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Inleiding
“We hebben veel te vaak te snel ons oordeel klaar. […] Om het beeld te nuanceren heb ik een
tentoonstelling ingericht rond acht mensen die als 'fout’ werden bestempeld. Om te laten zien
dat het genuanceerder lag. Met veel grijs in plaats van zwart en wit. Het zijn niet allemaal
oorlogsmisdadigers.”1 Dit citaat is afkomstig van Eef Peeters, directeur van het Arnhems
Oorlogsmuseum 40-45, en stond 18 juli 2019 in de krant De Gelderlander. Deze uitlating van
Peeters kan als directe aanval op het ‘goed/fout-denken’ over menselijk handelen in de Tweede
Wereldoorlog gezien worden.
Dat ‘het publiek’ vandaag de dag over de Tweede Wereldoorlog nog dikwijls denkt in
termen van ‘goed’ en ‘fout’, terwijl er in de wetenschap sprake is van een genuanceerd en
gedetailleerd beeld, betoogde ook de historicus en oud-NIOD-directeur Hans Blom in een
lezing in 2005.2 De uitlatingen van museumdirecteur Peeters lijken een overbrugging tussen
deze twee uitersten te slaan. De wijze waarop in de historische wetenschap over ‘goed’ en
‘fout’, of in bredere zin morele beoordeling van menselijk handelen in de Tweede
Wereldoorlog, gedacht wordt, heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt.
Tot diep in de jaren 1980 werd het beeld gekarakteriseerd door ‘de grote drie’, Loe de
Jong, Abel Herzberg en Jacques Presser. Vooral het werk van De Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, is vandaag de dag nog een ijkpunt in de
historiografie. Hierin neemt de tweedeling ‘goed en fout’ een prominente plaats in, deze
tegenpolen zijn voor de Jong als het ware referentiepunten om het handelen van individuen en
instanties moreel te kwalificeren.3
Hans Blom haalde in zijn oratie bij zijn benoeming tot hoogleraar Nederlandse
Geschiedenis in 1983 uit naar dit dominante perspectief van ‘goed en fout’, waarbij hij
voorstelde dat nieuwe perspectieven tot een beter historiografisch debat zouden leiden;
algemeen bepleitte Blom dat het loslaten van de koppeling tussen het historisch
wetenschappelijk onderzoek en het politiek-morele kader meer perspectieven zou kunnen
bieden, specifiek droeg hij aan dat studies naar de stemming onder de bevolking, internationale
vergelijking en een ruimer tijdsperspectief dan de jaren ’40-’45 waarde zouden kunnen
‘Arnhems Oorlogsmuseum 40-45 stelt vragen rond ‘goed en fout’ in de oorlog’, De Gelderlander (18 juni 2019),
https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhems-oorlogsmuseum-40-45-stelt-vragen-rond-goed-en-fout-in-deoorlog~abfd2985/ (geraadpleegd 18 juni 2019).
2
Hans Blom, In de ban van goed en fout. Geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland (Leiden 2007)
104.
3
Jaap Cohen, ‘Het NIOD’, in: Madelon de Keizer & Marije Plomp, Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede
Wereldoorlog herinneren (Amsterdam 2010) 411-420, aldaar 415; Bijvoorbeeld: Loe de Jong, Deel 10b. Het
laatste jaar II. Eerste helft. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (Den Haag 1981) 312.
1
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toevoegen.4 Hoewel Blom niet de eerste was die kritiek had op dit perspectief – onder meer
Jan Bank in zijn oratie in 1983, anderhalve maand eerder dan Blom, en Dolf Cohen al in 1952
– wordt hij over het algemeen wel als de belangrijkste pleitbezorger van deze nieuwe school
aangemerkt.5 Vooral de opvatting dat het politiek-morele element losgekoppeld moest worden
van het wetenschappelijke historische onderzoek, is een poging het paradigma van De Jong te
doorbreken.
In 2001 wist publicist en historicus Chris van der Heijden het debat over morele
beoordeling in samenhang met de Tweede Wereldoorlog op te schudden, door te stellen dat het
menselijk handelen in de Tweede Wereldoorlog niet simpelweg te vatten was in termen als
‘goed’ (verzet) en ‘fout’ (collaboratie), maar dat er juist dikwijls sprake was van een
genuanceerder beeld, ‘grijs’ zoals Van der Heijden het zelf noemt, en dat mensen simpelweg
‘doormodderen’ in oorlogstijd.6 Deze kleurenretoriek is terug te vinden in het citaat van de
museumdirecteur.
Blom stelde in 2007 in zijn afscheidsrede voor zijn emeritaat dat de ‘ban van de
politiek-morele vraag naar goed en fout’ een kwart eeuw later in de wetenschap zeker
doorbroken was, mede gelet op de introductie van de term accommodatie en omstanders als
nieuwe groep naast de bekende groepen van daders en slachtoffers.7 Aan een nieuw
standaardwerk dat Het Koninkrijk van De Jong kon vervangen ontbrak het echter nog toen
Blom in 2007 zijn rede uitsprak.8
Emeritus hoogleraar Moderne Geschiedenis van Duitsland na 1750 Frits Boterman
tracht in 2015 met zijn boek Duitse daders dit – naar eigen zeggen – nieuwe standaardwerk
over de bezettingstijd in Nederland aan te leveren.9 Desalniettemin neemt Boterman toch een
kernvraag als uitgangspunt, namelijk de vraag hoe het kon dat “de Duitse bezetters erin
geslaagd zijn zoveel joden uit Nederland naar de vernietigingskampen af te voeren en te
vermoorden.”10 Boterman’s conclusie is dat de eerste prioriteit van de bezetter de
Jodenvervolging was, maar dat ook andere factoren waaronder de collaboratie, de mate van
verzet, de Joodse Raad en de houding van het volk aan de massale wegvoering van Nederlandse

4

Blom, In de ban van goed en fout, 12.
Frits Boterman, Duitse daders. De jodenvervolging en nazificatie van Nederland (1940-1945) (Amsterdam
2015) 38; Zie: Jan Bank, Oorlogsverleden in Nederland(Baarn 1983); Dolf Cohen, ‘Problemen der
geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog’, Tijdschrift voor geschiedenis 65 (1952) 52-85.
6
Chris van der Heijden, Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2001) 410-411.
7
Blom, In de ban van goed en fout, 156-161, 176.
8
Idem.
9
Frits Boterman, Duitse daders. De jodenvervolging en nazificatie van Nederland (1940-1945) (Amsterdam
2015) 7-9.
10
Ibid., 8.
5
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Joden bijgedragen hadden.11 Boterman stelt echter dat de verantwoordelijkheid voor de
Tweede Wereldoorlog en de holocaust bij volledig Duitsland ligt.12
Onder meer door deze conclusies, verhoudt dit boek zich tot het debat over de morele
beoordeling van menselijk handelen tijdens de Tweede Wereldoorlog, gezien Boterman
spreekt van ‘daders’ en ‘misdaden’. Van der Heijden trekt in een recensie c.q. opiniestuk fel
van leer tegen het boek van Boterman, en stelt dat het feitelijk onjuist is dat de eerste prioriteit
van de bezetter de Jodenvervolging was, maar juist beheersing, annexatie en uitbuiting vooraan
stonden.13 De antagonistische benadering van de ‘Duitse daders’ wijst Van der Heijden af,
zeker gelet op het feit dat er volgens hem nauwelijks onderzoek gedaan is naar de menselijke
Duitse kant van het verhaal: “In de geschiedschrijving van de oorlog zijn Duitsers immers
veelal niet meer dan schimmen of schoften en dat terwijl ze vanzelfsprekend net als wij mensen
waren met handen en voeten, familie en vrienden, zekerheden en twijfels, angsten en idealen,
een neus en een pik.”14
Hoewel een studie die de lacune die Van der Heijden schetst (deels) opvult zeker een
waardevolle toevoeging aan de historiografie over de morele beoordelingen in samenhang met
de Tweede Wereldoorlog zou zijn, zou deze studie te omvangrijk worden voor dit onderzoek.
Daarentegen tracht het aan de hand van een museumonderzoek wel aan te sluiten bij de
opvatting van Van der Heijden dat er meer aandacht mag uitgaan naar de ‘slechte daders’ en
Blom’s eerstgenoemde conclusie dat de vaak zwart/witte opvattingen van het publiek en de
genuanceerde conclusies van de wetenschap uit elkaar gegroeid zijn.15
Musea spelen als instituties een rol in het overdragen van (wetenschappelijke) kennis
aan het publiek, betoogt museoloog Peter Vergo.16 De wijze waarop musea – bewust of
onbewust – de kennis binnen het museum vormgeven is van groot belang voor de ‘creation of
knowledge’, zoals museologe Stephanie Moser dit proces typeert.17 In zijn bijdrage in de
bundel over de herinneringscultuur aan de Tweede Wereldoorlog – Een open zenuw – stelt
historicus Erik Somers dat al sinds de jaren 1980 ook de oorlogsmusea een belangrijke rol

11

Ibid., 415-416.
Idem.
13
Chris van der Heijden, ‘De Duitser, met angsten, idealen, twijfels en een pik’, De Groene Amsterdammer (3
februari 2016), https://www.groene.nl/artikel/de-duitser-met-angsten-idealen-twijfels-en-een-pik (geraadpleegd 7
augustus 2019).
14
Idem.
15
Van der Heijden, ‘De Duitser, met angsten, idealen, twijfels en een pik’; Blom, Goed en fout, 104.
16
Peter Vergo (red.), The new museology (Londen 1989) 3-4.
17
Stephanie Moser, ‘The devil is in the detail: Museum displays and the creation of knowledge’, Museum
Anthropology 33:1 (2010) 22-32, aldaar 22-23.
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spelen in de overdracht van kennis over de Tweede Wereldoorlog aan een breder publiek.18
Een onderzoek naar oorlogsmusea is daarmee niet baanbrekend. Somers’ proefschrift
richt zich geheel op de ontwikkeling van de museale cultuur van de Tweede Wereldoorlog in
Nederland, waarbij hij een aantal (al dan niet recente) ontwikkelingen – waaronder de
toenemende

professionalisering,

popularisering,

betekenisgeving,

personalisering,

vermarkting, visualisering en fragmentering – binnen deze cultuur constateert.19
Erfgoeddeskundige Susan Hogervorst stelt echter dat Somers de stelling dat de
herdenkingsfunctie van (beeldbepalende) oorlogsmusea samenhangt met de moreel sterk
gekleurde nationale oorlogsherinnering onvoldoende problematiseert.20
Tegen deze achtergrond tracht dit onderzoek naar de morele beoordeling in
oorlogsmusea het door Hogervorst benoemde hiaat te vullen. Daarnaast zou het een opzet
kunnen vormen voor een onderzoek dat de door Blom geschetste discrepantie tussen
opvattingen van publiek enerzijds en wetenschap anderzijds verklaart. Tenslotte hoopt het een
toevoeging te zijn aan de kennis over de wijze waarop naar ‘slechte daders’ (zoals Van der
Heijden de bezetter typeert) gekeken wordt. Daarom is het van belang om de volgende
onderzoeksvraag te stellen: Hoe wordt menselijk handelen tijdens en direct ná de Tweede
Wereldoorlog in Nederland in tentoonstellingen van prominente Nederlandse oorlogsmusea
beoordeeld?
Bronnen en methode
Aangezien het voor een onderzoek van deze lengte niet mogelijk zou zijn om álle instanties in
Nederland die zich bezighouden met de museale cultuur van de Tweede Wereldoorlog –
volgens Somers zijn dit meer dan tachtig instellingen – te analyseren, diende hierbij een selectie
gemaakt te worden; vandaar ook het woord ‘prominente’ in de onderzoeksvraag.21 Hiervoor
zijn drie verschillende criteria opgesteld waaraan een museum moet voldoen. Door uit de
veelheid van musea een klein aantal te selecteren op basis van dezelfde criteria, wordt ook de
vergelijkbaarheid van de musea bevorderd.
Het eerste criterium ziet erop dat de musea een tentoonstelling hebben dat in algemene
zin over de bezettingstijd gaat; een ‘basistentoonstelling’. Het tweede criterium vereist dat de

Erik Somers, ‘Overloon’, in: Madelon de Keizer & Marije Plomp, Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede
Wereldoorlog herinneren (Amsterdam 2010) 433-444, aldaar 439.
19
Erik Somers, De oorlog in het museum. Herinnering en verbeelding (Zwolle 2014) 303-320.
20
Susan Hogervorst, ‘Erik Somers, De oorlog in het museum. Herinnering en verbeelding’, BMGN – Low
Countries Historical Review 130:4, review 66, aldaar 3.
21
Somers, De oorlog in het museum, 37.
18

