krijgt u een indruk van de expositie De verbeelding 
van herdenken en herinneren die naar aanleiding van het symposium werd ingericht.

Panelgesprek 
met Marnix Bakermans, 
Roel Augusteijn, Adriaan Sanders en 
Jeroen van den Eijnde

Veel erfgoedinstellingen en gemeen-
tes zijn op zoek naar een eigentijdse en 
historisch verantwoorde invulling van 
herdenken en verzoenen. Dat levert 
soms fel verzet op. Want mag je uitgere-
kend op 4 mei ook gesneuvelde Duitsers 
herdenken? En mag je bij re-enactment 
eigenlijk wel Duitse legeruniformen 
dragen? In deze discussie analyseren 
vier panelleden enkele spraakmakende, 
actuele casussen over het herdenken 
van de Tweede Wereldoorlog. Waarom 
gaat het daarbij in sommige gevallen 
mis? Wat zijn succesfactoren? De 
panelleden zijn: Marnix Bakermans 
(burgemeester Landerd), Roel Augus-
teijn (oud-burgemeester Maasdonk), 
Adriaan Sanders (voorzitter Heemkun-
dekring Uden) en Jeroen van den Eijnde 
(directeur Nationaal Monument Kamp 
Vught).

Moderator	Arnoud-Jan	Bijsterveld,	hoog-
leraar	Cultuur	in	Brabant	aan	Tilburg	
University,	begint	met	de	constatering	
dat	er	duidelijke	verschuivingen	zijn	in	
de	herdenkingscultuur	rond	de	Tweede	
Wereldoorlog.



Bovendien	wilde	de	heemkundekring	
daarbij	zichtbaar	maken	dat	de	tij-
den	veranderd	waren	en	dat	er	nu	ook	
sprake	was	van	verzoening.	Symbolisch	
wilde	men	een	monument	onthul-
len	waarop	de	namen	stonden	van	alle	
slachtoffers,	zowel	joodse,	geallieerde	
en	Nederlandse	als	Duitse	slachtoffers.	
Dit	plan	had	lokaal	een	breed	draagvlak,	
maar	toen	in	de	pers	bekend	werd	dat	
ook	de	namen	van	Duitse	slachtoffers	
vermeld	zouden	worden,	kwamen	en-
kele	joodse	organisaties	fel	in	opstand.	
Omdat	de	gemeente	het	niet	op	de	spits	
wilde	drijven,	besloot	men	om	geen	na-
men	op	het	monument	te	zetten.”	

Onderweg	kwamen	ze	elkaar	tegen	en	
dat	tafereel	wilde	men	naspelen	via
	re-enactment,	compleet	met	Duitsers	
in	Wehrmachtuniformen.	Adriaan:	
“Natuurlijk	dachten	we:	uitkijken!	
Daarom	vroegen	we	hiervoor	officieel	
een	vergunning	aan	bij	de	gemeente.	
De	burgemeester	zei	zeer	nadrukke-
lijk	dat	het	evenement	‘volledig	ver-
antwoord’	was.	Maar	toen	ontving	de	
re-enactmentgroep	een	memo	van	de	
korpschef	van	de	politie,	waarin	stond	
dat	deze	activiteit	niet	werd	toegestaan,	
ondanks	de	toezegging	van	de	
burgemeester.	Hierop	werd	de	activiteit	
afgelast.	Duitsers	in	overall	mocht	wel,	
maar	een	soldatenuniform	was	uit	den	
boze.”

Naast	deze	drie	verhalen	waarin	
mensen	–	vanuit	oprechte	uitgangs-
punten	–	een	nieuwe	vorm	wilden	
geven	aan	herinnering	en	herdenking	
en	daarbij	op	verzet	stuitten,	zijn	er	ook	
verhalen	waarbij	dit	wél	goed	gelukt	is.	
Jeroen	van	den	Eijnde	vertelt:	“Hon-
derd	meter	van	het	hoofdgebouw	van	
Kamp	Vught	ligt	Barak	1b,	een	authen-
tieke	gevangenenbarak	die	op	instorten	
stond.	We	hebben	dit	gebouw	geres-
taureerd	en	wilden	daarin	niet	alleen	
verhalen	over	het	concentratiekamp	
vertellen,	maar	ook	de	andere	verha-
len	die	verbonden	zijn	met	die	plek.	Zo	
werden	na	de	oorlog	in	diezelfde	barak	
eerst	collaborateurs,	collaboratiever-
dachten	en	Rijksduitsers	onderge-
bracht	en	daarna	geëvacueerde	
Duitsers	uit	de	grensstreken.	
Na	een	periode	van	leegstand	werden	
er	Molukkers	in	gehuisvest.	Allemaal	
gedwongen,	tussen	die	vier	muren	
onder	dat	ene	dak.	Omdat	er	meer	
parallellen	tussen	de	bewonersgroepen	
waren	dan	verschillen,	besloten	we	de	
verhalen	van	al	deze	groepen	te	vertel-
len.	Niet	los	van	elkaar,	maar	bij	elkaar	
binnen	thema’s.	Bijvoorbeeld	bij	het	
thema	Onmacht	kwamen	verhalen	van	
joodse	en	verzetsslachtoffers,	maar	
ook	van	collaborateurs.	
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Marnix	Bakermans	maakte	als	burge-
meester	van	Landerd	een	vergelijkbare	
ervaring	mee:	“De	stichting	Vier	Vrijheid	
Schaijk	had	voor	de	Bevrijdingsdag	in	
2014	als	thema	‘Verzoening’	gekozen.	
Als	uitwerking	hiervan	wilde	men	on-
der	andere	een	gedenksteen	voor	een	
in	Schaijk	gesneuvelde	Duitse	piloot	
onthullen.	De	tijd	was	rijp	voor	verzoe-
ning,	vond	men.	Maar	ook	in	Schaijk	stak	
de	storm	op	en	al	snel	kwam	men	tot	de	
conclusie	dat	het	niet	verstandig	was	om	
de	onthulling	op	4	mei	te	doen.	De	steen	
voor	de	Duitse	piloot	is	pas	in	februari	
2015	onthuld.”

Adriaan	Sanders	wilde	met	de	heem-
kundekring	van	Uden	bij	de	herdenking	
van	Market	Garden	voor	de	jeugd	iets	
‘typisch	Udens’	neerzetten.	Zo	kwamen	
ze	uit	bij	de	gebeurtenissen	op	18	sep-
tember	1944:	op	die	dag	reden	de	eerste	
bevrijders	de	gemeente	binnen,	terwijl	
de	laatste	Duitsers	bij	vliegveld	Volkel	
vertrokken.



Wij	vinden	het	uitdagend,	nieuw	en	
passend	bij	de	tijdgeest.	Ik	moet	zeg-
gen	dat	we	tot	nu	toe	alleen	positieve	
reacties	hebben	gehad.”

Waarom ging het mis in Geffen, 
Schaijk en Uden?
Roel	Augusteijn	is	van	mening	dat	het	
verhaal	in	Geffen	uit	zijn	verband	is	ge-
rukt	door	de	landelijke	publiciteit.	“Dat	
gaf	zo’n	emotie!	We	hebben	de	bekende	
joodse	organisaties	uitgenodigd	voor	
een	gesprek	en	vonden	bij	bijna	alle	or-
ganisaties	begrip,	alleen	bij	Federatief	
Joods	Nederland	absoluut	niet.	Omdat	
we	geen	trek	hadden	in	een	juridische	
actie,	hebben	we	het	plan	doorgezet,	
zónder	de	namen.	Wel	waren	de	na-
bestaanden	aanwezig.	Wat	ik	vooral	
indrukwekkend	vond,	was	dat	Duitsers	
en	Schotten	elkaar	na	de	onthulling	de	
hand	schudden.”

Marnix	Bakermans	zou	nooit	meer	
kiezen	voor	een	verzoeningsactiviteit	
op	4	of	5	mei	(of	een	joodse	feestdag).	
Verder	was	de	volgorde	van	de	onthul-
ling	van	de	stenen	achteraf	gezien	wat	
ongelukkig,	evenals	de	naam	‘gedenk-
steen’	in	plaats	van	bijvoorbeeld	‘mar-
kering’.	Ook	ging	de	discussie	volgens	
hem	de	verkeerde	kant	op:	het	ging	om	
verzoening,	maar	het	werd	een	discus-
sie	over	goed/fout.

Jeroen	van	den	Eijnde	vindt	het	lastig	
om	aan	te	geven	waarom	het	project	
in	Kamp	Vught	zo	weinig	verzet	heeft	
opgeroepen:	“Zoiets	is	altijd	moeilijk	
te	voorspellen.	Het	succes	van	Barak	
1b	ligt	voornamelijk	aan	het	feit	dat	
we	juist	focussen	op	verhalen	(en	de	
grotere	context)	én	aan	het	feit	dat	de	
plek	heel	beladen	is:	je	voelt	de	ge-
schiedenis.	We	proberen	de	verhalen	zo	
zuiver	mogelijk	te	vertellen,	waarbij	we	
laten	zien	voor	welke	moeilijke	keuzes	
mensen	stonden.	Wat	echt	niet	meer	
van	deze	tijd	is,	is	om	een	zwart-wit	of	
heroïsch	verhaal	te	vertellen!	

We	hebben	het	bijvoorbeeld	niet	over	
‘verzetshelden’,	maar	over	‘verzets-
mensen’.”	
Uit	de	zaal	wordt	de	opmerking	
gemaakt	dat	de	vergelijking	met	de	
andere	projecten	niet	helemaal	klopt,	
want	bij	Kamp	Vught	gaat	het	om	een	
cultuurhistorische	benadering	en	bij	
Geffen	en	Schaijk	om	symbolische	
monumenten	met	namen.	Dan	geef	
je	daar	een	officiële	erkenning	of	een	
status	aan.

In	Uden	was	geen	sprake	van	verzet	
tegen	een	monument,	maar	tegen	het	
dragen	van	Duitse	uniformen.	Adriaan	
Sanders:	“Het	zijn	zeer	sterke	me-
ningen	die	uitgespeeld	worden	en	die	
objectief	niet	in	verhouding	staan	tot	
wat	er	werkelijk	is	gebeurd.	Dit	wordt	
uitgespeeld	over	de	rug	van	goedbe-
doelende	re-enactors.	En	dat	terwijl	er	
veel	draagvlak	was	bij	de	inwoners.”

Toe-eigening
Arnoud-Jan	Bijsterveld	spreekt	van	een	
‘enorme	toe-eigening’	van	de	herden-
king	of	het	verleden.	Maar	dat	is	in	deze	
veranderende	tijd	nog	moeilijk	vol	te	
houden,	denkt	hij.	De	zaal	herkent	het	
verschijnsel	van	toe-eigening.	Daardoor	
is	er	geen	ruimte	om	dit	soort	verhalen	
breed	te	vertellen	en	vallen	de	nuances	
weg.
Jan	van	Oudheusden	geeft	nog	een	tref-
fend	voorbeeld	van	toe-eigening:	“Toen	
in	’s-Hertogenbosch	een	rondvaartboot	
de	naam	Frederik	Hendrik	kreeg,	lever-
de	dat	diverse	boze	ingezonden	brieven	
in	de	krant	op.	Blijkbaar	zijn	we	niet	in	
staat	tot	verzoening	en	om	tegenstel-
lingen	te	overbruggen,	maar	willen	we	
de	slachtofferrol	toe-eigenen.	Zelfs	na	
meer	dan	300	jaar!”

Arnoud-Jan	Bijsterveld	constateert	een	
spanning	tussen	enerzijds	de	behoefte	
aan	persoonlijke	verhalen,	die	vaak	de	
sleutel	zijn	tot	inleving,	en	anderzijds	de	
begrippen	vrijheid,	vrede	en	verzoening.	
Dat	wringt,	ondanks	de	beste	bedoelin-
gen.	Het	is	dus	blijkbaar	ingewikkeld	om	
verhalen	daarvoor	in	te	zetten.	 5



Hoe	goed	en	gelegitimeerd	een	herden-
king	ook	is:	het	gaat	bijna	altijd	gepaard	
met	fricties.	Overigens	is	er	lokaal	
meestal	wel	draagvlak	en	draagt	het	
bij	aan	het	gemeenschapsgevoel,	maar	
krijg	je	vooral	lastige	discussies	als	het	
naar	landelijk	niveau	getild	wordt.	

