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Inleiding 

Tijdens de officiële opening van de Vrijheidstrein op 31 maart 2010 uitte kroonprins Willem-

Alexander zijn zorgen over het gebrek aan besef over de Tweede Wereldoorlog bij jongere 

generaties. Hij stelde daarnaast dat: ‘voor mijn dochters is het iets uit de geschiedenisboekjes. 

Daar moet het ook blijven, we moeten het niet vergeten en niet herhalen.’1 De Tweede 

Wereldoorlog is in de Nederlandse collectieve herinnering een belangrijk ijkpunt en tevens 

een graadmeter voor recente conflicten geworden. Conflicten, zoals de oorlog in Srebrenica in 

de jaren negentig, worden vaak afgezet tegen de verschrikkingen uit de Tweede 

Wereldoorlog. Ook in de populaire cultuur is de Tweede Wereldoorlog, hierna kortweg de 

oorlog genoemd, prominent aanwezig. Films als Soldaat van Oranje (1977), Het Bittere Kruid 

(1985) en meer recent Zwartboek (2006) en Oorlogswinter (2008), tonen de niet-aflatende 

aandacht voor de oorlog. Ook romans als De donkere kamer van Damokles (1958) en De 

aanslag (1982) bevestigen deze aandacht. Zeer recent heeft de televisieserie De Oorlog 

(2009) bovendien getoond dat er nog altijd nieuwe inzichten over de oorlog aan de orde 

komen. Het blijkt dus dat de interesse in de oorlog nog steeds bestaat en dit leidt tot een 

groeiend besef over deze periode. Verschillende onderwerpen zijn verankerd in de collectieve 

herinnering, zoals de Jodenvervolging, Duitse razzia’s, maar bovenal het verzet. 

 Het Nederlandse verzet heeft in de collectieve herinnering een aparte plaats 

ingenomen en deze herinnering heeft bovendien in de loop der decennia verschillende 

veranderingen ondergaan. In de jaren na de oorlog, tijdens de periode van Wederopbouw, 

stond de herinnering aan het gezamenlijke verzet tegen de Duitse bezetter centraal. 

Teruggekeerde dwangarbeiders, politieke gevangenen en repatrianten uit Nederlands-Indië 

vonden nauwelijks een luisterend oor voor hetgeen hen was overkomen. De blik was gericht 

op de toekomst en de Wederopbouw van het land, waarbij geen ruimte was voor het leed van 

deze verschillende groepen. 

 Vanaf de jaren zestig vond hierin een verschuiving plaats, waarbij de Jodenvervolging 

– en dan vooral de afzijdige houding van het grootste deel van de Nederlandse bevolking 

hierbij – centraal stond. Ook werd de traditionele gedachte doorbroken dat het Nederlandse 

volk eensgezind tegenover de bezetter had gestaan, omdat er meer aandacht kwam voor 

collaboratie en accomodatie. In de jaren tachtig groeide daarnaast de interesse voor de 

verhalen van mensen uit Nederlands-Indië en voor de ervaringen van repatrianten. 

                                                           
1 ‘Stilstaan in de vrijheidstrein’, Sp!ts, 31 maart 2009. 
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 De jaren negentig werden gekenmerkt door een intensivering van de aandacht voor de 

oorlog. Enerzijds kwam er meer aandacht voor de naoorlogse behandeling van 

oorlogsslachtoffers. Dit kwam voort uit de angst voor de het verdwijnen van deze generatie, 

een algemeen verschijnsel dat in de erfgoedwereld wordt aangeduid als de ‘vijf-voor-twaalf-

gedachte’. Anderzijds vond een verbreding en actualisering van het oorlogsverleden plaats, 

door het onderwerp te verbinden met actuele conflicten en mensenrechten, zoals de oorlog in 

Kosovo. Grijs verleden (2001) van Van der Heijden haakte aan op deze revisionistische trend. 

In zijn werk nuanceert hij de scherpe tegenstelling tussen ‘goed’ en ‘fout’ in de oorlog, die 

lange tijd de historiografie over de oorlog heeft gedomineerd. Van der Heijden is van mening 

dat de meerderheid van de bevolking zich tijdens de oorlog tussen ‘goed’ en ‘fout’ 

manoeuvreerde, om zijn eigen hachje te redden. 

 Hoewel er de laatste jaren steeds vaker klachten worden geuit over een gebrek aan 

historisch besef, zoals ook de kroonprins heeft verwoord, blijkt dat vooral voor de oorlog erg 

mee te vallen. Het begrip historisch besef omvat hier niet alleen de feitelijke kennis, maar ook 

de vaardigheid om dit in een historische context te plaatsen. Verschillende auteurs hebben de 

vraag gesteld of een gebrek aan historisch besef wel aan de orde is in de laatste decennia van 

de twintigste eeuw. Historisch besef is volgens hen wel degelijk aanwezig, maar dit uit zich 

vaker in veelvormigheid en verschilt van de vakregels van de academische 

geschiedschrijving. Wel erkennen zij de speciale plek die de Tweede Wereldoorlog inneemt 

in de Nederlandse geschiedenis. 

 De termen erfgoed en geschiedenis hangen nauw samen met de term historisch besef. 

De term erfgoed impliceert een omgang met het verleden dat gericht is op het bewerkstelligen 

van een zekere mate van continuïteit tussen verleden, heden en toekomst. Deze omschrijving 

gaat ook op voor de collectieve herinnering, die sterk verbonden is met erfgoed. Geschiedenis 

is daarentegen gericht op de professionele bestudering van het verleden, waarbij historici 

gebonden zijn aan vakdisciplinaire regels. De tegenstelling tussen geschiedenis en erfgoed 

wordt vaak als onoverbrugbaar gekenschetst, maar verschillende auteurs zetten hier terecht 

vraagtekens bij en zij wijzen dan ook op de overeenkomsten tussen deze twee concepten. De 

oorlog neemt een aparte plaats in in de Nederlandse geschiedenis, dat ondersteund wordt door 

onder meer monumenten, begraafplaatsen en musea. 

 Verschillende musea in Nederland tonen de geschiedenis van de Tweede 

Wereldoorlog, zoals het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek en verschillende 
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Verzetsmusea in onder meer Gouda, Leeuwarden en Amsterdam. Het Verzetsmuseum in 

Amsterdam neemt hiertussen een aparte plaats in, omdat de hoofdstad werd gekenmerkt door 

de grote invloed van de bezetting op de joodse gemeenschap en de grote rol van het verzet. 

Bovendien kreeg de stad op 27 december 1947 van koningin Wilhelmina de titel ‘Heldhaftig, 

Vastberaden, Barmhartig’ toebedeeld, vanwege het getoonde verzet tijdens de oorlog.2 

 In deze scriptie zal de presentatie van het Nederlandse verzet in het Verzetsmuseum in 

Amsterdam worden bestudeerd. Dat gebeurt aan de hand van twee vragen. Ten eerste: op 

welke manier is de herinneringscultuur van de oorlog in de periode vanaf 1945 tot nu 

veranderd? Ten tweede: in hoeverre probeert het Verzetsmuseum in Amsterdam met zijn 

collectiepresentatie aan te sluiten bij deze herinneringscultuur van de oorlog? De uiteindelijke 

vraag die hiermee wordt beantwoord is op welke manier het Verzetsmuseum in Amsterdam 

als een plaats van herinnering geschiedenis, herinnering en erfgoed met elkaar verbindt. 

 In het eerste hoofdstuk zal een theoretisch kader worden geschetst met betrekking tot 

de begrippen geschiedenis, erfgoed en herinnering. Wat houden deze begrippen in en is de 

scheiding hiertussen wel zo strikt als vaak wordt beweerd? Wat is dan de relatie tussen deze 

begrippen en op welke manier vullen zij elkaar aan? In het tweede hoofdstuk zal aandacht 

worden besteed aan de herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog. Op welke manier 

heeft in de loop der decennia de herinneringscultuur van de oorlog zich ontwikkeld? Welke 

onderwerpen stonden in welke periode centraal in de collectieve herinnering? Mijnhardt heeft 

een fasering van vier fasen opgesteld, die hier als richtlijn zal dienen. Het is noodzakelijk om 

de vraag te stellen of we ons momenteel in de vierde fase van de theorie van Mijnhardt 

bevinden, of juist in een nieuwe fase van de herinneringscultuur. Waardoor wordt de huidige 

fase van de herinneringscultuur van de oorlog gekenmerkt?  

 In het derde hoofdstuk zal een historisch kader van het verzet in Nederland worden 

geschetst. Hierbij zal kort worden ingegaan op de rol van het verzet in Nederland in de 

periode 1940-1945. Hoe ontwikkelde het verzet zich tijdens de Tweede Wereldoorlog? Wat 

waren bovendien de kenmerken van de verschillende verzetsorganisaties? Deze analyse zal 

zich beperken tot het grondgebied van Nederland, waardoor het verzet in Nederlands-Indië 

buiten beschouwing zal worden gelaten. Het is belangrijk om te wijzen op de grote 

                                                           
2 Deze spreuk is nog steeds terug te vinden in het stadswapen van Amsterdam, zie: B. IJzerman, Verzetsmuseum 
Amsterdam (Amsterdam 1987) 1. 
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verscheidenheid aan verzetsvormen en verzetsgroepen, omdat het verzet nog te vaak als een 

homogene beweging wordt gekarakteriseerd.  

 In het vierde hoofdstuk zal worden ingegaan op de collectie en de presentatie van het 

Verzetsmuseum in Amsterdam. De geschiedenis en de motieven die ten grondslag lagen aan 

de stichting van het museum in 1984 zullen worden bestudeerd en in de fasering van de 

herinneringscultuur worden geplaatst. Daarnaast zal de vaste collectie van de oude locatie 

worden vergeleken met de huidige collectiepresentatie. De huidige collectie en de presentatie 

hiervan zullen dan ook centraal staan, aan de hand van de objecten in het museum zelf, de 

collectiegids en het collectieplan. Op welke manier gaat het Verzetsmuseum om met de 

herinnering aan de oorlog? Welke veranderingen hebben zich voorgedaan met betrekking tot 

de vormgeving en de inhoud van de vaste expositie? Ook de multimediatour en de vragenlijst 

voor basisschoolleerlingen zullen hierbij worden bestudeerd om te kijken naar de omgang met 

de collectie en in het bijzonder de omgang met de herinneringscultuur van de oorlog. In de 

conclusie zal ten slotte een antwoord worden gegeven op de eerder geformuleerde 

hoofdvraag, waarin de verschillende deelvragen samenkomen. 
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1. Erfgoed, herinnering en geschiedenis: een verstandshuwelijk? 

‘All awareness of the past is founded on memory’3 

 

In de loop der eeuwen heeft de mens behoefte gehad om zin te geven aan zijn bestaan door te 

reflecteren op de geschiedenis. De Romeinse redenaar Cicero (106-43 v.Chr.) stelde: Historia 

magistra vitae est, oftewel: geschiedenis is de leerschool voor het leven.4 Hiermee impliceert 

hij dat voorbeelden uit het verleden ertoe dienen om lessen te trekken uit het verleden, om het 

heden en de toekomst vorm te geven.5 Deze theorie gaf mensen houvast en stelde hen gerust 

door – onterecht – te impliceren dat de geschiedenis gebaseerd was op voorspelbare 

tendensen. In de loop der eeuwen is het idee van deze vorm van continuïteit in de 

geschiedenis minder geworden na verschillende breukervaringen, zoals de Franse Revolutie 

en de Tweede Wereldoorlog. Naast geschiedenis worden ook erfgoed en herinnering 

gehanteerd om een brug te slaan tussen heden en verleden.  

 De relatie tussen erfgoed en geschiedenis heeft sinds de jaren tachtig van de vorige 

eeuw veel aandacht gekregen, toen het zogenaamde history versus heritage debat plaatsvond 

in Groot-Brittannië. Patrick Wright stelde namelijk dat de Britse maatschappij vanwege 

onzekere toekomstperspectieven teruggreep op elementen uit het verleden. Het verleden werd 

hierbij sterk geromantiseerd, evenals gefragmenteerd, uit zijn oorspronkelijke context gehaald 

en in het heden geplaatst.6 History behelst het vakgebied geschiedenis, waarbij beschreven en 

verklaard wordt hoe gebeurtenissen zich in het verleden hebben voorgedaan in hun eigen 

context. Heritage zou er daarentegen op gericht zijn een geïdealiseerd beeld van het verleden 

te creëren, dat vaak voortkomt uit een gevoel van ongenoegen met het heden en een 

nostalgische hang naar het verleden.7 Angst voor bijvoorbeeld technologische vooruitgang, 

toenemende migratie en globalisering zorgen ervoor dat er selectief wordt teruggegrepen op 

elementen uit het verleden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de continuïteit tussen heden en 

verleden, dat door middel van erfgoed bewerkstelligd zou worden. De werkdefinitie van het 

begrip erfgoed, dat gehanteerd wordt in dit onderzoek, is: ‘Erfgoed behelst materiële 

(roerende of onroerende) objecten en immateriële symbolische praktijken die afkomstig zijn 
                                                           
3 D. Lowenthal, The past is a foreign country (Cambridge 1985) 193. 
4 Cic. De Oratore 2.9. 
5 L.J. Dorsman en E. Jonker (eds.), Het zoet en het zuur: geschiedenis in Nederland (Amsterdam 2000) 50-51. 
6 K. Ribbens, Een eigentijds verleden – Alledaagse historische cultuur in Nederland 1945-2000 (Hilversum 
2002) 29. 
7 Ribbens, Een eigentijds verleden, 21-24. 
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uit of verwijzen naar het verleden, waarvan de presentatie en representatie in het heden dient 

om een vorm van continuïteit te bewerkstelligen tussen heden, verleden en toekomst.’8 Een 

belangrijk, algemeen verschil tussen de twee begrippen is dat history expliciet stelt naar 

objectiviteit te streven, terwijl dit voor heritage niet het geval is. De vraag is echter of dit wel 

altijd het geval is, want geschiedschrijving kan immers ook door persoonlijke voorkeuren 

beïnvloed zijn. Wat is dan de relatie tussen de begrippen geschiedenis, erfgoed en 

herinnering? In hoeverre sluiten zij elkaar uit of hebben zij juist raakvlakken met elkaar? 

 

1.1 History en memory 

Een van de bekendste theoretici over de relatie tussen erfgoed en geschiedenis is de Britse 

historicus David Lowenthal. In zijn werk The past is a foreign country (1988) gaat hij in op 

deze relatie en hij plaatst beide begrippen tegenover elkaar. De term heritage vervangt hij in 

zijn betoog door de term memory, maar dit heeft hetzelfde inhoudelijke karakter. De studie 

naar memory is voornamelijk door psychoanalytici gedaan, die gekeken hebben naar de 

processen die hieraan ten grondslag liggen. Lowenthal kijkt daarentegen naar de (historische) 

waarde van de herinneringen.9 Hij onderscheidt hierbij verschillende soorten herinneringen: 

ten eerste historical memories.10 Het in chronologische volgorde kunnen opnoemen van de 

Amerikaanse presidenten of de Nederlandse vorsten is hier een voorbeeld van. Daarnaast 

onderscheidt hij episodic memories en instrumental everyday memories. Op een meer 

persoonlijk niveau ontwaart hij ten slotte reveric memories, waarmee de context van de 

everyday memories worden vormgegeven.11  Onder episodic memories worden herinneringen 

aan specifieke historische gebeurtenissen verstaan, zoals de terugkeer van koningin 

Wilhelmina in de plaats Eede op 13 maart 1945, waar zij over een symbolische grens, de 

meelstreep, het land binnenkwam. De everyday memories gaan voornamelijk over details uit 

het dagelijks leven, bijvoorbeeld over de vraag wat men heeft gegeten of wat de naam van een 

persoon is. 

                                                           
8 Roerende goederen zijn verplaatsbare goederen, zoals een schilderij, Chinees servies of een standbeeld. 
Onroerend goed is niet verplaatsbaar, zoals het Paleis op de Dam of een monumentale boerderij; H. Henrichs, 
hoorcollege 8 september 2009. 
9 Lowenthal, The past is a foreign country, 194. 
10 Ibidem, 201. 
11 Ibidem, 202. 
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Memory is identiteitsvormend, waarbij groepen hun collectieve herinneringen 

‘mobiliseren’ om een gedeelde identiteit in het heden te creëren.12 Lowenthal stelt dan ook 

dat: ‘The prime function of memory, then, is not to preserve the past, but to adapt it so as to 

enrich and manipulate the present’.13 Het is niet mogelijk om alles te herinneren en in 

sommige gevallen is dit ook niet wenselijk, omdat dit het beoogde doel van identiteitsvorming 

kan remmen. Bovendien is het noodzakelijk om een classificatie aan te brengen in de 

herinneringen, dat alleen mogelijk is door herinneringen te vergeten of juist opnieuw op te 

wekken.14 Het collectief vergeten van herinneringen, hetgeen door Burke ‘social amnesia’ 

wordt genoemd, wordt volgens hem te vaak toegeschreven aan het feit dat ‘winnaars schrijven 

geschiedenis.’ Belangrijker acht Burke echter het feit dat verloren herinneringen weer worden 

opgerakeld, wanneer mensen of groepen op zoek gaan naar hun ‘cultural roots’.15 Herinneren 

is er in dit geval dus op gericht om een identiteit te reconstrueren. Suleiman benadrukt dat het 

proces van vergeten noodzakelijk is, maar dat er wel gekeken moet worden naar de manier 

waarop dit proces plaatsvindt. In sommige gevallen is namelijk sprake van ‘gedwongen 

vergeten’, hetgeen een kunstmatig karakter kent.16 Deze vorm van vergeten is bijvoorbeeld 

terug te zien bij het verlenen van amnestie aan ex-collaborateurs, om de politieke eenheid in 

de periode na de oorlog te bevorderen. Hieruit blijkt dat een nieuwe tijdsgeest nieuwe eisen 

stelt aan identiteitsvorming en herinneringen. Memory moet dan ook flexibel van aard zijn, 

zodat deze zich kan aanpassen aan nieuwe inzichten en verwachtingen.17 

Memory kan echter ook raakvlakken hebben met history. De interesse in de relatie 

tussen deze twee begrippen kwam in het laatste kwart van twintigste eeuw opzetten, hetgeen 

volgens Cubitt leidde tot een turn to memory.18 Deze ontwikkeling wordt ook vaak aangeduid 

als de memory boom: een explosieve groei van de aandacht voor zowel collectieve als 

individuele herinneringen.19 De memory boom kent echter een negatieve connotatie, in 

                                                           
12 Lowenthal, The past is a foreign country, 198. 
13 Ibidem, 210. 
14 Ibidem, 205; Suleiman stelt dat vergeten een noodzakelijk proces is, zie: S.R. Suleiman, Crises of Memory and 
the Second World War (Cambridge 2006) 216. 
15 P. Burke, ‘History as social memory’, in: T. Butler (ed.), Memory – History, culture and the mind (Oxford 
1989) 106; Bovendien is het volgens Burke mogelijk dat zowel persoonlijke als collectieve herinneringen 
worden onderdrukt of vergeten, zie: Burke, ‘History as social memory’, 108-109. 
16 Suleiman, Crises of Memory, 231. 
17 Lowenthal, The past is a foreign country, 206; G. Cubitt, History and memory (Manchester 2007) 249. 
18 Cubitt, History and memory, 2. 
19 J.F.F.M. Perry, Wij herdenken, dus wij bestaan: over jubilea, monumenten en de collectieve herinnering 
(Nijmegen 1999) 107; Van Vree noemt deze explosieve groei van het aantal herinneringen ‘de atomisering van 
het collectieve geheugen’, zie: F. van Vree, De scherven van de geschiedenis. Over crisisverschijnselen in de 
hedendaagse historische cultuur (Amsterdam 1998) 16; Jonker ziet een ‘herdenkingsgekte’ nauw samenhangen 



 8 

tegenstelling tot de turn to memory. Laatstgenoemde volgde op een periode dat, onder invloed 

van de theorieën van Halbwachs, memory scherp tegenover history werd geplaatst. Als gevolg 

van de turn to memory werd de superioriteit van history ter discussie gesteld en werd de 

relatie tussen beide begrippen opnieuw gedefinieerd.20 Memory werd gerelateerd aan de 

identiteitsvorming van individuen, terwijl history gerelateerd werd aan de vorming van een 

gemeenschap. Dit doet volgens Cubitt geen recht aan de maatschappelijke processen en 

veranderingen in de loop der tijd.21 Hij stelt dat, hoewel het lastig is een exacte definitie van 

het begrip memory te geven, per geval moet worden bestudeerd wat de inhoud van het begrip 

is.22 Collectieve herinneringen staan volgens hem dan wel tegenover de individuele 

herinneringen, maar geen van beide concepten is superieur aan de ander. Er zal dan ook 

vooral naar het spanningsveld tussen beide begrippen moeten worden gekeken.23 De 

wisselwerking tussen deze begrippen komt volgens hem naar voren in het begrip social 

memory: ‘the process (or processes) through which a knowledge or awareness of past events 

or conditions is developed and sustained within human societies, and through which,  

therefore, individuals within those societies are given the sense of a past that extends beyond 

what they themselves personally remember.’24 De nadruk ligt voor Cubitt op het feit dat er 

sprake is van een proces waarbij verschillende herinneringen, zowel individueel als collectief, 

samenkomen en zich verbinden tot een vorm van historisch besef.  