8

musea een nationale focus hebben, zodat de narratieven in de exposities vergelijkbaarder zijn.
Ook stelt Hogervorst dat de moralistische herinneringscultuur vooral bij nationale musea
aanwezig is.22 Het derde criterium bepaalt dat het museum een minimumaantal bezoekers dient
te hebben, gesteld op minstens 25.000 op jaarbasis. Ook dit criterium bevordert de
vergelijkbaarheid, hierdoor zullen de geselecteerde musea allen een bepaalde mate van
professionaliteit hebben dat van een klein museum niet verwacht kan worden.
Toepassing van deze criteria resulteerde in de volgende museumselectie: Het
Verzetsmuseum Amsterdam, in 2012 61.086 bezoekers.23 Het Nationaal Bevrijdingsmuseum
1944-1945, gevestigd in Groesbeek, in 2012 33.178 bezoekers;24 Het Oorlogsmuseum
Overloon, in 2012 99.738 bezoekers.25 Al deze musea zijn geregistreerd, Amsterdam en
Groesbeek sinds 2002, Overloon sinds 2010. Hoewel deze drie musea allemaal een bepaald
aspect van de bezettingstijd – in Amsterdam het verzet, in Groesbeek de bevrijding, in
Overloon de materiële militaire geschiedenis – uitlichten, is er in alle musea sprake van een
basistentoonstelling waarin de bezettingstijd in algemene zin behandeld wordt.
Bij het opzetten van dit onderzoek was ook het Verzetsmuseum Zuid-Holland
geselecteerd vanwege uiterst relevante elementen in de expositie, maar vanwege een
langdurige verbouwing is dit museum ten tijde van het onderzoek gesloten. Hoewel onder meer
Somers een korte beschrijving geeft van de elementen die als interessant aangemerkt werden,
is het niet mogelijk om, louter uitgaand op enkele alinea’s van Somers, daarop een waterdichte
analyse te baseren.26 Het museum van het citaat uit de inleiding, het Arnhems Oorlogsmuseum
40-45, behoort ook niet tot de uiteindelijke selectie, gelet op het feit dat het bezoekersaantal op
jaarbasis niet boven de 8.000 uitkomt.27
Daarnaast is, wegens de relevantie, wél gebruik gemaakt van een wisseltentoonstelling
van het Verzetsmuseum Amsterdam. Hierbij ging het om de tentoonstelling die van 1 februari
tot en met 19 mei 2019 in dit museum te zien was, genaamd Nach Holland. De meidagen van
1940 door Duitse ogen. Deze expositie is echter gebaseerd op een gelijknamig boek dat in 2018
van de hand van onderzoeker Gerard Groeneveld verscheen, waardoor de verwijzingen naar
deze expositie – los van enkele foto’s van de expositie ten behoeve van museologische
doeleinden – zullen geschieden als ware het een literatuurverwijzing.

Hogervorst, ‘Somers, De oorlog in het museum’, 3.
Somers, De oorlog in het museum, 399-400.
24
Ibid., 387-388.
25
Ibid., 425-426.
26
Zie voor de beschrijving van het Verzetsmuseum Zuid-Holland, Somers, De oorlog in het museum, 184.
27
Somers, De oorlog in het museum, 382.
22
23
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Na de beschrijving en verantwoording van de selectie, verdient de vraag wélke bronnen
gebruikt zijn om een antwoord op de onderzoeksvraag te formuleren enige aandacht. De
belangrijkste bronnen die in dit onderzoek aan bod zullen komen, zijn de teksten die het
museum bij de expositie heeft aangebracht, zoals beschrijvingsborden bij een museumobject
of panelen die een bepaalde fase omschrijven. Deze teksten zijn vaak descriptief van aard, er
wordt bijvoorbeeld een gebeurtenis, periode of persoon beschreven, maar bevatten soms ook –
impliciet of expliciet, bewust of onbewust – moraliserende boodschappen.
Bij de analyse van deze bron wordt niet alleen aandacht geschonken aan de teksten,
maar zijn ook de grafische vormgeving van de tekst en eventuele andere visuele elementen van
groot belang. Dit hangt immers samen met de stelling van Moser dat de wijze waarop musea
de expositie vormgeven, van invloed is op de creatie en overdracht van kennis.28 Wanneer
bijvoorbeeld door het gehele museum heen neutrale kleuren en lettertypes gebezigd worden,
kan het van betekenis zijn als hier juist van wordt afgeweken bij bepaalde onderwerpen.
Hetzelfde geldt voor de eventuele museumobjecten en afbeeldingen die bij de panelen geplaatst
zijn, wat zeggen deze voorwerpen over het verhaal dat in de beschrijving verteld wordt?
Een ander brontype waaraan veel waarde gehecht wordt, zijn interactieve elementen in
de expositie: de bezoeker moet zelf iets doen. Dit kan reiken van een deurtje dat geopend moet
worden om een bepaald verhaal in de expositie te zien tot een interactief onderdeel waarbij
bezoekers een keuze kunnen maken tussen alternatieven. Het toevoegen van interactieve
elementen aan de expositie is een van de ontwikkelingen die Somers vaststelt, de oorlog moet
in musea in grotere mate ‘beleefd’ worden.29 Hoe musea met zulk soort interactieve elementen
omspringen kan veel zeggen over het kader waarin bepaalde handelingen in de bezettingstijd
beoordeeld worden door het museum.
Hoewel ook de totstandkoming van de expositie duiding kan bieden, zijn bronnen
hierover in beperktere mate beschikbaar. Bronnen waarin de totstandkoming – hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan het bedenken van het narratief – van de expositie het
onderwerp is, zijn in veel gevallen, zo bleek uit navraag, niet meer beschikbaar of hebben
überhaupt niet in geschreven vorm bestaan. Hoewel juist deze bronnen iets hadden kunnen
zeggen over de intentie van het museum, dienen hiervoor andere bronnen gezocht te worden.
In het museum is soms een paneel gewijd aan de visie of intentie van het museum, maar over
het algemeen staat ook op de site van het museum iets over de intenties bij de expositie, dan

28
29

Moser, ‘The devil is in the detail’, 22-23.
Somers, De oorlog in het museum, 311-312; Somers, ‘Overloon’, 442-444.
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wel de doelstellingen of kerntaken van het museum vermeld. Ook uitingen in de media kunnen
ertoe dienen deze intentie te achterhalen.
Volgens Moser zijn er bepaalde ruimtelijke aspecten van de expositie die van invloed
kunnen zijn op de totstandkoming en overdracht van de kennis, waaronder: het gebouw waarin
het museum gevestigd is of de tentoonstelling plaatsvindt, de ruimte waarin de expositie staat,
de vormgeving van die ruimte(s), de beschrijvende teksten bij de expositie, de indeling, de
weergave van museale voorwerpen, de stijl door de gehele expositie, en de (beoogde)
bezoekers.30 Deze elementen worden, voor zover relevant, voor de verschillende musea
onderzocht. Tezamen met de intentieverklaringen zullen deze in het eerste hoofdstuk per
museum behandeld worden.
Voor de structuur van de andere hoofstukken is gekozen om een thematische indeling
na te streven. Per hoofdstuk worden thema’s behandeld die in het traditionele goed/foutdenken tegenover elkaar staan, zoals verzet en collaboratie. De omgang van musea met deze
thematische onderwerpen, zeker in verhouding tot elkaar, heeft potentie om het (morele)
beoordelingskader waarbinnen het museum opereert bloot te leggen. In het tweede hoofdstuk
komt daarom de vraag hoe in de museumexposities wordt omgegaan met verzetsmensen en
collaborateurs aan bod. Het derde hoofdstuk richt zich op hoe de inval van Duitsland in mei
1940, de Hongerwinter en de bevrijding van Nederland in mei 1945 door de musea beoordeeld
wordt. Tenslotte spitst het vierde hoofdstuk zich toe op hoe musea de houding van de bezetter
enerzijds en de Jodenvervolging anderzijds belichten.