Herdenking en verzoening
Vanuit	de	zaal	wordt	opgemerkt	dat	de	
begrippen	herdenking	en	verzoening	
in	deze	discussie	door	elkaar	worden	
gehaald.	De	vraag	is	namelijk:	moet	je	
wel	verzoening	willen	op	een	herden-
kingsdag	als	4	mei?	Jeroen	reageert:	
“Een	monument	is	qua	symboliek	en	
vorm	inderdaad	erg	beladen.	Je	zou	
bij	verzoening	misschien	beter	kunnen	
kiezen	voor	andere	activiteiten,	zoals	
scholenuitwisseling,	een	jumelage	of	
Duitse	burgers	uitnodigen	in	je	ge-
meente.”	Ook	Marnix	Bakermans	erkent	
dat	je	een	verzoening	moet	loskoppelen	
van	de	herdenkingsdag	4	mei.	Hij	denkt	
dat	je	daarbij	zeker	naar	andere	vormen	
moet	zoeken,	maar	hij	geeft	daarbij	ook	
aan	dat	het	eigenlijk	maar	om	een	heel	
kleine	club	gaat	die	de	hele	discussie	
onmogelijk	maakt.	Adriaan	Sanders	is	
het	helemaal	met	hem	eens:	“Je	krijgt	
niet	de	kans	om	op	een	historisch	ver-
antwoorde	wijze	verhalen	over	te	dra-
gen:	als	je	Duitse	soldaten	in	overalls	
moet	gaan	kleden	in	plaats	van	unifor-
men,	dan	ben	je	toch	echt	bezig	met	
geschiedvervalsing.”	
Arnoud-Jan	Bijsterveld	vult	aan:	“In-
derdaad,	het	is	heel	jammer	dat	dat	zo	
moet,	want	het	zijn	juist	de	stevige	cul-
tuurhistorisch	gefundeerde	verhalen	die	
de	sleutel	zijn	naar	de	nieuwe	generatie.	
Die	is	op	zoek	naar	authenticiteit!”	

Uit	de	zaal	komt	de	opmerking	dat	de	
aanwezigheid	van	Federatief	Joods	
Nederland	wordt	gemist.	Dat	had	
verheldering	kunnen	geven.	We	heb-
ben	Joods	Federatief	Nederland	niet	
uitgenodigd	omdat	we	niet	de	discussie	
wilden	overdoen,	maar	juist	de	beleids-
matige	kant	van	de	zaak	wilden	laten	
zien.
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Jeroen	van	den	Eijnde	vraagt	of	het	niet	
nuttig	zou	zijn	als	er	landelijk	meer	
kaders	worden	gecreëerd,	zodat	je	die	
discussie	niet	lokaal	hoeft	te	voeren	met	
Federatief	Joods	Nederland	en	je	niet	
al	die	veenbranden	krijgt.	Arnoud-Jan	
Bijsterveld	vindt	dat	een	goede	sugges-
tie.	Hij	dankt	de	panelleden	en	mensen	
in	de	zaal	voor	hun	bijdrage	en	sluit	de	
discussie	af.

Expositie 
De verbeelding van herinneren 
en herdenken

Tijdens het symposium brachten de 
deelnemers een bezoek aan de 
speciaal hiervoor ingerichte exposi-
tie De verbeelding van herinneren en 
herdenken.  Publicist Sandra Smets 
selecteerde de kunstwerken en maakte 
de volgende analyse:

Een	stad	die	kapot	gescheurd	is,	waar	
mensen	ten	hemel	schreien,	waar	zo	
veel	stadsgenoten	zijn	afgevoerd	en	
vermoord.	Toen	de	Joodse	Bijenkorf	na	
de	Tweede	Wereldoorlog	het	ook	geha-
vende	Rotterdam	een	kunstwerk	wilde	
schenken,	was	het	aan	Ossip	Zadkine	
om	dat	abstracte	leed	een	menselijk	
gezicht	te	geven.	De	Verwoeste	Stad	
werd	een	mens,	kubistisch	en	drama-
tisch,	en	het	beeld	werd	een	iconisch	
ijkpunt	in	een	oprukkende	stad	vol	
bouwdynamiek.	Monumenten	zijn	en	
blijven	een	anker	als	de	rest	van	de	
wereld	verandert.	Ze	houden	het	
vroeger	vast.
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reis	naar	Frankrijk	en	naar	waar	het	
Oostfront	lag,	was	niet	zo	gemakkelijk	te	
duiden	of	af	te	keuren.	

Het	terugvinden	van	het	verleden	in	het	
leven	van	nu	is	ook	onderwerp	van	de	
studie	van	kunstenaar	Annette	Behrens	
naar	Auschwitz:	toen	een	privéfotoal-
bum	van	een	oud-SS-er	uit	Auschwitz	
opdook,	met	vakantiekiekjes,	reisde	zij	
naar	die	Poolse	huisjes	die	toen	nog	
te	huur	bleken	te	zijn.	Het	gruwelijke	
verleden	is	een	diffuus	spoor	in	de	rea-
liteit	van	alledag:	dat	besef	hoort	bij	het	
herdenken	nu.	De	makers	van	bronzen	
monumenten	toonden	mensen	die	het	
leed	hadden	aanschouwd	en	overleefd	
maar	in	de	21e	eeuw	moet	een	kunste-
naar	zoeken	als	een	archeoloog	en	die	
sporen	bewaken.

Behrens	kiest	voor	een	boekvorm	met	
onder	meer	fotografie,	een	middel	dat	
het	verleden	ook	naar	het	heden	kan	
helpen	halen.	Dat	doet	onder	anderen	
Jardena	Gil,	met	oude	portretfoto’s.	
Meer	nog	dan	brons	is	een	fotografisch	
beeld	‘echt’,	wat	een	beeltenis	extra	
indringend	maakt.	Gil	verzamelde	foto’s	
van	170	verdwenen	Joodse	Tilburgers	en	
koppelde	hun	beeltenissen	aan	locaties	
in	de	stad:	zo	bracht	ze	niet	alleen	deze	
verdwenen	mensen	terug,	maar	gaf	ze	
de	nabestaanden	ook	een	andere	blik	op	
de	stad	door	er	plekken	aan	te	wijzen.	
Het	idee	van	alternatieve	routes,	een	lijn	
door	de	tijd	in	de	openbare	ruimte	fysiek	
zichtbaar	maken,	is	de	laatste	jaren	veel	
te	zien	in	de	vorm	van	herdenkings-
routes.	De	‘Liberation	Route’	bij	onder	
meer	Grave	is	er	een	voorbeeld	van,	de	
struikelstenen	waarvan	er	in	Eindhoven	
al	240	liggen	een	ander.	Dit	soort	routes	
biedt	een	ervaring	in	zowel	ruimte	als	
tijd,	zeker	wanneer	herdenkingsritue-
len	worden	toegevoegd.	Recent	kreeg	
de	herdenkingsbrug	De	Oversteek	bij	
Nijmegen	een	extra	herdenkingsfunctie	
door	een	terugkerende	Sunset	March,	
net	zoals	het	landschappelijke	Sawah	
Belanda	een	monument	voor	Neder-
landse	Indonesiërs	is	dat	jaarlijks	op-
nieuw	wordt	ingezaaid	om	onder	meer

Het	idee	dat	een	monument	een	mens-
figuur	moet	zijn,	heeft	veel	kunstenaars	
na	de	oorlog	geïnspireerd	–	en	nu	nog.	
Voor	veel	mensen	is	het	aanschouwen	
van	een	ander	mens,	ook	een	in	brons,	
een	manier	om	empathie	te	voelen.	Het	
is	een	spiegel.	Zowel	het	Joodse	slacht-
offer	Helga	Deen	als	gesneuvelde	Duit-
sers	hebben	in	Brabant	in	recente	jaren	
in	de	openbare	ruimte	een	plek	gekre-
gen	via	bronzen	beeltenissen,	waarmee	
beeldhouwers	verdwenen	figuren	weer	
tastbaar	maken	in	het	heden.

Toch	is	een	relatie	van	mens	tot	mens	
anders	wanneer	je	niet	dezelfde	herin-
nering	deelt.	Dit	jaar	is	het	zeventig	jaar	
geleden	dat	de	Tweede	Wereldoorlog	
eindigde.	Terwijl	de	tijd	doorloopt,	ver-
dwijnen	de	ooggetuigen	van	die	oorlog	
en	tegelijk	blijft	de	behoefte	bestaan	
om	herinneringen	vast	te	houden.	Maar	
hoe	kun	je	iets	herinneren	wat	je	niet	
hebt	meegemaakt?	Vaste	rituelen	zoals	
vieringen	en	kransleggingen	vormen	
een	manier	om	in	de	tijd	te	herdenken,	
monumenten	doen	datzelfde	maar	dan	
in	de	fysieke	ruimte.	Daarbij	kunnen	
kunstenaars	een	rol	van	betekenis	spe-
len.	Kunst	kan	het	onzichtbare	zicht-
baar	maken	en	zeker	bij	monumenten	
en	gedenktekens	is	dat	cruciaal:	iets	
verbeelden	wat	anders	ongezien	blijft	of	
vergeten	wordt.

Nu	de	oorlog	en	herdenken	abstrac-
ter	wordt,	blijven	kunstenaars	met	dit	
thema	bezig	–	misschien	juist	doordat	
het	problematischer	wordt.	Sommige	
kunstenaars	duiken	de	archieven	in	op	
zoek	naar	geschiedenissen	die	ver-
geten	raken.	Zij	kiezen	niet	voor	een	
monument	of	beeld	als	vorm	(het	woord	
‘monument’	keert	er	wel	vaak	terug	als	
metafoor)	maar	eerder	voor	een	fotose-
rie,	boek	of	installatie.	Die	laatste	vorm	
kozen	Inge	Nabuurs	en	Erwin	van	Doorn	
voor	een	kunstwerk	over	hun	grootva-
der.	Zij	probeerden	zijn	oorlogsjaren	te	
herbeleven	om	de	geschiedenis	dichter-
bij	te	halen	van	hun	grootvader	die	‘fout’	
zou	zijn	geweest	in	de	oorlog.	Maar	zijn	
verleden,	zo	merkten	ze	tijdens	hun



het	Aziatische	oorlogsverleden	te	her-
denken.

In	zijn	studie	naar	herdenken	merkt	
Arnoud-Jan	Bijsterveld	(Tilburg	Univer-
sity)	op	dat	in	de	generatiewisselingen	
nu	de	nadruk	komt	te	liggen	op	het	per-
soonlijke:	de	laatste	tijd	verschijnen	veel	
boeken	die	gaan	over	een	persoon	of	
familie.	De	gepersonaliseerde	verhalen	
maken	het	abstracte	verleden	minder	
anoniem.	Kunst	kan	de	afwezigheid	tast-
baar	en	voelbaar	maken	én	het	kan	een	
ander	perspectief	geven:	naar	hetzelfde	
kijken	maar	dan	op	een	andere	manier.	
Kunst,	literatuur,	theater	kan	appelleren	
aan	een	gevoel,	zorgen	voor	inleving.	
Zonder	het	rechtstreekse	herinneren	
gaat	herdenken	nu	meer	over	hoe	je	die	
herinnering	kunt	vormgeven	en	hoe	wij	
ons	ermee	kunnen	verbinden.	Zo	lijkt	de	
behoefte	om	bij	de	oorlog	stil	te	staan,	
niet	te	verminderen	maar	eerder	te	
groeien.