Burke verbindt, eveneens in tegenstelling tot Lowenthal, memory met history en ziet 

deze samenkomen in het concept social memory. Lowenthal plaatst de twee begrippen 

namelijk uit elkaar: ‘History and memory are distinguishable less as types of knowledge than 

in attitudes towards knowledge’.25 De relatie tussen memory en history wordt volgens Burke 

echter versterkt door de functie van de historicus als remembrancer, een functie waarin beide 

begrippen samenkomen. Het is volgens hem niet zozeer de taak van de historicus om voor te 

schrijven wat anderen moeten herinneren, maar vooral om te onthouden wat anderen 

mogelijkerwijs zouden kunnen vergeten.26            

                                                                                                                                                                                     

met deze ontwikkeling, zie: E. Jonker, ‘De betrekkelijkheid van het modern historisch besef’, in: Bijdragen en 
mededelingen betreffende de geschiedenis van Nederland 111.1 (1996) 41. 
20 In de ogen van Halbwachs benadrukt memory de continuïteit tussen heden en verleden, terwijl history juist 
breekpunten benadrukt, zie: Cubitt, History and memory, 42-44, 60. 
21 Ibidem, 42. 
22 Ibidem, 6. 
23 Ibidem, 12-13; Ook Suleiman wijst op de wisselwerking tussen individuele en collectieve herinneringen, zie: 
Suleiman, Crises of Memory, 4.   
24 Cubitt, History and memory, 14-15. 
25 Lowenthal, The past is a foreign country, 213. 
26 Burke, ‘History as social memory’, 110. 
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1.2 History en heritage                                             

In zijn latere The heritage crusade and the spoils of history (1996) schetst Lowenthal een 

zwaarmoediger beeld over traditievorming en erfgoed. In dit werk ziet hij een nauwere relatie 

tussen de begrippen heritage en history. Desalniettemin is hij wederom van mening dat beide 

begrippen tegengesteld zijn aan elkaar.27 Heritage is net als de begrippen history en memory 

gericht op identiteitsvorming en kan bovendien door verschillende groepen zich worden 

toegeëigend.28 Heritage is gericht op het construeren van een verbinding tussen heden en 

verleden. Het verleden wordt wel als iets ‘anders’ voorgesteld en er wordt gekeken naar de 

oorsprong van tradities, normen en waarden. De continuïteit tussen heden en verleden wordt 

aan de hand hiervan echter sterk benadrukt.29 Een groot verschil tussen beide begrippen is dat 

history vakdisciplinaire regels dient te volgen, want het behoort verifieerbaar te zijn op basis 

van empirische bewijsvoering.30 Chronologie is een van de middelen voor historici om de 

geschiedenis te vatten. Heritage is daarentegen een raamwerk waarin verschillende periodes 

samenkomen: ‘Tourism and the media amalgamate medieval, Renaissance, and recent times 

into an indiscriminate, prototypical past.’31 

Heritage is, anders dan vaak werd gesteld, niet alleen in handen van de elite. Arbeiders 

beheren bijvoorbeeld hun erfgoed in de vorm van de Dag van de Arbeid op 1 mei. Ook het 

beeld van de Dokwerker in Amsterdam, dat herinnert aan de Februaristaking in 1941, heeft de 

(communistische) arbeidersklasse zich toegeëigend. Er heeft ook een verschuiving 

plaatsgevonden van de nadruk op het elitaire erfgoed naar het alledaagse erfgoed.32 Deze 

verschuiving past in de trend van history from below, waarbij de bestudering van het dagelijks 

leven in de geschiedenis centraal staat.33  

Net als bij het begrip memory is het volgens Lowenthal ook bij heritage niet gewenst 

om alles te bewaren: ‘To save anything and everything old, or to re-evoke it in period flavor, 

seems pathologically regressive, like commemorative ritual in fin-de-siècle France, or the 

obsessive reliving of childhood memories Freud found in his patients.’34 Het is dus van belang 

om, zowel bij heritage als bij memory, selectief te zijn met hetgeen bewaard wordt en ook 

zaken te vergeten. Hierbij dient wel kritisch te worden gekeken naar het selectieproces, dat op 
                                                           
27 D. Lowenthal, Possessed by the past: the heritage crusade and the spoils of history (New York 1996) xi. 
28 Lowenthal, Possessed by the past, 90-94. 
29 Ibidem, 143. 
30 Lowenthal, The past is a foreign country, 214. 
31 Lowenthal, Possessed by the past, 137-138. 
32 Ribbens, Een eigentijds verleden, 32. 
33 Van Vree, De scherven van de geschiedenis, 20. 
34 Lowenthal, Possessed by the past, 97. 
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basis van historisch-reflexieve argumenten gevoerd moet worden. Om collectieve identiteit te 

construeren is het nodig dat heritage grensoverstijgend is en verschillende groepen opneemt, 

aangezien erfgoed ook kan neigen tot uitsluiting.35 De Tweede Wereldoorlog wordt in 

Europese landen nog steeds herdacht en hier worden ook steeds vaker Duitse afgevaardigden 

voor uitgenodigd. Bij de herdenking van D-Day op 6 juni 2004 stonden de Franse president 

Chirac en de Duitse bondskanselier Schröder gebroederlijk naast elkaar.36 Tijdens de 

Nationale Dodenherdenking in Nederland op 4 mei zijn tot op heden geen Duitse 

hoogwaardigheidsbekleders aanwezig geweest, omdat dit voor de oorlogsgeneratie nog te 

gevoelig ligt. Op deze manier is goed te zien dat erfgoed, in dit geval in de vorm van 

herdenkingen, groepen zowel kan in- als uitsluiten. 

Het history versus heritage debat komt duidelijk naar voren in dit latere werk van 

Lowenthal. History kenmerkt zich volgens hem door ‘that meticulous objectivity is history’s 

distinctive noble aim, and that this aim never is – and never can be- achieved.’37 Het streven 

naar objectiviteit is het belangrijkste kenmerk van history waarin het zich onderscheidt van 

heritage. History is erop gericht om het verleden in haar eigen termen te begrijpen, terwijl 

heritage erop gericht is om de continuïteit tussen heden en verleden te bewerkstelligen. Net 

als bij de tegenstelling tussen memory en history, stelt Lowenthal: ‘Heritage diverges from 

history not in being biased but in its attitude toward bias.’38 Het is echter niet mogelijk om 

volledige objectiviteit te bereiken, omdat history altijd onderhevig is aan de persoonlijke 

voorkeur van de historicus en de tijdsgeest waarin deze leeft.39 Ook is geschiedschrijving 

vaak nauw verbonden met politieke sentimenten. Na de val van Saddam Hussein (2003) 

werden geschiedenisboeken in Irak door ballingen en door UNESCO herschreven, omdat de 

geschiedschrijving in dienst had gestaan van de politieke idealen en het wereldbeeld van de 

afgezette dictator.40  

Het is noodzakelijk om te kijken op welke manier heritage tegengesteld is aan history 

en hoe deze tegenstelling tot uiting komt. Hiervoor onderscheidt Lowenthal drie manieren van 

                                                           
35 In het geval van uitsluiting door middel van erfgoed, wordt gepretendeerd dat datgene dat het voorstelt, de 
enige waarheid is, zie: Lowenthal, Possessed by the past, 128. 
36 In 1994 was de Duitse Bondskanselier Helmuth Kohl ook al uitgenodigd door de Franse president om de 
herdenking bij te wonen. Hij achtte het echter nog te vroeg om hieraan deel te nemen; Deze herdenking toont de 
toenemende mate waar in de herinneringscultuur van de oorlog een internationaal karakter krijgt, zie: K. 
Ribbens, ‘Global Dimensions Van De Tweede Wereldoorlog – Een totale oorlog in een vernieuwend historisch 
kader’, Tijdschrift voor Geschiedenis 122 (4) (2009) 461. 
37 Lowenthal, Possessed by the past, 106, 119. 
38 Ibidem, 122. 
39 Ibidem, 110, 119; Burke, ‘History as social memory’, 99. 
40 ‘Foto’s Saddam uit schoolboeken’, de Volkskrant, 16 juni 2003. 
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omgang met het verleden door middel van erfgoed. Ten eerste wordt erfgoed gehanteerd om 

het verleden in een hedendaagse situatie te plaatsen. De Falklandoorlog (1982) tussen Groot-

Brittannië en Argentinië werd vergeleken met de opgraving van de Mary Rose (1971), het 

favoriete schip van Hendrik VIII (1491-1547) dat voor de Britse kust was gezonken. In beide 

gevallen kregen de Britten iets terug wat volgens hen tot hun rechtmatige bezit (en erfgoed!) 

behoorde.41 Ten tweede worden waarden uit het verleden uit hun oorspronkelijke context 

gehaald en toegepast in het heden of juist hieraan aangepast. De sociale achterstandspositie 

van vrouwen en zwarten in de Westerse maatschappij was in de negentiende eeuw nog een 

geaccepteerd verschijnsel, maar wordt tegenwoordig fel bekritiseerd.42 Ten slotte is er sprake 

van het om verschillende redenen vergeten van zogenaamd ‘pijnlijk erfgoed’.43 De strikte 

scheiding die Lowenthal voorstaat tussen deze manieren van omgang met het verleden, blijkt 

echter niet altijd op te gaan.44 Hij stelt dat deze vormen vaak concurrenten zijn, maar er is 

vaker sprake van coëxistentie. 

 

1.3 De crisis van het historisch besef? 

De laatste decennia is, mede onder invloed van het history versus heritage debat, vaak de 

klacht gehoord dat het slecht gesteld is met het historisch besef van de burgers. Heritage zou 

leiden tot een te vrijblijvende omgang met het verleden, waarbij de originele context nogal 

eens uit het oog werd verloren. De Fransman Pierre Nora beargumenteert in zijn werk Lieux 

de mémoire dat het historisch besef tanende is en dat we met zijn allen aan een vorm van 

‘collectief geheugenverlies’ lijden.45 De theorie van Nora behelst een specifieke manier om 

herinneringen aan het verleden in stand te houden. De lieux manifesteren zich op drie 

verschillende manieren, namelijk op materieel, symbolisch en functioneel niveau, waarbij in 

de meeste gevallen sprake is van coëxistentie. Materiële lieux zijn tastbaar van aard, zoals 

archieven, monumenten of een schilderij. 46 Het beeld van De Dokwerker in Amsterdam en 

het Anne Frankhuis zijn materiële plaatsen van herinnering. Het Centraal Archief Bijzondere 

Rechtspleging (CABR) heeft naast de materiële ook een symbolische waarde met betrekking 

tot de Tweede Wereldoorlog. Ook herdenkingen, zoals de Nationale Dodenherdenking op 4 

                                                           
41 Lowenthal, Possessed by the past, 150. 
42 Ibidem, 154. 
43 Ibidem, 156-161. 
44 Ibidem, 148. 
45 Van Vree, De scherven van de geschiedenis, 6. 
46 P. Nora, Les lieux de mémoire (Parijs 1984) xxxiv-xxxv. 
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mei, zijn als symbolische lieux te betitelen. Het gaat hierbij om de symbolische, dus de niet-

materiële waarde van de ‘plaats’. Onder functionele lieux wordt bijvoorbeeld een schoolboek 

verstaan.  

Het gaat bij deze theorie om het gefixeerd vastleggen van herinneringen die niet 

spontaan zijn ontstaan en die dreigen te verdwijnen – de vijf-voor-twaalf-gedachte- , als deze 

niet worden opgenomen in vieringen, monumenten en gebruiken.47 Lieux zijn namelijk 

hybride van aard en veranderen in de loop der tijd, wanneer ze zich aanpassen aan 

maatschappelijke veranderingen en een nieuwe tijdsgeest. Lieux de mémoire fungeren in dit 

geval, net als bijvoorbeeld archieven, als een ‘mémoire-prothèse’ om herinneringen aan het 

verleden op een kunstmatige en gefixeerde manier in stand te houden.48 Op deze manier staan 

ze echter tegenover milieux de mémoire, waarbij het gaat om een herinnering en de omgeving 

als organisch geheel, namelijk dat wat je zelf hebt meegemaakt; het geleefde verleden.49 

Ondanks het gefixeerde karakter van de plaatsen betekent dit niet dat de betekenis van de 

lieux geen perceptieverandering kan ondergaan, want verschillende groepen kennen 

verschillende betekenissen hieraan toe.50 Het Holocaustmonument in Berlijn verschaft 

overlevenden van het naziregime bijvoorbeeld een gevoel van erkenning van hun leed, terwijl 

het voor de Duitsers een besef van schuld teweeg brengt. 

 Het eerdergenoemde history versus heritage debat komt ook naar voren in de theorie 

van Nora, want hij stelt net als Lowenthal histoire tegenover mémoire.51 Hij stelt terecht dat 

men onder invloed van globaliserende processen, zoals industrialisering, mondialisering en 

democratisering, teruggreep op oude tradities; de zogenaamde compensatietheorie.52 De 

memory boom die hieruit is voortgekomen, is volgens Nora echter een teken van collectief 

geheugenverlies. Cubitt sluit hierbij aan door zijn turn to memory als het gevolg te zien van 

drie ontwikkelingen. Ten eerste ziet hij door de afbraak van de social community een 

                                                           
47 Nora, Les lieux, vii, xxiv, xxvii; Lieux zijn niet zozeer tastbaar, maar zijn ook vooral abstract / symbolisch, 
zoals het geval is met gebruiken en volksliederen, zie: P. Nora, ‘La notion de « lieu de mémoire » est-elle 
exportable ?’, in : P. den Boer en W. Frijhoff (eds.), Lieux de mémoire et identités nationales (Amsterdam 1993) 
8. 
48 Nora, Les lieux, xxviii, xxxv. 
49 Ribbens meent dat er in het werk van Nora sprake is van een ongemakkelijke vermenging van spontane 
herinneringen en de geschiedwetenschappelijke praktijk, zie: Ribbens, Een eigentijds verleden, 38; Nora, Les 
lieux, xxviii, xx. 
50 Nora, Les lieux, xli ; Monumenten pretenderen herinneringen vast te leggen, maar dit is niet mogelijk, 
aangezien herinneringen flexibel van aard zijn en kunnen veranderen, zie: Perry, Wij herdenken, dus wij bestaan, 
109. 
51 Nora, Les lieux, xviii. 
52 Ibidem, xvii; Jonker, ‘De betrekkelijkheid van het modern historisch besef’, 31. 
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zoektocht naar externe ankerplaatsen voor de herinnering.53 De lieux de mémoire zijn een 

goed voorbeeld van deze externe ankerplaatsen. Een tweede ontwikkeling die hier nauw mee 

samenhangt, is het verdwijnen van de traditionele natiestaat, die garant stond voor de 

continuïteit tussen verleden, heden en toekomst. Deze breukervaring, evenals de twee 

wereldoorlogen, hebben voor een veranderende functie van social memory gezorgd. 

Herinneringen aan de natiestaat worden niet meer in stand gehouden door middel van 

symbolische herinneringen, maar door middel van plaatsen en monumenten.54 Ten derde 

voegt hij een element toe, dat Nora nog niet in zijn werk heeft opgenomen, namelijk de 

groeiende invloed van massacultuur en –communicatie en –media. Door een overvloed aan 

informatie vervaagt de grens tussen heden en verleden en kunnen bovendien meer mensen, 

zoals toeristen, zich erfgoed toe-eigenen.55  

Het teruggrijpen op tradities zorgt ervoor dat deze in ere worden hersteld uit angst 

voor het verdwijnen hiervan; deze theorie staat in de erfgoedwereld bekend als de ‘vijf-voor-

twaalf-gedachte’. Histoire is, net als history, een reconstructie van het verleden, terwijl 

mémoire sterk verbonden is met het heden, evenals memory. Mémoire is bovendien verhalend 

van aard en herbergt zowel individuele als collectieve herinneringen, die niet gebonden zijn 

aan vakdisciplinaire regels. Hierin verschilt Nora van mening met Lowenthal, die stelt dat 

memory vooral collectief van aard is.56 Mémoire is op verschillende manieren tastbaar 

aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van monumenten, gedenkstenen en herdenkingen. Histoire 

bestaat daarentegen uit ontwikkelingen die zich niet concreet voordoen en heeft een 

ontmythologiserende werking.57  

De studie naar de lieux de mémoire bevindt zich volgens Nora tussen enerzijds de 

historiografie en anderzijds de geschiedschrijving. Historiografie heeft volgens hem namelijk 

de taak om de geschiedenis en in het bijzonder de geschiedschrijving kritisch te bestuderen en 

haar verwevenheid met bijvoorbeeld politieke factoren aan het licht te brengen.58 

Historiografie was volgens hem lange tijd in staat om de behoefte aan identiteitsvorming te 

                                                           
53 Cubitt, History and memory, 244. 
54 Ibidem, 244-245. 
55 Ibidem, 248. 
56 Ribbens, Een eigentijds verleden, 31; Burke wijst ook op wisselwerking tussen individuele en collectieve 
herinneringen, zie: Burke, ‘History as social memory’, 99; Ook Suleiman stelt vast dat collectieve en individuele 
herinneringen elkaar overlappen, zie: Suleiman, Crises of Memory, 1; Perry stelt dat het selecteren van 
herinneringen persoonlijk is en dat zodoende binnen een groep herinneringen ook kunnen verschillen, zie: Perry, 
Wij herdenken, dus wij bestaan, 25. 
57 Nora, Les lieux, xix-xx. 
58 Ibidem, xxi. 
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bevredigen, maar momenteel is er een nieuwe manier nodig om hieraan te voldoen.59 

Historiografie en geschiedenis moeten volgens Nora samenkomen in het project van de lieux, 

om met een kritische blik te kijken naar de herinneringen die hierin liggen opgeslagen.60 Dit 

betekent dat hij het ontmythologiserende aspect van historiografie wil toepassen op zijn 

project, maar hij blijkt hier niet altijd in te slagen. Frankrijk staat immers centraal en hoewel 

er een aantal mythen over de Franse geschiedenis wordt ontkracht, kent het gehele werk een 

redelijk chauvinistisch karakter.61 De scherpe tegenstelling tussen histoire en mémoire van 

Nora is bovendien niet terecht, zo beaamt ook Perry. Hij stelt: ‘Niet alleen maken zij de 

herinneringen te mooi; ze maken bovendien de geschiedenis te lelijk.’62       

Opvallend is dat een aantal historische onderwerpen zich aan het verval van het 

historisch besef en de crisis van de herinnering lijken te ontrekken. De Tweede Wereldoorlog 

is hierbij het meest in het oog springende voorbeeld, waarbij Auschwitz als een paradigma 

fungeert voor de Holocaust. Daar waar monumenten voor de oorlog gericht waren op het 

tonen van trots en triomfalisme, zijn deze na de oorlog voornamelijk gericht op het afgeven 

van een waarschuwing.63 Deze verandering kan ook worden waargenomen bij de functie van 

herdenken voor en na de oorlog: na de oorlog bestaat het herdenken als noodzaak.64 Bij dit 

onderwerp past namelijk geen vrijblijvende en afstandscheppende benadering. De nadruk 

behoort te liggen op het feit dat deze gebeurtenissen niet worden vergeten en zich niet meer 

zullen voordoen.65 Vanwege het recente karakter van de oorlog is de herinnering aan deze 

periode ‘allesbehalve gestold’ en verandert het karakter van herdenkingen met betrekking tot 

de oorlog per periode.66 De afwisseling tussen de veranderende herinneringen die verbonden 

zijn met het herdenken van de oorlog, kan worden gekarakteriseerd als de ‘dynamiek van de 

herinnering’.67 

Uiteindelijk is het gerechtvaardigd om de vraag te stellen of het wel zo slecht gesteld 

is met het historisch besef in de laatste decennia, zoals Nora beweert. Dit is volgens 

verschillende auteurs, onder wie Jonker c.s., namelijk geenszins het geval. Volgens hen is het 

                                                           
59 Nora, Les lieux, xxiv. 
60 Ibidem, xxiii; Hij stelt dan ook dat ‘On ne célèbre plus la nation, mais on étudie ses célèbrations’, zie : Ibidem, 
xxv ; Nora, ‘La notion de « lieu de mémoire » est-elle exportable ?’, 9. 
61 Ribbens, Een eigentijds verleden, 38. 
62 Perry, Wij herdenken, dus wij bestaan, 84-85. 
63 Ibidem, 100. 
64 Ibidem, 105. 
65 Cubitt, History and memory, 52; Ribbens, Een eigentijds verleden, 42-43. 
66 Perry, Wij herdenken, dus wij bestaan, 69. 
67 F. van Vree, ‘Ter inleiding’, in: F. van Vree en R. van der Laarse (ed.), De dynamiek van de herinnering. 
Nederland en de Tweede Wereldoorlog in een internationale context (Amsterdam 2009) 8. 
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grootste probleem dat het begrip historisch besef langs de meetlat van de negentiende eeuw 

wordt gelegd; de eeuw waarin de historische cultuur sterk verbonden was met de nationale 

staat en grote ideologieën. Tijdens deze periode zou er sprake zijn geweest van een ‘complete 

historische cultuur’, die nu als norm wordt gesteld voor het historisch besef.68 De huidige 

(postmoderne) cultuur wordt als te vrijblijvend gekarakteriseerd, omdat deze gekenmerkt 

wordt door een veelvormig, historisch besef.69 Volgens Van Vree is er echter sprake van een 

nieuwe rangschikking van de vormen waarin het historisch besef tot uiting komt, hetgeen 

volgens hem geenszins duidt op een afname hiervan. Zijn visie sluit aan bij die van Jonker c.s. 

dat er sprake is van een neergang van traditionele politieke ideologieën en dat anderzijds de 

postmoderne maatschappij een meer pluralistisch en individualistisch karakter heeft gekregen. 

Hij ziet dit als een schaarbeweging, waarbij de groeiende morele betekenis van de Tweede 

Wereldoorlog het scharnierpunt vormt.70  

Het grote aantal herdenkingen is echter een teken van de aanwezigheid van een 

historisch besef, want herdenkingen ‘zijn tevens een graadmeter van historisch besef’.71 

Herdenken is ‘een manier om uitdrukking te geven aan de collectieve herinnering van een 

groep of gemeenschap’.72 De herdenkingscultuur van Nederland heeft verschillende 

veranderingen doorgemaakt na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de nadruk steeds meer is 

komen te liggen op het herdenken van supranationale en lokale herinneringen en 

gebeurtenissen.73 De herdenkingen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog zijn 

daarentegen juist sterk nationaal van karakter, waarbij de focus langzaam verschuift naar de 

integratie van multiculturele groepen in de samenleving. Herdenken speelt in een 

geseculariseerde samenleving een belangrijke rol, waarbij de politieke verbondenheid zeker 

onderkend moet worden. Aangezien de religieuze connotatie van het herdenken grotendeels is 

verdwenen, is het verbonden geraakt met politieke sentimenten om een collectieve identiteit 

vorm te geven.74 

                                                           
68 Dorsman, Het zoet en het zuur, 31. 
69 Ibidem, 7; Van Vree, De scherven van de geschiedenis, 18; Jonker, ‘De betrekkelijkheid van het modern 
historisch besef’, 42. 
70 Van Vree, De scherven van de geschiedenis, 25-26. 
71 Dorsman, Het zoet en het zuur, 29. 
72 Ibidem, 29. 
73 Perry, Wij herdenken, dus wij bestaan, 69. 
74 Perry zegt hierover: ‘Het verleden – preciezer gesteld: bepaalde fragmenten van dat verleden, feiten, mythen, 
worden keer op keer geannexeerd en gebruikt, ingezet in een voortdurende strijd om het formuleren en 
herformuleren van de collectieve herinnering’, zie: Perry, Wij herdenken, dus wij bestaan, 107 
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 Jonker stelt dat er drie manieren van omgang met de geschiedenis zijn. Ten eerste is er 

de onbewuste, directe beleving van elementen uit het verleden. Hierbij wordt een beroep 

gedaan op de emotionele en zintuiglijke waarneming van de mens. Deze uit zich vervolgens 

in de volkscultuur. Ten tweede is er sprake van een collectief, historisch besef dat gericht is 

op de identiteitsvorming van personen en groepen. Deze vorm van historisch besef is 

presentistisch van aard en wordt het zogenaamde ‘middenniveau’ genoemd.75 Deze twee 

soorten van omgang met de geschiedenis neigen sterk naar de karakteristieken van heritage. 