Stephanie Moser, ‘The devil is in the detail: Museum displays and the creation of knowledge’, Museum
Anthropology 33:1 (2010) 22-32, 24-30.
30
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Hoofdstuk 1: Intentie en museologie
In dit hoofdstuk komen de intentieverklaringen van de drie musea aan bod. Hieronder vallen
verklaringen over wat het doel of de doelgroep van de expositie is, de doelstelling van het
museum vormt, en welke kerntaken het museum voor zichzelf ziet. Teksten op de websites van
de musea en teksten uit de expositie die de bezoeker op de expositie inleiden, zijn belangrijke
bronnen om deze intenties te achterhalen.
Daarnaast worden in dit hoofdstuk de voor deze drie musea relevante museologische
aspecten, zoals Moser deze beschrijft, geanalyseerd. Hierbij zal met name op de ruimtelijke
(i.e. de ligging van het museum, de huisvesting etc.) elementen ingegaan worden, gezien de
tekstuele, fotografische en cinematografische – zoals de beschrijvende panelen en het gebruikte
beeldmaterialen – meer aandacht krijgen in het tweede, derde en vierde hoofdstuk.
Voor deze ruimtelijke analyse wordt soms verwezen naar foto-opnames van de
exposities en de musea. In Bijlage I van dit onderzoek zijn alle relevante (audio)visuele
bronnen toegevoegd, grotendeels geschoten tijdens het onderzoek ter plaatse. In dit hoofdstuk
wordt eerst het Oorlogsmuseum Overloon behandeld, waarna het Verzetsmuseum Amsterdam
aan bod komt, om af te sluiten met het Bevrijdingsmuseum Groesbeek. Daarna worden de
paralellen en verschillen geduid.
Overloon
Het Oorlogsmuseum Overloon is van oudsher vooral bekend om de grote collectie militair
materieel dat het in bezit heeft, maar heeft ook een basisexpositie over de bezettingstijd in
Nederland. Deze tentoonstelling – Nederland in de Tweede Wereldoorlog – kreeg zijn huidige
vorm in 2016, toen het museum zeventig jaar bestond.31 De expositie leidt de bezoeker aan de
hand van acht hoofdthema’s op chronologische wijze door de bezettingstijd, waarbij aan alle
thema’s een bekende of minder bekende persoon gekoppeld wordt. De hoofdthema’s zijn:
Overheersen, uitwijken, doorgaan, meewerken, vervolgen, verzetten, verharden en volhouden.
Uit verschillende intentieverklaringen valt op te maken dat het Oorlogsmuseum
Overloon met deze nieuwe expositie probeert om de bezoekers de keuzes van individuen in de
oorlog te laten ervaren.32 De toenemende inzet van individuele portretten is een van de
‘ Wat doe jij, nu je land wordt geknecht en betrapt?’ , Boxmeers Weekblad (21 september 2016),
https://www.boxmeersweekblad.nl/nieuws/algemeen/20655/-wat-doe-jij-nu-je-land-wordt-geknecht-en-betrapt?related (geraadpleegd 16 mei 2019).
32
Oorlogsmuseum Overloon, https://www.oorlogsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/Nederland-in-de-TweedeWereldoorlog/ (geraadpleegd 16 mei 2019); Oorlogsmuseum Overloon,
https://www.oorlogsmuseum.nl/nl/nu/snel-naar/wo2/ (geraadpleegd 16 mei 2019); ‘Oorlogsdilemma: Wat zou
jij doen?’ Boxmeers Weekblad (3 oktober 2016),
31
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ontwikkelingen die Somers bij zijn onderzoek naar Nederlandse oorlogsmusea heeft
geconstateerd.33 Een andere trend die Somers vaststelt, is de toename van interactieve
elementen in exposities; de doelstelling van Overloon om bezoekers de keuzes te laten ervaren
is dus zeker geen op zichzelf staande actie.34
Daarnaast stelt het museum dat de bezettingstijd vanuit meerdere perspectieven
belicht zal worden, op de website van het museum staat onder meer het volgende: Pas je je aan,
werk je mee met de overheersers of kom je in verzet?”35 Hiermee lijkt het museum ook de
bezettingstijd ook vanuit een ‘fout’ perspectief te willen belichten. Hoewel Somers
concludeerde dat musea zeker niet altijd meer het klassieke goed/fout-denken in hun expositie
verwerken, zou dit streven van Overloon een nieuwe ontwikkeling zijn.36 Het museum stelt dat
het tracht het meest uitgebalanceerde verhaal van alle oorlogsmusea in Nederland te vertellen.37
Als men de relevante museologische aspecten van het Oorlogsmuseum Overloon
bekijkt, vallen een aantal zaken op. Het Oorlogsmuseum is gevestigd op een historisch
relevante plek, na de bevrijding van heel Nederland in 1945 werd een deel van het slagveld van
de Slag om Overloon, een belangrijke episode in de verovering van het Westfront door de
geallieerden, aan het museum verpacht. Het museum heeft om deze reden sinds zijn oprichting
een sterke band gehad met het geschiedverhaal van deze slag. Het museum heeft sinds die tijd
flink uitgebreid, inmiddels staan er een aantal grote expositiehallen waarin de verschillende
tentoonstellingen staan. Alvorens bezoekers bij het museumgebouw aankomen moeten ze een
klein stuk lopen door een bos, waarin nog het een en ander aan militair materieel opgesteld
staat. Het gebouw zelf oogt vooral functioneel, bijvoorbeeld de hal waarin de voertuigen
opgesteld staan, deze lijkt te zijn ontworpen zodat er ook grote en hoge voertuigen in kunnen
staan.
De ruimtelijke indeling aan de binnenkant oogt vrij open. Bij binnenkomst worden
bezoekers ingeleid in de jaren 1930 waarin het nazisme opkomt en Nederland mobiliseert.
Hierbij lopen bezoekers onder een grote Duitse adelaar door en zien ze een introductiefilm met
sleutelmomenten in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Bezoekers kunnen daarna zelf
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kiezen in welke volgorde ze langs de verschillende thema’s in de vaste tentoonstelling lopen,
of kunnen deze expositie zelfs helemaal rechts laten liggen en linea recta naar de grote collectie
militair materieel lopen.
De tentoonstelling Nederland in de Tweede Wereldoorlog heeft ruwweg een u-vorm en
is ruim opgezet met aan de zijkanten over het algemeen kleinere museale objecten
tentoongesteld en in het midden grotere opstellingen waarbij vaak het interactieve element aan
bod komt. De expositie maakt gebruik van een neutraal kleurenschema waarbij wit, zwart en
grijs de hoofdkleuren zijn.38 De objecten zijn in vitrines gepresenteerd, vergezeld van
beschrijvende bordjes.39
Amsterdam
Het Verzetsmuseum Amsterdam opende in 1985 zijn deuren voor bezoekers, toen nog
gevestigd aan de Lekstraat in Amsterdam. Toen het museum wegens ruimtegebrek in 1999
naar het huidige gebouw aan de Plantage Kerklaan verhuisde, kreeg ook de hedendaagse
basisexpositie gestalte. Zoals de naam van het museum al doet vermoeden, ligt er een grotere
focus op allerlei vormen van verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Desondanks komen
andere kernthema’s, zoals de Jodenvervolging, ruimschoots aan bod.
Het Verzetsmuseum heeft, in tegenstelling tot Overloon, zichzelf een doelstelling
geformuleerd. Het Verzetsmuseum stelt te zijn opgericht in een tijd waarin extreemrechtse
bewegingen een opkomst maakten, de jaren 1980, en dat de oprichters – voormalig
verzetslieden – daarom de jeugd wilde voorlichten over de gevaren van discriminatie en
racisme aan de hand van de Tweede Wereldoorlog.40 Deze educatieve rol die het museum
zichzelf toedicht, past bij de conclusie van Somers dat oorlogsmusea een grote rol spelen in de
overdracht van kennis aan jongere generaties die de oorlog niet zelf hebben meegemaakt.41
Ook verklaart het museum dat het de bezoekers dilemma’s wil voorschotelen, om hen
te laten inleven in de keuzes waarmee de normale Nederlanders in de bezettingstijd
geconfronteerd werden.42 Hoe vorm wordt gegeven aan deze dilemma’s, blijkt uit de site van
het Verzetsmuseum. De dilemma’s worden weergegeven als vragen op de vloer, waarbij in de
periode waarin de bezetter toenadering zocht ‘aanpassen?’ en ‘samenwerken?’ de dilemma’s
zijn, de periode waarin de greep van de bezetter toeneemt ‘staken?’ en ‘boycotten?’ aan de
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bezoeker voorgelegd worden, en bij de bevrijding ‘wraak nemen?’ het dilemma is.43 Tijdens
de periode waarin er totale controle van de bezetter is, “zijn er geen dilemmavragen meer: de
posities zijn dan duidelijk ingenomen.”44
Ook verklaart het museum dat doorsnee Nederlanders in de tentoonstelling centraal
zullen staan en dat het geen verhaal is van helden en schurken.45 De bezoeker kan zich hierdoor
beter met de voorgeschotelde dilemma’s identificeren, waardoor meer betekenis aan de
museumexpositie en het achterliggende verhaal gegeven wordt, betoogt Somers.46
Verdergaand op de noot van de museologische aspecten: Door het hele museum zijn kleine
‘kastjes’ geplaatst waarin een verhaal van een individu wordt toegelicht.47 De kastjes hangen
op de hoofdroute en in de zijruimtes en hebben over het algemeen betrekking op de periode in
de bezetting waarin het omliggende deel van de expositie op dat moment verkeert.
Ook de locatie van het Verzetsmuseum Amsterdam is van museologische relevantie.
Het Verzetsmuseum is heden ten dage namelijk gevestigd in de Plantagebuurt in Amsterdam.
Deze buurt ligt naast de oude Jodenbuurt en kreeg gedurende eind negentiende en begin
twintigste eeuw in groeiende mate een Joods karakter. Tijdens het uitbreken van de oorlog in
Nederland in 1940 was ca. 65% van de bewoners van deze buurt Joods. Daarnaast ligt het
museum haaks op de Plantage Middenlaan, de straat waarin ook de Hollandse Schouwburg
ligt, aldaar waar Joden verzameld werden voor deportatie. Dat het museum op deze locatie
gevestigd is – tussen 1985 en 1999 was het gevestigd in de Lekstraatsynagoge – draagt
relevante betekenis, er is een duidelijke koppeling met de Joodse geschiedenis.
Deze koppeling wordt versterkt door het gebouw waarin het museum gehuisvest is, het
gebouw ‘Plancius’ werd namelijk in opdracht van een Joodse mannenzangvereniging gebouwd
in 1874. Tot 1894 werd het pand als sociëteitsgebouw van de zangvereniging gebruikt. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw gebruikt als paarden- en voertuigenstalling door de
bezetter. Naast de Joodse geschiedenis is het gebouw daarmee ook deel van de Tweede
Wereldoorlogsgeschiedenis. De architectuur van het gebouw is neoclassicistisch, hoewel het
museum daar weinig invloed op heeft kunnen uitoefenen, het stonde er namelijk al honderd
jaar voor hun oprichting.
Zoals het museum op zijn website ook laat weten is er sprake van een hoofdroute. De
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bezoekers kunnen niet van deze route afwijken, het museum is maar op één manier te doorlopen
(tenzij men in tegengestelde richting zou lopen). Daar komt bij dat niet altijd even duidelijk is
wat de hoofdroute is en wat een zijruimte is; sommige zijruimtes zijn klein en in een oogopslag
als een zijruimte te kwalificeren, andere zijruimtes zijn een kleine expositie op zich en kunnen
de bezoekers in de war brengen. Al met al heeft het museum een soort doolhofstructuur.
Het kleurenschema aan de binnenkant is redelijk neutraal, de expositie wordt
gekenmerkt door grijstinten met lichte blauwe kleuren en een standaardlettertype. Wanneer er
echter in de expositie een directe vergelijking tussen Nederlandse en Duitse/NSB aspecten
gemaakt worden, gebruikt het museum voor de beschrijving van de Duitse/NSB aspecten
felrood met zwart als kleurenschema, vergezeld met grote Gotische letters.48 Door deze
stijlkeuze geeft het museum, al dan niet onbewust, een signaal af. Door deze stijl specifiek aan
de NSB en de bezetter te verbinden, lijkt er sprake van een reductie van de Duitser als schurk,
zoals Van der Heijden betoogt.49
De wisseltentoonstelling Nach Holland in het Verzetsmuseum Amsterdam is op een
andere wijze ingericht. Bij deze expositie is er sprake van een meer open inrichting waarbij de
panelen slechts genummerd zijn. De indeling is naar geografische regio, de bezoekers kunnen
naar hartenlust de verschillende regio’s in willekeurige volgorde bekijken. Het kleurenschema
is hetzelfde als het boek van Groeneveld, grijstinten met geel. Opmerkelijk is dat de
wisselexpositie al qua opzet een andere boodschap overbrengt dan de ‘hoofdexpositie’,
bezoekers wordt niet één route en dus één narratief geboden, maar juist de vrijheid om zelf te
kiezen. Daarnaast komt uit de neutrale kleurschakering van de wisselexpositie een minder
dichotomisch perspectief voort, zoals bij de basistentoonstelling wel het geval is.
Groesbeek
Het Bevrijdingsmuseum Groesbeek stamt uit 1987, maar breidde in het jaar 2000 exponentieel
uit. De expositie zoals die vandaag te dag te zien is, kreeg in 2000 vorm. Daarentegen is het
zeker noemenswaardig dat het Bevrijdingsmuseum op het moment van schrijven in een
transitie verkeert: het expositiegebouw wordt grondig vernieuwd en de oplevering zou in
september 2019 plaats moeten vinden. Hiermee zal ook de naam van het museum veranderen
in ‘Vrijheidsmuseum’.50 Dit museum besteedt extra aandacht aan de periode 1944-45, de tijd
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waarin Nederland bevrijd werd door de geallieerden.
Bij het Bevrijdingsmuseum Groesbeek zijn minder expliciete intentieverklaringen zoals
bij Amsterdam en Overloon te vinden. Wel zijn er op de website van het museum enkele
passages waaruit het een en ander afgeleid kan worden. Zo wordt op de webpagina onder meer
de opbouw van de vaste expositie beschreven aan de bezoeker. Over de expositie over de
bezettingstijd schrijft het museum het volgende: “Collaboratie, aanpassing of verzet, de vraag
dringt zich hierop: wat zou u doen in deze situaties?”51 Hieruit valt af te leiden dat de bezoeker
in dit deel van de expositie constant met dilemma’s geconfronteerd zal worden. Daarnaast is er
in dit citaat sprake van de bekende tweedeling verzet vs. collaboratie met de toevoeging
‘aanpassing’. Hiermee wordt gerefereerd aan het begrip ‘accommodatie’, een in de Tweede
Wereldoorlogshistoriografie geponeerde overgangscategorie tussen collaboratie en verzet.52
Door dit begrippentrio te gebruiken, verhoudt het museum zich tot de wetenschappelijke
discussie over goed, fout, verzet, collaboratie en accommodatie.
Daarnaast heeft het museum een eigen missie geformuleerd op hun site. Hierin wordt
gesteld dat het museum nastreeft om onder meer middels ‘multiperspectieve kennisoverdracht’
historisch besef omtrent thema’s als vrijheid, democratie en mensenrechten tot stand te
brengen.53 Het museum gaat hier verder niet erg diep op in, maar stelt op dezelfde pagina
nogmaals benadrukt een ‘multipersperspectiveapproach’ te hanteren rondom ‘belangrijke
thema’s’, waardoor historische thema’s in een bredere context geplaatst kunnen worden.54
Hoewel dit niet expliciet gesteld wordt in deze passages, kan dit betekenen dat het museum
zichzelf ook tot doelstelling gesteld heeft om de Tweede Wereldoorlog vanaf het ‘foute’
perspectief te belichten.
In het museum is nog een zogenaamd dilemmaspel te vinden.55 Hierover wordt
betrekkelijk weinig op de website vermeld. Het doel hierbij is dat de bezoekers zich kunnen
inleven in de keuzes van toen door op bepaalde knoppen te drukken. Als men dan een bepaalde
knop ingedrukt houdt, ziet men de gevolgen van de keuze. Onderaan staat dan nog iets over de
casus waarop het dilemma gebaseerd is. Dit interactieve element dwingt de bezoeker over zijn
keuze na te denken, mits de bezoeker het uitprobeert natuurlijk.
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De locatie van het gebouw heeft een duidelijke koppeling met de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog. Het museum is gevestigd in Groesbeek, op een plek waar in 1944 de
troepen landden die deelnamen aan Operatie Market Garden. Na de mislukking daarvan lag
Groesbeek tot na de winter van 1944/45 aan de frontlinie. Aan deze gebeurtenissen worden in
het museum extra aandacht geschonken. Hetzelfde geld voor het bombardement van Nijmegen
in 1944, aangezien Groesbeek naast Nijmegen ligt.
Aangezien het museumgebouw op het moment van schrijven een grote verbouwing
ondergaat is over het gebouw waarin het museum gevestigd is weinig te zeggen. Wel kan
opgemerkt worden dat het oude museumgebouw voor een deel de vorm had van een parachute,
en dat in de nieuwbouwplannen dit stilistisch element behouden is gebleven, zij het in een
andere vorm.
De indeling van het museum zit qua openheid tussen de twee vorige musea in. Er is wel
een route die gevolgd moet worden, maar het geheel is veel ruimer opgezet en zo nu en dan
kan de bezoeker een ‘shortcut’ nemen om bepaalde delen van het museum over te slaan. De
tentoonstelling is chronologisch genummerd, maar door de halfopen inrichting van de
expositieruimtes is het voor bezoekers mogelijk om dingen in eigen volgorde te bekijken. De
bezoeker wordt niet gedwongen langs bepaalde stukken van de expositie te lopen.
De expositie is ruwweg ingedeeld in drie delen. Deze verschillende delen zijn te
herkennen aan de kleur van de muur. Het eerste deel gaat over de opkomst van het
nationaalsocialisme vanaf 1933 tot en met de bezettingstijd in Nederland en is rood van kleur.
Het tweede deel gaat over de bevrijding en de militaire nederlaag van nazi-Duitsland en heeft
als themakleur blauw. Het derde deel gaat over de wederopbouw en de opkomst van een
verenigd Europa en is groengekleurd. In alle drie de kleurenschema’s zijn in grote witte letters
op de muren bepaalde thema’s weergegeven.
Met dit kleurenschema geeft het museum ook een bepaalde boodschap af. De kleur rood
wordt over het algemeen geassocieerd met gevaar, bedreiging of iets anders slechts, en wordt
in het museum aan de opkomst van het nationaalsocialisme en de bezettingstijd verbonden.
Blauw is een kleur die heden ten dage geassocieerd wordt met democratie, liberalisme en
vrijheid, en wordt gekoppeld aan de bevrijding. Bij de kleur groen denkt men vaak aan thema’s
als groei en bloei. Dit wordt in het museum gelinkt aan de wederopbouw na de oorlog en de
Europese integratie.
Vooral in het geval van de kleuren rood en blauw gebeurt iets interessants. Hoewel rood
wel vaker synoniem staat voor nazi-Duitsland (o.m. in de vlag), kan het in de Tweede
Wereldoorlogsgeschiedenis juist ook de Sovjet-Unie kan representeren. Indertijd werd juist
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bruin met het fascisme geassocieerd.56 Als men echter de inhoud van het rode deel van de
expositie beziet – het gaat immers over de opkomst van het nationaalsocialisme in Duitsland
en de bezetting van Nederland door Duitsland – kan aangenomen worden dat de kleur rood op
nazi-Duitsland slaat.57
De kleur blauw wordt daarentegen vaker in verband gebracht met de Verenigde Staten
en de geallieerden. In het museum wordt aan het eind van het blauwe expositiegedeelte een
bevrijdings- en feestscene weergegeven. Dit kleurgebruik lijkt daarmee de Duitse kant van het
verhaal te antagoniseren en dicht de bevrijdingsgeschiedenis van de geallieerden onder leiding
van de VS een heldenrol toe. Los van de ‘historische werkelijkheid’ lijkt er hierbij sprake te
zijn van een goed/fout-narratief in het kleurgebruik.
Deelbesluit
De drie verschillende musea geven allen aan dat ze de oorlog vanuit meerdere perspectieven
proberen te belichten. Het Bevrijdingsmuseum Groesbeek doet dit met de minste woorden, zij
verklaren alleen dát er meerdere perspectieven aanwezig zijn, niet zozeer welke. Het museum
poneert wel de vraag wat de bezoeker zou doen in tijden van bezetting: collaboratie, aanpassing
of verzet. Hieruit komt naar voren dat het museum de bezoeker een dilemma probeert voor te
houden. Uit het dilemmaspel blijkt dat het museum de bezoeker probeert te laten inleven in de
keuzes, aangezien beide kanten een optie om te kiezen zijn.
Het Verzetsmuseum Amsterdam maakt deze dilemma’s explicieter op . Volgens het
museum worden de bezoekers dilemma’s voorgehouden die ‘gewone mensen’ in de jaren
veertig van de twintigste eeuw ook hadden. In het onderdeel over de bezettings- en
bevrijdingstijd worden deze dilemma’s geconcretiseerd tot aanpassen, samenwerken, staken,
boycotten en wraak nemen. Hoewel de bezoeker niet zelf de keuze hoeft te maken, kan hij zich
op deze wijze wel inleven in de keuzes.
Bij het Oorlogsmuseum Overloon is er ook sprake van dilemma’s, meerdere keren
wordt de slagzin ‘wat zou jij doen?’ aangehaald. Hiermee probeert ook het museum in
Overloon om bezoekers zelf een keuze te laten maken, zoals ook in Groesbeek het geval is.
Daarnaast worden nog enkele andere verklaringen door het museum, onder meer bij monde
van zijn directeur, gegeven waaruit blijkt dat in Overloon verschillende perspectieven centraal
staan. Het museum stelt zelf dat het probeert het meest uitgebalanceerde verhaal van alle
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oorlogsmusea in Nederland te vertellen.
Alle drie de musea zijn gevestigd op een plaats van historische waarde; twee hebben
een militaire achtergrond – Overloon en Groesbeek – een heeft een link met de Joodse
geschiedenis, Amsterdam. In Amsterdam wordt dit verband bekrachtigd door het gebouw
waarin het museum gevestigd is, dat is namelijk verbonden met de Joodse geschiedenis van
Amsterdam. De indeling van de exposities is in Overloon geheel open. Bezoekers kunnen te
allen tijde naar een ander onderwerp lopen en geheel vrijelijk rondlopen. In Groesbeek en
Amsterdam is er echter sprake van een gebaand pad. De bezoekers worden langs een bepaalde
route gedwongen, ze kunnen niet of nauwelijks kiezen om hun eigen route te lopen. Hiermee
heeft het museum controle over wát de bezoeker ziet, hierbij zullen de meeste bezoekers met
hetzelfde verhaal naar buiten komen. Het perspectief dat in de expositie naar voren komt kan
daarmee niet ontlopen worden.