Dat	blijkt	ook	uit	de	toenemende	be-
hoefte	aan	monumenten	–	overigens	
niet	alleen	oorlogsmonumenten.	In	
een	tijd	van	meer	mondigheid	en	meer	
burgerinitiatief	groeit	de	druk	op	de	
openbare	ruimte,	geliefd	bij	belangen-
verenigingen	die	zichtbaarheid	opeisen	
met	demonstraties,	gedenktekens,	
monumenten.	Deze	dienen	om	hun	
standpunten	en	bestaansrecht	zichtbaar	
te	maken.	Zeker	een	fysiek	monument	is	
een	materialisering	van	een	geschiede-
nis	die	ertoe	doet	voor	jou	en	de	jouwen.	
Maar	daar	zit	een	moeilijke	kant	aan	die	
oorlogsmonumenten	al	sinds	de	weder-
opbouwtijd	bemoeilijkt:	vragen	we	met	
een	nieuw	beeld	aandacht	voor	Joodse	
slachtoffers,	verzetshelden?	Waarom	
wel	voor	de	ene	groep	en	niet	voor	
de	ander?	Een	gedenkteken	betekent	
rehabilitatie,	gelijk	hebben,	het	is	een	
soort	voorrang.	Daarbij	is	een	politieke	
bijsmaak	onvermijdelijk.

Een	curator	die	zich	daarmee	bezig-
houdt	is	Mihnea	Mircan,	die	bij	Stroom	in	
2008	de	tentoonstelling	inrichtte	‘Since	
we	last	spoke	about	monuments’. 8

Hij	komt	uit	Roemenië	waar	monu-
menten	vooral	de	machthebbers	sym-
boliseren,	en	er	dus	bij	een	politieke	
wisseling	van	de	wacht	ook	beelden	
omlaag	gehaald	worden.	Ook	in	Brabant	
is	telkens	weer	bij	elk	gedenkteken	de	
vraag:	wie	wel	en	wie	niet,	en	wanneer	
er	Duitse	namen	tussen	de	herdachte	
slachtoffers	staan,	is	telkens	een	grote	
controverse	en	discussie	het	gevolg.	
Dat	bleek	bij	geplande	onthullingen	in	
Geffen,	Goirle,	Schaijk	en	Budel.	Het	
verleden	blijft	leven,	de	openbare	ruimte	
blijft	een	gevoelig	terrein.	Met	als	gevolg	
dat	steden	vol	staan	met	verschillende	
oorlogsmonumenten	en	discussies	blij-
ven	ontstaan.

Zo	veel	gezichtspunten,	zo	veel	kunst-
werken.	De	oorlog	is	zo’n	groot	verle-
den	en	zeker	wanneer	je	het	vervlecht	
met	het	heden,	levert	het	een	plurifor-
miteit	aan	gedachten	op.	Er	blijft	een	
behoefte	aan	ijkpunten.	Wie	op	de	site	
van	het	4	en	5	meicomité	zoekt	naar	
monumenten,	vindt	alleen	in	Brabant	
al	zestig	monumenten	die	na	2000	zijn	
opgeleverd.	Nederland	kent	duizenden	
oorlogsmonumenten:	opgedragen	aan	
alle	oorlogsslachtoffers,	aan	een	ge-
sneuveld	individu,	of	aan	groepen	men-
sen.	Maar	er	is	een	verschil	met	vorige	
eeuw:	steeds	meer	wordt	de	betekenis	
naar	het	heden	getrokken.	Dan	wordt	
een	oorlogsmonument	ook	gewijd	aan	
bijvoorbeeld	de	Grondwet	en	gelijk-
heid	(Maarten	Fleuren,	Breda),	tegen	
racisme	(Jochen	Gerz,	Saarbrücken)	of	
aan	alle	gesneuvelden	in	vredestijd	en	
oorlog	(Provinciaal	monument,	Waalre).	
Ter	nagedachtenis	aan	de	Koude	Oorlog	
ontwierp	RAAAF	voor	op	een	militaire



vliegbasis	Soesterberg	een	sculptuur	
in	de	vorm	van	een	verrijdbare	ruimte,	
die	uitnodigt	om	na	te	denken	over	de	
herontwikkeling	van	dit	gebied,	hopend	
het	cultureel	erfgoed	ervan	onder	de	
aandacht	te	houden.	Het	idee	van	leren	
van	het	verleden	zet	aan	tot	monumen-
ten	met	een	les	voor	de	toekomst.

Hoe	nu	verder,	70	jaar	na	de	Tweede	
Wereldoorlog,	is	een	vraag	die	door	
verschillende	kunstenaars	onderzocht	
wordt.	Soms	komen	ze	tot	de	conclusie	
dat	juist	kunst	een	bijdrage	kan	leveren,	
een	gat	kan	vullen.	Ina	Marie	Schmidt,	
een	Duitse	kunstenaar,	onderzoekt	de	
onmogelijkheid	van	collectief	herin-
neren	en	ging	daarvoor	naar	Berlijn.	Ze	
bezocht	archieven	en	gedenkplaatsen	
en	concludeerde	dat	symbolen	in	de	
stad	voor	collectief	herinneren	te	veel	
losstaan	van	het	individu	–	te	abstract,	
te	onpersoonlijk.	Kunst,	concludeerde	
Schmidt	uiteindelijk,	is	de	enige	manier	
om	die	samen	te	brengen:	om	collectie-
ve	herinneringen	te	ervaren	en	hieruit	te	
leren.	Juist	omdat	kunst	ontstaat	vanuit	
een	persoonlijk	gezichtspunt,	kan	dat	
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het	ontbrekende	terugbrengen	in	onze	
herinneringscultuur,	in	het	collectief	
bewustzijn.

Zoiets	merkte	ook	kunstenaar	Fotini	
Gouseti	toen	zij	op	onderzoek	uitging	
naar	een	dorp	in	Griekenland	dat	ver-
schrikkelijk	heeft	geleden	onder	de	Na-
zi’s.	In	2012	kwam	het	dorp	opnieuw	in	
het	nieuws:	opvallend	veel	dorpelingen	
hadden	gestemd	op	de	extreemrechtse	
Gouden	Dageraad,	een	partij	die	wordt	
vergeleken	met	het	Nazisme.	Gouseti	
ging	op	onderzoek	uit	en	ontdekte	dat	
het	juist	de	oorlogstrauma’s	zijn	die	
doorleven	in	het	dorp,	met	haat	en	angst	
tot	gevolg,	waardoor	de	extreemrechtse	
politieke	voorkeur	ontstond.	Op	een	
andere	manier	dan	Schmidt	merkte	ook	
zij	dat	juist	kunst	kan	helen:	waar	de	
gemeenschap	geen	vertrouwen	meer	
blijkt	te	hebben	in	politiek,	stonden	de	
dorpelingen	wel	heel	open	naar	haar	als	
kunstenaar.	Een	cultureel	project,	
omdat	het	particulier	en	anders	is,	kan	
wel	binden	en	mensen	samenbrengen.	
Het	leverde	veel	verhalen	op,	zowel	in	
Griekenland	als	in	Nederland.	Misschien	
dat	dit	beter	dan	wat	ook	kan	helpen	om	
wonden	te	helen,	en	zo	een	bijdrage	kan	
geven	aan	de	toekomst.

Beelden uit de expositie 

Jardena Gil
Dubbelportret

Tilburg 2014/2015
Voor de manifestatie ‘Open Joodse Huizen’ op 3 en 4 mei 
2014 begon de Israëlisch-Nederlandse kunstenaar 
Jardena Gil een historisch fotoproject. Ze verzamelde 
fotoportretten van 195 omgekomen Joodse Tilburgers. 
Wanneer  ze geen foto vond, koos ze een silhouet. 
Ook die afwezige beeltenis is veelzeggend: het bena-
drukte het verdwijnen waar dit kunstproject over gaat.  
Gil combineerde elke beeltenis met een portret van 
het woonhuis van de betreffende persoon, zo de 
persoonlijke gezichten in de stad terugbrengend. 
De huizen van onderduikers verbeeldt ze als zwart vlak, 
als symbool van onzichtbaarheid en duisternis. 
Gils project werd mede mogelijk door crowdfunding die 
meer opbracht dan het benodigde bedrag. Dat is te zien 
als een steunbetuiging, een blijk dat haar verlangen tot 
rechtvaardigheid gedeeld wordt door meerderen.

Foto Boudewijn Bollmann
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RAAAF / Studio Frank Havermans
Secret Operation 610

Soesterberg 2013
Bureau RAAAF (voorheen Rietveld Landscaping) ontwikkelde 
met kunstenaar Frank Havermans een sculptuur ter nage-
dachtenis van de Koude Oorlog. Deze periode heeft in Neder-
land weinig fysieke resultaten achtergelaten maar was door 
media-aandacht wel veel aanwezig. Daardoor was de Koude 
Oorlog ook hier van belang voor de tijdgeest, voor het denken 
overde wereld. RAAAF en Havermans besloten dit te vatten in 
een sculptuur voor de voormalige vliegbasis bij Soesterberg. 
Die was destijds jarenlang ontoegankelijk en wordt nu weer 
meer opengesteld voor publiek. De sculptuur is een vliegtuig-
achtig object dat verreden kan worden. Het kan dienst doen als 
vergaderruimte met herinneringsfunctie, waarbij de ‘cockpit’ 
zicht biedt op het landschap. De ruimte is vooral bedoeld voor 
partijen die een rol kunnen spelen in behoud of ontwikkeling 
van dit gebied, op het gebied van natuurbehoud of erfgoed. 
Het doel van de ontwerpers is bewustwording.

Foto Michiel de Cleene

Joyce en Marion Bloem
Sawah Belanda

Arnhem 2006
Schuin tegenover Museum Bronbeek in Arnhem ligt het land-
art monument ‘Sawah Belanda’, opgedragen aan Indische 
mensen in Nederland en aan hun vertelcultuur. Het is een 
initiatief van Joyce en Marion Bloem. Kunstenaar Joyce Bloem 
ontwierp het parkachtige monument als grasland met natte 
rijstvelden, omgeven door zeven granieten bladzijden. Daarop 
staan tekstflarden uit een denkbeeldig boek, door auteur 
Marion Bloem geschreven op basis van haar fantasie en eigen 
herinneringen. Onder elke bladzijde ligt een tweede blad, 
waarop de bezoeker van het landschap zijn eigen herinne-
ring denkbeeldig kan invullen. Jaarlijks komen Nederlanders 
van Indonesische komaf naar het veld toe om, als een ritueel, 
zaadjes te planten en stil te staan bij hun herinneringen aan 
de Jappenkampen. Daarmee is het monument ook een locatie 
om met anderen het Aziatische oorlogsverleden te herdenken.

Foto Niek Ravensbergen
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Gunter Demnig
Stolpersteine

Eindhoven en andere steden, sinds 1994
In Eindhoven alleen al liggen 244 struikelstenen uit het project 
‘Stolpersteine’ van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Deze 
stenen in het trottoir herinneren aan Joden, Sinti en andere 
oorlogsslachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog zijn gede-
porteerd en vermoord. De stenen liggen voor de woonhuizen 
die het laatste woonadres waren van de persoon in kwestie. 
Elke steen is aan één persoon gewijd, om zo het onpersoonlijke 
van de enorme abstracte getallen te doorbreken. Zes miljoen 
doden is niet te bevatten. Maar wanneer je steeds een steen 
ziet, juist op momenten dat je het niet verwacht, inbrekend op 
je dagelijkse routine, kan de aanblik je naar de keel grijpen. Je 
struikelt erover, letterlijk maar vooral figuurlijk. Demnig heeft 
sinds 1994 50.000 stenen in heel Europa neergelegd. Het is een 
van de weinige projecten die landsgrenzen overschrijdt en zo 
landen weet te binden in hun rouw en herdenking.

De herinnering aan de 
Tweede Wereldoorlog in 
musea en herinnerings-
centra, 
nieuwe perspectieven

De Tweede Wereldoorlog komt in de 
tijd steeds verder van ons af te staan, 
niettemin blijft de geschiedenis van de 
jaren ’40-’45 fascineren. De herinne-
ring eraan heeft zich genesteld in ons 
collectieve geheugen, is een wezenlijk 
element van onze identiteit en dient nog 
onverminderd als een moreel ijkpunt. 
De belangstelling voor de oorlog blijft 
bestaan, maar de verbeelding van de 
overlevering verandert en steeds weer 
worden nieuwe vragen over het verle-
den gesteld.