Ten derde is er de historische herinnering als cultuurgoed, welke duurzaam en collectief van 

aard is. Deze uit zich in de officiële historische cultuur, zoals in historische verhalen, 

bouwwerken en in de academische geschiedschrijving. Hierbij dient er terdege op gewezen te 

worden dat er geen strikte scheiding kan worden aangebracht tussen deze vormen, maar dat er 

altijd sprake is van wisselwerking hiertussen.76 Bovendien is de eerste vorm gerelateerd aan 

de individuele herinnering, terwijl de tweede vorm gerelateerd is aan de collectieve 

herinnering, aangezien deze meer georganiseerd is, maar nog steeds een diffuus karakter kent. 

Het derde type heeft het karakter van history, aangezien het kritisch-reflectief en bovendien 

historistisch van aard is. De wisselwerking tussen deze verschillende soorten van omgang met 

de geschiedenis zorgt voor een groeiend historisch besef. Deze driedeling kan ook te strikt 

zijn, wanneer het gaat om de wisselwerking tussen individuele en collectieve herinneringen 

met geschiedenis. In dit geval is social memory, zoals verwoord door Cubitt en Burke, een 

bruikbaar begrip om de omgang met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te 

bestuderen. Hierin zijn namelijk persoonlijke overleveringen aanwezig van degenen die de 

oorlog hebben meegemaakt, maar wordt deze periode ook in een historisch raamwerk 

geplaatst. De oorlog neemt een speciale plaats in binnen dit raamwerk en er dient dus een 

vierde vorm te worden toegevoegd aan de driedeling van Jonker, die zich tussen de tweede en 

de derde vorm van historisch besef bevindt. 

 

1.4 Conclusie 

Het history versus heritage debat heeft dus interessante inzichten opgeleverd in de 

wisselwerking tussen erfgoed, herinnering en geschiedenis. Lowenthal, die geldt als een 

pionier op het gebied van de cultuurgeschiedenis, schetst een sterke scheiding tussen deze 

                                                           
75 Jonker, ‘De betrekkelijkheid van het modern historisch besef’, 31; Dorsman, Het zoet en het zuur, 33. 
76 Jonker, ‘De betrekkelijkheid van het modern historisch besef’, 32; Dorsman, Het zoet en het zuur, 33. 
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begrippen. Enerzijds stelt hij memory en heritage voor als bruikbare middelen om een 

verbinding tussen verleden, heden en toekomst te leggen, die niet per definitie historisch 

correct hoeft te zijn. History, hetgeen hij gelijkstelt aan de academische geschiedschrijving, 

dicht hij een ontmythologiserend, bloedeloos karakter toe. De Franse historicus Nora sluit met 

zijn theorie over lieux de mémoire deels aan bij de zienswijze van Lowenthal. De scheiding 

die wordt aangebracht tussen erfgoed, herinnering en geschiedenis is echter te strikt. Deze 

begrippen overlappen elkaar namelijk grotendeels en zijn bovendien afhankelijk van elkaar, 

waardoor een scheiding geen recht zou doen aan de wisselwerking tussen deze begrippen. 

Erfgoed kan goed dienst doen als katalysator om de interesse in het verleden te vergroten, 

maar geschiedenis dient hierbij tot een kritische reflectie op dit verleden. Suleiman beaamt 

deze verbondenheid en wenst de studie naar de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog te 

verbinden met historisch onderzoek, om te voorkomen dat er een ‘sacralization’ van de 

herinnering plaatsvindt.77 

De ongecontroleerde memory-boom – of de positievere turn to memory - die zich 

volgens Nora ontwikkelde, lijkt inmiddels te stagneren. De overtuiging dat er sprake is van 

een homogeen, collectief geheugen is op zijn retour en er is meer aandacht voor de 

pluriformiteit aan individuele herinneringen binnen het collectieve geheugen.78 Om recht te 

doen aan de wisselwerking tussen individuele en collectieve herinneringen, kan in dit geval 

dan ook beter gesproken worden over social memory. Dit begrip neemt een aparte positie in 

tussen de tweede en de derde vorm van historisch besef in de theorie van Jonker, aangezien 

het geschiedenis en herinnering met elkaar verbindt. De strikte scheiding tussen history 

enerzijds en heritage en memory anderzijds, zoals Lowenthal en Nora voorstaan, dient te 

worden gerelativeerd en de nadruk zal dan ook moeten liggen op de wisselwerking tussen 

deze begrippen. Het inzicht ontstaat dat het historisch besef van de hedendaagse maatschappij 

niet langs de meetlat van de historische cultuur van de negentiende eeuw kan worden gelegd. 

De veelvormigheid van de postmoderne historische cultuur leidt ertoe dat het voor iedereen 

mogelijk is om een deel van zijn of haar identiteit zich toe te eigenen. Het historisch besef 

ontwikkelt zich in de loop der tijd, waardoor historische periodes ‘vergeten’ dreigen te 

worden en andere periodes juist in het middelpunt van de aandacht komen te staan. De 

Tweede Wereldoorlog in het bijzonder is nog altijd goed vertegenwoordigd binnen het 

historisch besef van de Nederlandse burger 

                                                           
77 Suleiman, Crises of Memory, 7. 
78 Perry, Wij herdenken, dus wij bestaan, 29, 101. 
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2.  De herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog – van 

nationale consensus tot historische diversiteit 

De Tweede Wereldoorlog, in de volksmond vaak kortweg ‘de oorlog’ genoemd, spreekt tot op 

de dag van vandaag tot de verbeelding. In 2010 wordt bovendien gevierd dat Nederland 65 

jaar geleden bevrijd is door geallieerde soldaten, waardoor het onderwerp in het middelpunt 

van de belangstelling staat. Het aantal wetenschappelijke publicaties over de oorlog blijft 

groeien en ook in de populaire cultuur is er veel aandacht voor het onderwerp. Dit is 

geenszins een beweging die zich beperkt tot Nederland, getuigen de films Der Untergang 

(2004), over de laatste dagen in Hitlers bunker, en Valkyrie (2008), over de mislukte aanslag 

van Von Stauffenberg op Hitler in 1944. Ook in Nederland is de aandacht voor de oorlog 

groot, onder meer door de film Oorlogswinter (2008) en door de documentaire De Oorlog 

(2009).79 In de loop der decennia heeft de herinnering aan de oorlog verschillende vormen 

gekend en stond vaak een andere groep hierin centraal. In welke faseringen kan de 

herinneringscultuur aan de Tweede Wereldoorlog worden verdeeld? Waardoor werden deze 

fasen bovendien gekenmerkt? En in welke fase bevindt de collectieve herinnering zich 

momenteel en waardoor wordt deze gekenmerkt? 

 Het faseren van de perceptie van een oorlog heeft veel bekendheid gekregen door het 

artikel van Jan Romein over de Nederlandse Opstand.80 Hierin onderscheidde hij zes fasen: 

een chaotische werkelijkheid, een gezeefde werkelijkheid, gevolgd door een aaneengesloten 

geschiedverhaal. Deze fase wordt gevolgd door de gedramatiseerde voorstelling, het beeld in 

eigenlijke zin en ten slotte tot het begripsmatige beeld.81 Het idee om de herinnering aan een 

oorlog te faseren heeft met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog navolging gevonden. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het faseren van de geschiedenis een onmisbaar 

instrument is voor historisch onderzoek, maar dat de inhoud hiervan open staat voor discussie. 

 

 

 

                                                           
79 Der Untergang, 2004. Film, regisseur Oliver Hierschbiegel, Amsterdam, A-Film; Valkyrie, 2008. Film, 
regisseur Bryan Singer, United Artists; Oorlogswinter, 2008. Film, regisseur Martin Koolhoven, Benelux Film 
Distribution; De Oorlog, 2009. Documentaire, Godfried van Run, Hilversum, NPS. 
80 Jan Romein, `Spieghel Historiael van de Tachtigjarige Oorlog', in: Jan Romein (eds.), De Tachtigjarige 
Oorlog (Amsterdam, 1941) 1-31. 
81 J. Bank, Oorlogsverleden in Nederland (Baarn 1983) 6. 
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2.1 De eerste fase (1945-1950): de regering als dirigent van de herinnering 82 

Nadat Nederland in mei 1945 geheel was bevrijd door de geallieerden, begon de herinnering 

aan de oorlog vorm te krijgen. De eerste fase van de collectieve herinnering kreeg vorm in de 

periode 1945-1950 en werd gekenmerkt door het streven naar een periode van rust.83 De 

periode na de bevrijding werd gekenmerkt door een onoverzichtelijke maatschappijstructuur. 

Joden, dwangarbeiders en krijgsgevangen keerden terug uit Duitsland, terwijl collaborateurs 

juist uit de samenleving werden verwijderd en in interneringskampen werden opgesloten. Het 

feit dat bijna driekwart van de joodse bevolking was vermoord tijdens de oorlog, kreeg in de 

eerste oorlogsherinnering nauwelijks een plaats. Enerzijds kwam dit door de onverschillige 

houding van de bevolking zelf, die haar blik richtte op de toekomst en op de Wederopbouw 

van het land. Ook repatrianten uit Nederlands-Indië vonden geen luisterend oor voor hun 

verhalen, wanneer zij terugkeerden naar Nederland. Anderzijds werd deze houding versterkt 

door het politieke klimaat in deze periode. De regering was uit pragmatische overwegingen 

niet van plan om een onderscheid te maken tussen de verschillende groepen 

oorlogsslachtoffers. Dit zou namelijk verregaande economische en bureaucratische gevolgen 

hebben, hetgeen de regering wilde voorkomen.84 Een aantal voormalig verzetsmensen waren 

ontevreden over het uitblijven van individuele erkenning, terwijl anderen meenden dat zij dit 

voor een hoger doel hadden gedaan en geen erkenning nodig hadden.85 Bovendien bloeide het 

antisemitisme rijkelijk na de oorlog en bestond er dus weinig sympathie voor joodse 

landgenoten en hun verhalen.86 De chaotische werkelijkheid van de fasering van Romein 

kwam in deze fase duidelijk naar voren, onder meer door de terugkeer van repatrianten en de 

inventarisatie van de schade.87 

 Opvallend is de leidende rol van de regering in het vormgeven van de directe 

naoorlogse herinnering. Tijdens de ballingschap van de regering in Londen was al besloten 

                                                           
82 De term ‘dirigent van de herinnering’ komt voort uit het werk van Ad de Jong. Het gaat hierbij om groepen of 
individuen die een positie bekleden, waarbij ze richting kunnen geven aan herinneringen aan het verleden, zie: 
A. de Jong, De dirigenten van de herinnering – Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in 
Nederland 1815-1940 (Nijmegen 2001). 
83 W.W. Mijnhardt, ‘Dutch perceptions of World War II: The struggle with an ‘unredeemable’ past’, 2. 
84 Mijnhardt, ‘Dutch perceptions of World War II’, 3; Daarnaast wilde de regering voorkomen dat oud-
verzetsmensen de status van held of martelaar kregen, zie: P. Drenth, ‘Illegalen in de vredestijd - 
Teleurstellingen en successen van verzetsstrijders en politieke gevangenen’, in: H. Piersema (ed.), 
Mensenheugenis – Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2001) 32; Zie ook: P. Lagrou, 
‘Herdenken en vergeten. De politieke verwerking van verzet en vervolging in Nederland na 1945’, Spiegel 
Historiael 29 (1994) 113. 
85 Drenth, ‘Illegalen in de vredestijd’, 24, 32-33. 
86 C. van der Heijden, Grijs verleden: Nederland in de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2001) 364. 
87 J. Blom, In de ban van goed en fout. Geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland (Leiden 2007) 
123-124. 
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om het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) op te richten, welke de opdracht 

kreeg om een officiële geschiedenis over de bezetting te schrijven. De eerste fase van de 

oorlogsherinnering werd al snel naar de achtergrond verdreven, door de dreiging van de 

Koude Oorlog, de Onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië en de nadruk op de Wederopbouw.  

Volgens Mijnhardt werd de eerste fase van de oorlogsherinnering afgesloten door twee 

zaken. Enerzijds werd het werk Onderdrukking en verzet (1949-1954) uitgegeven, waarin in 

44 delen essays over verschillende aspecten van de oorlog waren gebundeld.88 Ook films, 

tijdens de oorlog vooral gebruikt voor propagandadoeleinden, werden ingezet voor 

verwerking van het oorlogsverleden. De film De Dijk is dicht (1950) van Anton Koolhaas 

verhaalt over een man die zijn geliefde heeft verloren tijdens de geallieerde bombardementen 

op de dijken in Zeeland. Na een periode van rouw richt hij zijn blik echter weer op de 

toekomst.89 Deze houding past goed in de naoorlogse cultuur, waarin het leed werd 

verdrongen en de nadruk lag op de Wederopbouw van het land. Vaak wordt gesteld dat er in 

deze periode sprake was van een ‘verzadiging van oorlogsherinneringen’, waardoor een 

afkeer hiervan ontstond. Dit is echter onjuist, omdat deze periode gekenmerkt werd door een 

groot aantal publicaties over de oorlog. Dit kwam voornamelijk voort uit de angst voor het 

verloren gaan van persoonlijke getuigenissen.90  

 

2.2 De tweede fase (1950-1960): nadruk op nationale consensus 

De tweede fase van de herinneringscultuur duurde van 1950-1960, waarbij de nadruk lag op 

nationale cohesie en selectieve amnesie.91 Duitsland werd in deze fase als nietsontziende 

agressor gekarakteriseerd, welke een neutraal en geciviliseerd land op onrechtmatige wijze 

was binnengevallen. Het Nederlandse verzet tegen de bezetter stond in deze periode in het 

middelpunt van de herinneringscultuur. Het werd voorgesteld alsof de gehele Nederlandse 

bevolking zich achter het verzet tegen de bezetter had geschaard. Verzetsmensen en hun 

families werden als enige groep exclusief erkend door de regering en kwamen zodoende in 

                                                           
88 J.J. van Bolhuis (ed.), Onderdrukking en verzet, Nederland in oorlogstijd (Arnhem 1947). 
89 De Dijk is dicht, 1950. Film, regisseur Anton Koolhaas, Filmfabriek Polygoon; Mijnhardt, ‘Dutch perceptions 
of World War II’, 3-4. 
90 Bank, Oorlogsverleden in Nederland, 12; F. van Vree, ‘De dynamiek van de herinnering – Nederland in een 
internationale context’, in: F. van Vree en R. van der Laarse (ed.), De dynamiek van de herinnering. Nederland 
en de Tweede Wereldoorlog in een internationale context (Amsterdam 2009) 17. 
91 Mijnhardt, ‘Dutch perceptions of World War II’, 4; Selectieve amnesie bestond onder meer uit het buiten 
beschouwing laten van elementen die niet pasten in de nationale consensus van verzet en heldenmoed, zoals de 
lotgevallen van de joden, zie: Van Vree, ‘De dynamiek van de herinnering’, 25. 
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aanmerking voor financiële compensatie.92 Het verzet speelde een belangrijke rol in de 

dominante herinneringscultuur, om te benadrukken dat de inspanningen van de verzetsmensen 

niet tevergeefs waren geweest.93 Tentoonstellingen, publicaties en hoorspelen over het verzet 

in deze periode werden gekenmerkt door een ‘evocatief karakter’ om het verzet een speciale 

positie te verschaffen.94 Hierbij werden echter geen individuele verzetsmensen geëerd, maar 

lag de nadruk steeds op het verzet als geheel, om op deze manier de nationale consensus te 

behouden.95 Toch vond er een vorm van versplintering plaats binnen de organisatie van 

voormalige verzetsmensen, omdat er verschillende belangenorganisaties werden opgericht. Zo 

richtte de Vereniging voor Ex-Politieke Gevangenen (Expogé) zich op de terugkeer van 

politieke gevangenen en de Stichting 1940-1945 richtte zich meer op de positie van invalide 

verzetsmensen.96 

Het verzet tegen de bezetter werd aangegrepen als legitimering van het naoorlogse 

democratische bestel zoals dat in Nederland tot op heden bestaat.97 Dit betekende echter niet 

dat de voormalige verzetsmensen zich volledig konden vinden in het naoorlogse bestel. Ze 

waren namelijk ontevreden over het feit dat de zuivering van ‘foute’ elementen in de 

samenleving door de regering steeds minder voortvarend werd aangepakt. Bovendien keerde 

de maatschappij al snel terug naar het vooroorlogse, verzuilde bestel, terwijl binnen het verzet 

deze groepen nog hadden samengewerkt.98 

                                                           
92 Deze twee elementen, een ‘coherente herdenkingspolitiek rondom een nationale verzetsmythe’ en een 
‘homogene sociale politiek tegenover de oorlogsslachtoffers’, zijn de twee manieren waarop het streven van 
consensus zich in deze periode volgens Lagrou manifesteerde, zie: Lagrou, ‘Herdenken en vergeten’, 111; 
Bovendien werden de verzetsslachtoffers op deze wijze ‘genationaliseerd’ en werden zij tevreden gehouden, zie: 
Ibidem, 114. 
93 K. Ribbens, J. Schenk en M. Eickhoff, Oorlog op vijf continenten. Nieuwe Nederlanders en de 
geschiedenissen van de Tweede Wereldoorlog (2008) 292; H. Piersema, ‘Inleiding’, in: H. Piersema (ed.), 
Mensenheugenis – Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2001) 13; Naast de regering, 
hadden ook Prins Bernhard en Koningin Wilhelmina in deze periode de rol van ‘dirigent van de herinnering’, 
zie: Piersema, ‘Inleiding’, 13-14; Lagrou, ‘Herdenken en vergeten’, 112. 
94 Lagrou, ‘Herdenken en vergeten’, 112. 
95 Drenth, ‘Illegalen in de vredestijd’, 33. 
96 Ibidem, 34; De Stichting kenmerkte zich door een bevoogdende vorm van liefdadigheid en een scherp 
klassenbewustzijn. Bovendien werden velen uitgesloten van financiële compensatie, wanneer niet duidelijk kon 
worden gemaakt dat men vanwege een verzetsverleden was gearresteerd, zie: Lagrou, ‘Herdenken en vergeten’, 
114. 
97 Bank, Oorlogsverleden in Nederland, 4, 30; De eerbied voor het huidige politieke bestel als gevolg van de 
oorlog komt ook naar voren in de eerste grondslag van Stichting Samenwerkend Verzet, zie: L. Caspers, De 
geschiedenis van Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 (Doorn 2005)16. 
98 De regering was van mening dat de zuiveringen gematigd moesten worden, omdat de grote mate van 
collaboratie bij de politie en het bedrijfsleven de wederopbouw van het land in gevaar bracht, zie: Drenth, 
‘Illegalen in de vredestijd’, 30, 34-35; Het verzet was kleinschaliger van aard dan de verzetsmensen zelf dachten 
en bovendien bestond er ook verdeeldheid binnen eigen gelederen, zie: Drenth, ‘Illegalen in de vredestijd’, 35-
36, 40. 
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De overheid nam in deze fase opnieuw de rol van ‘dirigent van de herinnering’ op 

zich, waardoor institutionalisering van de herinnering plaatsvond. De instelling van 4 mei als 

Nationale Herdenkingsdag en de discussie over 5 mei als Bevrijdingsdag werden immers door 

de overheid geleid.99 De politisering van de oorlogsherinnering leidde ertoe dat, in het licht 

van de Koude Oorlog, communisten steeds meer werden uitgesloten van deze 

herinneringscultuur. Om hun identiteit tijdens de oorlog te benadrukken gingen zij ertoe over 

om eigen herdenkingen op te zetten, bijvoorbeeld bij het beeld van de Dokwerker tijdens de 

herdenking van de Februaristaking.100 

De tweede fase van de herinneringscultuur vond haar uiting op materieel gebied in de 

oprichting van het Nationaal Oorlogsmonument op de Dam te Amsterdam in 1956, 

opgedragen aan het hele land. Desalniettemin lag de nadruk bij het monument op het verzet, 

getuigen de urnen die hierin geplaatst zijn, welke gevuld zijn met as van verzetsmensen.101 

Het insluiten van het Nederlandse verzet in de oorlogsherinnering leidde automatisch tot het 

uitsluiten van andere groepen. De amnesie die deze periode kenmerkte was niet zozeer gericht 

op vergeving, maar eerder op het construeren van de Nederlandse naoorlogse identiteit. In het 

bijzonder de joodse gemeenschap kreeg nauwelijks aandacht voor haar leed tijdens de oorlog, 

hoewel er wel degelijk een aantal publicaties over haar situatie tijdens deze periode waren 

verschenen. Zo was in 1947 het dagboek van Anne Frank al gepubliceerd, maar de erkenning 

hiervoor kwam pas in een later stadium.102 Mijnhardt ziet de uitsluiting van het lijden van de 

joden als gevolg van het feit dat deze periode als een apart hoofdstuk in de joodse 

geschiedenis werd beschouwd en dus niet zozeer als een deel van de nationale geschiedenis 

van Nederland. De nationale geschiedenis werd immers vormgegeven rondom de verzuilde 

samenleving van katholieken, protestanten, liberalen en socialisten. De joden hadden hierin 

geen eigen plaats verworven en pasten dus ook niet in de nationale herinnering van de 

oorlog.103  

 Het feit dat de nationale oorlogsherinnering in deze fase gericht was op de eenheid van 

het Nederlandse volk en het verzet, betekent echter niet dat er geen kritische geluiden waren 

te horen. De dominante herinneringscultuur verdoezelde namelijk niet dat ‘achter en onder de 

                                                           
99 Blom, In de ban van goed en fout, 125. 
100 Ibidem, 125; Drenth, ‘Illegalen in de vredestijd’, 27; E. Slot, De vergeten geschiedenis van Nederland in de 
Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2007) 202-203. 
101 Mijnhardt, ‘Dutch perceptions of World War II’, 4. 
102 Ibidem, 5. 
103 Ibidem, 5-6. 
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oppervlakte (…)….leefden heel andere verhalen voort (…)’.104 Met name romans, zoals De 

donkere kamer van Damokles (1958) van W.F. Hermans, en Simon Vestdijks Pastorale 1943 

(1948) relativeerden het heldendom van de verzetshelden.105 Zij moesten echter tegen de 

stroom in roeien, want publicaties die meer aansloten bij de heersende collectieve herinnering 

vonden meer gehoor en sloten aan bij de identiteit van het publiek. Lou de Jong, in 1955 

aangesteld bij het RIOD om de geschiedenis over de bezetting te schrijven, sloot bij deze 

herinnering aan met zijn documentaire De Bezetting (1960-1965).106 In dit werk was echter 

nog nauwelijks plaats voor de Jodenvervolging en bovendien werden ‘foute’ Nederlanders 

niet aan het woord gelaten.107 Hierdoor ontstond een redelijk eenzijdig beeld van de oorlog. 