Hoofdstuk 2: Verzet en Collaboratie
In de drie verschillende oorlogsmusea is ruimschoots aandacht voor de thema’s collaboratie en
verzet. De drie onderzochte musea proberen allen de bezoekers persoonlijke verhalen voor te
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zetten, de bezoeker moet zich in de keuzes van individuen in de jaren 1940-45 kunnen inleven.
Dit sluit aan bij de eerdergenoemde conclusie van Somers, dat individuele portretten ingezet
worden om inleving en zelfs betekenisgeving te bewerkstelligen.58 Dit komt in alle musea het
best tot zijn recht bij het onderwerp verzet en collaboratie. In de drie musea wordt – op
verschillende wijzen – een inkijk gegeven in het persoonlijke leven en de daarbij behorende
keuzes van enkele individuen.
In een aantal onderdelen van de verschillende musea worden de thema’s verzet en
collaboratie als op zichzelf staand onderwerp beschouwd, zoals bijvoorbeeld een
tentoonstellingsonderdeel over de NSB in de bezettingstijd of de illegale pers. In bepaalde
aspecten van de tentoonstellingen worden ze echter ook in hun verbondenheid gepresenteerd.
Daarbij gaat het dan om dilemma’s, welke keuze zou de bezoeker maken als hij in de schoenen
van het individu uit de bezettingstijd zou staan? Deze dilemma’s zijn soms impliciet, maar
soms juist ook expliciet. De bezoeker kan dan door een interactief onderdeel van de expositie
participeren in de dilemma’s uit de geschiedenis. In deze interactieve elementen wordt de
manier waarop musea menselijk handelen categoriseren bloot gelegd.
In dit hoofdstuk komt eerst de presentatie van verzet als op zichzelf staand onderwerp
in de oorlogsmusea aan bod, waarna het thema collaboratie behandeld wordt. Na de individuele
behandeling van deze onderwerpen volgt een analyse van de museumelementen waarbij het
publiek een expliciete keuze wordt voorgeschoteld in samenhang met deze onderwerpen.
Verzet
‘Het verzet’ is een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt en in de meeste oorlogsmusea veel
aandacht krijgt. Het beeld van de verzetsstrijder als held heeft echter de laatste jaren ook aan
populariteit ingeboet, zeker in de historische wetenschap onder invloed van de steeds luider
wordende roep om doorbraak van het goed/fout-denken vanaf de jaren 1980, maar zeker ook
na Van der Heijdens pleidooi dat mensen niet eenvoudigweg helden of schurken waren.59
Hoewel de plaats van het verzet in musea vandaag de dag nog steeds prominent is, blijkt uit
onder meer de intentieverklaringen uit het vorige hoofdstuk dat de musea er niet op uit zijn om
een helden-versus-schurkennarratief te vertellen.
In het Verzetsmuseum Amsterdam ligt – zoals de naam al doet vermoeden – een grote
nadruk op het verzetswerk. Het museum belicht veel verschillende vormen van verzet, waarvan
sommige meer en andere juist minder bekend zijn. Ook worden de verzetswerkzaamheden in
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verschillende periodes van de oorlog extra onder de aandacht gebracht. Het museum schenkt
aandacht aan ruwweg de volgende onderwerpen: Verzet via de Nederlandse Unie, verzet door
oranjegezindheid, verzet middels staking, verzet door (vandalisme van) propaganda, verzet
door de kerken, studentenverzet, het faciliteren van onderduiken, de organisatie en structuur
van het verzet, de illegale pers, en de financiering van het verzet.
Een prille vorm van verzet zit volgens het Amsterdamse museum al in de eerste
maanden van de bezetting. Onder meer door de spontane ‘Anjerdag’ op 29 juni 1940 krijgt het
koninklijk huis een soort geuzenpositie, waardoor Nederlanders met oranjegezindheid stil
verzet plegen.60 De teneur op dit bijschrift bevat een narratief dat een verzetsaspect uitlicht,
namelijk stil verzet door het koninklijk huis te steunen, waarna de Duitse ‘represailles’
beschreven worden. De beschrijving sluit echter af met een positieve boodschap: “Veel
Nederlanders dragen speldjes en strikjes om te laten zien dat ze voor de koningin zin, en dus
tegen de bezetting. Het helpt de moed er in te houden.” Bij het verzet door oranjegezindheid
plaatst het museum ook een persoonlijk verhaal, namelijk een verloskundige die een kersvers
ouderpaar voorstelt hun kind een ‘Oranje’ naam te geven, Irene Beatrix Juliana Wilhelmina:
“[de verloskundige] wordt […] opgepakt. Ze zal pas in augustus 1945 terugkeren, als
overlevende van het concentratiekamp Ravensbrück.”61
Het bovenstaande narratief kan als optimistisch – het verhaal eindigt positief –
uitgelegd worden. Dit optimistische narratief lijkt terug te komen in de Amsterdamse tekst over
het kerkenverzet. Het museum stelt eerst dat kerken protesteerden tegen anti-Joodse
maatregelen, aanzetten tot het herbergen van onderduikers, en dat de kerk veel gezag had,
waarna vermeld wordt dat de kerken aan invloed inboeten door de gelijkschakeling en
nazificatie van maatschappelijke instellingen, om als laatste te benadrukken dat kerken de
werking van deze instelling alsnog wisten te frustreren door op te roepen tot boycots. 62
Ook bij het verzet door het weigeren van het inleveren van radio’s, de
studentenprotesten, de Engelandvaarders, onderduikers, en de illegale pers komt dit narratief
terug.63 De beschrijvingen bevatten over het algemeen een negatieve gebeurtenis, waarna er
toch een voordeel uit gehaald wordt. Het Verzetsmuseum geeft hiermee – al dan niet bewust –
steevast een positieve lading mee aan het eind van een beschrijvingsbord over verzetswerk. De
verklaring hiervoor zou erin kunnen schuilen dat het Verzetsmuseum zich hoofdzakelijk op
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verzet richt, en daardoor het verzet als moreel juist wil beoordelen.
Dat het verzetswerk niet simpelweg heldenwerk was, maakt het museum duidelijk bij
de behandeling van de gewelddadige acties van het verzet. Over infiltranten en verraders
binnen het verzet is het volgende te lezen: “Ondanks morele bezwaren zien de meeste
verzetsmensen het liquideren van verraders als bittere noodzaak.”64 Door het gebruik van het
woord ‘bitter’ en de stelling dat er ook morele bezwaren bij komen kijken, maakt het museum
duidelijk dat het verzetswerk niet uit eenvoudige keuzes bestond.
Het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek heeft in de expositie over de bezettingstijd een
wandpaneel met daarboven de tekst ‘Verzet’ geplaatst. Hierop zijn met name de verzetsdaden
in de eerste maanden gevat, ook hier komt Anjerdag terug en wordt de Oranjes een belangrijke
rol toegedicht.65 Van een vergelijkbaar narratief zoals in Amsterdam is echter geen sprake, de
beschrijvende tekst is algemeen en neutraal van aard. Verder in het Bevrijdingsmuseum komen
ook verzetsorganisaties aan bod, maar in tegenstelling tot het Amsterdamse museum is er
hierbij geen sprake van een optimistisch narratief.66
Het verzetsnarratief in het Oorlogsmuseum Overloon kan ook niet als optimistisch
gekwalificeerd worden. Hoewel saillante, sensationele details de revue passeren in de
beschrijvingen, wordt hier tegenover direct de keerzijde van het verzetswerk benoemd: de
gevaren.67 Hoewel er bij deze beschrijvingen dus ook (net als in Amsterdam) sprake is van het
benadrukken van negatieve gebeurtenissen, wordt dit niet opgevolgd door een benoeming van
iets positiefs naderhand. Sterker nog, wanneer het museum schrijft over de verzetskranten is
juist een omgekeerd narratief ten opzichte van het Amsterdamse te vinden, neerslachtig: eerst
wordt benadrukt dat de Duitsers de persvrijheid aan banden leggen, daarna volgt een
beschrijving van de opkomst van de illegale pers, om af te sluiten met de notie dat hierop zware
straffen stonden.68 Hieruit blijkt dat Overloon het verzetswerk op een andere wijze beoordeeld
– wel binnen dezelfde kaders – dan Amsterdam.
Collaboratie en de NSB
Als de verschillende musea collaboratie belichten, gaat het met name over de NSB. De manier
waarop de musea dit in kaart brengen is over het algemeen niet expliciet veroordelend, maar
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de wijze waarop de musea met dit deel van de geschiedenis omgaan verschilt sterk. In
Groesbeek is een wand in de expositie gewijd aan ‘collaboratie’.69 De beschrijving hierbij stelt:
“Sommige Nederlanders waren enthousiast over de komst van de nazi’s. Zij ondersteunden de
nazi-ideologie en waren bereid landgenoten te verraden of in Duitse krijgsdienst te treden.”70
Hier lijkt een enge opvatting van collaboratie gehanteerd, aangezien zeker te betogen valt dat
ook vrijwillige deelname aan de Arbeitseinsatz als collaboratie gold. Door de nadruk te leggen
op ‘verraden’, lijkt het Groesbeekse museum de collaborateurs als ‘fout’ te bestempelen.
Het Oorlogsmuseum in Overloon benadert collaboratie op andere wijze, namelijk dat
de NSB in de bezettingstijd met de Duitsers collaboreerde en een zelfstandige GrootNederlandse regio binnen het Duitse rijk van Hitler voor ogen had, waarna het
beschrijvingspaneel het volgende stelt: “De meeste Nederlanders minachten de NSB’ers en
beschouwen hen als landverraders.”71 Hoewel ook hier over (land)verraders gesproken wordt,
maakt het museum door deze formulering duidelijk dat veel Nederlanders in de jaren 1930 en
1940 dit vonden, niet het museum.
In Amsterdam wordt het woord (land)verraders bij de beschrijving van de NSB niet
genoemd. De Nederlanders ‘verafschuwden’ Mussert’s partij wel, maar de Amsterdamse
beschrijving geeft uiteindelijk vooral een beeld van de NSB die zélfs in bezettingstijd niet echt
invloedrijk werd: “de Duitsers zijn niet meteen geneigd tot hechte samenwerking. Zij hebben
geen hoge dunk van de NSB.” en “NSB-leider Anton Mussert mag zich […] van de Duitsers
‘Leider van het Nederlandse volk’ noemen. Maar hij krijgt geen echte macht.” 72 In de
beoordeling dat de NSB en Mussert in de bezettingstijd niet de macht krijgen waar ze op
hoopten, omdat ook de bezetter geen hoge dunk van de NSB en Mussert had, sluit het museum
aan bij de Boterman, die hetzelfde stelt.73
Het Verzetsmuseum vertelt ook het verhaal van Evert Roskam, een boer die al in de
jaren 1930 fervent NSB’er was geworden om onder meer de boeren en middenstanders meer
invloed in de politiek en maatschappij te geven en om zijn ongenoegen over het communisme
te uiten.74 Ook in dit geval stelt het museum dat de NSB’er, in concreto Roskam, niet echt aan
de macht komt, hij wordt de baas van de Landstand, een nationaalsocialistische
koepelorganisatie voor de landbouw en visserij, maar de organisatie krijgt maar weinig steun
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aangezien de helft van de boeren geen contributie wil betalen, aldus het museum.75 Met de
inzet van een persoonlijk portret omtrent de NSB, lijkt het Amsterdamse Verzetsmuseum wel
aan te sluiten bij de trend van verpersoonlijking van de museale cultuur, zoals Somers stelt.76
Wat vooral opvalt bij de verschillende musea is dat de term collaboratie een beperkte
definitie heeft. Het Bevrijdingsmuseum stelt zelfs dat alleen mensen die anderen verraadden of
in buitenlandse krijgsdienst gingen collaborateurs waren, terwijl er natuurlijk ook veel minder
ingrijpende vormen van samenwerken met de bezetter mogelijk waren; opmerkelijk genoeg
geeft het Bevrijdingsmuseum op dezelfde wand een foto van een gebombardeerde