De belangstelling
De	beeldbepalende	oorlogs-	en	verzets-
musea	en	herinneringscentra	richten	
zich	vanuit	hun	educatieve	taakstelling	
vooral	op	jongeren	en	scholieren.	Toch	
bestaat	driekwart	van	de	bezoekers	uit	
jongvolwassenen	en	ouderen.

Deze	bezoekers	zijn	veelal	van	na	1945:	
de	tweede	generatie,	geboren	vanaf	het	
eind	van	de	oorlog	en	de	derde	genera-
tie	die	vanaf	ongeveer	1975	is	geboren.	
Voor	beide	generaties	vormt	de	herin-
nering	aan	de	oorlog	een	belangrijk	
identiteitsvormend	element	en	is	daar-
mee	een	belangrijke	reden	waarom	de	
belangstelling	voor	de	Tweede	Wereld-
oorlog	nog	lang	zal	blijven	aanhouden.	
De	gevolgen	van	oorlog	en	bezetting	
zijn	of	waren	veelal	direct	aanwezig	in	
hun	persoonlijke	omgeving.	Zij	kregen	
de	oorlogservaringen	uit	eerste	hand	
overgedragen.	Op	school	werd	de	oorlog	
onderwezen,	de	jaarlijkse	4	en	5	mei-
herdenkingen	en	-vieringen	waren	een	
vast	ritueel,	in	allerlei	culturele	uitin-
gen,	zoals	speelfilms,	tv-documentaires	
en	romans	stonden	de	jaren	‘40-’45	
centraal	en	in	de	media	werden	maat-
schappelijke	affaires	en	onthullingen	die	
verband	hielden	met	de	oorlog,	zoals	de	
affaires	Aantjes,	Menten,	Weinreb,	de	
vrijlating	van	de	drie	van	Breda,	breed	
uitgemeten.	Voor	deze	generaties	is	een	
museumbezoek	een	ontmoeting	met	
hun	eigen,	gevormde	herinneringen	aan	
de	jaren	van	oorlog	en	bezetting.	

Foto Boudewijn Bollmann



Dit	zijn	niet	alleen	persoonsgebonden	
herinneringen,	maar	veelal	herinnerin-
gen	die	ook	door	grotere	sociale	ver-
banden	worden	gedeeld	of	soms	deel	
uitmaakt	van	een	nationale	collectieve	
herinnering.
De	tweede	en	derde	generaties	zijn	dus	
eveneens	drager	van	de	herinnering	
aan	de	oorlog.	Door	het	wegvallen	van	
degenen	die	uit	eigen	ervaring	aan	hun	
nakomelingen	over	de	jaren	’40-‘45	
verhalen,	lijkt	het	erop	dat	voor	hen	de	
behoefte	de	band	met	het	verleden	te	
willen	vasthouden	alleen	maar	groeit.	Er	
is	een	sterke	wens	te	willen	reflecteren	
op	het	verleden,	dat	zo’n	wezenlijk	deel	
uitmaakt	van	de	eigen	identiteit.	Men	
voelt	zich	daarbij	vooral	aangetrokken	
tot	de	visuele	en	tastbare	overlevering,	
zoals	te	zien	in	de	museale	presentaties.	
Deze	doelgroepen	zullen	daarom	de	
oorlogsmusea	blijven	bezoeken.

De	herinnering	aan	de	oorlog,	die	hecht	
verbonden	is	met	de	verhalen	en	erva-
ringen	van	de	oorlogsgeneratie	wordt	
daarmee	levend	gehouden.	Maar	het	
beeld	van	de	oorlog	wordt	niet	alleen	in	
stand	gehouden,	het	wordt	ook	gevoed	
door	aanvullende	herinneringen,	die	de	
verhalen	uithollen	en	vervormen.	Be-
tekenissen	worden	toegevoegd	dan	wel	
veranderd.	De	vele	nieuwe	uitingen	van	
de	culturele	herinneringen	zoals	re-
enactment-manifestaties,	musical-	en	
toneeluitvoeringen,	erfgoedtoerisme	
en	virtuele	games	creëren	daarnaast	
allerlei	‘kunstmatige’	herinneringen,	die	
overigens	net	zo	krachtig	kunnen	zijn	als	
de	‘authentieke’	individuele	en	collec-
tieve	herinneringen.
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Musea en herinneringscentra in 
Nederland
De	huidige	belangstelling	voor	de	Twee-
de	Wereldoorlog	is	goed	te	zien	is	in	de	
ontwikkelingen	op	het	museale	terrein.	
De	afgelopen	jaren	is	het	bezoek	aan	
de	oorlogs-	en	verzetsmusea	en	herin-
neringscentra	alleen	maar	toegenomen.	
In	vergelijking	tot	1995	is	het	bezoekers-
aantal	verdubbeld	en	in	2014	trokken	de	
museale	oorlogsinstellingen	veertien	
procent	meer	bezoekers	dan	het	jaar	
ervoor.	
Nederland	telt	op	dit	moment	meer	dan	
85	Tweede	Wereldoorlog	musea.	Dit	zijn	
instellingen	die	zich	uitsluitend	richten	
op	de	geschiedenis	van	de	jaren	1940-
1945.	Opmerkelijk	is	dat	ruim	veertig	
procent	van	de	huidige	oorlogsmusea	is	
opgericht	na	het	jaar	2000.	Dit	zijn	veelal	
kleinere,	zelfstandige	musea,	die	vaak	
voortgekomen	zijn	uit	particuliere	ver-
zamelingen	en	vooral	gericht	zijn	op	de	
lokale	en	militaire	oorlogsgeschiedenis.	
Alle	musea	bij	elkaar	kregen	in	2014	
ongeveer	1,3	miljoen	bezoekers.	Hiervan	
zijn	slechts	de	Nederlandse	bezoekers	
van	het	totale	bezoek	aan	het	Anne	
Frank	Huis	meegerekend.	Dat	is	met	
120.000	bezoekers	ongeveer	11%	van	
het	gehele	bezoekerspotentieel	aan	het	
Amsterdamse	onderduikpand.
Noord-Brabant	telt	tien	Tweede	We-
reldoorlog	Musea.	Het	Oorlogsmuseum	
Overloon	telt	ruim	honderdduizend	be-
zoekers	per	jaar.	Samen	met	het	Natio-
naal	Herinneringscentrum	Kamp	Wes-
terbork	en	het	Anne	Frank	Huis,	behoort	
Overloon	daarmee	tot	de	drie	grote	
museale	oorlogsinstellingen	die	in	Ne-
derland	de	meeste	bezoekers	trekt.	Ove-
rigens	heeft	het	Nationaal	Monument	
Kamp	Vught	met	ruim	60.000	bezoekers	
per	jaar	ook	niets	over	belangstelling	te	
klagen.	De	overige	Brabantse	oorlogs-
musea	zijn	veelal	kleinere	particuliere	
musea	met	militaire	verzamelingen	die	
aandacht	besteden	aan	de	militair	histo-
rische	lokale	en	regionale	geschiedenis.	



Popularisering en militarisering
Het	museale	Tweede	Wereldoorlog-veld	
geeft	een	weerspiegeling	van	de	hui-
dige	omgang	met	de	herinnering	aan	
de	oorlog.	Een	belangrijke	ontwikkeling	
van	de	laatste	jaren	is	dat	er	sprake	is	
van	‘democratisering	van	de	geschiede-
nis’.	De	gezaghebbende	historicus	en	
de	conservator	hebben	niet	langer	het	
monopolie	op	hoe	het	verhaal	van	de	
oorlog	wordt	verteld.	Zo	worden	er	tal	
van	onafhankelijke,	particuliere	initi-
atieven	genomen	om	de	herinnering	
aan	de	oorlog	vorm	te	geven.	Een	ieder	
bepaalt	zélf	hoe	en	met	welk	aspect	van	
het	verleden	men	zich	wil	bezighouden.	
Herinneringsgroepen,	hoe	klein	ook,	
organiseren	zich	in	eigen	netwerken.	
Verschillende	zelfstandige	museale	oor-
logsprojecten	worden	opgezet.	Zo	is	met	
name	de	afgelopen	tien	tot	vijftien	jaar	
het	aantal	particuliere	oorlogsmusea	
spectaculair	toegenomen.	Het	betreft	
in	hoofdzaak	musea	die	verbonden	zijn	
aan	militaire	gebeurtenissen	in	de	eigen,	
directe	omgeving.	Zij	sluiten	daarbij	aan	
bij	een	ander	belangrijk	kenmerk	van	de	
huidige	museale	omgang	van	de	jaren	
40-45:	een	toenemende	brede	belang-
stelling	voor	de	militair-historische	
kant	van	de	oorlog.	Illustratief	hiervoor	
is	bijvoorbeeld	de	populariteit	van	de	
Liberation	route	in	het	oosten	en	zuiden	
van	het	land,	de	grote	belangstelling	
voor	het	spectaculaire	Militair	Histo-
risch	Museum	in	Soesterberg,	voor	het	
Airborne	Museum	met	zijn	slagveld-ex-
perience,	en	voor	de	herdenkingen	van	
D-day	en	Market	Garden	die	niet	alleen	
veel	publiek	trekken,	maar	ook	live	op	
de	televisie	worden	verslagen.

Deze	belangstelling	voor	de	militaire	
aspecten	van	de	oorlog,	richt	zich	daar-
bij	ook	steeds	meer	op	het	zogenoemde	
militaire	daders-erfgoed.	De	afstand	in	
tijd	maakt	dat	we	hier	minder	gevoelig	
voor	zijn	geworden	en	het	intussen	een	
geaccepteerde	interesse	is.	Zo	neemt	
het	aantal	Atlantikwall-musea	langs	de	
Nederlandse	kustlijn	de	laatste	jaren	
gestaag	toe.	Plannen	zijn	in	een	verge-
vorderd	stadium	om	elke	Waddeneiland	 13

binnenkort	te	voorzien	van	een	eigen	
bunkermuseum.	Economisch	gezien	
vormen	deze	musea	daarbij	een	aan-
trekkelijke	aanvulling	op	het	cultuurhis-
torisch	toeristische	aanbod.

De	toegenomen	aandacht	voor	het	mi-
litaire	aspect	van	de	oorlog	is	tekenend	
voor	een	nieuwe	ontwikkeling	die	zich	
lijkt	voor	te	doen.	Beladen	kernonder-
werpen	als	vervolging	en	vernietiging,	
verbonden	met	thema’s	als	uitsluiting,	
rassenwaan	en	ethische	dilemma’s,	die	
daarmee	een	sterk	beroep	doen	op	de	
morele	betrokkenheid	van	de	bezoeker,	
komen	minder	centraal	te	staan.	Opko-
mend	zijn	de	militaire	geschiedenissen	
met	hun	heroïek	en	specifieke	krijgs-
haftige	dramatiek,	die	meer	onbevangen	
van	aard	zijn	en	daardoor	als	minder	
belastend	worden	ervaren.

Ook	de	beeldbepalende	musea,	die	zich	
conform	de	huidige	museale	praktijk	
steeds	meer	vraaggericht	zullen	opstel-
len,	krijgen	ook	meer	aandacht	voor	de	
militaire	oorlogsgeschiedenis.	Maar	bij	
de	invulling	daarvan	zullen	deze	musea,	
anders	dan	in	veel	particuliere	verzame-
laarsmusea	waar	het	krijgshaftige	cen-
traal	staat,	op	zoek	moeten	gaan	naar	
meer	betekenisgeving.	Zij	moeten	kriti-
sche	vragen	stellen	aan	dit	militaire	ver-
leden	en	deze	in	een	bredere	historische	
context	plaatsen.	De	nadruk	zal	daarbij	
moeten	liggen	op	thema’s	als	de	relatie	
van	de	strijdmacht	en	de	samenleving,	
de	gevolgen	van	burgers	in	oorlogssi-
tuaties,	het	inzetten	van	militair	geweld	
om	verworven	rechten	en	vrijheden	te	
verdedigen	of	te	heroveren,	en	ingaan	
op	de	talrijke	complexe	afwegingen	die	
bij	beslissingen	over	militair	ingrijpen	
worden	gemaakt.	Het	is	een	benadering	
die	bovendien	aanknopingspunten	biedt	
voor	de	zo	gewenste	actualisering	van	
de	geschiedenis	van	de	Tweede	Wereld-
oorlog	door	bijvoorbeeld	het	leggen	van	
verbanden	met	hedendaagse	gewelds-
conflicten.