Zijn monumentale werk Het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog, 

waarvan het eerste deel in 1969 verscheen, sloot grotendeels aan bij de collectieve herinnering 

uit de jaren vijftig.108 Desalniettemin bracht het project ook enkele nuanceringen in dit beeld 

met zich mee, waardoor de nationale consensus over het oorlogsverleden barsten begon te 

vertonen. Ten eerste kwam er meer aandacht voor de verschillende groepen die te lijden 

hadden gehad tijdens de oorlog. Naast de verzetsmensen kregen ook dwangarbeiders en 

overlevenden uit de zogenaamde ‘Jappenkampen’ aandacht. Ook de aandacht voor de 

lotgevallen van joodse landgenoten begon langzaamaan deel uit te maken van de nationale 

oorlogsherinnering.109 Ten tweede kwam er aandacht voor collaborateurs, voor wier verhalen 

vlak na de oorlog geen interesse was en die vlak na de oorlog door weinigen interessant 

werden gevonden. Zij werden als ‘fout’ bestempeld en ondanks hun verhalen zou dit beeld 

niet veranderen. Het gevolg van deze aandacht was ook dat geprobeerd werd te verklaren 

waarom de collaboratie zulke grote vormen had aangenomen.110  

 

 

 

                                                           
104 Van Vree, ‘De dynamiek van de herinnering’, 28. 
105 Ook de werken van onder meer Celan, Camus, Lucebert en Van het Reve getuigden van een ‘andersoortig 
historisch besef’, zie: Van Vree, ‘De dynamiek van de herinnering’, 29. 
106 Mijnhardt, ‘Dutch perceptions of World War II’, 6-7. 
107 Van der Heijden, Grijs verleden, 377-378. 
108 Het werk werd volgens Blom gekenmerkt door een politieke en morele ondertoon, zie: Blom, In de ban van 
goed en fout, 94. 
109 Mijnhardt, ‘Dutch perceptions of World War II’, 7-8. 
110 De televisieserie Vastberaden, maar soepel en met mate (1974) sloot aan bij deze nuancering in het beeld van 
de oorlog. Zodoende stond deze serie tegenover De bezetting van De Jong, zie: Mijnhardt, ‘Dutch perceptions of 
World War II’ past’, 8. 
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2.3 De derde fase (1965-1980): groeiende aandacht voor de lotgevallen van de joden 

De barsten die zich in de nationale oorlogsherinnering gingen vertonen, werden versterkt door 

maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in de jaren zestig.111 Vanaf het midden van de 

jaren zestig zette de derde fase van de collectieve oorlogsherinnering in, die gepaard ging met 

secularisering en ontzuiling binnen de Nederlandse maatschappij. De jongere generatie, die de 

oorlog niet aan den lijve had ondervonden, speelde een grote rol bij de totstandkoming van 

deze herinnering. De normen en waarden die de oudere generatie koesterden, werden openlijk 

aangevallen. De jongere generatie wilde breken met het verleden en met de verzuilde 

samenleving. Zij grepen het heroïsche beeld van het verzet aan om zich te keren tegen de 

Duitsers en bovenal tegen de oudere generatie, die zij onverschilligheid tijdens de oorlog 

verweten.112 Het fotoboek Nee, nee en nog eens nee (1965) sloot aan bij deze herwaardering 

van het verzet tijdens de oorlog.113 Schuldbesef werd volgens Bank een belangrijk begrip 

waaromheen de derde fase van de herinneringscultuur werd opgebouwd.114 Het ging hierbij 

om schuldbesef bij de jongere generatie over wat hun ouders wél of juist níet hadden gedaan 

tijdens de oorlog. Het verzet toonde aan dat verzuilde groepen tot samenwerking konden 

overgaan en dit werd dan ook als bewonderenswaardig voorbeeld gesteld. Verzetsmensen 

wensten in deze periode bovendien erkenning te krijgen voor hun inspanningen tijdens de 

oorlog. Ze kregen onder meer erkenning voor hun psychologische problemen en in 1980 werd 

ook het Verzetsherdenkingskruis ingesteld.115 

Bovendien vond er actualisering van het oorlogsverleden plaats, toen kroonprinses 

Beatrix in 1966 met de Duitser Claus trouwde. Ook werden de begrippen verzet en 

collaboratie verbreed, waarbij vernieuwing werd geassocieerd met verzet en conservatisme 

met collaboratie.116 Collaboratie stond in het middelpunt van de belangstelling en werd in 

verband gebracht met het conservatisme van de toenmalige bestuurlijke elite.117 Belangrijk 

was bovendien de belangstelling die ontstond voor de lotgevallen van de joden tijdens de 

oorlog.118 

                                                           
111 Bank, Oorlogsverleden in Nederland, 21; Van Vree, ‘De dynamiek van de herinnering’, 32. 
112 Mijnhardt, ‘Dutch perceptions of World War II’, 9; Van der Heijden, Grijs verleden, 380. 
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 Ook in de populaire cultuur werd aansluiting gevonden bij de nationale 

oorlogsherinnering in deze fase. Twee werken van de regisseur Paul Verhoeven sloten hierbij 

aan. Ten eerste maakte hij in 1968 een documentaire over Anton Mussert, leider van de NSB, 

waarin hij hem op bijna menselijke wijze portretteerde.119 Hoewel deze documentaire niet 

geheel binnen het genre van de populaire cultuur valt, is het wel een poging van Verhoeven 

om het heersende beeld van de oorlog te nuanceren. Het klassieke beeld van ‘goed’ tegenover 

‘fout’ in de oorlog werd hiermee namelijk ter discussie gesteld, terwijl Mussert juist als 

prototype landverrader te boek stond. In deze documentaire wordt hij voorgesteld als iemand 

die, volgens zijn eigen ideologie, het beste voor had met Nederland en streefde naar een 

autonome plaats binnen het Duitse Rijk. Bovendien werden voormalige NSB-ers aan het 

woord gelaten, hetgeen in de documentaire van Lou de Jong niet het geval was. Ten tweede 

vervaardigde Verhoeven in 1977 de film Soldaat van Oranje, over Erik Hazelhoff Roelfzema, 

wiens belevenissen tijdens de oorlog werden uitgebeeld.120 Roelfzema zelf wordt als 

Engelandvaarder voorgesteld als een ideologisch gedreven verzetsheld die de koningin grote 

diensten bewijst. Echter, de houding van het grootste deel van de Nederlandse bevolking 

wordt getypeerd door de student die zich afzijdig houdt van enige vorm van verzet en zich 

richt op zijn loopbaan na de oorlog.121  

 De toenemende belangstelling voor de lotgevallen van de joden kwam tot uiting in het 

werk van Jacob Presser in 1985; Ondergang – De vervolging en verdelging van het 

Nederlandse Jodendom 1940-1945.122 In de films van Verhoeven zijn de lotgevallen van de 

joden nog sterk onderbelicht, maar de jongere generatie stond open voor de hernieuwde 

belangstelling voor de lotgevallen van de joden.123 Bovendien stond sinds het 

Eichmannproces (1961) deze kwestie in het middelpunt van de belangstelling en dit 

stimuleerde de discussie over de oorlog. Het maakte grote indruk op het Nederlandse publiek 

dat een doorsnee ambtenaar als Eichmann op professionele wijze het beleid tot vernietiging 

van hele volkeren had gepland.124 Hoewel Eichmann slechts een radertje in het geheel was, 

werd hij voorgesteld als het grote brein achter de massavernietiging van de joden, die hij met 

koele en uiterste precisie zou hebben gecoördineerd. 
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123 Mijnhardt, ‘Dutch perceptions of World War II’, 11; Blom, In de ban van goed en fout, 127. 
124 Van der Heijden, Grijs verleden, 376-377. 
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2.4 De vierde fase (1983-1990): de wetenschapper als dirigent van de herinnering 

Nadat in de eerste twee fases van de herinneringscultuur de overheid de ‘dirigent van de 

herinnering’ was en in de derde fase de jongere generatie, werd deze rol in de vierde fase 

vertolkt door wetenschappers. De vierde fase begon volgens Mijnhardt in 1983, met de 

inaugurele rede In de ban van goed en fout van Hans Blom, waarin hij keek naar de status quo 

van de oorlog in de wetenschapsbeoefening. In deze rede plaatste hij enkele theoretische 

kanttekeningen bij het beeld van de oorlog zoals De Jong voorstond. Hij pleitte ervoor om het 

vraagstuk van de joodse gemeenschap in Nederland op te nemen in de nationale geschiedenis. 

Mijnhardt is het met Blom eens dat deze geschiedenis ten onrechte tot de joodse geschiedenis 

werd gerekend en daardoor geen deel lijkt uit te maken van de nationale Nederlandse 

geschiedenis. Daarnaast uitte hij kritiek op de bereidwilligheid van de Nederlandse 

bureaucratie om mee te werken met de bezetter, zogeheten accommodatie, maar hij plaatste 

dit wel in de context van de ballingschap van de regering in Londen. De Duitsers konden in 

dit machtsvacuüm immers een strikt civiel rechtssysteem invoeren.125 

 Naast de meer academische interesse in de oorlog, kwam ook de interesse in 

persoonlijke herinneringen op.126 Deze ontwikkeling past geheel binnen de historische 

ontwikkeling van history from below vanaf de jaren zestig, waarbij persoonlijke verhalen over 

het dagelijks leven centraal stonden. Hierdoor kwam er ook meer ruimte voor menselijke 

emoties als rouw en spijt.127 De nadruk op persoonlijke herinneringen en motieven komt 

bijvoorbeeld naar voren in de film Het meisje met het rode haar (1981), over de Haarlemse 

rechtenstudente Hannie Schaft die zich aansluit bij het verzet.128 In de film staan de 

persoonlijke wraakgevoelens van Hannie centraal. Ze wil namelijk de Nederlandse SD’er 

vermoorden, die zij verantwoordelijk houdt voor de dood van haar kompaan.  

Volgens Mijnhardt wordt deze periode gekenmerkt door het feit dat ‘the memory of 

the war has become ritualized and historicized at the same time.’129 De ritualisering van de 

oorlog herkent Mijnhardt in de explosieve groei van het aantal oorlogsmonumenten en –

herdenkingen. Deze groei van monumenten en herdenkingen kwam voort uit het besef dat de 

oorlogsgeneratie begon te verdwijnen, de in de literatuur over erfgoed bekend als de ‘vijf-

                                                           
125 Mijnhardt, ‘Dutch perceptions of World War II’, 11-12. 
126 Ibidem, 12. 
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129 Mijnhardt, ‘Dutch perceptions of World War II’, 13. 
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voor-twaalf-gedachte’. Daarnaast gingen verschillende groepen hun identiteit vormgeven door 

een eigen herdenking of monument op te zetten. De historisering van de oorlog vond volgens 

Mijnhardt zijn uiting in de pogingen van historici om algemeen geaccepteerde 

geschiedenissen over de oorlog te schrijven.130 Blom stelt wel dat de intensiteit van de 

herinneringen aan de oorlog in deze periode enigszins afnam. Daarnaast groeide de interesse 

in de periode van de oorlog in Nederlands-Indië. In 1985 werd een bronzen plaquette onthuld 

bij het gebouw van de Tweede Kamer, ter nagedachtenis aan de slachtoffers in de voormalige 

kolonie. In 1988 werd bovendien het Indisch Monument in Den Haag onthuld door koningin 

Beatrix, waardoor het leed van de inwoners van Nederlands-Indië werd erkend en 

geïnstitutionaliseerd. Ook vond er in 1988 een speciale Indië-dag plaats, welke georganiseerd 

was door de Stichting Samenwerkend Verzet. 131 

 

2.5 De vijfde fase (1990-2000): verbreding van de oorlogsherinnering 

Mijnhardt onderscheidde dus vier fasen in de herinneringscultuur van de Tweede 

Wereldoorlog. De afwezigheid van nieuwe films over de oorlog duidde volgens hem op het 

begin van een periode van historisering en ritualisering van de herinnering aan de oorlog. 

Echter, de laatste tien jaar zijn er nieuwe publicaties en films gemaakt die een ander licht 

werpen op de oorlog en daarmee nieuwe fasen in deze herinneringscultuur hebben ingeluid. 

 De theorie van Blom sluit aan bij de fasering van Mijnhardt, maar hij voegt hier vanaf 

de jaren negentig een vijfde fase aan toe. In deze periode nam de intensiteit van de 

herinnering aan de oorlog weer toe en werd deze in een bredere context geplaatst. De nadruk 

kwam te liggen op het thema mensenrechten, onder meer door de verschillende oorlogen op 

de Balkan in de jaren negentig.132 De Nationale Dodenherdenking kwam ook steeds meer in 

het teken te staan van de herinnering aan allen die sinds de oorlog voor Nederland zijn 

gestorven. Daarnaast stond Bevrijdingsdag steeds meer in het teken van abstracte begrippen 

als vrijheid, mensenrechten en democratie.133 Deze verbreding van het herdenken van de 

oorlog komt volgens Perry voort uit het volgende: ‘Om te voorkomen dat de herdenking 

fossileert, legt men veel nadruk op de grondwettelijke rechten en vrijheden, in het bijzonder 
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de strijd tegen discriminatie.’134 Op deze manier werd getracht om de herinneringscultuur 

aansluiting te laten vinden bij de jongere generaties. Bovendien kwam er steeds meer 

aandacht voor minderheden die tijdens de oorlog te lijden hadden gehad onder de bezetting, 

zoals Roma, Sinti en dwangarbeiders. Zij kregen erkenning voor hun leed en bovendien 

konden zij aanspraak maken op financiële compensatie.135 Deze financiële compensatie vond 

in 2000 haar uiting in een tegemoetkoming van de regering door middel van een symbolisch 

bedrag, genaamd Het Gebaar.136 

 

2.6 De zesde fase (2001-nu): van ‘grijs’ verleden en global history 

De zesde fase van de herinneringscultuur van de oorlog ontwikkelde zich in twee richtingen. 

De eerste richting werd in 2001 ingezet door het werk Grijs verleden van Chris van der 

Heijden. Over het doel van zijn werk stelt Van der Heijden: ‘Dit boek is dan ook niet meer 

dan een poging in verhalende vorm recente inzichten samen te vatten, nieuwe perspectieven 

naar voren te halen en oude vragen opnieuw te stellen.’137 Zoals eerder beschreven, heeft de 

vraag over ‘goed’ en ‘fout’ al in de inaugurele rede van Blom aandacht gekregen, maar zijn 

theorie kon toen niet op veel steun rekenen.138 De kern van het boek van Van der Heijden ligt 

erin dat hij wat betreft zijn mensbeeld sterk verschilt van dat van Lou de Jong.139 De Jong zag 

de oorlog met duidelijke scheidslijnen tussen ‘goed’ en ‘fout’, terwijl Van der Heijden juist 

twijfel waarneemt bij de mensen of een poging om deze twijfel uit te bannen. Hij noemt het 

traditionele zwart-wit beeld uit de oorlog dan ook een ‘oeroude mythe’.140 Volgens hem 

bevonden de mensen zich eerder op een ‘grijs’ gebied met als doel de oorlog zo goed 

mogelijk door te komen. Het hoofdstuk waaruit deze tegenstelling het duidelijkst naar voren 

komt, is het hoofdstuk ‘Verzet en verzetjes’. In dit hoofdstuk nuanceert Van der Heijden het 

heroïsche beeld van de Nederlanders tijdens de oorlog. Volgens hem werden er nauwelijks 
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verzetsdaden gepleegd, maar wel ‘verzetjes’; symbolische daden waarbij men geen gevaar 

liep. Hieronder werd bijvoorbeeld verstaan het plaatsen van een oranje lucifer in een 

knoopsgat of het vernielen van een verkeersbord op een verlaten weg.141 

Van der Heijden stelt dat er een aantal aspecten over het verzet onderbelicht zijn 

gebleven in de geschiedschrijving. Het proces van accommodatie, een vorm van 

samenwerking van overheden met de Duitse bezetter, is volgens Van der Heijden door De 

Jong niet ondubbelzinnig verworpen. Daarnaast is de factor van het toeval volgens hem niet te 

onderschatten; veel mensen ‘rolden’ als het ware het verzet in.142 Het ontmythologiserende 

aspect speelt in zijn werk een belangrijke rol, bijvoorbeeld wanneer hij schrijft over de 

Spoorwegstaking. Deze was volgens hem niet zo groots als vaak is voorgesteld, maar het idee 

van deze grootsheid was nodig om de nagedachtenis aan de oorlog in stand te houden en een 

fundament te leggen voor de toekomst.143 Deze ontmythologiserende werking is volgens 

Burke een positieve ontwikkeling: ‘It might, for example, free them from the dangerous 

illusion that past, present and future may be seen as a simple struggle between heroes and 

villains, good and evil, right and wrong. Myths are not to be despised, but reading them 

literally is not to be recommended.’144 De theorie van ‘grijs’ van Van der Heijden zou dus 

positief ontvangen worden door Burke, aangezien de scherpe tegenstelling tussen ‘helden’ en 

‘schurken’ wordt genuanceerd. 

 De kwestie die Van der Heijden naar voren brengt, is op zich niet nieuw, aangezien 

deze door onder meer Blom is geopperd. Het beeld vindt echter wel steeds meer aansluiting 

bij de nieuwe fase van de herinneringscultuur van de oorlog. In verschillende films wordt de 

tegenstelling ‘goed’ tegenover ‘fout’ dan ook ter discussie gesteld. De film Zwartboek (2006) 

toont dat de verzetsman Hans Akkermans zich schuldig maakt aan een schimmig 

dubbelspel.145 Enerzijds werkt hij voor het verzet in Den Haag, maar anderzijds speelt hij 

belangrijke informatie door aan de Duitsers, in de hoop hiervoor beloond te worden met 

geroofde bezittingen van joodse vluchtelingen. Daarnaast is SD-officier Hauptsturmführer 

Müntze geen stereotiepe Duitser, want hij koestert warme gevoelens voor de joodse Rachel en 

probeert haar te redden en met haar te ontsnappen. De film Oorlogswinter (2008) verhaalt 

over de veertienjarige Michiel van Beusekom die een neergestorte Britse piloot (Jack) 
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verbergt in het bos.146 Zijn vader is burgemeester en werkt samen met de Duitsers in het dorp. 

Hij doet dit niet uit ideologische motieven, maar om de schade voor zijn dorp te beperken. 

Michiels oom zit bij het verzet en hij vraagt hem vertrouwelijk om de piloot de IJssel over te 

helpen, zodat hij terug kan keren naar Engeland. Echter, hij komt erachter dat zijn oom een 

verrader is en schiet hem uiteindelijk dood.  

 Een tweede beweging die zich voordoet in de zesde fase van de herinneringscultuur, 

hangt nauw samen met de terreuraanslagen op de Twin Towers in New York op 11 september 

2001. Suleiman stelt over het begin van een nieuw millennium en de aanslagen op ‘9/11’, dat 

deze gebeurtenissen de herinnering aan de oorlog niet hebben uitgewist.147 De herinnering aan 

de oorlog is na ‘9/11’ inderdaad niet vervaagd, maar deze is wel in een ander perspectief 

komen te staan. Door de aanslagen is gebleken dat verschillende processen in de wereld nauw 

met elkaar samenhangen en daarnaast is de tegenstelling tussen allochtoon en autochtoon 

groter geworden.148 De Amerikaanse president Bush begon de War on Terror, omdat een 

instabiele situatie in het verre Afghanistan volgens hem effect zou kunnen hebben op de 

veiligheidssituatie in de Verenigde Staten. De aandacht voor global history is dan ook een 

tweede richting waarin de herinneringscultuur van de oorlog zich ontwikkelde.149 

 Global history dient niet verward te worden met world history. Laatstgenoemde 

concept roept associaties op met de ‘wereldgeschiedenissen’ die vanaf de zestiende eeuw 

opkwamen, als gevolg van het toenemend aantal ontdekkingsreizen. Deze geschiedenissen 

waren eurocentrisch en bovendien teleologisch van aard, waarbij ervan werd uitgegaan dat de 

geschiedenis zich lineair ontwikkelde naar een vast eindpunt. Tegenwoordig richt world 

history ‘zich vooral op interacties tussen volkeren uit verschillende beschavingen die 

deelnemen aan grootschalige historische processen op wereldniveau en wil bovendien afstand 

nemen van de eurocentrische benadering.’150 Global history gaat verder en ‘streeft naar een 

verklarende en interdisciplinaire geschiedenis die steeds meer één geïntegreerd (maar niet per 

se homogeen) geheel is geworden.’151 Het teleologische aspect speelt nauwelijks een rol in 

deze theorie, maar de nadruk ligt op de wisselwerking tussen verschillende processen 
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wereldwijd.152 Voor de bestudering van de Tweede Wereldoorlog is global history een 

bruikbaarder theorie dan world history. Bij laatstgenoemde is de oorlog namelijk slechts een 

‘rimpeling in de oceaan’ en dit doet geen recht aan het problematische en actuele karakter van 

de oorlog, waar global history wel aan tegemoet komt.153 Door de oorlog in een kader van 

global history te bestuderen, wordt het nationale en het eurocentrische kader verlaten ten 

gunste van internationaal comparatief en thematisch kader.154  

 Het begrip globalisering is vanaf de jaren tachtig ingeburgerd geraakt en omvat een 

‘proces van intensivering en versnelling van relaties tussen regio’s, landen en continenten dat 

zich in de laatste eeuwen op verschillende manieren, in verschillende vormen en in 

verschillende delen van de wereld heeft ontwikkeld.’155 Het begrip kent een grote reikwijdte 

en is toe te passen in een economische, militaire, politieke en sociaal-culturele context, die 

elkaar zeker kunnen overlappen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat globalisering zich niet 

in alle landen en regio’s op dezelfde manier en in dezelfde mate ontwikkelt.156 Bovendien kan 

globalisering enerzijds leiden tot meer interactie op internationaal niveau, maar kan het 

anderzijds ook leiden tot het aangrijpen van nationale elementen uit angst voor deze 

internationalisering. In de huidige fase van de herinneringscultuur is het positieve aspect van 

globalisering dominant aanwezig.  