Philipsfabriek, die meewerkte aan de Duitse oorlogsindustrie, wat daarmee niet aan de strikte
opvatting van collaboratie door het Bevrijdingsmuseum voldoet (ze verraden immers niemand
en treden ook niet in vreemde krijgsdienst). Ook wordt in de musea niet gerept over collaboratie
uit zelfbehoud of opportunisme, terwijl juist dit ook een belangrijke groep is die niet alleen in
de aanpassing/accommodatie-groep bestaat.
Expliciete dilemma’s
De vraag “Wat zou jij doen in oorlogstijd?” wordt in alle drie musea gesteld. De wijze hoe de
bezoeker hier een antwoord op kan geven verschilt echter sterk. Ook verschillen de
antwoordmogelijkheden voor de dilemma’s per museum, de bezoeker kan namelijk alleen
kiezen uit de vragen en antwoorden die hem voorgehouden worden. Ook zijn sommige van
deze vragen interactief: de bezoeker kan zijn antwoord expliciteren middels een interactief
expositie-element. Dit wordt onderscheiden van de impliciete dilemma’s, die de bezoekers
meer aan het denken moeten zetten zonder de keuzemogelijkheden te expliciteren. Deze
expliciete dilemmavragen zijn te vinden in Groesbeek en Overloon.
In het Bevrijdingsmuseum Groesbeek is midden in de expositie over de bezettingstijd
een grote kast te vinden met een beeldscherm en knoppen.77 Hierin staat een viertal dilemma’s
geschetst met een inleidend tekstje, afgesloten door een gesloten vraag. Bezoekers kunnen dan
op de knoppen ‘ja’, ‘nee’ en ‘afloop’ drukken. Aan de zijkant is een beschrijvend bordje
opgehangen met onder andere de zinnen: “Terugkijkend naar de Tweede Wereldoorlog lijkt
het soms makkelijk om te zeggen: ‘oh, ik was bij het verzet gegaan’.”78 Het museum lijkt
hiermee aan te sturen op een beleving van de dilemma’s, wat aansluit bij Somers constatering
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dat ervaring een steeds grotere rol in de museale cultuur speelt.79
De verschillende dilemma’s zijn op waargebeurde verhalen gebaseerd en bestaan uit de
volgende casus: Neem je een Joods meisje als onderduiker in huis?80 Neem je als bedrijf
opdrachten van de bezetter aan?81 Je hebt vanuit het verzet een moord gepleegd op een wrede
Duitse soldaat, maar de bezetter dreigt notabelen van een dorp te vermoorden als de
moordenaar zich niet meld, meld je jezelf?82 Je bent ex-militair en vrijgelaten uit
krijgsgevangenschap, maar hebt nu ook acht onderduikers in huis, ga je in 1943 in vrijwillige
krijgsgevangenschap?83 Bij deze dilemma’s gaat het om zowel verzetsdilemma’s als – in het
geval van het bedrijf – collaboratiedilemma’s.
Bij het dilemma van het bedrijf valt direct iets op: Als bezoekers de vraag of je een
opdracht van de bezetter aanneemt met ‘ja’ beantwoorden, komt uit de gevolgen van deze
keuze een bontgekleurd beeld naar voren. Het feit dat de fabriek door mee te werken
clandestien voor verzetsactiviteiten kan worden ingezet wordt in een adem genoemd met “Je
levert een bijdrage aan de bezetting van je eigen land, je pleegt verraad.”84 Ook hier volgt weer
de nadruk op het woord verraad, zoals in Groesbeek ook al het geval was bij de beschrijving
van collaboratie. Als de bezoekers met ‘nee’ antwoorden, dan heeft dit volgens het museum
het volgende gevolg: “Je loyaliteit aan Nederland geeft andere mensen moed om ook voor
verzet te kiezen.”85 In deze frasering worden de deugden loyaliteit en moed linea recta aan
verzet gekoppeld. In de Duitse vertaling is Nederland zelfs vervangen door ‘Vaterland’, wat
een extra patriottische bijklank heeft.
Het dilemma omtrent de vraag of de bezoeker een Joods meisje als onderduikster in
huis zou nemen is ook interessant. Bij beantwoording met ‘ja’ wordt gesteld dat je het meisje
overlevingskansen biedt, maar daarmee wel jezelf en je gezin in gevaar brengt. 86 Beantwoord
de bezoeker de vraag echter met ‘nee’, dan is de uitkomst als volgt: “Voor Lea [het Joodse
meisje, SB] moet een ander onderduikadres worden gevonden, anderen moeten het maar
oplossen.”, “Als dat niet lukt, overleeft Lea de oorlog niet” en “Johan, Bas [de kinderen van
het gezin uit de casus, SB], je vrouw en jij kunnen rustig verder leven, of niet soms?”87 Een
aantal zaken vallen hierbij op: allereerst wordt met de bewoording ‘anderen moeten het maar
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oplossen’ de bezoeker een onverschillige houding toegeworpen, terwijl het ook een keuze uit
zelfbehoud of angst zou kunnen zijn. Ten tweede wordt het gezin dat het Joodse meisje weigert
als medeplichtig aan haar dood beschouwd als ze geen ander onderduikadres vindt. Ten derde
wordt door de toevoeging ‘of niet soms’ een cynische reactie op de keuze gepresenteerd,
aangezien deze toevoeging in de onzekere tijd die de Tweede Wereldoorlog was op praktisch
elke situatie van toepassing zou kunnen zijn.
Opmerkelijk is dat de portretten uit het dilemmaspel praktisch de enige individuele
verhalen in de basisexpositie van Groesbeek zijn. De manier waarop het museum deze vorm
geeft, lijken echter niet tot identificatie met het personage door het publiek te leiden. Dit staat
haaks op de bevindingen van Somers, die stelt dat de portretten juist ingezet worden om
identificatie te bewerkstelligen.88 Wel geeft het een zekere mate van betekenis, wat volgens
Somers een ander gevolg van individualisering is, doordat er duidelijk een moreel oordeel aan
de uitkomsten van de dilemma’s kleeft.89
Ook in Oorlogsmuseum Overloon zijn dilemma’s in de expositie verwerkt waar de
bezoeker mee kan interageren. Allereerst zijn er enkele dilemma’s die het leven van Arnolda
Huizinga-Sannes volgen, een in 1940 63 jaar oude vrouw uit Den Haag. De eerste vraag die
gesteld wordt is hoe je zou reageren als je land bezet wordt door een vreemde mogendheid: “Ik
ben kwaad en kom in verzet” of “Ik pas me zoveel mogelijk aan de veranderende
omstandigheden aan”.90 Nadat de bezoeker een antwoord heeft ingetoetst, worden de
keuzepercentages van de voorgaande bezoekers getoond, de keuze voor verzet heeft een lichte
voorkeur.91 Het museum nuanceert vervolgens de keuze: Huizinga zag de bezetter liever gaan
dan komen, maar komt niet in verzet en probeert door te gaan met het leven.92
Verder in het museum wordt de bezoeker met een van Huizinga’s andere dilemma’s
geconfronteerd, wel of geen Joodse onderduikers in huis nemen? Hier is het
antwoordpercentage anders verdeeld dan bij de vorige vraag: bijna twee derde van de bezoekers
stelt onderduikers in huist te nemen.93 Ook Huizinga koos ervoor dit te doen, maar het museum
attendeert wel dat het geen ongevaarlijke operatie was om onderduikers in huis te nemen.
Het derde en laatste dilemma van Huizinga gaat over de inleverplicht voor radio’s in
1943. De opties zijn: “Ja, ik lever mijn radio in. Ik vind de straffen te hoog.” en “Nee, de radio
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is een belangrijke informatiebron. Ik neem het risico.”94 Hoewel het museum spreekt over
risico, kan dit in het licht van niet-inleveren als daad van verzet ook uitgelegd worden als lef
of moed. Het resultaat is dat driekwart van de bezoekers stelt de radio niet in te leveren.95 Het
museum – bij monde van de geselecteerde dagboekpassages van Huizinga – legt echter uit dat
de radio’s dikwijls al geregistreerd stonden en dat het dus geen kwestie was van
achterhouden.96
Naast het verhaal van Huizinga, kent de expositie in Overloon nog een ander expliciet
dilemma, namelijk dat van NSB’er Gerhard Stroink. Het verhaal van Stroink ziet met name op
de vraag of hij als Nederlandse militair bij de Weerafdeling (WA) moreel gezien mee kan
vechten in het Duitse leger, tegen de communisten. Aan de hand van filmfragmenten wordt de
bezoeker in het verhaal van Stroink ingeleid, waarna de bezoeker op kritieke momenten een
keuze voorgeschoteld krijgt, zoals de vraag of de bezoeker zich ook bij de WA zou aansluiten,
het zou accepteren als er Duits commando bij zou komen kijken, en of de bezoeker zich later
opnieuw vrijwillig zou melden om aan het oostfront mee te vechten. 97 Ook hier worden
naderhand twee percentages getoond die de keuze van eerdere bezoekers representeren.
Hoewel veel bezoekers voor de ‘anti-Duitse’ keuzes gaan, probeert het museum Stroink de
ruimte te geven zijn keuzes toe te lichten.
Het verschil in aanpak tussen Groesbeek en Overloon is aanzienlijk. Het dilemmaspel
in Groesbeek geeft eerst een uitleg van de casus en stelt de bezoeker dan voor een keuze. De
gevolgen van deze keuze zijn soms op veroordelende wijze geformuleerd, waarna nog de
‘oplossing’, de afloop van de casus in de werkelijkheid, volgt. In Overloon is de aanpak
eigenlijk andersom. Bezoekers worden met een vrij boude stelling geconfronteerd; kom je in
verzet, ga je bij de WA? Vervolgens wordt echter deze stelling en het antwoord daarop
gecontextualiseerd, waardoor de bezoekers juist een relativerend beeld van de ogenschijnlijk
zwart-witte keuze krijgen. Dit lijkt erop te duiden dat in Groesbeek een klassiekere beoordeling
van menselijk handelen in de Tweede Wereldoorlog is.
Deelbesluit
Bij de verschillende musea vallen in vergelijkend perspectief een aantal dingen op in de
omgang met de thema’s collaboratie en verzet. Het Amsterdamse Verzetsmuseum stelde in de
intentieverklaring dat het niet de nadruk legt op helden en schurken. Nu worden de
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verzetsmensen en verzetswerkzaamheden niet expliciet geïdealiseerd, maar wel steevast in een
optimistisch narratief gepresenteerd. Met betrekking tot de collaborateurs en NSB’ers is er geen
expliciet veroordelende houding, de rol van de NSB wordt hooguit gebagatelliseerd, zoals ook
Boterman dat doet. De dilemmavragen in het museum zijn allen impliciet, zoals ook bij de
museologische behandeling van het museum al gesteld werd, en makkelijk over het hoofd te
zien.
Het Bevrijdingsmuseum Groesbeek is vrij beperkt in de behandeling van verzet als op
zichzelf staand onderwerp, maar geeft met het dilemmaspel een inkijk in de opvattingen van
het museum zelf. De gevolgen die het museum bij de casus plaatst zijn niet tussen
aanhalingstekens geplaatst en zijn geen citaten van toenmalige personen. Daarmee kan
aangenomen worden dat het de opvattingen ‘van het museum’ zijn. Het feit dat het museum de
complexiteit van de vraagstukken waar mensen in de bezettingstijd voor gesteld werden aan
bezoekers duidelijk probeert te maken door middel van persoonlijke verhalen, lijkt niet voor
identificatie, maar hooguit tot betekenisgeving te leiden. De opvattingen van het museum over
collaboratie lijken, hoewel summier, zeer eng geformuleerd, voorzien van een veroordelende
toon over onder meer (land)verraad.
In het Oorlogsmuseum Overloon wordt ook niet zoveel aandacht aan verzet geschonken
als in Amsterdam, maar lijkt het beeld wel harder doordat er juist geen optimistisch narratief
gehanteerd wordt. Overloon gebruikt ook het woord ‘verraad’ in de context van collaborateurs,
maar maakt hierbij duidelijk dat het gaat om wat veel mensen destijds vonden. Hiermee lijkt
het museum de collaborateurs niet expliciet als ‘fout’ te beoordelen. Dit beeld wordt bevestigd
door de contextualisering van de dilemmavragen over Stroink. De dilemmavragen over
Huizinga lijken het verzetswerk ook niet als ‘goed’ te beoordelen.