Lokale geschiedenissen en het 
persoonlijke verhaal
In	de	opzet	van	recente	inrichtingen	van	
oorlogsmusea	en	-tentoonstellingen	zijn	
twee	benaderingen	duidelijk	waarneem-
baar,	die	beiden	hetzelfde	doel	dienen:	
het	verleden	dichterbij	halen,	en	invoel-
baar	en	voorstelbaar	maken.	Het	betreft	
de	aandacht	voor	de	lokale,	regionale	
geschiedenis	en	het	centraal	stellen	
van	persoonlijke	verhalen	en	getuige-
nissen.	Het	gebruik	maken	van	deze	
lokale	geschiedenissen	en	persoonlijke	
verhalen	is	intussen	een	veel	beproefd	
recept,	maar	blijkt	onverminderd	effec-
tief.	Vooral	voor	een	jongere	generatie,	
die	verder	af	staat	van	de	geschiedenis,	
behoudt	deze	benadering	haar	zeg-
gingskracht.	Niet	voor	niets	zijn	de	afge-
lopen	jaren	veel	ooggetuigenprojecten	
uitgevoerd	om	de	overlevering	uit	eerste	
hand	vast	te	leggen.	De	directe	band	met	
de	oorlogsgeneratie	blijft	daardoor	-	op	
indirecte	wijze	-	in	stand.	Persoonlijke	
verhalen	roepen	een	identificatie	met	
het	verleden	op	en	bieden	een	vorm	van	
inleving.	
Ook	het	historische	museale	object,	dat	
appelleert	aan	een	behoefte	aan	authen-
ticiteit	en	historische	beleving,	wordt	
vanuit	dit	perspectief	getoond	door	er	
een	persoonlijk	verhaal	aan	te	koppelen.	
Hoe	triviaal	of	gewoon	een	voorwerp	
ogenschijnlijk	ook	is,	door	de	context	
en	de	persoonlijke	herkomst	komt	een	
geschiedenis	tot	leven	en	wordt	het	een	
aansprekend	museaal	object.
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Het	gevaar	bestaat	dat	er	een	vrijblij-
vende	voorstelling	van	het	verleden	
ontstaat.	Want,	los	van	de	subjectieve	
aard	van	getuigenissen,	kan	er	door	het	
accentueren	van	persoonlijke	verhalen	
sprake	zijn	van	een	vergaande	simplifi-
catie	en	dreigt	er	een	versnippering	van	
het	historische	beeld	en	van	de	herin-
neringscultuur	te	ontstaan.	Het	zicht	op	
de	brede	context	van	de	geschiedenis	
verdwijnt	naar	de	achtergrond.	Oftewel,	
door	de	op	emotie	gerichte	verhalen	kan	
de	beeldvorming	van	de	Tweede	We-
reldoorlog	steeds	verder	afraken	van	de	
complexe	historische	omstandigheden	
waaruit	de	oorlog	is	voortgekomen.
Tussen	de	populaire	persoonlijke	voor-
stellingen	van	de	oorlog	en	de	kennis	
van	dat	verleden	dreigt	daarmee	een	
kloof	te	ontstaan.	Er	ontwikkelt	zich	een	
historisch	besef	dat	gebaseerd	is	op	
noties	en	emoties.	Door	een	ongebrei-
deld	gebruik	van	lokale	geschiedenis-
sen	dreigt	dit	eveneens	te	gebeuren.	De	
plaatsgebonden	historische	gebeurte-
nissen	kunnen	geïsoleerd	en	op	zich	zelf	
komen	te	staan.	Een	vergaande	‘dif-
ferentiatie’	wordt	in	de	hand	gewerkt.	
Het	verhaal	van	de	oorlog	verschilt,	
afhankelijk	van	de	plek	en	het	stand-
punt	van	waaruit	het	wordt	verteld.	De	
benadering	zal	daarom	moeten	zijn,	
dat	het	accent	weliswaar	gelegd	wordt	
op	de	lokale	herinneringen	en	histori-
sche	gebeurtenissen,	maar	dat	daarbij	
–	impliciet	–	duidelijk	wordt	verwezen	
naar	bredere	verbanden	en	universele	
betekenissen.	Hier	wordt	ook	wel	de	
term	‘Glocalization’	voor	gebruikt:	kort	
samengevat:	het	samengaan	van	zo-
wel	universele	als	lokale	en	specifieke	
tendensen.	Per	slot	van	rekening	zal	ook	
inzichtelijk	gemaakt	moeten	worden	dat	
de	Tweede	Wereldoorlog	een	wereldwijd	
historisch	fenomeen	is.	De	kunst	is:	klei-
ne	gebeurtenissen	in	een	ruim	perspec-
tief	te	plaatsen.	Bij	gebruik	van	getuige-
nissen	moet	de	betekenis	daarom	niet	
alleen	liggen	in	het	oproepen	van	inle-
ving	en	emotionele	betrokkenheid,	maar	
dienen	de	verhalen	zo	geselecteerd	te	
worden,	dat	deze	tegelijk	ook	illustratief	
of	exemplarisch	zijn	om	grotere	histori-
sche	verbanden	in	kaart	te	brengen.	

Er	zijn	ook	kanttekeningen	te	plaatsten	
bij	een	rijkelijk	gebruik	van	lokale	ge-
schiedenissen	en	persoonlijke	verhalen.



Door	de	individuele	getuigenissen	in	
relatie	te	brengen	met	het	maken	van	
keuzes	onder	oorlogsomstandigheden,	
het	inzichtelijk	maken	van	de	gevolgen	
die	dat	heeft	voor	individu	en	samen-
leving,	en	het	presenteren	van	meer-
voudige	interpretaties	van	het	verleden,	
wordt	de	bezoeker	in	staat	gesteld	
kritisch	naar	de	geschiedenis	te	kijken	
en	tot	meningsvorming	en	reflectie	te	
komen.	Kortom:	hier	ligt	een	taak	weg-
gelegd	voor	de	tentoonstellingsmaker,	
die	hierin	een	sterke	regisseursfunctie	
heeft.

Beleef en ervaar
Hoe	het	verhaal	van	de	oorlog	in	de	
oorlogs-	en	verzetsmusea	en	herinne-
ringscentra	wordt	verteld,	getoond	en	
beleefd,	wordt	ook	bepaald	door	de	snel	
veranderende	hedendaagse	cultuur.	Het	
beeld	van	de	oorlog	wordt	steeds	meer	
beïnvloed	door	nieuwe	media;	in	com-
putergames	en	andere	online-uitingen,	
een	toenemend	erfgoedtoerisme	waar	
verleden	en	vermaak	met	elkaar	worden	
gekoppeld	en	spektakelstukken	als	Sol-
daat	van	Oranje	en	de	voorstelling	Anne.	
De	vraag	naar	het	oproepen	van	beleving	
en	enscenering	groeit.	Nieuwe	genera-
ties	willen	een	meer	concrete	voorstel-
ling	van	het	verleden	kunnen	maken.	
Tegelijk	wordt	een	geromantiseerd	beeld	
van	de	jaren	40-45	gecreëerd,	waarin	
fictie	en	werkelijkheid	in	elkaar	overlo-
pen.
In	huidige	en	toekomstige	museale	over-
dracht	lijkt	‘authenticiteitsbeleving’	het	
sleutelwoord	te	zijn.	De	ouderwetse	sta-
tische,	veelal	feitelijke	en	grondig	gedo-
cumenteerde	presentaties	maken	plaats	
voor	dynamische	en	inleefbare	museale	
inrichtingen,	presentaties	en	producties.	
De	bezoeker	van	nu	wil	het	verleden	als	
het	ware	voelen	en	wil	‘echtheid’	in	de	
vorm	van	authentieke	voorwerpen,	het	
bezoeken	van	‘echte’	historische	plek-
ken	en	de	identificatie	met	persoonlijke	
verhalen.	Daarbij	is	er	steeds	meer	
sprake	van	een	gecreëerde	authentici-
teit:	een	historische	verbeelding	verpakt	
in	enscenering	en	(re)constructies	van	
het	verleden.	Steeds	meer	is	‘ervaar	en	 15

beleef’	het	motto.	De	beleving	wordt	bij-
voorbeeld	gepresenteerd	in	het	Airborne	
museum	Hartenstein	in	Oosterbeek,	met	
zijn	Airborne	–	experience,	maar	is	ook	
bepalend	voor	de	populariteit	van	thea-
terproducties	als	‘Soldaat	van	Oranje’	en	
‘Anne’.

Aan	het	oproepen	van	beleving	zijn	
grenzen	verbonden.	In	de	praktijk	kan	
de	beleving	en	de	enscenering	immers	
de	overhand	krijgen,	wanneer	zij	los-
gemaakt	wordt	van	de	context.	In	op	
emotie	gerichte	voorstellingen,	waar	
het	onderscheid	tussen	feit	en	fictie	
te	veel	is	vervaagd,	of	zelfs	volledig	is	
doorgeslagen	naar	verdichting,	wordt	de	
mogelijkheid	tot	een	kritische	reflectie	
beperkt.	Er	wordt	dan	eerder	een	te-
genovergesteld	effect	bereikt.	De	ge-
schiedenis	wordt	teruggebracht	tot	een	
reeks	op	zichzelf	staande	indrukken	en	
emoties,	waar	effecten	en	sensatie	een	
doel	op	zich	zijn	geworden.	Daarbij	doet	
zich	ook	nog	eens	de	vraag	voor:	hoe	ver	
kan	men	gaan	met	het	oproepen	van	een	
beleving	van	een	beladen	geschiedenis?	
Het	is	daarom	zaak	een	juiste	balans	
tussen	te	bieden	tussen	verantwoorde	
educatie	en	informatie	enerzijds	en	
emotie	en	sensatie	anderzijds:	tussen	
restauratie	en	entertainment.
Daarbij	benadruk	ik	nog	maar	eens	dat	
vooral	de	beeldbepalende	musea	ook	
een	maatschappelijke	taak	hebben.	Zij	
kunnen	een	bijdrage	leveren	aan	de	
sociale	samenhang	in	de	samenleving	
door	in	hun	presentaties	ook	een	morele	
betekenisgeving	te	koppelen.	Door	het	
leggen	van	de	verbinding	met	de	waar-
des	die	tijdens	de	oorlog	in	het	geding	
waren:	de	schending	van	democratische	
rechten	en	vrijheden,	en	door	aandacht	
te	schenken	aan	de	gevolgen	daarvan:	
vervolging	en	massaal	geweld.	Het	is	
deze	maatschappelijke	invulling,	die	
de	oorlogs-	en	verzetsmusea	en	herin-
neringscentra	kenmerken	en	waarin	zij	
zich	onderscheiden	van	andere	histori-
sche	musea.



Museaal herdenken
Kort	een	andere	constatering:	ken-
merkend	voor	veel	beeldbepalende	
oorlogs-	verzetsmusea	en	herinne-
ringscentra	is,	dat	de	instellingen	naast	
een	herinneringsfunctie	ook	een	sterke	
herdenkingsbetekenis	zijn	gaan	krij-
gen.	‘Museaal	herdenken’	maakt	deel	
uit	van	de	presentatie.	Verspreid	over	
het	land	zijn	tal	van	40-45	musea	mo-
numenten	in	hun	opstelling	gaan	op-
nemen.	Sommige	musea	zijn	opgericht	
als	een	‘monument’	om	de	slachtoffers	
te	gedenken.	Zo	is	het	Oorlogsmuseum	
in	Overloon	in	1946	aanvankelijk	op-
gezet	als	eerbetoon	aan	de	gevallenen	
tijdens	de	heftige	tankslag	om	het	dorp	
in	oktober	1944.	In	de	loop	van	de	tijd	is	
het	museumpark	in	Overloon	uitgebreid	
met	een	hele	reeks	oorlogsmonumen-
ten.	Ook	in	Nationaal	Monument	Kamp	
Vugt	zijn	met	regelmaat	gedenktekens	
toegevoegd.	Daarnaast	zijn	er	musea	
die	stilte-	of	bezinningsruimten	hebben	
ingericht.	Herdenken	en	herinneren	lig-
gen	in	elkaars	verlengde.	Zij	vormen	een	
verbinding	van	verleden	en	heden:	een	
herinnering	en	een	waarschuwing	voor	
de	toekomst.