 De opkomst van het perspectief van global history heeft ook een maatschappelijke 

component. Dit hangt nauw samen met postkoloniale perspectieven, aangezien de inwoners 

van voormalige koloniën zich vaak in Nederland hebben gevestigd. Door de opkomst van 

global history is het eurocentrische perspectief op de kolonies vervangen door een meer 

gelijkwaardige visie. Door de opkomst van deze stroming in de geschiedschrijving is de 

nadruk komen te liggen op de oorlogservaringen van verschillende groepen binnen de 

multiculturele samenleving.157 De ervaringen van inwoners van het Nederlandse koninkrijk in 

overzeese gebieden hebben lange tijd geen deel uitgemaakt van de dominante 

oorlogsherinnering in Nederland.158 Door de immigratie van onder meer Surinamers, 
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Antillianen en Molukkers is de herinnering aan de oorlog verbreed en bovendien pluriformer 

van aard geworden.159 De Asmogendheden en de geallieerden maakten tijdens de oorlog 

namelijk gebruik van verschillende bevolkingsgroepen, zoals Mexicanen, Brazilianen, 

Rhodesiërs en Marokkanen.160  

Daarnaast wordt steeds vaker getracht om multiculturele groepen binnen de 

samenleving aansluiting te laten vinden bij de oorlogsherinnering en de herdenkingen hiervan. 

Ribbens stelt hierover: ‘In een samenleving die waarde hecht aan het overdragen van 

herinneringen aan het oorlogsverleden, kan ook een (her)oriëntatie op de geschiedenis van 

andere samenlevingen verhelderend zijn.’161 Ribbens kijkt dan ook naar de acht gebieden 

waar de meeste ‘nieuwe’ Nederlanders vandaan komen, namelijk China, Indonesië, voormalig 

Joegoslavië, Marokko, de Nederlandse Antillen, Turkije en de voormalige Sovjet-Unie. De 

positie van de ‘nieuwkomers’ in Nederland wordt vaak afgezet tegen de ervaringen uit de 

oorlog. De nadruk wordt dan gelegd op tolerantie, waarbij verwezen wordt naar de terreur en 

vervolging tijdens de oorlog.162 Om de verbondenheid tussen allochtone en autochtone 

Nederlanders te vergroten en deze culturele diversiteit in de oorlogsherinnering op te nemen, 

biedt global history een goed handvat.163  

 

2.7 Conclusie 

De herinneringscultuur van de oorlog kent dus zes verschillende fasen, waarvan de zesde fase 

tot op heden doorloopt. De eerste fase werd gekenmerkt door verdringing van het 

oorlogsverleden en door de blik te richten op de Wederopbouw van het land. Deze ging vanaf 

1950 al snel over in de tweede fase, waarbij de nadruk lag op het creëren van nationale 

consensus en op de waardering van het verzet. In beide fasen nam de overheid de rol van 

‘dirigent van de herinnering’ op zich. Deze rol werd in de derde fase, vanaf 1965, door de 

jongere generatie overgenomen. De jongeren zetten zich af tegen de oorlogsgeneratie en 
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verweten velen van hen zich een passieve houding tijdens de oorlog te hebben aangemeten. 

Het verzet werd door de jongere generatie tot de ‘maat der dingen’ gemaakt en de toenmalige 

maatschappijstructuur werd langs deze meetlat gelegd. Bovendien kwam het leed van de 

joden tijden de oorlog steeds meer centraal te staan en deze ging deel uitmaken van de 

heersende herinneringscultuur. De vierde fase werd ingeluid door de inaugurele rede van 

Blom in 1983, waarmee de academische interesse in de oorlog begon toe te nemen. In zijn 

rede nuanceerde hij de tegenstelling ‘goed’ en ‘fout’ in de oorlog. In deze periode kwam ook 

de interesse in persoonlijke herinneringen sterk op, evenals de interesse in de invloed van de 

oorlog in Nederlands-Indië. In 1990 zette de vijfde fase in, waarin de herinneringscultuur 

verbreed werd met thema’s als mensenrechten en discriminatie om aansluiting te blijven 

vinden bij de identiteitsvorming van de naoorlogse generatie. Ten slotte brak vanaf 2001 de 

zesde fase van de herinneringscultuur aan, die zich in twee richtingen ontwikkelde. Enerzijds 

werd de tegenstelling ‘goed’ tegenover ‘fout’ scherp ter discussie gesteld door Van der 

Heijden en werd de nadruk gelegd op het schemergebied waarin de meeste mensen zich 

bevonden. Critici spraken liever van een ‘veelkleurig’ verleden dan van ‘grijs’. De discussie 

over dit perspectief lopen tot op de dag van vandaag door en worden vaak op het scherpst van 

de snede gevoerd.164 Daarnaast zorgde global history voor een nieuw perspectief op de 

oorlog, waarbij de verwevenheid tussen verschillende gebeurtenissen en de gevolgen voor 

verschillende continenten centraal staat. 

 Het is opvallend dat de rol van zogenaamde ‘dirigenten van de herinnering’ in de 

eerste vier fasen van de herinneringscultuur, in de vijfde en zesde fase is overgenomen door 

de nadruk op de concepten erfgoed en herinnering. Met het dreigende verdwijnen van de 

oorlogsgeneratie in de jaren negentig, nam de interesse persoonlijke herinneringen steeds 

meer toe. Ook was het noodzakelijk om voor de identiteitsvorming van ‘nieuwe’ 

Nederlanders een verband te leggen tussen de Nederlandse geschiedenis en die van overzeese 

gebieden. Om dit te bereiken werden herinneringen en erfgoed uit de oorlog gebruikt om een 

brug te slaan tussen de periode van de oorlog en het heden. 

De afwisseling tussen deze fasen kan worden gekarakteriseerd als de ‘dynamiek van 

de herinnering’.165 Van Vree definieert dit als een ‘proces van voortdurende verandering in de 

interpretatie en betekenisgeving, waarbij telkens andere aspecten en gebeurtenissen naar 

                                                           
164 Een voorbeeld hiervan is het debat ‘Grijs verleden’, een debat tussen Hans Blom, Chris van der Heijden, 
Marjan Schwegman en Jolande Withuis over de geschiedschrijving van de Duitse bezetting, op 16 maart 2010 in 
het Verzetsmuseum Amsterdam.  
165 Van Vree, ‘Ter inleiding’, 8. 
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voren worden gehaald en het beeld van de geschiedenis in musea, romans, films, het 

onderwijs, herdenkingsrituelen en erfgoedsites opnieuw wordt vormgegeven.’166 In de 

verschillende fasen is sprake van een heersende herinneringscultuur, maar aan de oppervlakte 

bestaan dissonante herinneringen die later alsnog tot uiting kunnen komen.167 Zo is er sprake 

geweest van een groeiende belangstelling voor de lotgevallen van de joden vanaf de jaren 

zestig en is er in de jaren tachtig meer aandacht gekomen voor de geschiedenis van 

Nederlands-Indië. Deze onderwerpen kregen vaak in kleine kring al wel aandacht, maar 

gingen pas in een later stadium tot de heersende herinneringscultuur behoren. Deze 

herinneringscultuur vindt haar uiting in de materiële cultuur, zoals in monumenten, films en 

herdenkingen en is zodoende sterk verankerd in het historisch bewustzijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
166 Van Vree, ‘Ter inleiding’, 8. 
167 Van Vree noemt de heersende herinneringscultuur ook wel het ‘dominant vertoog’, hetgeen volgens hem een 
gelaagd proces is, zie: Ibidem, 12. 
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3. Het verzet in Nederland in een notendop 

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen, met als doel het land in te lijven bij het 

Duitse Rijk. Nederland verzette zich in eerste instantie met militaire middelen tegen de Duitse 

inval, maar was niet bij machte om de opmars een halt toe te roepen. De Nederlandse 

krijgsmacht bood vijf dagen militair verzet, maar gaf zich over na het bombardement op 

Rotterdam op 14 mei. Het militaire verzet was snel gebroken, maar het civiele verzet zou zich 

in de loop van de oorlog sterk ontwikkelen. Bovendien sloten veel ex-militairen zich aan bij 

het verzet. Op welke manier ontwikkelde het verzet zich in Nederland tijdens de oorlog? 

Waardoor werden de verschillende organisaties binnen het verzet gekenmerkt? Deze vragen 

zullen hier beperkt worden tot Nederlands grondgebied, waardoor het verzet in Nederlands-

Indië dus buiten beschouwing zal worden gelaten.  

 De oorlog kan grofweg in twee fasen worden verdeeld wanneer het gaat om de groei 

en het karakter van het verzet. De eerste periode van de oorlog, van 1940-1943, kenmerkte 

zich door verzetsacties op kleine schaal, die vaak werden uitgevoerd door individuen of kleine 

groepen. Vanaf 1943 ontstond er een ‘professionalisering’ van het verzet en werd deze steeds 

meer door landelijke organisaties gecoördineerd.  

 Schulten meent terecht dat de voedingsbodem voor het verzet tegen de Duitsers al in 

de periode voor de oorlog werd gelegd. In 1933 zorgde de herdenkingsdag van de 

vierhonderdste geboortedag van Willem van Oranje voor een sterke groei van nationale 

cohesie in het land. In 1937 trouwde prinses Juliana met de Duitser Bernhard en zij kregen in 

1938 en 1939 de dochters Beatrix en Irene. In 1938 vierde koningin Wilhelmina bovendien 

haar veertigjarig jubileum. Deze gebeurtenissen zorgden voor een sterke verbondenheid 

tussen het Nederlandse koningshuis en het volk.168 Deze verbondenheid speelde een grote rol 

in de oorlog, aangezien de Nederlanders, ondanks haar vertrek naar Londen, zich sterk met 

koningin Wilhelmina verbonden voelden. Bovendien keerden onder meer kerken, 

universiteiten en politieke partijen zich tegen het gedachtegoed van het opkomende 

nationaalsocialisme in Duitsland.169 Er bestond dus al een gevoel van deutschfeindlichkeit in 

Nederland aan het eind van de jaren dertig. Deze vijandigheid ten opzichte van de Duitsers 

werd door de bezetter onderschat.170  

                                                           
168 C.M. Schulten, “En verpletterd wordt het juk”: verzet in Nederland 1940-1945 (Amsterdam 1995) 25. 
169 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 27-31. 
170 Slot, De vergeten geschiedenis van Nederland, 154. 
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 Toen Nederland op 15 mei 1940 capituleerde, waren de Koninklijke familie en de 

regering reeds naar Groot-Brittannië in ballingschap gegaan.171 Dit zorgde ervoor dat er een 

machtsvacuüm ontstond in Nederland, dat de Duitsers invulden door een stringent civiel 

systeem in te voeren. Arthur Seyss-Inquart werd benoemd tot Rijkscommissaris van 

Nederland en kreeg zodoende de verantwoordelijkheid voor het bezette gebied.172 In het begin 

benaderde hij de bevolking als een gelijkwaardige partij, maar door het toenemende verzet 

verhardde zijn houding. 

 De Nederlandse burgers hadden in het begin moeite met het feit dat de regering en de 

leden van het koningshuis naar Groot-Brittannië waren vertrokken. Desalniettemin 

benadrukte de eerste verzetsactie, geïnitieerd door het Nationaal Jongeren Verbond, de 

verbondenheid tussen Nederland en de Oranjes. Op 29 juni 1940, op de verjaardag van 

Bernhard, droegen velen een anjer op hun kleding om de prins te eren.173  

 Hoewel het verzet tegen de bezetter in 1940 nog nauwelijks aan de orde was, 

ontstonden er wel verschillende verzetsorganisaties. Zij hadden de overtuiging dat de 

bezetting van korte duur zou zijn en dat de geallieerden moesten worden geholpen om het 

land te bevrijden. Bovendien zagen zij een rol voor zichzelf weggelegd in het machtsvacuüm 

dat na de bevrijding zou ontstaan. De verzetsdaden van deze groepen bestonden voornamelijk 

uit het verkrijgen van (militaire) inlichtingen, het doorknippen van telefoonkabels, het plegen 

van sabotageacties en het verzamelen van wapens. Ook het vervalsen van persoonsbewijzen 

en distributiekaarten behoorden tot de eerste verzetsacties.174 Enkele van de verzetsgroepen 

die in de eerste fase van de oorlog werden opgericht, waren onder meer de Groep-Erkens, de 

Leeuwengarde, het Legioen Oud-Frontstrijders en de Geuzen.175 Een belangrijke factor voor 

de beperkte schaal waarop het verzet tot uiting kwam, was het feit dat koningin Wilhelmina 

en minister-president Gerbrandy op een snelle bevrijding rekenden en het verzet daarom niet 

                                                           
171 Op 12 mei gingen Juliana, Bernhard en de prinsessen naar Groot-Brittannië, op 13 mei gevolgd door koningin 
Wilhelmina en haar ministers. 
172 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 38-39. 
173 Ibidem, 53-55; Slot, De vergeten geschiedenis van Nederland, 154-156; A. Hakkert, Wel vergeven, niet 
vergeten: geschiedenis van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog (Soesterberg 2003) 178; Het gevolg 
van deze actie was dat het NJV werd ontbonden. Daarnaast werd Generaal Winkelman in gevangenschap 
afgevoerd en werd burgemeester De Monchy ontslagen, zie: Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 54. 
174 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 60-61, 106-108, 139-146; Slot, De vergeten geschiedenis, 158; 
Hakkert,Wel vergeven, niet vergeten ,178. 
175 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 64-69. 
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stimuleerden.176 Ook de geallieerde machten stimuleerden het verzet niet, omdat ze meenden 

dat Duitsland met militaire middelen moest worden teruggedrongen.177 Toch begonnen 

mensen zich te verenigen in verzetsorganisaties, hoewel dit niet van bovenaf werd 

gestimuleerd. Zo richtte eind 1940 luitenant-kolonel Versteegh de Ordedienst (OD) op, 

waarbij vooral oud-militairen zich aansloten. Hij wilde voorkomen dat communisten de macht 

zouden grijpen, wanneer er na de bevrijding een machtsvacuüm zou ontstaan. Bovendien 

stimuleerde de regering wel het verkrijgen van militaire inlichtingen, waarvoor de OD zich 

ging inzetten.178  

 In 1941 werden politieke partijen door de bezetter verboden en ging een aantal van 

hen al snel ondergronds verder met hun werk. Voornamelijk de Antirevolutionaire Partij 

(ARP), de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) en de Communistische Partij voor 

Nederland (CPN) bleven illegaal actief.179 Hetzelfde gold ook voor de pers, aangezien zij te 

maken kreeg met repressieve censuur van de bezetter. Verschillende kranten, zoals Het 

Parool en Vrij Nederland, verschenen hierna illegaal en werden in het geheim verspreid.180  

 De diversiteit van het verzet kwam naar voren in de verschillende groepen die zich om 

uiteenlopende redenen tegen de bezetter keerden. Studenten waren vaak 

antinationaalsocialistisch en anti-Duits en velen weigerden in 1943 dan ook de 

loyaliteitsverklaring te tekenen, welke inhield dat ze geen acties tegen de Duitse autoriteiten 

zouden ondernemen.181 Daarnaast kwamen veel artsen in verzet door te weigeren toe te treden 

tot de Artsenkamer, die opgericht was door en onder leiding stond van de Duitsers. Hetzelfde 

gold voor een groot aantal kunstenaars, die weigerden tot de door de bezetter ingestelde 

Kultuurkamer toe treden.182 Ook kerken keerden zich op grond van ideologische motieven 

                                                           
176 Slot, De vergeten geschiedenis van Nederland, 156; Hakkert,Wel vergeven, niet vergeten, 208; Hakkert ziet 
bovendien de individualistische mentaliteit van de mensen als een oorzaak voor het weinig gecoördineerde 
verzet in het begin van de oorlog, zie: Hakkert,Wel vergeven, niet vergeten, 179. 
177 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 16. 
178 Slot, De vergeten geschiedenis van Nederland, 160, 246. 
179 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 56. 
180 Op 10 februari 1941 werd het eerste Parool gedrukt; Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 72, 111; Slot, 
De vergeten geschiedenis van Nederland, 163-164; Ook werd De Vliegende Hollander verspreid door 
geallieerde vliegtuigen, om de Nederlandse bevolking van ongecensureerd nieuws te voorzien, zie: Hakkert, Wel 
vergeven, niet vergeten, 214. 
181 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 87; Volgens Hakkert tekende 17% van de studenten deze verklaring 
wel, zie: Hakkert, Wel vergeven, niet vergeten, 187. 
182 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 89-90. 
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tegen de Duitsers. Zij kwamen op voor joodse landgenoten en zij deden de door de bezetter 

geïnitieerde Winterhulp in de ban.183  

 Een aparte groep verzetsmensen ontstond op zee, tussen Groot-Brittannië en 

Nederland. De zogenaamde Engelandvaarders waagden met gevaar voor eigen leven de 

oversteek over het Kanaal. Ze werden opgeleid door de Britse geheime diensten om 

spionagetaken uit te voeren. Hierna werden ze in Nederland gedropt om inlichtingen in te 

winnen en deze door te spelen naar Londen.184 Een van de bekendste Engelandvaarders was 

Erik Hazelhoff Roelfzema, over wie de film Soldaat van Oranje gaat. 

 De eerste verzetsactie op grote schaal waarbij sprake was van enige vorm van 

coördinatie, vond plaats op 25 en 26 februari 1941 in Amsterdam. De CPN nam het initiatief 

tot het verzet en initieerde een staking bij het Amsterdamse trampersoneel.185 Nadat er 

verschillende incidenten hadden plaatsgevonden tussen de Weerbaarheidsafdeling (WA) van 

de NSB en de Nederlandse politie, werden er razzia’s uitgevoerd door de Duitsers en werden 

willekeurig joden opgepakt. De deportaties die hierop volgden, creëerden een voedingsbodem 

voor de CPN om het ongenoegen aan te wakkeren. Door middel van gesprekken en 

pamfletten werden arbeidersgroepen overreden om te gaan staken. Op 25 februari begon de 

staking, waaraan ook gemeenteambtenaren en werknemers van het openbaar vervoer aan 

deelnamen.186 De Duitsers hadden de staking geenszins verwacht en waren pas na verloop van 

tijd in staat om in te grijpen. Ze begonnen met scherp te schieten op de stakers en stelden 

onder meer een avondklok in.187 De waardering voor deze eerste grote verzetsactie heeft in de 

loop der decennia sterke veranderingen ondergaan. Zo verwoordt Hakkert de visie die lange 

tijd heeft bestaan, namelijk dat de Februaristaking een keerpunt was in de verhouding tussen 

de bevolking en de bezetter. De passieve houding van een groot deel van de bevolking was 

immers door deze actie verdwenen. Van der Heijden relativeert de gevolgen van de 

Februaristaking echter door te stellen dat na de staking de schrik er goed in zat bij de 

Nederlandse bevolking en er weer gezocht werd naar de mogelijkheid tot het sluiten van 

compromissen met de bezetter.188 

                                                           
183 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 92-94; Hakkert karakteriseert het verzet van de kerken vooral als 
‘mentaal verzet’, zie: Hakkert, Wel vergeven, niet vergeten, 179. 
184 Hakkert, Wel vergeven, niet vergeten, 197-199. 
185 Slot, De vergeten geschiedenis, 197. 
186 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 95; Hakkert, Wel vergeven, niet vergeten, 140. 
187 Hakkert, Wel vergeven, niet vergeten, 140. 
188 Ibidem, 143; Van der Heijden, Grijs verleden, 291. 