Hoofdstuk 3: Bezetting, Hongerwinter en Bevrijding
Hoe musea de bezetting van Nederland door nazi-Duitsland in de meidagen van 1940, de
Hongerwinter en de bevrijding van Nederland in 1945 in hun expositie geïncorporeerd hebben,
wordt in dit hoofdstuk behandeld. Hierbij is de definitie van het begin van de bezettingstijd
beperkt tot de militaire bezetting van Nederland en is hierin niet het ‘voorspel’ van de jaren
1930 meegenomen, aangezien de verschillende musea dit op zeer uiteenlopende – bijvoorbeeld
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qua startpunt – wijze in de tentoonstelling verwerkt hebben.
Bij de behandeling van de Hongerwinter wordt ook de periode van de Spoorwegstaking
gerekend, aangezien deze gebeurtenissen niet los van elkaar gezien kunnen worden. De
internationale voedselhulp wordt ook bij deze paragraaf betrokken. De bevrijding van
Nederland wordt in nationale context behandeld, hierbij gaat de aandacht uit naar de bevrijding
van Nederland in mei 1945, gelet op het feit dat de musea ook de bevrijding van ZuidNederland op zeer uiteenlopende wijze in de tentoonstelling verwerkt hebben. In de paragraaf
over de bevrijding gaat ook aandacht uit naar de omgang met ‘foute’ Nederlanders dírect na
het eindigen van de oorlog gerekend.
De bezetting van Nederland
De militaire bezetting van Nederland wordt door de verschillende musea op vrij zakelijke wijze
verteld. De overeenkomsten tussen de drie musea op dit onderwerp zijn treffend. Allen melden
ze dat na de Duitse inval het Nederlandse leger harder van zich afbijt dan verwacht, maar dat
de capitulatie van Nederland uiteindelijk getekend wordt omdat de Duitsers Rotterdam
gebombardeerd hebben.98 Groesbeek stelt dat het Duitse leger veel sterker was dan het
Nederlandse en dat de verdediging van Nederland ‘tevergeefs’ was.99
De enige noemenswaardige verschillen lijken te zitten in hoe de verschillende musea
de vlucht van de regering en het koninklijk huis naar Engeland in deze periode beschrijven:
Amsterdam heeft het over ‘uitwijken’ van het koningshuis en de regering, Overloon stelt dat
de koninklijke familie ‘vertrekt’ en de regering ‘vlucht’, Groesbeek heeft het over ‘vluchten.100
Deze woorden hebben duidelijk een verschillende connotatie, opmerkelijk is vooral dat
Overloon het woord ‘vluchten’ in samenhang met de koninklijke familie lijkt te schuwen.
Meer diepgang over deze periode is te vinden in de wisseltentoonstelling Nach Holland,
in het Amsterdamse Verzetsmuseum. Deze tentoonstelling is in zijn geheel gericht op de
meidagen van 1940 en de militaire bezetting van Nederland. Zoals in de inleiding vermeld is,
zal naar de tentoonstelling verwezen worden als ware het literatuur, aangezien de
tentoonstelling in zijn geheel gebaseerd is op het gelijknamige boek van Gerard Groeneveld.
De tentoonstelling is opgedeeld in geografische regio’s, welke op semi-chronologische wijze
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geordend zijn (i.e. eerst de hoofdstukken over de inval in Noord- en Oost-Nederland, later de
militaire acties in West-Nederland).
Uit deze tentoonstelling ontstaat een kleurrijk beeld van de meidagen van 1940. Het
verhaal wordt gedragen door amateurfoto’s die gemaakt zijn door de Wehrmachtsoldaten.101
De beschrijvingen die het museum bij de foto’s geplaatst heeft, zijn afkomstig uit het boek van
Groeneveld. Inleidend stelt Groeneveld zelf dat de foto’s soms een onverwacht beeld naar
voren brengen die haaks staat op de herinnering aan de bezettingsstrijd als grimmige strijd.102
De meest in het oog springende – volgens Groeneveld – afbeeldingen in de expositie
zijn de foto’s waarop er zichtbare verbroedering tussen de Nederlandse en Duitse soldaten
optreedt.103 Zo toont het museum een foto waarop een Duitse soldaat gebroederlijk een arm om
een Nederlandse militair slaat, waarbij Groeneveld opmerkt dat er meer van dit soort foto’s
gemaakt werden.104 Daarnaast toont het museum een foto van een café waar Duitse en
Nederlandse militairen tezamen, breed lachend, proosten en een biertje drinken.105
Deze broederlijke omgang is terug te vinden in een bron die De Jong gebruikt, hoewel
hij er iets anders mee aan wil tonen. Hij citeert een dagboekpassage van een Nederlandse
krijgsgevangene om aan te tonen dat de krijgsgevangenen soms moesten foerageren, maar de
Nederlandse krijgsgevangene schrijft ook het volgende: “Duitse soldaten gaan broederlijk met
ons om…”106 Dit gaat niet voorbij aan alle slachtoffers die gevallen zijn bij de Duitse inval en
alle negatieve ervaringen die Nederlanders met Duitse soldaten hebben gehad, maar is juist een
aanvulling op dat beeld.
Deze wisselexpositie in het Verzetsmuseum staat daarmee ook haaks op de zakelijke
beschrijving van de Duitse inval in de basistentoonstelling van het museum. Sterker nog, het
beeld gaat in tegen de beschrijving van dit onderwerp in alle drie de oorlogsmusea. Het beeld
dat in de wisseltentoonstelling naar voren komt, is er een waarin de Duitse soldaten
gehumaniseerd worden. De wisselexpositie maakt van de Duitse militairen normale jongens en
mannen, zonder ze direct als daders af te schilderen.
De twee voornaamste verklaringen die voor deze discrepantie in het oog springen, zijn
1) dat de expositie voldoende ruimte heeft om een gedetailleerd verhaal te vertellen, en 2) dat
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de expositie zeer nieuw is. Het specialismeargument ziet erop dat het museum bij de
wisselexpositie wel dieper op de materie in móet gaan, simpelweg omdat wisselexposities altijd
een bepaald thema dieper uitlichten. Hierdoor moet goed nagedacht worden over de teksten en
kan het museum geen gebruik maken van oneliners als “op 10 mei valt Duitsland het neutrale
Nederland binnen”. De verklaring dat de expositie pas in 2019 geopend is, sluit aan bij de door
Somers geconstateerde trend dat (persoonlijke) verhalen in steeds grotere mate op de
voorgrond treden in oorlogsmusea.107
De Hongerwinter
Hoe de verschillende musea de Hongerwinter in hun expositie verwerken, heeft in de
hoofdlijnen grote overeenkomsten, maar bevat in de details net zulke grote verschillen. De
oproep van de regering in Londen in september 1944 om over te gaan tot een algemene
spoorwegstaking in Nederland, zodat de geallieerden Operatie Market Garden kunnen
uitvoeren, markeert in de musea het begin van de periode van de Hongerwinter. In de literatuur
wordt aangenomen dat de Hongerwinter inderdaad grotendeels veroorzaakt is door het
stilvallen van het transportwezen, maar dat de Spoorwegstaking maar een deel van dit verhaal
is.108 De dichtgevroren waterwegen speelden hier ook een belangrijke rol in, alsmede het feit
dat de aanvoer van brandstof uit de steenkolenmijnen uit het bevrijde Zuid-Nederland niet meer
mogelijk was. De Duitse reactie op de Spoorwegstaking, een blokkade van de voedseltoevoer
naar West-Nederland gedurende zes weken, was ook van invloed op de Hongerwinter. Hierbij
dient echter opgemerkt te worden dat deze strafmaatregel van de Duitsers zes weken duurde,
maar dat de Spoorwegstakingen doorgingen tot de bevrijding van heel Nederland in mei 1945.
In de drie musea is slechts een beperkte afweging van de verschillende factoren te
vinden. In alle drie musea wordt als oorzaak van de Hongerwinter genoemd dat de Duitse
bezetter als reactie op de Spoorwegstaking een blokkade opwerpt. Ook worden de transporten
van onder andere het Rode Kruis en de operaties in april 1945 om West-Nederland weer van
voedsel te voorzien hierbij genoemd. In Overloon en Amsterdam worden persoonlijke verhalen
ingezet bij het behandelen van de Hongerwinter.
In het Amsterdamse Verzetsmuseum wordt vermeld dat de Duitse blokkade van
voedseltransporten naar West-Nederland na zes weken wordt ingetrokken, maar dat het
spoornetwerk daarna dermate ontregeld was dat de voedseltoevoer niet goed meer op gang
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kwam.109 Daarnaast wordt in Amsterdam ook het afsnijden van de toevoer van kolen uit het
bevrijde zuiden als medeoorzaak van de Hongerwinter genoemd. Over de voedseltransporten
om West-Nederland te ontzetten stelt het museum dat “in april […] geallieerde vliegtuigen,
met toestemming van de Duitsers, voedselpakketten boven Nederland [droppen].” 110
Het Bevrijdingsmuseum Groesbeek merkt terecht op dat de “Nederlandse
voedselsituatie […] tot september 1944 relatief goed [was]”, zoals ook Gerard Trienekens in
zijn proefschrift uit 1985 over de voedselvoorziening tijdens de Tweede Wereldoorlog
betoogde.111 Over de oorzaak van de Hongerwinter stelt het museum echter het volgende: “Als
reactie [op de spoorwegstaking, SB] blokkeerde de bezetter de voedselaanvoer naar bezet
Nederland.”112 Hoewel het feitelijk correct is dat de bezetter inderdaad de blokkade opwierp,
wordt hier niet het hele verhaal verteld.
Of de omissie van de andere oorzaken van de Hongerwinter (o.m. vorst, ontregelde
transportnetwerk, gebrekkige aanvoer kolen) intentioneel is, blijkt niet uit de bron, maar ook
bij het verhaal over de internationale voedselhulp laat het museum weg dat dit op basis van een
akkoord – het Akkoord van Achterveld – tussen de geallieerden én de bezetter gebeurd is, en
stelt alleen dat “eind april 1945 […] voedsel- en goederentransporten door neutrale en
geallieerde landen mogelijk [werden].”113 Trienekens stelt bovendien dat de bezetter zich reeds
vanaf eind 1944 bereid toonde internationale voedselhulp toe te staan. 114 Het Groesbeekse
museum bejubelt de hulpacties – terecht, ze hebben immers veel extra leed voorkomen –
vervolgens: “Al deze hulpacties redden vele levens.”115 Doordat het museum hiervóór echter
alleen de inzet van ‘neutrale en geallieerde landen’ benoemt, wordt de indruk gewekt dat de
bezetter niet bij de oplossing van de voedselcrisis betrokken was.
In het Oorlogsmuseum Overloon wordt de Hongerwinter direct gekoppeld aan de
Duitse blokkade van voedseltransporten: “Als vergelding [voor de spoorwegstaking, SB]
verbieden de Duitsers voedseltransporten naar het westen van Nederland. In de strenge winter
van 1944-1945 leidt dit tot hongersnood in de grote steden.”116 Het museum in Overloon gaat,
net als Groesbeek, voorbij aan de andere oorzaken die ten grondslag lagen aan de
Hongerwinter. Sterker nog, Trienekens betoogt dat de voedselcrisis nog afgewend had kunnen
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worden op het specifieke moment dat de Duitse blokkade opgeheven werd, maar dat het feit
dat het transportwezen totaal ontregeld was uiteindelijk roet in het eten gooide.117
Met betrekking tot de voedselhulp heeft het Overloonse museum geen eenduidige wijze
waarop het over het onderwerp bericht. Het museum stelt enerzijds op het beschrijvingsbord
over de Hongerwinter dat de “voedseldroppings van geallieerden […] in de laatste
oorlogsdagen een einde aan de noodsituatie [moeten] maken”, maar anderzijds op het bordje
specifiek over de voedselhulp dat “de Duitsers […] geallieerde voedseldroppings uit
bommenwerpers toe[staan].”118 Dit lijkt in ieder geval een intentionele omissie door het
museum van de Duitse bedoelingen met betrekking tot de voedselhulp op het bord over de
Hongerwinter uit te sluiten.
De bevrijding van Nederland
Tijdens de bevrijding van Nederland was er sprake van allerlei emoties. De geallieerden
werden door het overgrote deel van de bevolking met grote euforie ontvangen. Bij bepaalde
delen van de bevolking heersten wraakgevoelens tegenover ‘landverraders’, in de breedste zin
van het woord. Journalist Koos Groen stelt in zijn studie naar de omgang met ‘foute’
Nederlanders tijdens en na de bevrijding dat er met name door de Binnenlandse Strijdkrachten
(dodelijke) incidenten plaatsvonden, maar dat geen van hen daarvoor vervolgd is.119 Daarnaast
richtte een deel van de volkswoede zich tegen vrouwen die (vermeend) relaties aangegaan
waren met Duitse soldaten, zogenaamde ‘moffenmeiden’ of ‘moffenhoeren’. Groen betoogt
dat de Binnenlandse Strijdkrachten op grote schaal en soms ook abusievelijk bij deze hetzes
betrokken waren en dat er slechts beperkte openlijke kritiek was, hoewel velen het een