Thema’s en benaderingen
Naast	vertrouwde	onderwerpen	als	
vervolging,	verzet,	terreur	en	dagelijks	
leven,	richten	de	oorlogs-	en	verzets-
musea	en	herinneringscentra	zich	ook	
op	nieuwe	thema’s	en	andere	benade-
ringen.	Ik	gaf	al	aan;	er	is	een	groeiende	
aandacht	voor	militair	historische	ge-
schiedenissen.	Maar	het	accent	zal	ook	
meer	gelegd	worden	op	het	wereldwijde	
karakter	van	de	Tweede	Wereldoorlog,	
dat	letterlijk	en	figuurlijk	‘een	grenze-
loos	conflict’	is.	
Belangrijke	invalshoek	is	verder	dat	
het	verleden	van	uit	een	meervoudige	
perspectief	wordt	benaderd.	Er	bestaat	
geen	eenduidig	historisch	beeld.	Er	zijn	
meerdere	herinneringsgroepen	en	daar-
mee	ook	meervoudige	geschiedenissen.	
Mede	door	het	toepassen	van	persoon-
lijke	verhalen	lag	de	nadruk	lange	tijd	op	
het	presenteren	van	een	herinnerings-
beeld	van	‘slachtoffers’.	Hiervan	zijn	nu 16

eenmaal	ook	de	meeste	getuigenissen	
vastgelegd.	De	laatste	jaren	is	hierin	
meer	evenwicht	gekomen.
Zo	wordt	nu	meer	ingegaan	op	ervarin-
gen,	beweegredenen	en	achtergronden	
van	de	daderkant	van	de	geschiedenis.	
Naar	verwachting	zal	deze	ontwikkeling	
naar	een	‘nieuw	regime	van	herinnering’	
sterker	worden	naarmate	de	afstand	
in	tijd	en	de	emotionele	afstand	tot	de	
oorlog	groter	worden.	

Voorts	zal	de	aandacht	steeds	meer	
uitgaan	naar	hoe	we	na	1945	zijn	om-
gegaan	met	de	beeldvorming	over	de	
oorlog	en	hoe	de	samenleving	is	omge-
gaan	met	de	herinnering	aan	de	jaren	
’40-’45.	Getoond	wordt	op	welke	wijze	
uiting	is	gegeven	aan	de	herinnering	in	
monumenten,	herdenkingen,	literatuur,	
speelfilms	en	in	musea	en	tentoonstel-
lingen,	maar	ook	in	de	hedendaagse	
populaire	uitingen.	Dit	geeft	inzicht	in	de	
plaats	die	de	herinnering	van	de	Tweede	
Wereldoorlog	in	ons	collectieve	bewust-
zijn	na	1945	heeft	ingenomen	en	hoe	
deze	vorm	heeft	gegeven	aan	een	eigen,	
nationale	identiteit.	
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van	Amsterdam	op	de	studie	De	oorlog	in	het	
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e.somers@niod.knaw.nl



Beleef de oorlog – 
of liever niet?

‘De nieuwe attractie Baron 1898 waar 
de Efteling aan bouwt, is niet alleen een 
superachtbaan, maar vertelt ook het 
verhaal over de mijnbouw in Nederland 
in de negentiende eeuw’, zo schrijft het 
Brabants Dagblad op 10 maart 2015. 
Kennelijk is vermaak alléén niet meer 
genoeg om consumenten naar het pret-
park te trekken, maar is er ook zoiets 
als inhoud nodig. Waarom gaan musea 
dan op zoek naar meer vermaak in hun 
exposities, en laten ze het niet bij eigen-
tijds overgedragen inhoud alléén, is dan 
de vraag.

Deze	bijdrage	is	een	op	de	praktijk	
gerichte	tegenhanger	van	de	weten-
schappelijke	presentaties	vandaag.	Mijn	
presentatie	is	hier	en	daar	vilein.	Elk	
museum	dat	hierna	aan	de	orde	komt,	
en	dat	ik	zelf	recent	nog	bezocht	in	fami-
lieverband,	heeft	zijn	minpunten	waar-
van	ik	hier	‘handig’	misbruik	maak.	Dat	
laat	onverlet	dat	je	in	deze	musea,	die	
ofwel	nieuw	ofwel	grootschalig	gereno-
veerd	zijn,	veel	wijzer	kunt	worden	over	
hoe	je	slim	kunt	omgaan	met	effectieve	
overdracht	van	de	inhoud,	hoe	je	musea-
le	obstakels	elegant	kunt	wegontwerpen	
en	–	over	experience	gesproken	-	hoe	
belangrijk	de	rol	van	goede	medewer-
kers	is	voor	de	totale	bezoekerservaring.	
Bovendien,	als	je	van	het	Oorlogsmu-
seum	Overloon	komt,	waar	de	vaste	
opstelling	ruim	dertig	jaar	oud	is,	moet	
je	er	eigenlijk	het	zwijgen	toe	doen,	want	
elk	van	die	musea	presteert	naar	muse-
ale	normen	veel	beter	dan	Overloon	op	
dit	moment.	De	andere	kant	is	dat	juist	
Overloon,	met	weinig	geld	maar	een	for-
midabele	missie,	zijn	best	moet	doen	om	
te	leren	van	hoe	het	kan,	hoe	het	moet	
of	hoe	het	vooral	níet	moet.	In	die	geest	
moet	u	deze	bijdrage	zien,	met	excuses	
op	voorhand	aan	ieder	die	zich	hierdoor	
aangevallen	kan	voelen.
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Het	Spoorwegmuseum	heropende	tien	
jaar	geleden.	Dat	daar	treinen	zouden	
staan	was	te	verwachten...	Maar	dat	
je	er	in	treinen	kon	ríjden,	was	dat	een	
vondst	of	juist	de	capitulatie?	In	elk	
geval	was	ook	dit	niets	nieuws:	er	lag	al	
een	kleine	spoorbaan	op	het	buitenter-
rein	van	het	museum	en	menig	Utrecht-
se	ouder	heeft	daar	zijn	kinderen	in	de	
jaren	’80	en	’90	in	rondgereden.	Niet	zo	
fancy,	en	met	een	hoog	Anton	Pieck-
gehalte,	maar	niettemin.	Wat	directeur	
Paul	van	Vlijmen	deed,	was	die	trein-
baan	overkappen	en	ook	ouderen	laten	
instappen.	Geen	nieuw	concept	–	hij	
maakte	alleen	een	bestaande	belevenis	
nu	ook	voor	volwassenen	toegankelijk.	
Als	je	naar	de	bezoekersaantallen	kijkt,	
was	het	een	schot	in	de	roos.	Wat	ons	
brengt	bij	de	oorlogsmusea.

De	oorlogsmusea	doen	ook	in	rijdend	
materieel,	of	op	zijn	minst	in	schiettuig.	
En	hebben	zij	die	zaken	misschien	niet	
in	de	collectie,	dan	blijkt	met	moderne	
middelen	vrij	eenvoudig	toch	een	virtu-
eel	slagveld	te	creëren.	Voor	designers	
zijn	de	mogelijkheden	onbegrensd,	maar	
waar	staan	museumdirecties,	ethisch	
gezien,	op	dit	punt?

Een	recente	trip	langs	drie	instellingen	
laat	zien	dat	grenzen	opschuiven,	mar-
ges	tussen	musea	en	vermaak	smaller	
worden,	en	de	museale	meerwaarde	niet	
altijd	wordt	benut.	Dat	die	meerwaarde	
kan	schuilen	in	historische	locatie	‘sec’	
is	allang	geen	nieuws	meer:	elk	muse-
um	en	elke	herinneringsinstelling	in	de	
WO2-sector	zoekt	naar	manieren	om	zo	
de	eigen	authenticiteit	te	benadrukken.



En	met	een	oorlog	die	in	Nederland	
vijf	jaar	duurde	en	vrijwel	geen	plaats	
onberoerd	liet	–	waarbij	die	naar	keuze	
met	verzet,	vervolging	of	militair	geweld	
ingekleurd	kan	worden	–	is	er	voor	elke	
locatie	wel	een	gelegenheidsargument	
te	vinden	om	die	als	lieu	de	memoire	te	
bestempelen.	Ecce	bellum!

In	verschillende	musea	word	je	klaar-
gestoomd	voor	de	expositie	door	een	
introductiefilm	–	vaak	met	het	doel	om	
tijd,	plaats	en	context	te	kaderen.	Soms	
gebeurt	dat	in	een	serene	omgeving,	
met	eigentijds	zitmeubilair.	Maar	in	het	
Normandische	Juno	Beach	Centre,	sinds	
2003	gevestigd	in	Courseulles-sur-Mer	
aan	het	strand,	kom	je	in	een	soort	
denkbeeldige	boot	uit:	je	vaart	filmisch	
naar	de	stranden	van	Normandië	in	
de	vroege	ochtend	van	6	juni	1944.	De	
presentatie	wordt	vóór	je,	maar	ook	aan	
stuur-	en	bakboordzijde	gepresenteerd.	
Het	wachten	is	alleen	nog	maar	op	het	
neerlaten	van	de	klep,	waarna	je	–	de	
geschiedenis	indachtig	–	verwacht	niet	
minder	dan	vol	onder	vuur	genomen	te	
worden.	Maar	wat	er	ook	gebeurt,	dát	
niet.	En	eigenlijk	gebeurt	er	helemaal	
niets.	Je	komt	in	de	vaste	opstelling	uit	
zonder	logische	koppeling.	Hier	had	een	
belevenis	iets	kunnen	toevoegen.	Nu	
die	helemaal	uitblijft,	kun	je	je	afvragen	
waar	dat	interieur	van	die	denkbeeldige	
boot	nou	zo	voor	nodig	was.

Dichter	bij	huis	heropende	het	Bastogne	
War	Museum	in	maart	2014,	na	een	flin-
ke	uitbreiding	en	een	forse	modernise-
ring.	Hier	gaat	het	natuurlijk	om	de	slag	
in	de	Ardennen,	eind	1944.	Een	enorm	
leger	aan	Amerikanen	was	op	enig	mo-
ment	totaal	omsingeld	door	de	Duitse	
troepen.	Door	de	mist	en	de	sneeuw	
kon	de	geallieerde	luchtmacht	niet	te	
hulp	schieten	en	leek	de	overwinning	de	
Duitsers	niet	te	ontgaan.	Een	historische	
cliffhanger.	Maar	gelukkig	trok	net	op	
de	tijd	het	wolkendek	open	en	kon	de	
bevoorrading	weer	op	gang	komen.	Van	
dat	historische	gegeven	bleek	wel	iets	
moois	te	maken.	Zo	kwam	er	in	het	hart	
van	het	museum	een	theater,	 18

waarin	je	op	kunststof	boomstammen	
zit	en	het	nagebouwde	donkere	bos	in	
tuurt.	De	voorstelling	duurt	ongeveer	
een	kwartier	en	is	voor	enkele	tientallen	
mensen	toegankelijk.	Het	verhaal	vertelt	
van	de	slag	en	de	kantelende	verhoudin-
gen	daarbinnen.	Tegen	het	einde	maakt	
de	Amerikaanse	hoofdpersoon	zijn	Duit-
se	tegenstander,	die	gewond	is	geraakt,	
krijgsgevangen	en	voert	hem	af.	Maar	
ze	komen	in	een	bombardement	terecht	
en	samen	schuilen	ze	’s	nachts	in	een	
kelder.	De	dag	erop	wordt	de	Duitser	
overgedragen.	Ze	wensen	elkaar	nog	net	
geen	behouden	thuiskomst,	maar	hier	
schuurt	het…	Ik	geloof	erg	in	no	guts,	
no	glory,	maar	in	dit	geval	duurde	het	
weken	voordat	ik	hiermee	in	het	reine	
kwam:	voor	mij	is	dit	teveel	Disney,	en	
way	beyond	authenticiteit.