 39

 Een van de grootste verzetsorganisaties in deze periode was de Landelijke Organisatie 

voor Hulp aan Onderduikers (LO), opgericht in februari 1943 onder leiding van de 

gereformeerd dominee Slomp en mevrouw Kuipers. Deze organisatie kwam uit de 

confessionele hoek en deze had zich ten doel gesteld om mensen te helpen een 

onderduikadres te vinden om de Arbeitseinsatz te ontduiken.189 De financiering van het verzet 

kwam tot stand door de oprichting van het Nationaal Steun Fonds (NSF) onder leiding van 

Walraven van Hall, diens broer en I.J. van den Bosch.190  

 Zoals eerder gesteld, kwam het verzet in 1943 tot volle ontplooiing, dat werd ingeluid 

met de April-meistakingen.191 Op 29 april 1943 maakte de Duitse Generaal Christiansen 

bekend dat de gehele Nederlandse krijgsmacht in Duitse krijgsgevangenschap zou worden 

weggevoerd.192 De Duitsers hadden twee redenen voor het nemen van deze beslissing. Ten 

eerste sloten veel (ex-)militairen zich aan bij het verzet. Daarnaast was er in Duitsland een 

groot tekort aan arbeidskrachten en hiervoor moesten oplossingen worden bedacht. Als reactie 

op deze maatregel ontstonden spontane stakingen in verschillende gebieden door heel 

Nederland, onder meer in Twente, de mijnen in Zuid-Limburg, Philips (Eindhoven), 

Groningen, Gelderland en Noord-Brabant. Deze staking werd ook wel de ‘Melkstaking’ 

genoemd, omdat de boeren weigerden melk te leveren aan de bezetter en gratis melk 

uitdeelden aan de bevolking.193 De April-meistaking kende dus een spontaner en 

grootschaliger karakter dan de Februaristaking, welke zich beperkte tot Amsterdam. Op 27 

maart 1943 vond bovendien een aanslag plaats op het Amsterdamse bevolkingsregister, welke 

de intensivering van het verzet illustreerde. Onder leiding van Gerrit van der Veen werd het 

gebouw opgeblazen, met als doel zoveel mogelijk persoonsbewijzen te vernietigen door 

brand.194 

 Vanaf 1943 werd het verzet geprofessionaliseerd, door de oprichting van verschillende 

landelijke organisaties. Een van deze organisaties was het Nationaal Comité van Verzet, 

                                                           
189 Voor een beschrijving van de geschiedenis van de LO en LKP, zie hiervoor de gedenkboeken: Het grote 
gebod: gedenkboek van het verzet in LO en LKP (Kampen 1951); Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 124-
126; Hakkert,Wel vergeven, niet vergeten, 185. 
190 Hakkert, Wel vergeven, niet vergeten, 193; Slot, De vergeten geschiedenis, 309. 
191 Hakkert signaleert dat deze stakingen in de geschiedschrijving altijd minder aandacht hebben gekregen dan de 
Februaristaking, terwijl deze stakingen een spontaner karakter kenden, zie: Hakkert, Wel vergeven, niet vergeten, 
191. 
192 Slot, De vergeten geschiedenis, 272; Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 95; Hakkert, Wel vergeven, 
niet vergeten, 159. 
193 Slot, De vergeten geschiedenis, 273; Hakkert, Wel vergeven, niet vergeten, 190. 
194 De aanslag maakte diepe indruk, maar had niet het gewenste resultaat. Slechts 15% van de persoonsbewijzen 
was geheel vernietigd. 
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opgericht in augustus 1943. Lambertus Neher nam de coördinatie van de organisatie op zich, 

die gericht was op het mobiliseren van het bestaande verzet en het steunen van opkomend 

verzet. Het Comité was geen overkoepelende organisatie, maar had wel veel contacten met 

andere verzetsorganisaties.195 In juli 1943 werd de Raad van Verzet (RvV) opgericht, die 

onder leiding van Jan Thijssen de taak had om de landelijke coördinatie van het verzet op zich 

te nemen.196 In augustus 1943 werden bovendien de Landelijke Knokploegen (LKP) 

opgericht, die een militante tak van de LO vormden. Zij hadden tot taak om bijvoorbeeld 

distributiekantoren te overvallen en aanslagen te plegen, om aan de groeiende vraag naar 

bonnen voor onderduikers tegemoet te komen.197 In 1944 werd de TD-groep opgericht, de 

zogenaamde Tweede Distributiestamkaartgroep. Deze had tot taak om de namen van personen 

in de gemeentelijke administratie te veranderen en deze organisatie beperkte zich zodoende 

tot geweldloos verzet.198 De regering in Londen probeerde door middel van inlichtingen zich 

op de hoogte te stellen van de organisatiestructuur van het verzet in Nederland. In februari 

1944 besloot zij daarom De Kern op te richten, die onder de leiding van Walraven van Hall 

werd geplaatst en waarin overleg plaatsvond tussen verschillende verzetsorganisaties.199 Op 8 

juli 1944 werd bovendien de Contact Commissie opgericht, die onder leiding van Willem 

Drees de taak kreeg het verzet te coördineren en overleg te voeren met de verschillende 

organisaties.200  

 Met de groei van het verzet nam ook de repressie van de bezetter toe, zoals blijkt uit 

de uitgevaardigde decreten van Seyss-Inquart uit deze periode.201 Met grote en gewelddadige 

verzetsacties, zoals de aanslag bij Putten in september 1944 en de kraak in Almelo in 

november 1944, werd het karakter van het verzet ook radicaler.202 Toen op 6 juni 1944 

operatie Overlord (D-Day) werd ingezet, groeide de hoop in Nederland op een snelle 

bevrijding. De verschillende verzetsorganisaties bepaalden hun strategie, hetgeen erop 

neerkwam dat ze een keuze moesten maken tussen afwachten of gewapend verzet. De RvV en 

de LKP wensten de Duitsers in hun krijgsbewegingen te belemmeren door het uitvoeren van 

sabotageacties. De OD wilde zich echter richten op het voorkomen van vernielingen door de 

                                                           
195 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 171-172. 
196 Ibidem, 172; Hakkert, Wel vergeven, niet vergeten, 182. 
197 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 174; Slot, De vergeten geschiedenis, 286. 
198 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 176-177. 
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Duitsers en het handhaven van de orde tijdens de bevrijding.203 Op 3 september 1944 werd 

Prins Bernhard aangesteld als bevelhebber van de Nederlandse Strijdkrachten, waaronder ook 

de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) vielen. Laatstgenoemde was ontstaan door een fusie van 

de LKP, de OD en de RvV.204  

 De derde grote staking tijdens de oorlog vond plaats in september 1944. Op 17 

september riep A. den Doolaard via Radio Oranje op tot een staking van het 

spoorwegpersoneel om de geallieerde opmars te steunen.205 De Nederlandse Spoorwegen 

(NS) hadden lange tijd geweigerd om deel te nemen aan een algehele staking, omdat ze dit 

pas verantwoord achtten wanneer parallel hieraan militaire acties zouden plaatsvinden. 

Operatie Market Garden was inmiddels in volle gang en maakte het mogelijk voor de NS om 

deel te nemen aan een landelijke staking.206 De Spoorwegstaking werd opgezet om de Duitse 

troepenbeweging te ontregelen. De staking had echter weinig effect, omdat de Duitse soldaten 

nauwelijks per spoor werden vervoerd. Bovendien drukte de zorg voor het ondergedoken 

treinpersoneel zwaar op het verzet.207 De bezetter haalde spoorwegpersoneel uit Duitsland om 

de afwezigheid van de stakers te ondervangen. De meest aangrijpende gevolgen waren voor 

rekening van de bevolking zelf, aangezien het bezette gebied door de staking werd afgesloten 

van de aanvoer van voedsel via het spoor. 208 Met betrekking tot de Spoorwegstaking heeft de 

‘dynamiek van de herinnering’ invloed gehad op de geschiedschrijving hierover. Hakkert 

verwoordt een evocatieve visie hierop door te stellen dat: ‘(…) was het in morele zin een 

fantastisch staaltje van grootschalig verzet’.209 In een rapport uit de jaren vijftig werd de 

staking bovendien als een ‘noodzakelijk kwaad’ en een grootse daad gezien. Van der Heijden 

relativeert de grootsheid van de spoorwegstaking en ziet de reactie in het rapport vooral in de 

tijdsgeest, waarbij de (positieve) nagedachtenis aan de oorlog centraal stond.210 

 Nadat Nederland bevrijd was door de geallieerde troepen, kwam het verzet 

‘bovengronds’. Verzetsmensen vertoonden zich, als onderdeel van de BS, gewapend op straat, 

                                                           
203 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 200. 
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Slot, De vergeten geschiedenis, 311. 
206 Hakkert, Wel vergeven, niet vergeten, 278. 
207 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 214. 
208 Slot, De vergeten geschiedenis, 331-332. 
209 Hakkert, Wel vergeven, niet vergeten, 279. 
210 Van der Heijden, Grijs verleden, 293. 
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hetgeen nog wel eens leidde tot een gespannen situatie met de Duitse soldaten die nog 

aanwezig waren.211  

De opkomst van het verzet in de oorlog kan dus grofweg in twee fasen worden 

verdeeld. De eerste fase, van 1940-1943, werd gekenmerkt door de opkomst van kleine 

verzetsgroepen die kleinschalige sabotageacties uitvoerden. Verschillende kleine groepen 

werden opgericht die op zelfstandige basis opereerden, zoals de Groep-Erkens, de 

Leeuwengarde en de Geuzen. Het verzet in deze periode begon van onderop in de 

samenleving, bijvoorbeeld uit onvrede over het wegvoeren van joodse landgenoten. Vanaf 

1943 nam de intensiteit van het verzet toe en vond er professionalisering plaats, hetgeen onder 

meer tot uiting kwam in de oprichting van coördinerende landelijke organisaties, zoals het 

Nationaal Comité van Verzet en de Raad van Verzet. Ook werden Landelijke Knokploegen 

(LKP) opgericht om overvallen en aanslagen te plegen op onder meer bevolkingsregisters. De 

LKP vormden een onderdeel van de Landelijke Organisatie (LO), die zich voornamelijk 

bezighield met het verwerven van onderduikadressen. Het streven naar coördinatie van de 

verzetsactiviteiten werd in deze periode ook door de regering en de koningin gestimuleerd, 

onder meer door de instelling van de Contact Commissie. In deze periode is er dus sprake van 

een stimulans van het verzet van de top naar beneden. Opvallend is dat tijdens de gehele 

oorlog het verzet een sterk pluriform karakter kende, aangezien verschillende groepen, zoals 

kerken, kranten en studenten, zich tegen de bezetter keerden. Nadat de bezetter was 

verdreven, verloor het verzet haar bestaansrecht en ging het op in de naoorlogse maatschappij. 

Hierbij dient er terdege op gewezen te worden dat de geschiedschrijving over het 

verzet in Nederland in de loop der decennia aan verandering onderhevig is geweest: de 

zogenaamde ‘dynamiek van de herinnering’, in dit geval de herinnering aan het verzet. Zo 

werd de Spoorwegstaking in een rapport in de jaren vijftig nog als een grootse verzetsdaad 

gezien, wat door Hakkert beaamd wordt. Van der Heijden stelt zich daarentegen kritischer op 

ten opzichte van de ‘grootse’ stakingen en is van mening dat deze vaak overdreven zijn om 

als een fundament voor de toekomst te dienen. Het evocatieve karakter van werken over het 

verzet vlak na de oorlog hebben inmiddels dus plaats gemaakt voor een meer kritisch-

revisionistische kijk. 

 

                                                           
211 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 241. 
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4. Het Verzetsmuseum in Amsterdam 

 ‘Wij willen het verzet, vooral de moeilijke keuzes, soms ongemerkt gemaakte keuzes, 
 inzichtelijk maken. Niet door het verzet te mythologiseren, maar eerder door het te 
 ontmythologiseren, is het mogelijk om de generaties van deze tijd echte kennis over te 
 dragen.’212 

 

Nederland heeft verschillende verzetsmusea, bijvoorbeeld in Leeuwarden, Gouda en 

Amsterdam. Het Verzetsmuseum in de hoofdstad is het meest bezochte museum van deze 

drie. Bovendien is het gevestigd in een omgeving die sterk samenhangt met herinneringen aan 

de Tweede Wereldoorlog, aangezien de Hollandsche Schouwburg en het voormalige 

bevolkingsregister in de buurt zijn gevestigd. In dit hoofdstuk staat de geschiedenis van het 

Verzetsmuseum in Amsterdam centraal, evenals de vaste expositie en wisselende 

tentoonstellingen. De bronnen die hierbij worden gehanteerd zijn divers van aard, zoals het 

collectieplan, jaarverslagen, verschillende publicaties en de multimediatours. De vragen die 

hierbij centraal staan, zijn: op welke manier is de collectie van het Verzetsmuseum 

Amsterdam vormgegeven? Welke veranderingen hebben zich voorgedaan in de presentatie 

hiervan? En wat zegt dit over de manier waarop het Verzetsmuseum omgaat met de 

herinnering aan de Tweede Wereldoorlog? 

 

4.1. De geschiedenis van het Verzetsmuseum 

Op 24 april 1984 werd de eerste vergadering gehouden van het aankomende bestuur van de 

stichting die tot doel had ‘de oprichting en instandhouding van een museum gewijd aan verzet 

tegen nationaalsocialisme en fascisme’.213 Het initiatief tot de oprichting van de stichting 

kwam van oud-verzetsmensen, die ongerust waren over de toenemende populariteit van 

extreemrechtse groeperingen in de samenleving. Ze hadden zich ten doel gesteld om te 

vertellen wat er in de oorlog was gebeurd en vooral een waarschuwing te geven voor de 

toekomst.214 Het initiatief kwam tot stand in de vierde fase van de herinneringscultuur van de 

oorlog, waarbij er steeds meer interesse was voor persoonlijke herinneringen. De interesse in 

de oorlog van voornamelijk het onderwijs was erg groot, getuige het grote aantal scholieren 

                                                           
212 J.F. Wolf, voorzitter Stichting Verzetsmuseum, tijdens de opening van het museum in het WTC te 
Amsterdam op 19 november 1985. 
213 L. van der Horst, Het Verzetsmuseum Amsterdam (Amsterdam 2007) 179. 
214 Van der Horst, Het Verzetsmuseum Amsterdam, 180. 
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dat de verzetstentoonstelling 1933-19nu bezocht in het Paleis op de Dam.215 Ook werd in deze 

periode de Commissie Jeugdvoorlichting opgericht door de Stichting Samenwerkend Verzet, 

waardoor de boodschap van de oud-verzetsmensen kon worden doorgegeven.216 Deze 

tentoonstelling vormde dan ook het startpunt van de oprichting van het Verzetsmuseum, 

aangezien de grote interesse in de oorlog duidelijk werd. Hierop werden drie grondslagen 

geformuleerd die de stichting van het museum rechtvaardigden. Ten eerste werd gewezen op 

de grote belangstelling voor bovenstaande tentoonstelling. Ten tweede werd gesproken over 

een ‘renaissance van betrokkenheid van nieuwe generaties’, waarbij het museum zou kunnen 

aansluiten. Ten derde werd een gebrek aan historisch besef geconstateerd, waardoor 

actualisering van het oorlogsverleden noodzakelijk was.217 Actualisering van het 

oorlogsverleden was nodig in de vierde fase van de herinneringscultuur, om ‘fossilering’ 

hiervan tegen te gaan. Uit deze motieven blijkt dat het museum er vooral op gericht moest zijn 

om een brug te vormen tussen heden en verleden, om zodoende de huidige generatie besef 

over de oorlog bij te brengen. Deze motieven vonden hun uiteindelijke weerslag dan ook in 

het eerste artikel van de statuten van de Stichting: 

 ‘Het vestigen en beheren van het Verzetsmuseum Amsterdam met als doel de strijd 
 tegen fascisme en racisme in de jaren van het nationaal-socialisme te belichten. Het 
 museum verschaft kennis over het verzet in de Tweede Wereldoorlog, met name over 
 het Amsterdams verzet met zijn vertakkingen in de regio. Tevens is het museum 
 herkennings- en bezinningspunt voor allen die deze periode hebben meegemaakt, 
 alsook voor jongeren en de zogenaamde tweede generatie, die vandaag nog de 
 gevolgen van de oorlog ondervinden. Naast een permanente tentoonstelling, die het 
 verzet in beeld brengt, zijn er wisselende exposities, waarbij actuele 
 tijdsverschijnselen als discriminatie en racisme worden getoetst aan gebeurtenissen in 
 de jaren ’40-‘ 45.’ 

 

 Nadat besloten was tot de oprichting van een museum over het verzet, werd er naarstig 

gezocht naar een geschikte locatie. Deze werd gevonden in de voormalige synagoge in de 

Lekstraat in de Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid. Het pand, dat stamde uit 1937 en door 

Abraham Elzas (1907-1995) was ontworpen, was te duur geworden voor de joodse gemeente 

                                                           
215 In totaal bezochten 60.000 mensen deze tentoonstelling, zie: IJzerman, Verzetsmuseum Amsterdam, 3. 
216 Van der Horst, Het Verzetsmuseum Amsterdam, 180-181; Caspers, De geschiedenis van Stichting 
Samenwerkend Verzet 1940-1945, 35-43. 
217 IJzerman, Verzetsmuseum Amsterdam, 3; Deze motieven werden nog eens onderstreept door de toespraak van 
bestuurslid Mies Bouwhuys bij het begin van de bouw: ‘Het kan geen kijken zijn naar wat er toen is gebeurd, 
maar het moet kijken zijn naar wat hier en nu in de wereld gaande is.’, zie: Ibidem, 8. 



 45

en deze wilde het pand dan ook laten slopen. De Amsterdamse gemeente wilde het gebouw, 

dat gebouwd was in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid, juist behouden en besloot  

het, met instemming van de joodse gemeente, aan de stichting van het Verzetsmuseum te 

verhuren.218 De collectievorming 

en – presentatie was in handen 

van de historicus Karel Margry 

en de vormgevers Pieter 

Hildering en Marten 

Rozenbeek.219 Opvallend is dat 

de collectievorming pas tot stand 

kwam na de stichting van het 

museum. Normaliter geeft men 

een museum vorm rondom een 

verworven collectie, maar in het 

geval van het Verzetsmuseum  

werden eerst de grondslagen 

geformuleerd. De collectie werd 

verkregen door middel van advertenties in kranten, waarin werd opgeroepen om spullen uit de 

oorlog ter beschikking te stellen.220 Op 19 november 1985 werd het museum dan ook officieel 

geopend door Prins Bernhard. Tijdens de opening benadrukte burgemeester Van Thijn in zijn 

openingsrede de noodzaak van het vastleggen van authentieke getuigenissen over de oorlog, 

zolang dit nog mogelijk was.221 Hiermee verwoordde hij de ‘vijf-voor-twaalf-gedachte’ dat de 

oorlogsgeneratie dreigde te verdwijnen. Deze gedachte speelde in de vierde en vijfde fase van 

de herinneringscultuur een grote rol en dit uitte zich onder meer in het opslaan van 

herinneringen van ooggetuigen van de oorlog. In 1990 kreeg het museum erkenning van de 

                                                           
218 Van der Horst, Het Verzetsmuseum Amsterdam, 181; De gemeente wilde in de eerste instantie de synagoge 
als monument erkennen, maar hierdoor zou de joodse gemeenschap geen zeggenschap meer krijgen over het 
gebruik hiervan, zie: IJzerman, Verzetsmuseum Amsterdam, 5. 
219 Margry deed inspiratie en kennis op voor het museum tijdens een bezoek aan het oorlogsmuseum in Tel Aviv, 
zie: IJzerman, Verzetsmuseum Amsterdam, 12. 
220 Het museum kreeg in de eerste instantie vooral bon- en stamkaarten toegestuurd, maar ook bijzondere 
voorwerpen met betrekking tot de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister, zie: IJzerman, 
Verzetsmuseum Amsterdam, 14 L. van der Horst, Verstopt, vervalst, verzameld: de collectie van het 
Verzetsmuseum Amsterdam (Zutphen 1995) 9; Van der Horst wijst er hierbij terecht op dat de collectie van het 
Verzetsmuseum vooral het karakter van een archiefcollectie heeft en niet zozeer van een museumcollectie, zie: 
Van der Horst, Verstopt, vervalst, verzameld: 11. 
221 Van der Horst, Het Verzetsmuseum Amsterdam, 182; IJzerman, Verzetsmuseum Amsterdam, 16. 

Figuur 1 – Het voormalig Verzetsmuseum aan de Lekstraat 
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Rijksoverheid als ‘een van de vijf museale instellingen over de Tweede Wereldoorlog van 

nationale betekenis.’222 

De institutionalisering van de oorlogsherinnering 

door middel van het Verzetsmuseum zorgde voor 

een grote toevoer van persoonlijke spullen en 

verhalen van mensen. Hierdoor ontstonden er al 

snel problemen voor het museum.223 Zo waren de 

kantoren en wisselexpositieruimtes te klein, 

konden er op 4 en 5 mei geen grote groepen 

worden ontvangen en was de ligging bovendien 

ongunstig voor toeristen. De toenemende interesse 

in de oorlog in de jaren negentig uitte zich in een 

discussie over financiële zaken, zoals financiële 

compensatie voor oorlogsslachtoffers (Het 

Gebaar). In de jaren negentig, in de vijfde fase van  

de herinneringscultuur van de oorlog, nam de 

interesse in de lotgevallen van minderheden als 

dwangarbeiders, Roma en Sinti sterk toe. Ter 

(symbolische) compensatie voor hun leed werd 

Het Gebaar verstrekt, als teken van erkenning. 

Hierdoor kwam er ook geld beschikbaar om 

culturele en educatieve instellingen te 

stimuleren die zich bezighielden met de oorlog, 

zoals het Verzetsmuseum.224
  

Figuur 3- Het gebouw Plancius 

 

                                                           
222 Als gevolg hiervan kon het aantal betaalde werknemers worden uitgebreid, zie: Van der Horst, Het 
Verzetsmuseum Amsterdam, 183. 
223 De akoestiek van het gebouw was slecht en het klimaat had een negatief effect op de objecten, zie: IJzerman, 
Verzetsmuseum Amsterdam, 19-20. 
224 Van der Horst, Het Verzetsmuseum Amsterdam, 184-185. 

Figuur 2 – Vaste opstelling in het voormalige 
Verzetsmuseum 
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Door deze financiële steun kon het Verzetsmuseum op zoek naar een nieuwe locatie, 

die ze in 1997 vonden op de huidige locatie, het gebouw Plancius.225 De omgeving van het 

gebouw was verbonden met verschillende plaatsen van herinnering aan de oorlog. Ten eerste 

grenst het gebouw aan de voormalige ‘Jodenhoek’, die door de bezetter als zodanig werd 

bestempeld. Daarnaast bevindt zich vlakbij de Hollandsche Schouwburg, die er vanaf 1942 

toe diende om joden door te voeren naar de kampen.  

Ten derde bevindt zich schuin tegenover het gebouw het voormalige Amsterdamse 

bevolkingsregister, waar in maart 1943 een aanslag op was gepleegd.226 In 1997 werd de 

begane grond en een deel van de eerste verdieping gekocht, waardoor de nieuwe 

expositieruimte twee keer zo groot werd als de oude ruimte. Op 28 april 1999 werd het 

nieuwe museum geopend door Prins Bernhard, die toen de beschermheer van het museum 

was.227 Het Verzetsmuseum heeft hierna verschillende wijzigingen in de vaste collectie 

ondergaan, evenals een groot aantal wisselexposities. De bekroning op het werk kwam in 

2002, toen het museum door het Historisch Nieuwsblad werd uitgeroepen tot het beste 

historische museum van Nederland.228 Bij de beoordeling was gekeken naar praktische zaken, 

zoals de klantvriendelijkheid en de veiligheid. Er is echter ook gekeken naar het verhaal van 

het museum: ‘Het verhaal wordt aangrijpend, maar zeker niet moralistisch verteld’.229  

 

4.2 De vaste expositie 

De vaste expositie heeft na de verhuizing van de synagoge naar de huidige locatie een aantal 

veranderingen ondergaan. Op welke manier wordt de collectie van het museum in de vaste 

expositie getoond? En welke veranderingen hebben zich in de loop der tijd voorgedaan in de 

samenstelling van de vaste expositie? 