‘weerzinwekkend schouwspel’ vonden.120
Het onderzoek van Groen is echter niet onomstreden, vanuit de historische wetenschap
kwam vooral kritiek op zijn bronnenvermelding en normatieve uitspraken.121 Desalniettemin
vinden de stellingen van Groen omtrent de ‘moffenmeiden’ enige steun in het werk van
historica Monika Diederichs, waarin betoogd wordt dat deze vrouwen slachtoffer werden van
de volkswoede.122 Dat de Binnenlandse Strijdkrachten vaak betrokken waren bij gewelddadige
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incidenten en geen al te beste reputatie hadden, schetst historica Helen Greven in haar
proefschrift.123
In de verschillende musea wordt vooral aandacht geschonken aan de positieve aspecten
van de bevrijding. In het Oorlogsmuseum Overloon valt op dat er geen aandacht lijkt te zijn
voor de incidenten tijdens en direct na de bevrijding, de Binnenlandse Strijdkrachten worden
afgeschilderd als de mensen die naast de geallieerden staan om Nederland te bevrijden “en
handhaven de orde in bevrijd gebied.”124 Dit staat haaks op de reputatie die de Binnenlandse
Strijdkrachten had volgens Groen en Greven.
Het museum vertelt wel twee positieve individuele verhalen over de bevrijding – in
samenhang met bijbehorende museale objecten – namelijk dat van twee verzetslieden die in
het huwelijk treden na de oorlog en dat van twee kinderen wier moeder oranje feestkleding
voor ze maakt voor de bevrijding. De trouwjurk en de feestkleding staan hierbij tentoongesteld.
Dit sluit aan bij de door Somers geconstateerde recente ontwikkeling van personalisering van
de museale cultuur; de expositie in Overloon is immers recent vernieuwd.125
In Amsterdam worden dergelijke persoonlijke portretten ook ingezet om het verhaal
van de bevrijding te vertellen. Vier personen komen aan het woord en vertellen hun ervaringen.
In tegenstelling tot de expositie in Overloon, zijn deze verhalen niet euforisch van aard. Wat
de verhalen gemeen hebben, is dat het gaat om individuen – een verzetsman, een joodse
onderduikster, een joods meisje dat terugkeert uit Bergen-Belsen en een man die terugkeert uit
de Arbeitseinsatz – die ervaren dat ze bij terugkeer in de samenleving zich niet hartelijk
ontvangen voelen.126 Het Amsterdamse Verzetsmuseum lijkt met deze verhalen duidelijk een
kritische noot te willen plaatsen bij de bevrijding als ‘eind goed, al goed’.
Deze benadering van de bevrijding blijkt ook uit de rest van het deel van de
tentoonstelling dat aan deze periode gewijd is. Op het eerste gezicht ziet dit deel van de
expositie er feestelijk uit, slingers aan het plafond, vlaggen hangen uit.127 Aan de achterzijde
van de vlaggen vindt de bezoeker echter enkele keerzijden van deze feestvreugde, letterlijk de
andere kant van de medaille: de omgang met mensen die terugkeerden uit kampen, de omgang
met ‘seksuele collaborateurs’, de teleurstelling in de politiek.128
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Ook in het algemene beschrijvingsbord bij de bevrijding plaatst het museum deze
kanttekeningen, onder meer de afrekening met ‘foute’ Nederlanders en de dodelijke incidenten
tijdens en na de bevrijding worden genoemd.129 Hoewel de Binnenlandse Strijdkrachten in
samenhang met deze incidenten niet expliciet genoemd worden, zoals Groen betoogt dat wel
het geval was, worden zij eigenlijk überhaupt niet in het bevrijdingsverhaal genoemd door het
Amsterdamse Verzetsmuseum. Al met al lijkt het Verzetsmuseum met betrekking tot de
bevrijding het aanwijzen van daders te schuwen en een inclusief slachtofferschap uit te dragen.
Het Groesbeekse museum heeft een derde van de expositie aan de bevrijdingsperiode
gewijd, maar het grootste deel hiervan speelt zich af vóór de bevrijding van Nederland in mei
1945. Dat er zoveel aandacht aan de (militaire) bevrijding van de rest van Nederland
geschonken wordt in Groesbeek is niet verwonderlijk, gelet op de historische ligging van het
museum. Ook in Groesbeek is het deel van de expositie dat over mei 1945 gaat op feestelijke
wijze aangekleed. De tekst die dit onderdeel van de expositie begeleidt, slaat een positieve,
euforische toon aan.130 In de volgende ruimte wordt als het ware de balans opgemaakt, waarbij
ook de incidenten aan bod komen. Het museum stelt over de ‘zuiveringen van
oorlogsmisdadigers en collaborateurs’ dat de Binnenlandse Strijdkrachten veel mensen
arresteerden, waaronder soms ook onschuldigen.131 Deze opvatting van de rol van de
Binnenlandse Strijdkrachten sluit aan bij Grevers’ bevindingen, zij stelt dat Binnenlandse
Strijdkrachten een grotere groep mensen wilde arresteren dan het Militair Gezag.132
Ook het Bevrijdingsmuseum Groesbeek lijkt hiermee een neutrale houding ten opzichte
van de ‘foute’ Nederlanders aan te willen nemen. Daarentegen wordt bij de behandeling van
de bevrijding van 5 mei wel een vrij ‘wit’ beeld geschetst: In dit deel van de expositie is vrijwel
enkel ruimte voor euforie. Dit zou verklaard kunnen worden door de aard van de expositie in
Groesbeek, 5 mei is het sluitstuk van het expositiedeel over de bevrijdingsperiode september
1944 tot mei 1945, dat circa een derde van het museum inneemt. De expositie gaat daarna ook
verder met de nasleep van de oorlog en de oprichting van intergouvernementele organisaties.
Deelbesluit
Met betrekking tot de bezetting valt met name op dat de door Somers geconstateerde trend van
verpersoonlijking van de museale cultuur voor de wisselexpositie Nach Holland zeker opgaat.
De basistentoonstellingen gaan aanzienlijk minder diep in op dit moment uit de geschiedenis
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van de Tweede Wereldoorlog, de tentoonstelling uit Overloon (2016) lijkt in die zin minder
aan de trend van Somers te voldoen. Wel zetten zowel Overloon als Amsterdam persoonlijke
portretten in bij het tentoonstellingsgedeelte over de Hongerwinter.
Met betrekking tot de Hongerwinter lijken Groesbeek en Overloon de hongersnood
direct te koppelen aan de Duitse blokkade, vrijwel zonder andere oorzaken te noemen.
Duitsland lijkt hiermee in een daderrol geplaatst te worden, terwijl onder meer Trienekens
betoogt dat aan deze voedselcrisis een groter aantal oorzaken ten grondslag lag. In het
expositiegedeelte over de internationale voedselhulp wordt Duitsland ook niet genoemd door
het Groesbeekse museum, en in Overloon slechts beperkt. Dat dezelfde twee musea hier twee
keer informatie weglaten waardoor de Duitse bedoelingen in een relatief slecht daglicht gesteld
worden, kan veroorzaakt worden door het feit dat de musea de materie slechts oppervlakkig
behandelen en de teksten kort willen houden. Zeker in Overloon lijkt dit het geval, aangezien
de Duitse inzet bij de voedselhulp de ene keer wel en de andere keer niet wordt genoemd.
Omtrent de bevrijding van Nederland in mei 1945 geeft het Amsterdamse
Verzetsmuseum een kleurrijk beeld, waarin ook aandacht is voor de negatieve aspecten van de
bevrijding. Ook in Groesbeek is hier aandacht voor in het expositiegedeelte dat de nasleep van
de oorlog behandelt. In Overloon lijkt het gebrek aan een expositiegedeelte dat op de nasleep
en gevolgen van de oorlog ingaat, te verklaren waarom in Overloon slechts beperkte aandacht
voor de bevrijding en diens gevolgen is.
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Hoofdstuk 4: De houding van bezetter en de Jodenvervolging
De wijze waarop musea de houding van de bezetter na de inval in 1940 in hun expositie
verwerkt hebben, komt in dit hoofdstuk aan bod. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk geanalyseerd
hoe musea in hun expositie omgaan met de Holocaust. Hoewel het moeilijk lijkt om deze twee
thema’s los van elkaar te beschouwen, wordt in dit hoofdstuk onder de houding van de bezetter
de houding naar de Nederlandse bevolking in zijn algemeenheid verstaan. De houding van de
bezetter tegenover de Joodse bevolking kan inderdaad moeilijk losgekoppeld worden van de
Jodenvervolging, en zal dan ook in die paragraaf aan bod komen.
Aangezien in de literatuur (de houding van) de Duitse bezetter veelal in een adem – en
daarmee ook in een kaft – wordt genoemd met de Holocaust, Boterman is hiervan een
schoolvoorbeeld, zal bij beide thema’s over het algemeen naar dezelfde literatuur verwezen
worden.133 Hoewel Boterman niet helemaal onomstreden is, sluit zijn boek wel aan bij de
literatuur die gepubliceerd is over het Joodse slachtofferschap, en probeert hij ook een bijlage
te leveren aan de (op dit moment beperkte) literatuur over het Duitse daderschap.
De houding van de bezetter
Hoe musea de houding van de bezetter in hun exposite verwerken, is van belang voor de vraag
hoe de musea menselijk handelen tijdens de Tweede Wereldoorlog beoordelen, omdat hierbij
het perspectief op de bezetter blootgelegd wordt. Het is bij de behandeling van dit onderwerp
door musea eenvoudig om de bezetter simpelweg als ‘fout’ of kwaadaardig af te schilderen,
gelet op de genocide die uiteindelijk door de nationaalsocialisten gepleegd is. Ook door
historici, onder meer door Van der Heijden, is de laatste jaren discussie gevoerd over de vraag
hoe de Duitse bezetter in de historiografie neergezet wordt: nog vaak als schoft, maar er is
steeds meer aandacht voor de Duitsers als mens.134
De houding van de bezetter wordt in de verschillende musea aan de hand van
vergelijkbare ‘fases’ beschreven. Tot de Februaristaking in 1941, typeren de musea de houding
van de bezetter op vergelijkbare wijze: als ‘mild’, ‘correct’ en ‘verbroedering’. 135 De
achterliggende connotaties lijken hierbij in Amsterdam en Groesbeek positiever dan in
Overloon, in deze twee musea wordt het beeld van de bezetter in de eerste periode als mild en
gebroederlijk als (relatief) oprecht gepresenteerd, gelet op de benadrukking van het vrijlaten
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van de krijgsgevangenen en de Winterhulp.136
In Overloon lijkt sprake van een cynischer beeld van de houding van de bezetter, in een
persoonlijk portret over Seyss-Inquart treedt vooral de opdracht van Hitler om Nederland voor
het nationaalsocialisme te winnen op de voorgrond.137 Deze opvattingen van de motieven van
de bezetter sluiten aan bij de stelling van Boterman dat met de gebroederlijke houding van de
bezetter in de eerste periode van de Tweede Wereldoorlog vooral kwade bedoelingen gemoeid
waren.138 Hiermee lijkt het Overloonse museum de bezetters in zijn algemeenheid ook in dit
stadium van de bezettingstijd al als ‘foute daders’ te kwalificeren, terwijl dit oordeel in
Amsterdam en Groesbeek pas in een later stadium volgt.
Daarentegen dient opgemerkt te worden dat in Overloon grote aandacht is voor het
persoonlijke portret van Seyss-Inquart en de belangenafwegingen die hij moest maken. Door
middel van geluidsfragmenten met een Duits accent, laat het museum Seyss-Inquart direct aan
het woord en schetsen ze zijn dilemma tussen een zachte en harde aanpak.139 In deze
geluidsfragmenten schetst het Oorlogsmuseum een persoonlijk beeld van Seyss-Inquart, en
wordt hij niet als schoft, maar juist als persoon met eigen gevoelens neergezet.140 Het museum
lijkt daarnaast niet Seyss-Inquart als verantwoordelijke voor de verharde bezettingspolitiek en
de Jodenvervolging te willen aanwijzen, maar stelt dat hij onder druk gezet werd door onder
meer de SS.141
Dat Overloon een persoonlijk portret van Seyss-Inquart schetst valt te verklaren aan de
hand van Somers’ stelling dat persoonlijke verhalen een steeds grotere rol in oorlogsmusea
gaan spelen.142 Als men met Van der Heijden aanneemt dat individuen niet simpelweg goed of
fout zijn, zou de discrepantie tussen de beschrijving van de bezetter in zijn algemeenheid (met
kwade bedoelingen) en van het individu Seyss-Inquart (als persoon met gevoelens) verklaard
kunnen worden.143 Als het museum aan Seyss-Inquart een persoonlijk portret wil wijden, dan
wordt het uitgedaagd tot nadenken over zijn persoon; een simpelweg kwaadaardige karikatuur
zou daarbij in deze tijd niet meer volstaan, zeker met de doelstelling van Overloon om een
‘uitgebalanceerd’ verhaal te vertellen in het achterhoofd.