Begin	dit	jaar	draaide	in	de	bioscoop	de	
film	The	Imitation	Game.	Die	gaat	over	
de	Britse	wiskundige	Alan	Turing	die	
een	grote	bijdrage	leverde	aan	het	ont-
cijferen	van	de	geheime	Duitse	Enigma-
codes.	Hij	deed	dat,	samen	met	vele	
anderen,	vanaf	het	landgoed	Bletchley	
Park	in	Engeland.	Het	oude	landhuis	
staat	er	nog	altijd,	omringd	door	krak-
kemikkige	bijgebouwen	die	er	toen	ook	
al	stonden.	Het	museum	daar	renoveert.	
Een	deel	is	gedaan	en	dat	ziet	er	buiten-
gewoon	goed	en	toegankelijk	uit.	Maar	
het	landhuis	zelf,	het	beeldmerk	van	het	
museum,	was	een	grote	deceptie.	Dáár	
verwacht	je	de	topcollectie.	Toch,	hoe	ik	
ook	zocht,	niets	van	dat	al.	Lege	ka-
mers	en	zalen	met	kunststof	meubilair.	
Behalve	achterin.	Daar	was	een	grote	
zaal	wél	ingericht.	Maar	met	de	kleding	
en	de	props	en	het	decor	van	de	film:	
The	Imitation	Game…	Bletchley	Park	is	
duidelijk	een	museum	in	transitie.	Maar	
kennelijk	bewaart	men	daar	het	beste	
voor	het	laatst.	Het	gevoel	van	authenti-
citeit,	dat	je	–	na	tientallen	jaren	Morse	
en	Midsomer	Murders	–	zeker	in	een	
Engels	landhuis	zou	verwachten,	wordt	
totaal	onderuit	gehaald	door	een	vol-
strekt	niet-authentieke	presentatie	waar	
een	filmmuseum	jaloers	op	zou	zijn!



Wat	leerde	ik	nou	van	die	road	trip	langs	
buitenlandse	collega’s?

•	 Courseulles	was	een	fantastisch		
	 museum,	alleen	die	landingsboot		
	 werkte	niet	voor	mijn	beleving:		
	 bouw	een	echte	experience	in,		
	 die	je	inderdaad	in	de	stemming		
	 brengt	om	de	informatie	op	te		
	 nemen	die	er	daarna	komen		 	
	 gaat.	Is	dat	een	brug	te	ver,	zie		
	 er	dan	vooral	van	af!	Maar,	afge	
	 zien	daarvan,	het	Juno	Beach		
	 Centre	is	het	beste	museum	dat		
	 ik	tot	dusver	in	Normandië	zag.
•	 Bastogne	was	voor	mij	teveel		
	 happy	ending.	Ik	leerde	daar	 	
	 van	dat	je	misschien	best		 	
	 een	AV-spektakel	mag	inbouwen		
	 om	een	stemming	te	creëren,		
	 maar	die	moet	dan	wel	leiden	tot		
	 een	ervaring	die	in		 	 	
	 enige	mate	correspondeert	
	 met	iets	wat	je	als	‘de	his-	 	
	 torische	realiteit’	zou	kunnen		
	 aanmerken	–	om	te	voorkomen		
	 dat	er	cognitieve	dissonantie			
	 ontstaat.
•	 En	Bletchley	Park	leerde	mij			
	 dat	authenticiteit	niet			 	
	 vanzelf	komt:	ook	al	zit	je	op	de		
	 plek	waar	het	destijds	gebeurde,		
	 je	kunt	niet	als	vanzelfsprekend	
	 heid	aannemen	dat	de	bezoeker		
	 dat	gevoel	dan	automatisch	ook		
	 gaat	ervaren.

De	conclusie	die	ik	trek,	op	weg	naar	
renovatie	van	Overloon,	is	dan	ook	de	
volgende.	Tegen	het	toevoegen	van	
belevenis-elementen	op	zichzelf	bestaat	
wat	mij	betreft	geen	bezwaar.	Maar	het	
kan	niet	ongebreideld,	als	je	je	geloof-
waardigheid	wilt	behouden	als	museum.	
De	kern	is	dat	die	belevenis	inhoudelijk	
binnen	de	bandbreedte	blijft	van	wat	
intrinsiek	in	een	museum,	zijn	historie,	
zijn	collectie	en/of	zijn	locatie	ligt	opge-
sloten,	en	gebruik	maakt	van	moderne	
technologie	om	juist	die	intrinsieke	
aspecten	te	benadrukken.
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De	vraag,	tot	slot,	is	of	je	tegenwoordig	
als	modern	historisch	museum	nog	
zonder	zo’n	experience	kunt.	Volgens	
mij	wel.	Een	goed	voorbeeld	daarvan	is	
het	Red	Star	Line	Museum	in	de	haven	
van	Antwerpen,	over	de	emigratie	van	
Europeanen	in	de	19e	en	20e	eeuw	naar	
de	VS.	Dat	museum	slaagt	er	geweldig	
in	om	zonder	karretjes	of	zonder	elek-
tronische	overkill	je	toch	het	gevoel	te	
geven	dat	je	zelf	meegaat	in	de	tijd	van	
toen.	Volop	historische	beleving	en	volop	
authenticiteit.	Daar	kunnen	we	in	Over-
loon	nog	wat	van	leren.

Erik van den Dungen is	directeur	van	
Het	Oorlogsmuseum	Overloon.



Pleidooi voor een 
dynamische verhaal-
cultuur

In de afgelopen jaren is mij door velen 
van u gevraagd waar mijn interesse 
in Auschwitz nu toch vandaan komt. 
Steeds opnieuw stelde u mij drie vra-
gen. En steeds opnieuw leverde het 
antwoord dat ik u gaf een verbaasde 
blik op. – ‘Ben je zelf al eens in Ausch-
witz geweest?’. Mijn antwoord was Nee. 
– ‘Spreek je voor je onderzoek wel met 
mensen die Auschwitz overleefd heb-
ben?’ Nee. En tenslotte de vraag, nadat 
ik uw suggestie had weerlegd dan toch 
op zijn minst zélf joods te zijn: ‘Is het 
niet deprimerend om je elke dag in 
Auschwitz te verdiepen?’. 
Opnieuw: Nee.	

In	dit	essay	zal	ik	u	mijn	antwoord	
toelichten.	Ik	vertel	u	graag	over	het	
moment	dat	mijn	onderzoek	feitelijk	
richting	kreeg.	Dat	was	in	de	zomer	
van	2011,	tijdens	een	reis	naar	Berlijn.	
In	deze	stad	zijn	er	talrijke	plaatsen	te	
vinden	die	ons	aan	het	oorlogsverleden	
herinneren.	Een	bezoek	aan	het	nabij-
gelegen	voormalige	concentratiekamp	
Sachsenhausen,	mocht	tijdens	mijn	
veldwerk	niet	ontbreken.	Ik	zie	mezelf	
nog	staan	in	een	pendelbus,	volgepropt	
met	toeristen	in	regencape.	Ik	zie	mezelf	
nog	lopen,	een	fototoestel	in	mijn	hand,	
langs	de	ziekenbarakken	en	de	resten	
van	het	crematorium.	Ik	zie	de	oude	
bomen	nog	voor	me,	aan	de	rand	van	het	
kampterrein	net	buiten	het	prikkeldraad.	
Bomen	die	hebben	gezien	wat	op	deze	
troosteloze	plaats,	op	deze	uitgestrekte	
lege	vlakten,	niet	langer	zichtbaar	en	
misschien	daardoor	zo	voelbaar	was.	
De	vernietiging	van	mensenlevens.	

	 –	Nee.	In	Auschwitz	ben	ik	niet,		
	 nog	niet,	geweest.	Ik	bezocht			
	 voormalig	concentratiekamp			
	 Sachsenhausen.
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In	Sachsenhausen	lag,	net	buiten	het	
voormalige	kampterrein,	een	museum-
winkel.	Mijn	blik	viel	op	een	boek	met	
een	fascinerende	titel:	Ein	Glückskind	–	
Een	gelukskind.	Het	boek	was	geschre-
ven	door	Thomas	Buergenthal.	Thomas	
had	als	kind	de	beruchte	Dodenmars	van	
Auschwitz	naar	Sachsenhausen	over-
leefd,	in	de	strenge	winter	van	1944.	Ik	
nam	het	boek	mee	en	las	het	in	de	trein	
terug	naar	huis.	
Ik	las	over	de	opluchting	die	Thomas	
als	tienjarige	jongen	gevoeld	had	bij	het	
zien	van	de	ingang	van	kamp	Sachsen-
hausen.	Tien	dagen	lang	was	hij	zon-
der	voedsel	onderweg	geweest.	Ik	las	
over	zijn	verblijf	in	de	ziekenboeg,	waar	
Thomas	vrijwel	direct	na	aankomst	in	
het	kamp	werd	opgenomen	met	ernstig	
bevroren	voeten.	Ik	las	over	de	frequente	
bezoekjes	van	zijn	medegevangene	Odd	
Nansen,	die	in	het	kamp	was	beland	
vanwege	verzetsactiviteiten	en	die	de	
jongen	verblijdde	met	wat	lekkers,	een	
prentenboek	en	een	potlood.	‘Hij	klonk	
heel	erg	als	mijn	vader’,	zo	schrijft	Tho-
mas	achteraf	in	zijn	boek,	‘toen	hij	bleef	
volhouden	dat	de	Duitsers	de	oorlog	
binnenkort	zouden	verliezen,	dat	ik	naar	
school	zou	gaan	met	andere	kinderen,	
zou	leren	lezen	en	schrijven	en	herenigd	
zou	worden	met	mijn	ouders’.	
Waar	Thomas	in	Auschwitz	had	geleerd	
dat	een	opname	in	de	ziekenbarak	in	de	
regel	een	directe	gang	naar	de	gaska-
mers	betekende,	leerde	hij	er	in	Sach-
senhausen	te	dromen	over	de	tijd	als	de	
oorlog	voorbij	was.

	 –	Nee.	Ik	heb	voor	mijn	onder-	
	 zoek	niet	gesproken	met	mensen		
	 die	Auschwitz	overleefden.	
	 In	plaats	daarvan	las	ik	hun		 	
	 verhalen.	

Verhalen	als	die	van	Thomas	Buer-
genthal	en	Odd	Nansen.	In	kamp	Sach-
senhausen	hebben	zij	bij	elkaar	op	een	
kritiek	moment	het	verlangen	naar	
vrijheid	gewekt.	Zij	wisselden	verhalen	
uit	die	groter	waren	dan	de	wereld	van	
het	kamp.



Verhalen	die	zij	wilden	doorvertellen.	
Thomas	Buergenthal	werd	rechter	bij	
het	Internationaal	Gerechtshof	in	Den	
Haag.	De	Noorse	verzetsstrijder	Odd	
Nansen,	die	hij	in	de	ziekenbarak	ont-
moette,	werd	medeoprichter	van	Unicef.	
Beide	mensen	vonden	elkaar	na	de	oor-
log	terug,	in	de	dagboeken	met	kamp-
herinneringen	die	zij	publiceerden	en	in	
de	idealen	die	zij	voorleefden.	

	 –	Nee.	Het	was	niet	deprimerend		
	 om	me	elke	dag	in	Auschwitz	te		
	 verdiepen.	Ik	las	namelijk	
	 verhalen	die,	zonder	uitzonde-	
	 ring,	bleken	te	gaan	over	de		 	
	 vernietiging	én	over	hoop.	Over		
	 angst,	ontheemding	en	verne-	
	 dering.	Maar	ook	over	zorg,	over		
	 gezien	worden,	over	momenten		
	 van	geluk,	ondanks	alles.