                                                           
225 Het gebouw Plancius was het sociëteitsgebouw van de joodse zangvereniging ‘Oefening Baart Kunst’ (1875-
1876). In 1913 maakte de nieuwe eigenaar er een taxigarage van en ook tijdens de oorlog stalden de Duitsers 
hier hun auto’s. Tot in de jaren negentig was het gebouw in gebruik als een garage voor de Verkeerspolitie, zie: 
Van der Horst, Het Verzetsmuseum Amsterdam, 9-10. 
226 Ibidem, 11-12. 
227 Ibidem, 186. 
228 Ibidem, 186; ‘Verzetsmuseum kreeg een 9 van het Historisch Nieuwsblad’, Verzetsmuseum Nieuwsbrief  3 
(oktober 2002). 
229 Smits, F., ‘De Grote Museum Test’, 
http://www.historischnieuwsblad.nl/52A9BD590ee5225F90iky1A74EA0/hn/nl/162/artikel/5923/De_Grote_Mus
eum_Test.html, datum laatste wijziging onbekend, bezocht op 10 juni 2010. 
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 De vaste expositie in de voormalige synagoge was thematisch vormgegeven, aan de 

hand van thema’s als ‘Klein verzet’, ‘De illegale pers’, ‘Vervalsingen’, ‘Spionage’ en 

‘Propaganda’.230 De verschillende thema’s waren gericht op het vertellen van het verhaal van 

het verzet en beperkten zich tot de periode 1940-1945. Hierbij dient erop gewezen te worden 

dat Margry de geschiedenis van het verzet ontmythologiseerde, dat wil zeggen dat hij er in de 

vaste expositie op wees dat ‘The majority chose to show its attitude in a less spectacular 

manner.’231 Dit aspect komt ook naar voren in de bespreking van de motieven die men had om 

in het verzet te gaan, want naast politieke, humanistische en religieuze motieven werd ook de 

nadruk gelegd op de rol van het toeval.232 In de vaste expositie kwam de pluriformiteit van het 

verzet goed tot zijn recht, met aandacht voor onder meer de grote verzetsorganisaties, maar 

ook voor het verzet van kunstenaars, artsen en studenten.233 Opvallend is dat het sluitstuk van 

de expositie gevormd werd door een morele boodschap voor de toekomst, waarbij er de 

nadruk op werd gelegd te waken voor onverschilligheid.234 Dit kenmerkte de vierde en vijfde 

fase van de herinneringscultuur van de oorlog, waar – om ‘fossilering’ van het 

oorlogsverleden tegen te gaan – een waarschuwing werd afgegeven aan jongere generaties. In 

de loop der jaren heeft, op enkele conserveringswerkzaamheden na, de vaste expositie geen 

grote veranderingen ondergaan. De uitbreiding van het thema ‘Illegale pers’met onder meer 

materiaal uit de Parooldrukkerij van de familie Jessen en Hoogendoorn vormde de enige 

belangrijke uitbreiding.235 

 In het gebouw Plancius, waar het Verzetsmuseum sinds 1999 gehuisvest is, richt de 

vaste expositie zich niet meer alleen op het verzet. Er wordt namelijk geprobeerd een verband 

te leggen tussen de periode van de oorlog en het verzet, waardoor het verzet in zijn historische 

context wordt geplaatst. Bovendien laat het museum zien dat: ‘(…) slechts een klein deel van 

de bevolking actief was en dat het verzet zich geleidelijk heeft ontwikkeld.’236 Van der Horst 

merkt hier later zelfs over op: ‘Het museum geeft geen representatief overzicht van de 

belangrijkste personen en gebeurtenissen in het verzet, maar maakt duidelijk hoe allerlei 

                                                           
230 Voor een volledig overzicht van de vaste opstelling in de synagoge, zie: L. van der Horst, Verstopt, vervalst, 
verzameld: de collectie van het Verzetsmuseum Amsterdam (Zutphen 1995) 15-110. 
231 K. Margry, Museum of the Dutch Resistance : texts of permanent exhibition (Amsterdam 1987) 4; W. van 
Leur, Verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog : ik neem het niet! (Amsterdam 1992) 4. 
232 Van Leur, Verzet in Nederland, 8. 
233 Voor een overzicht van de verschillende vormen van verzet waaraan aandacht werd besteed in de eerste vaste 
expositie, zie: Van Leur, Verzet in Nederland , 9-33. 
234 Ibidem, 33. 
235 W. van Leur, ‘10 jaar Verzetsmuseum’, Verzetsmuseumbulletin 2 (oktober / november 1995). 
236 Van der Horst, Het Verzetsmuseum Amsterdam, 13. 
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Nederlanders op de bezetting hebben gereageerd.’237 Hiermee wordt getracht het beeld van 

‘goed’ versus ‘fout’ te doorbreken, hetgeen ook terugkomt in de vormgeving. De 

medewerkers van Ars Longa, de vormgevers van de vaste expositie, stellen dat ze door middel 

van kleurgebruik de complexiteit van deze periode hebben willen benadrukken.238 Het zwart-

wit denken over de oorlog wordt op deze manier dan ook letterlijk doorbroken.239 

 Het museum, dat verhaalt over de bezettingstijd en de bevrijding, is opgedeeld in vier 

periodes. Het begin van deze periodes wordt geflankeerd door baniers met informatie, waarop 

de oorlog in een internationale context wordt geplaatst. Deze periodes vormen de hoofdroute 

van het museum, terwijl de zijkabinetten een indruk geven van specifieke groepen en thema’s. 

Tijdens de route liggen verschillende klappers met persoonlijke verhalen van mensen die de 

oorlog hebben meegemaakt. 

 

 

                                                           
237 Van der Horst, Het Verzetsmuseum Amsterdam, 15. 
238 ‘Werken aan het nieuwe museum’, Verzetsmuseum Nieuwsbrief 1 (januari / februari 1999). 
239 Dit wordt bevestigd door Joke Bosch, medewerkster PR en voorlichting. Het verhaal van het museum is 
volgens haar genuanceerd en ontkracht het traditionele zwart-wit denken, zie: ‘Werken in het nieuwe museum’, 
Verzetsmuseum Nieuwsbrief 2 (april/ mei 1999). 
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Figuur 4 – De routing door het huidige Verzetsmuseum 
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4.2.1 Nederland in de jaren dertig 

 

Figuur 5 – Nederland in de jaren dertig 

De eerste periode die aandacht krijgt is de periode die voorafgaat aan de Duitse inval in 

Nederland. Deze opstelling over de jaren dertig vormt een proloog op de rest van de 

tentoonstelling en dient dan ook als startpunt. De bezoeker maakt kennis met de vier zuilen 

die de vooroorlogse samenleving in balans hielden: de katholieken, de protestanten, de 

socialisten en de liberalen. In de verschillende vitrines zijn objecten ten toon gesteld om de 

specifieke identiteit van de zuilen te benadrukken, zoals een portret van Thorbecke 

(liberalen), een rozenkrans (katholieken), een portret van Kuyper (protestanten) en een versie 

van Das Kapital (socialisten). Naast de versnippering van de maatschappij in de jaren dertig 

wordt ook de eensgezindheid getoond van het Nederlandse volk, door bijvoorbeeld 

gezagsgetrouwheid, de strijd tegen het water en de trots voor het nationale voetbalelftal.240 

               

4.2.2 Duitsland verovert Europa (mei 1940-februari 1941) 

Het eerste gedeelte van de vaste opstelling begint met de inval van de Duitsers in Nederland 

in mei 1940. Hier wordt voornamelijk getoond wat het effect is van de Duitse inval op het 

dagelijks leven van de Nederlanders. Om dit effect inzichtelijk te maken is deze periode aan 

de hand van vier dilemma’s vormgegeven, die vergezeld gaan van persoonlijke getuigenissen. 

Bij het dilemma ‘Aanblijven?’ is het bijvoorbeeld de vraag of een burgemeester zijn functie 

                                                           
240 Van der Horst, Het Verzetsmuseum Amsterdam, 19. 
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moet neerleggen, wanneer het gevaar bestaat dat een NSB-er deze dan zal overnemen.241 Bij 

het dilemma ‘Aanpassen?’ wordt duidelijk dat het dagelijks leven in deze periode zijn 

normale gang bleef gaan. ‘Samenwerken?’ toont de vraag of het geoorloofd was om met de 

bezetter samen te werken, zoals de NSB voorstond. Ook de Nederlandse Unie, die zich tegen 

de NSB en het oude partijenstelsel keerde, zocht toenadering tot de bezetter. Ten slotte toont 

‘Registeren?’ de verhalen van verschillende mensen, die al dan niet besloten om in oktober 

1940 de Ariërverklaring te tekenen.242 Het eerste tijdvak van de oorlog eindigt met een 

belangrijk keerpunt in de vorm van de Februaristaking, welke in een zijkabinet met 

persoonlijke verhalen wordt geïllustreerd.243 

 

Figuur 6 – Samenwerken? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
241 Van der Horst, Het Verzetsmuseum Amsterdam, 25-26. 
242 Ibidem, 31-36. 
243 Ibidem, 40-43. 
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4.2.3 Duitse opmars stagneert (maart 1941-april 1943) 

Het eerste dilemma dat in deze 

periode naar voren komt, is 

‘Boycotten?’. De katholieke en 

protestantse vakbonden kwamen in 

1941 onder leiding van de Duitse 

bezetter te staan. De kerken riepen 

hierna op om het lidmaatschap van 

deze vakbonden op te zeggen, waarna 

slechts 5% lid bleef. Ook de door de 

Duitsers ingestelde Kultuurkamer 

komt hier aan de orde, waarbij de 

keuze zich al dan niet aan te sluiten 

hierbij wordt geïllustreerd aan de hand 

van persoonlijke verhalen.244 Een tweede dilemma dat de sfeer in deze periode inzichtelijk 

maakt, is de vraag ‘Helpen?’. Verschillende persoonlijke getuigenissen maken inzichtelijk dat 

het helpen van onderduikers de nodige overwegingen met zich meebracht. Zo vertelt Truus 

van der Zwang dat ze niet ‘flink’ was en onderduikers niet heeft geholpen, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Miep Roestenburg.245 In de zijkabinetten is onder meer aandacht voor de 

nationaal-socialistische ideologie, het verzet van de kerken, de invoering van 

persoonsbewijzen en rantsoenbonnen in 1941 en ten slotte de tewerkstelling en deportaties 

van joden. 

 

4.2.4 De oorlogskansen keren (mei 1943-mei 1944) 

In deze periode, waarin de Duitsers werden teruggedreven bij Stalingrad en de Totalkrieg 

werd uitgeroepen door Goebbels, kreeg de oorlog steeds meer invloed op het dagelijks leven 

in Nederland. Dit is te zien aan de verschillende (morele) vragen die in dit gedeelte gesteld 

worden. Allereerst wordt de vraag ‘Staken?’ gesteld, waarbij de April-meistaking (ook wel de 

Melkstaking genoemd) door middel van persoonlijke getuigenissen wordt getoond.246 De 

                                                           
244 Van der Horst, Het Verzetsmuseum Amsterdam, 51-52. 
245 Ibidem, 59-60. 
246 Ibidem, 66. 

Figuur 7 –Zuil met propaganda-affiches 
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volgende vraag betreft het ‘Inleveren?’ van radio’s. 80% van de radio’s werden ingeleverd, 

maar het museum toont ook dat er verschillende manieren waren om alsnog het populaire 

Radio Oranje te beluisteren.247 

 

Figuur 8  – De Melkstaking 

De derde morele kwestie die wordt gesteld aan de bezoeker is de vraag of men zich zal 

‘Melden?’. In mei 1943 moesten alle mannen tussen de 18 en 35 jaar zich melden om te werk 

worden gesteld in Duitsland.248 De vierde vraag toont de groei van het verzet in Nederland, 

want hier wordt de vraag ‘Verzet?’ gesteld. In een zijkabinet worden de verschillende 

manieren van verzet getoond en geïllustreerd aan de hand van persoonlijke getuigenissen van 

bekende, zoals Hannie Schaft, en minder bekende verzetsmensen. Zo wordt in het zijkabinet 

aandacht besteed aan de hulp aan onderduikers door de LO en de LKP, de groei van de 

illegale pers en het gewapend verzet. De verhalen tonen dat niet iedereen zich bewust aansloot 

bij het verzet; toeval speelde een grote rol.249 De groep van de Engelandvaarders neemt een 

aparte plaats in binnen het verhaal en wordt dan ook in een zijkabinet uitgelicht.250 

 Een vijfde dilemma deed zich voor bij de studenten in de oorlog, toen ze begin 1943 

de loyaliteitsverklaring moesten tekenen. Dit betekende dat ze geen acties zouden 

ondernemen die de bezettende macht schade zou berokkenen. De sectie ‘Tekenen?’ vertelt dat 

86% van de studenten deze verklaring niet tekende - onder wie Hannie Schaft - en dat het 

                                                           
247 Van der Horst, Het Verzetsmuseum Amsterdam, 71. 
248 In 1944 werd zelfs de totale Arbeitseinsatz afgekondigd, waarna alle mannen tussen de 16 en 60 jaar zich 
moesten melden, zie: Ibidem, 72. 
249 Ibidem, 74-76, 84-85, 90-94. 
250 Ibidem, 80-83. 
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studentenverzet een eigen karakter kreeg.251 De laatste kwestie die wordt getoond betreft de 

vraag ‘Blijven produceren?’, aangezien het grootste gedeelte van deze productie gebruikt 

werd om de Duitse oorlogseconomie te ondersteunen.252 

 

4.2.5 Duitsers teruggedreven (juni 1944-mei 1945) 

De laatste sectie van de vaste opstelling toont de laatste maanden van de oorlog in Nederland.  

Hierbij is onder meer 

aandacht voor de hoop op 

een snelle bevrijding na D-

Day op 6 juni 1944, dat op 

5 september 1944 tot uiting 

kwam in Dolle Dinsdag.253 

Twee grote gebeurtenissen 

in deze periode die sterk 

met elkaar samenhangen, 

de Spoorwegstaking en de 

Hongerwinter, krijgen 

aandacht in een 

zijkabinet.254  

 

Figuur 9 – De bevrijding 

De ontwikkeling van het verzet en dan in het bijzonder de radicalisering hiervan, wordt 

getoond in het gedeelte ‘Verzet in de laatste fase’. Het opzetten van fietskoeriersdiensten en 

de oprichting van de BS zijn enkele van de vele gebeurtenissen in deze sectie.255 Ten slotte is 

er een kleurrijke haag van vlaggen en objecten die de sfeer van de bevrijding oproepen. 

Hierbij is echter ook aandacht voor de geringe aandacht die er bestond voor de terugkeer en 

de lotgevallen van repatrianten en joden.256 

                                                           
251 Van der Horst, Het Verzetsmuseum Amsterdam, 77. 
252 Ibidem, 78. 
253 Ibidem, 102. 
254 Ibidem, 103-105. 
255 Ibidem, 109-113. 
256 Ibidem, 118. 
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4.2.6 Het Nederlandse Koloniale Rijk 

Sinds 2005 herbergt het Verzetsmuseum een apart gedeelte over de geschiedenis van 

Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze sectie kent dezelfde chronologische 

indeling als de vaste expositie, waarbij aandacht is voor verschillende thema’s, zoals: 

Voorbereiding op de oorlog, Verzet, Het leven in de kampen, Bevrijding en Bersiap en Naar 

Nederland.257 

 

Figuur 10 – De afdeling Nederlands-Indië 

 

4.3 Het collectieplan 

De statuten van de Stichting Verzetsmuseum werden opgesteld alvorens een collectie was 

verworven. Bij de vorming van deze collectie werden drie richtlijnen gehanteerd. Ten eerste 

werd alleen materiaal aangenomen dat rechtstreeks betrekking had op het verzet in Nederland 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ten tweede werd vooral museaal, interessant beeldmateriaal 

verzameld. Dit betekent dat het materiaal visueel aantrekkelijk moet zijn voor de bezoeker. 

Ten derde werd ernaar gestreefd om de achtergrondinformatie van het voorwerp te 

                                                           
257 Van der Horst, Het Verzetsmuseum Amsterdam, 7. 
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verzamelen, om op deze manier het voorwerp in de juiste context te plaatsen.258 Het vergaren 

van achtergrondinformatie komt naar voren in de persoonlijke getuigenissen die gepaard gaan 

met de tentoongestelde voorwerpen en documenten. 

 

4.4 De multimediatour 

De multimediatour vormt een integraal onderdeel van de vaste expositie in het gebouw 

Plancius. Er zijn twee varianten van deze tour, een voor kinderen en een voor de reguliere 

bezoeker. 

 De multimediatour voor kinderen, getiteld Keuzes maken – Aanpassen, meedoen of 

verzetten?, gaat over vier mensen. Ten eerste is er Wim, de zoon van een NSB-er die 

gekoppeld is aan het thema ‘Meedoen’. Tijdens zijn route krijgt de bezoeker verschillende 

vragen over de NSB, bijvoorbeeld: ‘Vind jij dat NSB-ers landverraders zijn?’. De mogelijke 

antwoorden zijn ‘Ja’, ‘Nee’, ‘Sommigen wel’, en ‘Kan ik niet zeggen, want ik weet er te 

weinig van’. Door een interactieve discussie tussen de aanklager en de verdediger van een 

NSB-er, wordt de bezoeker gevraagd met wie hij het eens is en wordt ook de complexiteit van 

de zaak duidelijk gemaakt. Bij het eindoordeel wordt dan ook de vraag gesteld: ‘Moeten 

NSB-ers worden gestraft?’. De mogelijke antwoorden zijn: ‘Ja, het zijn landverraders en ze 

moeten gestraft’, ‘Ja, het zijn landverraders maar alleen NSB-ers die zelf erge dingen hebben 

gedaan verdienen straf’, ‘Nee, het zijn geen landverraders, ze hadden alleen een andere 

mening’, en ten slotte ‘Ik weet het niet’. Bezoekers krijgen op deze manier inzicht in de 

complexiteit van de oorlog en daarom zijn de antwoorden ook genuanceerd van aard. 

Daarnaast is er Truus: zij kiest voor de strategie ‘Aanpassen’. Ze staat symbool voor 

de houding van de meerderheid van de bevolking tijdens de oorlog. Zo durft ze het joodse 

buurmeisje niet mee te nemen naar Artis en durft ze geen speldjes met OZO (Oranje Zal 

Overwinnen) te dragen. Ze luistert waarschijnlijk wel naar Radio Oranje, omdat dit een 

minder gevaarlijke vorm van verzet is. De morele eindvraag die de bezoeker wordt gesteld, is: 

‘Zou jij moediger geweest zijn dan Truus?’. De mogelijke antwoorden zijn: Ik denk dat ik 

‘ongeveer hetzelfde zou hebben gedaan’, ‘moediger zou zijn’, ‘ik weet het niet’. De joodse 

Heinz is gekoppeld aan de kwestie ‘Onderduiken’, waarbij zijn zus Eva spreekt over haar 

                                                           
258 Van der Horst, Verstopt, vervalst, verzameld, 11-12; Voor een uitgebreide uitleg over het verzamelbeleid van 
het Verzetsmuseum, zie: L. van der Horst, Collectieplan Verzetsmuseum Amsterdam (Amsterdam 2005). 
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broer. Ook hier wordt de bezoeker morele vragen gesteld met betrekking tot het helpen 

onderduiken van joden, zoals: ‘Hoe zou je reageren, denk je?’. De mogelijke antwoorden zijn: 

‘Oké, je moet mensen die gevaar lopen helpen’, ‘Nee, mij niet gezien, veel te gevaarlijk’, en 

‘Ik weet het niet’. De kunstenaar Gerrit is ten slotte degene die de morele kwestie ‘Verzetten’ 

illustreert. Naast verschillende vragen over het wel of niet deelnemen aan het verzet wordt ten 

slotte de vraag gesteld: ‘Heeft Gerrit de goede keuze gemaakt?’. De mogelijke antwoorden 

zijn: ‘Nee, als vader mag je zulke risico’s niet nemen’, ‘Ja, het verzet tegen de Duitsers was 

erg belangrijk’, en ‘Ik weet het niet’.259 

 De multimediatour voor kinderen wordt aangevuld met de vragenlijst Op onderzoek in 

het Verzetsmuseum. Naast verschillende feitelijke vragen over de oorlog en het verzet, worden 

de kinderen een aantal morele vragen gesteld. Over het dragen van speldjes van het 

Koningshuis wordt gevraagd: ‘Stel je voor, het is 1940 en Nederland is bezet. Zou jij 

bijvoorbeeld zo’n speldje op je jas dragen?’.260 Over het ontduiken van de Arbeitseinsatz 

wordt gevraagd ‘Wat zou jij doen?’. Hierbij zijn er drie antwoorden mogelijk: ‘Ik zou 

onderduiken en niet in Duitsland gaan werken’, ‘Ik zou naar Duitsland gaan. Als je niet gaat 

en wordt gepakt, heb je een veel groter probleem’, en ‘Ik weet het niet’.261 Een andere morele 

kwestie die aan de orde komt is de hulp aan onderduikers. De vraag die wordt gesteld is: ‘Zou 

jij iemand helpen?’. De mogelijke antwoorden zijn: ‘Ja, natuurlijk!’, ‘Ja, maar alleen iemand 

die ik ken’, ‘Nee, veel te gevaarlijk’, en ‘Dat weet ik niet’.262 Deze (morele) vragen komen 

ook voor in de multimediatour voor de gewone bezoeker. 

 

4.5 De wisselexposities 

Het voert hier te ver om de vele wisseltentoonstellingen van het Verzetsmuseum te bespreken, 

maar een aantal van deze kunnen inzicht verschaffen in de manier waarop het museum 

omgaat met de herinnering aan de oorlog. Verschillende tentoonstellingen hebben het werk 

van fotografen en tekenaars getoond en zullen hier buiten beschouwing worden gelaten, 

aangezien deze exposities rondom het aanwezige materiaal waren vormgegeven. Wat 

                                                           
259 ‘Een spannende multimediatour – Keuzes maken’, 
http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/bezoekersinfo/pda_tour,kindertoer, datum laatste wijziging 
onbekend, bezocht 24 mei 2010. 
260 Leven en verzet in bezet Nederland – 1940-1945 – Op onderzoek in het Verzetsmuseum (Amsterdam 2006) 3. 
261 Leven en verzet in bezet Nederland, 6. 
262 Ibidem, 6. 
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vertellen de verschillende wisselexposities over de omgang van het Verzetsmuseum met de 

herinnering aan de oorlog? 

 De tentoonstelling Heden geen college (1990) gaf een brede kijk op de verzetsacties 

van studenten en specifieke groepen. Hierbij kwam ook de verwevenheid met het algemene 

verzet tot uitdrukking. De tentoonstelling diende aansluiting te vinden bij het actuele, 

groeiende verzet van studenten tegen onderdrukking in de jaren zeventig en tachtig: ‘Die 

actuele verschijnselen zijn goed te spiegelen aan de Nederlandse geschiedenis van de 

bezettingsjaren’.263 

 In 1993 was het vijftig jaar geleden dat de April-meistaking plaatsvond. Vanwege het 

actuele karakter van de herdenking hiervan, schonk het Verzetsmuseum aandacht aan de 

staking door twaalf tentoonstellingen door het hele land te organiseren. Hiermee werd 

geprobeerd ‘de ten onrechte “vergeten” stakingen onder de aandacht te brengen’.264 

Belangrijk was dat de herinnering aan deze staking altijd in de schaduw had gestaan van de 

Februaristaking. Laatstgenoemde kende namelijk een sterk politiek karakter, aangezien 

verschillende groepering aanspraak maakten op de herdenking van deze staking. Ook het 

vijftigjarig jubileum van het dagblad Trouw vormde aanleiding voor een tentoonstelling: 

Gezagsgetrouw?265 

 De jubileumtentoonstelling ‘…en dan dáár de grens over’ – ontsnappingslijnen 1940-

1945 (1994) verdient hier aandacht. In deze tentoonstelling werd de samenwerking tussen het 

Belgische, Franse en Nederlandse verzet belicht. Hiertoe werd er een Brussels contactcafé 

nagebouwd, evenals een trein naar Parijs en een barak uit een Zwitsers kamp. Op deze manier 

werden voor het eerst het internationale elementen in het museum geïntegreerd.266 

 De tentoonstelling Wereldoorlog in de West: Suriname, de Nederlandse Antillen en 

Aruba, 1940-1945 (2004) bouwde dit internationale element verder uit en was erop gericht 

een: ‘Vergeten stuk geschiedenis over een groot deel van de hedendaagse Nederlandse 

                                                           
263 J. Bosch en L. van der Horst, Heden geen college : studentenverzet 40-45 (Amsterdam 1990) 3. 
264 L. van der Horst, April/mei '43 : de stakingen als keerpunt (Amsterdam 1993) 3; L. van der Horst, ‘De April/ 
Meistakingen in twaalf provincies’, in: Verzetsmuseumbulletin 1 (maart 1993) 10-11. 
265 Zie hiervoor de tentoonstellingscatalogus: R. Pottkamp en H. Vinckers, Gezagsgetrouw? : het illegale blad 
Trouw en de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers/de Landelijke Knokploegen (Amsterdam 1993). 

266 M. Davidzon, ‘Jubileumtentoonstelling over ontsnappingslijnen’, Verzetsmuseumbulletin 2 (november 1994) 
2-3. 



 60

bevolking’ inzichtelijk te maken.267 Net als bij de vaste expositie was ervoor gekozen om het 

verhaal te vertellen van het dagelijks leven en de invloed van de politiek-militaire 

ontwikkelingen van de oorlog in dit gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.268 

 

Figuur 11 – Wereldoorlog in de West 

 

4.6 Conclusie 

Sinds de stichting van het Verzetsmuseum in 1984 hebben zich verschillende veranderingen 

voorgedaan in de manier waarop het Verzetsmuseum is omgegaan met de herinnering aan de 

oorlog. De vaste expositie op de eerste locatie werd gekenmerkt door de nadruk op het verzet 

in de periode 1940-1945. Opvallend is het feit dat eerst de statuten van het museum werden 

opgesteld en dat daarna de collectie pas werd vormgegeven. De motieven om het museum op 

te richten, lagen in de toenemende interesse in persoonlijke herinneringen en de angst voor de 

groei van het rechtsextremisme. Deze factoren vormden heersende tendensen in de vierde en 

vijfde fase van de herinneringscultuur van de oorlog, waarbij actualisering van het 

oorlogsverleden plaatsvond. In de veertien jaar dat het museum was gehuisvest in de 

                                                           
267 L. van der Horst, Wereldoorlog in de West : Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba, 1940-1945 
(Hilversum 2004) 7. 
268 Van der Horst, Wereldoorlog in de West, 8; Verschillende aspecten werden in deze tentoonstelling belicht, 
zoals economie, dagelijks leven, defensie, medeleven en hulpacties en joodse vluchtelingen. 
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voormalige synagoge, vonden er nauwelijks veranderingen plaats in de vaste expositie, met 

uitzondering van de uitbreiding van de sectie ‘Illegale pers’. 

 Met de overgang naar het gebouw Plancius in 1999 vonden er een aantal 

veranderingen plaats in de vormgeving en inhoud van de vaste expositie. Ten eerste vond er 

chronologische verbreding plaats tot de jaren 1930-1950, waardoor ook de periode voor de 

oorlog en de terugkeer van mensen na de oorlog aandacht kreeg. Een meer fundamentele 

verandering kwam tot uiting in het feit dat er werd gekozen voor een chronologisch-

thematische indeling van de expositie, terwijl op de eerdere locatie was gekozen voor een 

meer thematische indeling. In de nieuwe indeling werd het verloop van de oorlog gevolgd en 

werden gebeurtenissen in Nederland in een internationale context geplaatst. Op deze manier 

werd duidelijk dat de oorlog tot 1943 nog nauwelijks invloed had op het dagelijks leven. Met 

de afgekondigde Arbeitseinsatz en de April-meistakingen nam het verzet echter toe en had de 

oorlog ook steeds meer invloed op het dagelijks leven. Hierdoor wordt duidelijk dat het verzet 

zich in de periode 1940-1943 nauwelijks ontwikkelde, omdat de oorlog nauwelijks effect had 

op het dagelijks leven van de ‘doorsnee’ Nederlander. Na 1943 vond er professionalisering en 

radicalisering van het verzet plaats, hetgeen in het museum wordt getoond in het zijkabinet 

over de LO/LKP en de sectie ‘Verzet in de laatste fase’. 

 Ten derde vond de aandacht voor voormalige overzeese Rijksdelen vanaf 2005 haar 

uiting in een sectie over voormalig Nederlands-Indië.269 Dit hangt nauw samen met de 

groeiende vraag om de herinneringscultuur aansluiting te laten vinden bij de 

identiteitsvorming van ‘nieuwe’ Nederlanders, hetgeen een kenmerk is van de zesde fase van 

de herinneringscultuur. Door de gevolgen van de oorlog in Nederland in verband te brengen 

met de overzeese gebieden – door middel van global history -, wordt een gemeenschappelijke 

identiteit gecreëerd op basis van gedeelde herinneringen en erfgoed. Een ander belangrijke 

verandering betreft het karakter van de vaste expositie. Zowel in de multimediatour als in de 

vragenlijst voor kinderen komen verschillende morele vragen voor met de strekking ‘Wat zou 

jij doen?’. Ook de geprojecteerde morele kwesties, zoals ‘Tekenen?’, ‘Verzet?’ en ‘Helpen?’ 

doen een beroep op het morele besef van de bezoeker en zetten hem aan het denken over zijn 

eigen handelen. 

                                                           
269 Hiernaast wijst Wilma van Leur op andere veranderingen in de vaste expositie, zoals de nieuwe gelaagdheid 
van informatie, het evocatieve karakter van de decors en de belichting van verschillende aspecten, zoals 
collaboratie, zie: ‘Een nieuwe vaste tentoonstelling’, Verzetsmuseumbulletin 2 (november 1997) 2-4. 
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 Deze morele kwesties worden in de context van het dagelijks leven tijdens de oorlog 

geplaatst. Zoals ook op de website van het museum staat, gaat de vaste tentoonstelling niet 

over helden en schurken, maar over de invloed van de oorlog op het dagelijks leven van 

‘doorsnee’ Nederlanders.270 De aandacht voor ‘gewone’ mensen tijdens de oorlog, die door 

Van der Heijden ‘grijs’ en door anderen juist ‘veelkleurig’ worden genoemd, sluit aan bij de 

zesde fase van de herinneringscultuur. Dit toont het toegenomen inzicht in de complexiteit 

van het oorlogsverleden; het zwart-wit beeld van ‘goed’ versus ‘fout’ heeft plaatsgemaakt 

voor een meer genuanceerd beeld. In de multimediatour voor kinderen wordt dit beeld 

getoond door verschillende personen aan het woord te laten. Truus, die ervoor kiest zich aan 

te passen, staat hierbij symbool voor de houding van het grootste gedeelte van de bevolking. 

 Naast een geografische en chronologische verbreding van de vaste tentoonstelling is er 

bovendien sprake van actualisering van het oorlogsverleden. Deze actualisering komt niet 

zozeer naar voren in de vaste expositie, als wel in de verschillende wisseltentoonstellingen. In 

de statuten was dan ook vastgelegd dat de wisseltentoonstellingen aansluiting moesten vinden 

bij de actualiteit. Hierbij werd vaak aansluiting gezocht bij herdenkingen, zoals de herdenking 

van de April-meistakingen, en jubilea, zoals het vijftigjarig bestaan van Trouw. Ook de 

tentoonstelling Seizoen ’40-’45 – Voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog (2010) zocht 

duidelijk aansluiting bij de actualiteit van het Wereldkampioenschap voetbal in 2010. 

 Ten slotte moet er nog een noot worden geplaatst bij de opmerking in de flyer van het 

Verzetsmuseum. Hier staat namelijk dat er aandacht wordt besteed aan álle vormen van 

verzet. Dit is juist, aangezien het museum in de vaste expositie de pluriformiteit van het verzet 

naar voren brengt, zoals de grote verzetsorganisaties en het verzet van vrouwen. De nadruk 

ligt echter wel sterk op het verzet in en rondom Amsterdam, zoals Hannie Schaft (Haarlem) 

en de aanslag op het bevolkingsregister in de hoofdstad. Het museum sluit dan ook vooral aan 

bij de Amsterdamse identiteit, zoals ook in de statuten in 1984 was vastgelegd. 

 

 

 

                                                           
270 ‘De permanente tentoonstelling’, http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/exposities/permanent , datum 
laatste wijziging onbekend, bezocht 24 mei 2010. 
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5. Conclusie 

De Tweede Wereldoorlog spreekt tot op de dag van vandaag tot de verbeelding en speelt een 

rol in onder meer uitspraken van politici, in films en in musea. Het Verzetsmuseum in 

Amsterdam neemt een aparte plaats in tussen de verschillende oorlogsmusea in Nederland. In 

1947 gaf koningin Wilhelmina zelfs een devies aan de stad Amsterdam, dat nauw samenhing 

met het getoonde verzet tijdens de oorlog. Bij de bestudering van het Verzetsmuseum als 

hoeder van het erfgoed van het verzet, spelen twee vragen een rol. Ten eerste: op welke 

manier is de herinneringscultuur van de oorlog in de periode vanaf 1945 tot nu veranderd? 

Ten tweede: in hoeverre probeert het Verzetsmuseum in Amsterdam met zijn 

collectiepresentatie aan te sluiten bij deze herinneringscultuur van de oorlog? De uiteindelijke 

vraag die hiermee wordt beantwoord is op welke manier het Verzetsmuseum in Amsterdam 

als een plaats van herinnering geschiedenis, herinnering en erfgoed met elkaar verbindt. 

De herinneringscultuur van de oorlog wordt gekenmerkt door de ‘dynamiek van de 

herinnering’, dat een proces behelst van continue herinterpretatie van het erfgoed van de 

oorlog, hetgeen uiting vindt in onder meer films, herdenkingen en musea. Een meer 

fundamentele vraag die hierbij gesteld kan worden, is wat een dergelijke fasering kan 

bijdragen aan de bestudering van de herinneringscultuur van de oorlog? In principe vormt het 

faseren van een periode een kunstmatige constructie, die echter wel noodzakelijk is. Zo is de 

chronologie, eveneens een kunstmatige constructie, een essentieel ‘gereedschap’ om de 

geschiedenis te vatten. Op deze manier kan namelijk de structuur van een periode worden 

blootgelegd, waarbij duidelijk wordt welke veranderingen zich hierin hebben voorgedaan. Bij 

de fasering van de herinneringscultuur aan de oorlog is sprake van een heersende 

herinneringscultuur. Hierbij zijn niet alle herinneringen even dominant aanwezig, waardoor 

dissonante herinneringen later wel in het centrum van de herinneringscultuur kunnen komen 

te staan. Bovendien dient er bij het faseren van periodes op gewezen te worden dat fasen 

hybride van aard zijn en elkaar ook zeker kunnen overlappen.  

De eerste fase van de herinneringscultuur van de oorlog werd gekenmerkt door het 

zich richten op de Wederopbouw van het land en verdringing van het oorlogsverleden. Deze 

fase ging vanaf 1950 over een in fase waarbij nationale consensus over het verzet werd 

gecreëerd. Vanaf midden jaren zestig veranderde de herinnering opnieuw onder invloed van 

culturele en maatschappelijke veranderingen. De vierde fase begon met de inaugurele rede 

van Hans Blom in 1983, waarin hij de tegenstelling tussen ‘goed’ en ‘fout’ in de oorlog 
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nuanceerde. In 1990 zette de vijfde fase in, die door Mijnhardt echter niet als zodanig wordt 

beschouwd. Tijdens deze fase zette een verbreding van de herinneringscultuur in met thema’s 

als mensenrechten en discriminatie. Ten slotte brak vanaf 2001 de zesde fase van de 

herinneringscultuur aan, die zich in twee richtingen ontwikkelde. Enerzijds werd de 

tegenstelling ‘goed’ tegenover ‘fout’ scherp ter discussie gesteld in het werk van Van der 

Heijden. Daarnaast zorgde het perspectief van global history voor een nieuwe kijk op de 

oorlog. In deze laatste fase was de rol van ‘dirigenten van de herinnering’ niet meer aanwezig, 

zoals eerder door de regering, de jongere generatie en wetenschappers werd vervuld. Als 

gevolg van de door Cubitt gemunte turn to memory was er in de zesde fase sprake van nadruk 

op de waarde van herinneringen en erfgoed. Het ging hierbij om het construeren van een 

gezamenlijke identiteit van allochtone en autochtone Nederlanders, op basis van hun erfgoed 

van de oorlog. 

Het Verzetsmuseum in Amsterdam, opgericht in 1984, vond op een aantal manieren 

aansluiting bij de veranderende herinneringscultuur van de oorlog. De oprichting van het 

museum kwam voort uit een initiatief van oud-verzetsmensen die zich zorgen maakten over 

de groeiende populariteit van extreemrechtse bewegingen in de jaren tachtig. Bovendien werd 

naarstig gezocht naar een collectie voor het museum, aangezien er werd gevreesd dat het 

materiaal verloren zou gaan met het verdwijnen van de oorlogsgeneratie; de zogenaamde 

‘vijf-voor-twaalf-gedachte’. 

Met de verhuizing van het museum naar het gebouw Plancius in 1999, vonden er een 

aantal veranderingen plaats in de wijze waarop het museum omging met de herinnering aan 

de oorlog. Naast een geografische en een chronologische verbreding, werd op een meer 

fundamenteel niveau gekozen voor een chronologisch-thematische indeling van de vaste 

expositie. Hier zijn de twee bewegingen die zich in de zesde fase van de herinneringscultuur 

hebben voorgedaan, goed herkenbaar. Ten eerste ontstond het groeiende inzicht en de 

toenemende discussie over de complexiteit van de oorlog voor de ‘doorsnee’ Nederlander. 

Van der Heijden sprak met betrekking tot de houding van de ‘doorsnee’ Nederlander van 

‘grijs’, om de ondoorzichtigheid van diens handelen te benadrukken. Critici spraken liever 

van een ‘veelkleurig’ verleden, aangezien het idee ‘grijs’ het verzet volgens hen 

marginaliseerde. Het Verzetsmuseum sloot aan bij de zienswijze dat er sprake was van een 

veelkeurig verleden, hetgeen bevestigd werd door de kleurrijke achtergronden. Door middel 

van (morele) vragen, de multimediatour en de geprojecteerde kwesties als ‘Tekenen?’, 
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‘Staken?’ en ‘Verzet?’, werd geprobeerd voor de bezoeker inzichtelijk te maken dat het 

traditionele zwart-wit beeld te gesimplificeerd was.  

De tweede richting waarin de herinneringscultuur zich vanaf 2001 ontwikkelde, is die 

van global history. Dit hangt nauw samen met de groeiende vraag om de herinneringscultuur 

van de oorlog aansluiting te laten vinden bij de huidige, multiculturele samenleving. Door de 

verwevenheid tussen verschillende gebeurtenissen en verschillende continenten tijdens de 

oorlog te tonen, wordt de identiteit van ‘nieuwe’ Nederlanders verbonden met die van 

autochtone Nederlanders. Deze internationale verwevenheid heeft het Verzetsmuseum al op 

beperkte schaal getoond tijdens de jubileumtentoonstelling in 1994, over de samenwerking 

tussen Nederlandse, Belgische en Franse verzetsmensen. Het eurocentrische perspectief was 

toen echter nog toonaangevend, maar een verdere uitwerking van global history kwam tot 

stand na de verhuizing naar gebouw Plancius.  

Ten eerste maakte het gedeelte over Nederlands-Indië vanaf 2005 onderdeel uit van de 

vaste expositie in het museum. In de voormalige opstelling in de synagoge werd nog 

nauwelijks aandacht besteed aan dit onderwerp. Ten tweede sloot de tentoonstelling 

Wereldoorlog in de West (2004) aan bij deze fase van de herinneringscultuur. In deze 

tentoonstelling werd de verwevenheid tussen de oorlog in Nederland en de effecten hiervan 

op Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba getoond. Hierdoor werden de identiteiten van 

de inwoners van deze gebieden met elkaar verbonden. Hieruit blijkt dat het faseren van een 

herinneringscultuur noodzakelijk is om inzicht te krijgen in de manier waarop het 

Verzetsmuseum hierbij aansluiting heeft gehad. Het museum sloot bij haar oprichting 

voornamelijk aan bij de identiteit van oud-verzetsmensen, maar de focus hiervan is inmiddels 

verschoven naar de identiteitsvorming van ‘nieuwe’ Nederlanders. 

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het museum, door zich vooral te richten op 

het verzet, bij een aantal fasen in de herinneringscultuur geen aansluiting heeft gevonden. Het 

evocatieve karakter van de herinnering aan het verzet in de jaren zeventig en tachtig, kwam 

niet terug in de eerste opstelling van het museum. Er was eerder sprake van een 

uitgebalanceerd verhaal, waarbij het verhaal over het verzet ontmythologiseerd werd. 

Daarnaast fungeert Auschwitz vaak als paradigma in het discours over de oorlog. De nadruk 

op de industriële vernietiging van de joden en de daarmee samenhangende 

Jodenvervolgingen, spelen in het museum echter geen overheersende rol. De lotgevallen van 

de joden worden in een zijkabinet in beeld gebracht en worden in de context van het verzet 
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geplaatst, zoals het geval was met het redden van joodse kinderen uit de crèche tegenover de 

Hollandsche Schouwburg.  

Bovenstaande vragen komen ten slotte samen in de vraag op welke manier het 

Verzetsmuseum in Amsterdam als een plaats van herinnering geschiedenis, herinnering en 

erfgoed met elkaar verbindt. De scheiding tussen heritage en memory enerzijds en history 

anderzijds, die Lowenthal en Nora voorstaan, is te strikt om inzicht te verkrijgen in het 

verleden en doet geen recht aan de wisselwerking tussen deze begrippen. History wordt vaak 

gelijkgesteld aan academische geschiedschrijving, waarbij het verleden in zijn eigen context 

wordt bestudeerd aan de hand van vakregels. Geschiedschrijving hangt echter vaak nauw 

samen met een persoonlijke visie van de auteur, hoewel dit zoveel mogelijk onderdrukt wordt, 

en deelt deze eigenschap dan ook met heritage. History is dan ook een onmisbaar instrument 

om heritage kritisch te bestuderen en waar nodig aan te vullen. In beide gevallen moet 

rekening worden gehouden met de tekortkomingen van deze concepten. Daar waar sommige 

auteurs een strikte scheiding waarnemen, ziet Suleiman terecht een sterke verbondenheid 

tussen deze begrippen, zeker met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. De oorlog neemt 

namelijk een aparte plaats in binnen het historisch besef van de Nederlandse burger. De crisis 

van het historisch besef, in zoverre hier al van valt te spreken, onttrekt zich aan deze periode. 

De laatste fase van de herinneringscultuur wordt dan ook gestuurd door de turn to memory, 

waarbij de wisselwerking tussen memory en history richting geeft aan de herinnering in de 

zesde fase. 

Een belangrijke pijler in het museum is het vastleggen van herinneringen die 

verbonden zijn met de getoonde objecten. Op deze manier vervult het museum de rol van 

Burke’s remembrancer, waarbij het niet zozeer prescriptief toont wat mensen moeten 

onthouden, maar vooral datgene toont wat mensen dreigen te vergeten met het verdwijnen van 

de oorlogsgeneratie. Het tonen van deze herinnering zorgt er dan ook voor dat het museum 

een plaats van herinnering is, waarbij deze herinnering echter wel dynamisch van aard is. De 

huidige postmoderne cultuur heeft belangrijke vragen opgeworpen met betrekking tot de 

waarde van herinneringen. Jonker heeft daartoe getracht de term ‘historisch besef’ in te delen 

in drie soorten van omgang met verleden. Daar waar de eerste twee vormen nauw 

samenhangen met heritage, hangt de derde vorm nauw samen met history. Met betrekking tot 

de uitzonderlijke positie van de Tweede Wereldoorlog kan het begrip social memory worden 

toegevoegd. Deze vorm van historisch besef combineert individuele en collectieve 

herinneringen, met als doel deze over te dragen aan jongere generaties. Deze vorm verhoudt 
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zich dan ook tussen de tweede en derde vorm van het schema van Jonker. De wisselwerking 

tussen individuele en collectieve herinneringen enerzijds en history anderzijds, leidt er toe dat 

ook in het Verzetsmuseum sprake is van social memory. Immers, persoonlijke getuigenissen – 

in onder meer de klappers – worden in de context van het verloop van de oorlog geplaatst en 

zodoende verbonden met de geschiedschrijving; history.  

Door aansluiting te zoeken bij de heersende herinneringscultuur van de oorlog is er 

sprake van een sterke verbondenheid met memory. Deze verbondenheid is erop gericht om het 

verhaal over de oorlog aansluiting te laten vinden bij de huidige generatie, hetgeen onder 

meer wordt bewerkstelligd door de sectie over Nederlands-Indië en door middel van 

verschillende wisselexposities. De tentoonstelling Wereldoorlog in de West diende ertoe om 

multiculturele groepen binnen de Nederlandse samenleving aansluiting te laten vinden bij de 

herinneringscultuur van de oorlog. Ook de tentoonstelling over de rol van Marokkanen tijdens 

de Tweede Wereldoorlog, verbond verschillende identiteiten met elkaar. Met de groei van de 

multiculturele samenleving zal het Verzetsmuseum dan ook blijvend aansluiting moeten 

vinden bij de identiteitsvorming van deze groepen, dat bereikt kan worden door aansluiting te 

zoeken bij de herinneringscultuur mét aandacht voor de onderbelichte aspecten. 
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