Het	verhaal	van	Thomas	Buergenthal	
kreeg	een	plaats	op	mijn	boekenplank	
en	werd	de	proloog	van	mijn	proef-
schrift.	Wat	nu	als	mensen	die	de	
Tweede	Wereldoorlog	zelf	hebben	mee-
gemaakt	er	straks	niet	meer	zijn?	Hoe	
kunnen	we	de	fakkel	van	vrijheid	door-
geven	en	de	verhalen	die	daarbij	horen	
blijven	vertellen?

Sinds	de	bevrijding	in	1945	zijn	er	twee	
soorten	verhalen	waarmee	we	de	herin-
nering	aan	het	oorlogsverleden	levend	
houden.	Ik	ontleen	dit	onderscheid	aan	
de	narratieve	ethiek	van	filosofe	Hilde	
Lindemann	Nelson.	Enerzijds	zijn	er	de	
grote	verhalen,	de	zogenoemde	‘master	
narratives’.	Deze	verhalen	dragen	bij	
aan	ons	gemeenschappelijke	mens-	en	
wereldbeeld.	Zij	laten	zien	welke	nor-
men	er	in	een	samenleving	gelden	en	
rechtvaardigen	ons	handelen.	Anderzijds	
zijn	er	de	vele	kleine	verhalen,	de	zoge-
noemde	‘counterstories’.	Deze	verhalen	
stellen	de	voor	ons	zo	vanzelfsprekend	
geworden	ideeën,	beelden	en	culturele	
praktijken	onder	kritiek.	Countersto-
ries	brengen	dimensies	van	een	herin-
neringscultuur	aan	het	licht	waarvoor	
in	andere	verhalen	niet	of	nauwelijks	
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Het	grote	verhaal,	het	master	narrative,	
dat	wij	sinds	de	jaren	tachtig	kennen	
laat	zich	samenvatten	onder	de	noemer	
‘Nooit	meer	Auschwitz’.

Het	persoonlijke	wordt	publiek
Binnen	dit	grote	verhaal	zijn	we	over-
tuigd	van	het	belang	om	de	persoonlijke	
verhalen	van	oorlogsslachtoffers	publiek	
te	maken.	Deze	verhalen	blijken	steeds	
weer	een	goede	ingang	om	kennis,	be-
wustwording	en	empathie	op	te	roepen	
bij	mensen	voor	wie	de	oorlog	een	ver	
verwijderd	verleden	lijkt.	Maar	heeft	
het	klein	maken	en	dichtbij	halen	van	
deze	verhalen	ook	een	maatschappelijk	
belang?	Ja,	zo	laat	de	counterstory	van	
Art	Spiegelman	mij	als	lezer	zien.	In	
de	driehonderd	pagina’s	tellende	strip	
‘Maus’	tekent	hij	het	verhaal	op	van	zijn	
Joodse	ouders	die	concentratiekamp	
Auschwitz	overleefden.	Auschwitz	ont-
stond	op	basis	van	etnische	grenzen,	
maar	leidde	binnen	het	kamp	tot	een	
samenlevingsvorm	waarin	de	ethische	
identiteit,	de	compassie	voor	elkaar,	het	
belangrijkste	was.

Geen	voorstelling	van	te	maken
‘Nooit	meer	Auschwitz’.	Binnen	dit	grote	
verhaal	benadrukken	we	het	onmen-
selijke	en	onvoorstelbare	karakter	van	
Auschwitz.	Maar	wanneer	Auschwitz	
uitgroeit	tot	een	abstract	symbool	voor	
het	kwaad,	gaat	het	algemene	en	maat-
schappelijke	belang	van	het	herdenken	
niet	langer	een	verbinding	aan	met	onze	
persoonlijke	leefwereld.	Hoe	kunnen	we	
ervoor	zorgen	dat	Auschwitz	een	plaats	
krijgt	binnen	onze	historische	werkelijk-
heid?	

1.

2.



Een	bezoek	aan	het	Anne	Frank	Huis	in	
Amsterdam	laat	mij	als	erfgoedtoerist	
zien	wat	het	betekent	om	met	8	mensen,	
761	dagen	lang,	op	minder	dan	65	vier-
kante	meter	te	leven.	Wie	het	dagboek	
van	Anne	Frank	leest	en	haar	onder-
duikplaats	bezoekt,	ervaart	dat	het	reële	
leven	de	ruimte	is	waar	het	onvoorstel-
bare	plaatsvindt.

Het	kwaad	krijgt	een	gezicht
‘Nooit	meer	Auschwitz’.	Binnen	dit	grote	
verhaal	wordt	ons	voorstellingsvermo-
gen	gevoed	door	beelden	die	ons	eraan	
herinneren	wat	het	kwaad	heeft	aan-
gericht.	De	slachtoffers	van	Auschwitz	
krijgen	met	terugwerkende	kracht	hun	
naam	en	gezicht	terug.	Het	herinneren	
in	sentimenten	en	emoties	drukt	echter	
het	geleden	verlies	zelf	buiten	beeld.	
Hoe	kan	de	herinnering	aan	het	kwaad	
ruimte	scheppen	voor	een	publieke	
vorm	van	rouw?	Als	toeschouwer	van	het	
theaterstuk	van	Charlotte	Salomon	werd	
voor	mij	zichtbaar,	dat	rouwen	te	maken	
heeft	met	het	verwerken	van	een	cultu-
reel	trauma.
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3.

4.

Tegen	het	decor	van	het	antisemitisme	
schilderde	Salomon,	tijden	haar	balling-
schap	in	Zuid-Frankrijk,	haar	biografie	
in	beelden	en	geeft	zij	de	pijn	en	het	
verlies	in	haar	leven	een	plaats.

Gered	uit	de	vergetelheid
‘Nooit	meer	Auschwitz’.	Binnen	dit	grote	
verhaal	doen	we	er	alles	aan	om	het	
verlies	van	de	verhalen	van	de	oorlogs-
slachtoffers	tegen	te	gaan.	Maar	hoe	
kunnen	we	ervoor	zorgen	dat	onze	strijd	
tegen	de	vergetelheid	niet	alle	ruimte	
opeist?	Het	gedenkplein	van	Jochen	
Gerz	laat	zien	dat	publieke	rouw	deel	is	
van	het	voortgaande	leven.	In	de	Duitse	
stad	Saarbrücken	ontwierp	hij,	op	de	
plaats	waar	vroeger	het	hoofdkwartier	
van	de	Gestapo	zat	en	nu	het	regionaal	
parlement	gehuisvest	is,	een	onzicht-
baar	gedenkplein.	Waar	verhalen	en	
zichtbare	tekenen	ontbreken,	komt	ge-
dachtenis	tot	stand	in	onze	verbeelding.	
Wij	worden	zelf,	als	publiek	auteurs	of	
medeschrijvers	van	het	geschiedverhaal,	
tot	een	gedenkteken.

Saarbrücken	Jochen	Gerz
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De	counterstories	van	Art	Spiegel-
man,	Anne	Frank,	Charlotte	Salomon	
en	Jochen	Gerz	illustreren	hoe	we	de	
fakkel	van	vrijheid	kunnen	doorgeven.	
Zolang	etnische	conflicten	wereldwijd	
blijven	bestaan,	zal	ethische	verbeel-
ding	ons	de	weg	vooruit	wijzen.	Zolang	
het	onvoorstelbare	een	reële	mogelijk-
heid	blijft,	leert	de	authentieke	ervaring	
van	oorlogsslachtoffers	ons	dat	dit	niet	
het	einde	betekent	van	alle	menselijk-
heid.	Zolang	we	het	verlies	zien	dat	het	
kwaad	heeft	veroorzaakt,	kan	er,	via	
het	verwerken	van	dit	trauma,	worden	
uitgekeken	naar	een	wereld	waarin	het	
goede	onder	ons	aanwezig	is.	Maar	–	en	
dit	is	het	werkelijke	omslagpunt	in	onze	
herinneringscultuur	–	wanneer	we	de	
verhalen	die	ons	in	deze	zin	hoopvol	
stemmen,	dreigen	te	verliezen,	wordt	
het	tijd	voor	een	ander	perspectief	op	
het	vertellen	van	verhalen.	Een	perspec-
tief	dat	de	verloren	stemmen	erkent	en	
naar	wegen	zoekt	om	de	dialoog	voort	te	
zetten	vanuit	het	blijvende	tekort	dat	we	
waarnemen.	Een	perspectief	bovendien	
dat	kracht	put	uit	de	gedachte	dat	we	
aan	de	hoopvolle	verhalen	uit	het	verle-
den	onze	naam	kunnen	verbinden.

Wat	is	nu	de	belangrijkste	uitkomst	van	
mijn	onderzoek?	Ik	pleit	voor	het	ont-
staan	van	een	dynamische	verhaalcul-
tuur.	Een	verhaalcultuur	die	generaties	
overstijgt	en	mensen	op	het	niveau	van	
verbeelding	met	elkaar	verbindt.	Binnen	
het	master	narrative	‘Nooit	meer	
Auschwitz’	ligt	de	nadruk	op	de	per-
soonlijke	verhalen	van	oorlogsslachtof-
fers,	‘zolang	het	nog	kan’.	De	counter-
stories	in	mijn	onderzoek	laten	zien	hoe	
wij	–	als	lezers	van	een	beeldverhaal,	
bezoekers	van	een	erfgoedplaats,	toe-
schouwers	van	een	theaterstuk,	bewo-
ners	van	een	stad	–	deze	verhalen,	naar	
de	toekomst	toe,	kunnen	doorvertellen:

	 Ook	als	we	niet	in	Auschwitz	zijn		
	 geweest	
	 Ook	als	we	zelf	geen		 	 	
	 oorlogsslachtoffers	gesproken		
	 hebben
	

	 Juist	als	we	de	hoop	op	veran-	
	 dering	bewaren,	die	in	de	verha-
	 len	van	oorlogsslachtoffers	be	
	 sloten	ligt.

Het	is	de	kunst	om	verhalen	als	die	van	
Thomas	Buergenthal	niet	onder	te	laten	
stoffen	op	onze	boekenplank,	maar	deel	
te	laten	worden	van	onze	eigen	leefwe-
reld.	Daarom	stel	ik	de	verhaalcultuur	
na	Auschwitz	voor	als	een	boek	om	in	
te	wonen.	Waar	de	oorlogsslachtoffers	
noodgedwongen	stopten	met	het	schrij-
ven	van	geschiedenis,	schrijven	wij	in	
herinnering	aan	hún	verhalen	verder	aan	
de	toekomst.	Dat	is	onze	vrijheid,	die	in	
een	cultuur	van	herinnering	ontstaat.

Dr. Liesbeth Hoeven is	als	postdoc-
onderzoeker	en	projectmanager	
verbonden	aan	Tilburg	University.	
Op	21	januari	2015	promoveerde	zij	op	haar	
onderzoek	Een	boek	om	in	te	wonen.	De	
verhaalcultuur	na	Auschwitz.	
E.J.Hoeven@tilburguniversity.edu
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Nawoord

De bijdragen in deze bundel geven stof tot nadenken en nodigen uit om verder te 
praten. Het symposium krijgt dan ook een vervolg op internet. 
Op www.erfgoedbrabant.nl/herinneringscultuur kunt u meer vinden over het thema 
van het symposium: herinneren en herdenken van de Tweede Wereldoorlog.

Zo vindt u hier de powerpointpresentatie van Esther Captain van Nationaal Comité 4 & 
5 mei, informatie over de diverse publicaties van de sprekers, de foto’s van de 
expositie, de filmbeelden van de eerste herdenking in Waalre en een greep uit de 
nieuwsberichten over soms moeizame herdenkingen zoals die in het panel aan de 
orde kwamen.

Deze pagina willen we blijven uitbouwen. Uw bijdrage is daarbij belangrijk. 
De onderwerpen herdenken en herinneringscultuur vallen onder de programmalijn 
Verhalen van Vriend en Vijand die de komende jaren allerlei aspecten van vriendschap 
en vijandschap in de Brabantse geschiedenis voor het voetlicht wil brengen.

Heeft u of kent u een project dat past binnen de programmalijn, in het bijzonder over 
herdenken en herinneren, dat u graag bij ons onder de aandacht wilt brengen? Mail 
ons op vriendenvijand@erfgoedbrabant.nl 