136

Foto Het leven gaat door Amsterdam; Foto Duitsland verovert Europa Amsterdam; Foto Duitse
bezettingspolitiek fase 1 Groesbeek.
137
Foto Seyss-Inquart: Overheersen Overloon; Foto Met zachte of met harde hand? Overloon.
138
Boterman, Duitse daders, 215-216.
139
Foto Seyss-Inquart: Overheersen Overloon; Foto Met zachte of met harde hand? Overloon; Foto
Geluidsfragmenten Overloon; Geluidsfragment Vleugel Overloon.
140
Geluidsfragment Hitler Overloon.
141
Geluidsfragment Telefoon Overloon; Geluidsfragment Sigaar Overloon.
142
Somers, De oorlog in het museum, 262-271.
143
Van der Heijden, Grijs verleden, 410-411.

39

In Amsterdam zijn door de gehele expositie ook individuele portretten opgenomen,
maar hiervan is er geen enkele vanuit het perspectief van de bezetter geschreven. In Groesbeek
wordt überhaupt slechts beperkt met persoonlijke portretten gewerkt. Groesbeek en
Amsterdam categoriseren na de Februaristaking nog enkele fases, waarbij veel overlap tussen
de verschillende beschrijvingen van de houding van de bezetter zit. In Overloon is er vanaf de
Februaristaking minder aandacht voor de houding van de bezetter.
In Groesbeek wordt na de Februaristaking het beeld geschetst van een verharde
houding, en na de April-Meistaking in 1943 van een waarlijk schrikbewind met terreur.144 Het
Verzetsmuseum in Amsterdam stelt dat de bezetter na de Februaristaking nog ‘verwoede
pogingen’ doet om de Nederlanders voor het nationaalsocialisme te winnen, maar dat de
bezetter dit na de April-Meistaking ook laat varen en overgaat tot geweld en intimidatie.145 Hoe
Amsterdam en Groesbeek de bezetter daarmee in een daderperspectief plaatsen, ook ten
opzichte van de niet-Joodse Nederlanders, komt overeen met hoe Boterman dit doet.146
Het gebrek aan individuele portretten die een Duits perspectief op de bezettingstijd
bevatten, kan een verklaring vormen voor de wijze waarop de musea in Amsterdam en
Groesbeek de houding van de bezetter in hun expositie verwerkt hebben. Hoewel de expositie
in Overloon in de vroege bezettingsperiode een cynischer beeld schetst van de bezetter, wordt
er uiteindelijk een genuanceerder en gedetailleerder verhaal overgebracht door de toevoeging
van uitdieping van het individu Seyss-Inquart.
De Jodenvervolging
Sinds het werk van De Jong en Presser is er in de historische wetenschap veel aandacht
gekomen voor de Jodenvervolging. Sterker nog, Van der Heijden betoogt dat sindsdien de
historiografie zich in een fase bevindt waarin het slachtoffer centraal staat, en dat deze fase nog
lang niet afgesloten is.147 Specifiek gaat het hier om het slachtofferschap van de Joden, gezien
de polemiek over het boek van Boterman gaat, dat als ondertitel De Jodenvervolging en de
nazificatie van Nederland heeft.
In welke mate het slachtofferschap van de Joden in de oorlogsmusea centraal staat, zegt
daarom iets over hoe musea menselijk handelen in de Tweede Wereldoorlog beoordelen; een
beoordeling van een groep als slachtoffer valt hier immers ook onder. In samenhang met deze
stelling valt op dat in Groesbeek maar in zeer beperkte mate aandacht is voor de Holocaust.
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Het merendeel van de informatie die in Groesbeek over de Jodenvervolging te vinden is, zit
verstopt in beschrijvingen over andere onderwerpen.148 Een mogelijke verklaring zou kunnen
zijn dat het museum de Jodenvervolging, zoals Boterman het de eerste prioriteit van de bezetter
noemde, in álle delen van de expositie wilde laten terugkomen. Dit lijkt echter niet het geval,
aangezien ook in de andere delen van de expositie het specifieke slachtofferschap van de Joden
niet duidelijk terugkomt. Daarom lijkt het aannemelijker dat deze lacune veroorzaakt wordt
door de militarisering van Bevrijdingsmuseum Groesbeek, zeker gelet op het feit dat het
grootste deel van de museumexpositie over de militaire bevrijding gaat. Somers constateert
ook dat de militarisering van musea een voorkomend verschijnsel is, en dat er in Groesbeek
ook sprake is van een toenemend accent op militaire elementen.149
In Overloon en Amsterdam heeft de Jodenvervolging een prominentere plek in de
expositie. In beide musea is een onderdeel van de expositie gewijd aan het uitleggen van de
Jodenvervolging. In Amsterdam is dit deel van de geschiedenis in een zijruimte - waar mensen
voorbij kunnen lopen - gebundeld, in Overloon is het een deel van de open expositie, waardoor
het iets meer verspreid ligt.150 In beide musea worden persoonlijke verhalen ingezet.
Een verschil in de wijze van benadering door de twee musea, is de woordkeus die door
de musea gebruikt wordt om over het onderwerp te spreken. Het expositiegedeelte over de
Jodenvervolging in Overloon kent een ruwere, hardere toon dan de expositie in Amsterdam:
Waar in Amsterdam over ‘omgebracht’ en in enkele gevallen ‘vermoord’ wordt gesproken,
worden in Overloon steevast de woorden ‘vermoord’ en ‘vergast’ gebruikt, en wordt in meer
detail beschreven hoe de vernietigingskampen werkten.151 Somers stelt dat Overloon een
traditie heeft van het willen choqueren van het publiek, onder meer doordat het in de jaren 1990
een menselijke pluk haar wilde tentoonstellen.152 Dit zou een verklaring kunnen bieden voor
het hardere taalgebruik in Overloon dan in Amsterdam.
Ook in de benadering van de persoonlijke verhalen zit een duidelijk verschil tussen
Overloon en Amsterdam. In Amsterdam worden een aantal portretten getoond van Joden
tijdens de bezettingstijd, waarbij een opvallend terugkerend verschijnsel is dat de
hoofdpersonen het relatief vaak overleven.153 In een ander portret wordt wel gesteld dat de
persoon in kwestie in 1943 ‘gedeporteerd’ is, maar of deze persoon vervolgens vermoord is in
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een concentratiekamp staat hier niet bij.154 Amsterdam lijkt hiermee niet zozeer het
slachtofferschap van de Joden te ondergraven, maar wel choquerende verhalen te schuwen.
De portretten in Overloon zijn wederom van veel ruwere aard. In de expositie zijn twee
verhalen opgenomen van een man en jongen die uiteindelijk in Auschwitz terechtkomen en
daar niet van terugkeren.155 Een derde portret uit de expositie gaat over een vrouw die ook in
Auschwitz terechtkomt, maar geselecteerd wordt om medegevangenen dodelijke injecties te
geven. Hoewel ze de oorlog uiteindelijk overleeft, is het een choquerend verhaal.156
Ook in het geval van de persoonlijke portretten in Amsterdam en Overloon lijkt het feit
dat Overloon een geschiedenis met een (relatief) meer confronterende wijze van tentoonstellen
heeft dan andere oorlogsmusea, een verklaring te bieden. In beide musea bevorderen de
persoonlijke portretten het beeld van de Joden als slachtoffergroep. De musea in Amsterdam
en Overloon lijken daarmee in de pas te lopen met de historiografie volgens Van der Heijden,
waarin het slachtofferschap van de Joden centraal staat.157
Deelbesluit
Hoewel het Oorlogsmuseum Overloon door aan het personage van Arthur Seyss-Inquart een
diepgaande persoonlijkheid met gevoelens en dilemma’s toe te kennen, enigszins lijkt te breken
met de traditionele wijze waarop de Duitse bezetter als ‘kwade schurk’ wordt weergegeven,
lijkt dit vooral te komen ómdat dit museum een individu inzet om het verhaal over de houding
van de bezetter te vertellen. Dat de andere twee musea geen portretten vanuit het perspectief
van de Duitse bezetter tonen, lijkt te verklaren waarom in deze musea wel een klassieker beeld
van de bezetter naar voren komt. Dat Overloon van de drie musea de jongste tentoonstelling
heeft – en daarmee waarschijnlijk ook in de grootste mate aan de door Somers geconstateerde
ontwikkeling van personalisering in Nederlandse oorlogsmusea voldoet – zou dit verschil
kunnen verklaren.158
Louter de anciënniteit van de exposities kan echter geen verklaring vormen voor de
discrepantie in de omgang met de Jodenvervolging in de verschillende musea. Dit onderwerp
krijgt bij het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek aanzienlijk minder aandacht dan in Amsterdam
en Overloon, terwijl de exposities in Amsterdam en Groesbeek uit hetzelfde tijdperk stammen.
De militarisering van het museum in Groesbeek zou echter wel een verklaring kunnen zijn:
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door de grote aandacht voor de militaire geschiedenis in dit museum, wordt aan andere
onderwerpen minder aandacht besteedt. Verschillen in de wijze – met name de toon – waarop
Overloon en Amsterdam het verhaal van de Jodenvervolging in hun expositie verwerkt hebben,
lijkt grotendeels verklaard te kunnen worden door de geschiedenis van het Overloonse
museum.159 In de beoordeling van de Joden als slachtoffer spelen in zowel Overloon als
Amsterdam persoonlijke portretten een belangrijke rol.
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Conclusie
De vraag hoe Nederlandse oorlogsmusea het menselijk handelen tijdens en direct ná de Tweede
Wereldoorlog beoordelen, hangt af van een aantal factoren. De wijze waarop de verschillende
onderzochte musea dit handelen beoordelen verschilt sterk en is afhankelijk van een aantal
factoren.
De factor die de grootste rol speelt in het verklaren van deze verschillen is de inzet van
persoonlijke portretten. Vooral bij de beoordeling van de ‘foute’ actoren – de collaborateurs en
de Duitsers – vallen of staan deze verschillen bij de inzet van persoonlijke portretten; in
Groesbeek en Amsterdam worden de bezetters in hoge mate als schoft beoordeeld, terwijl in
Overloon de toevoeging van het portret van Seyss-Inquart aan het expositiegedeelte voor een
andere beoordeling zorgde.
Daarnaast is ook de ruimte die de expositie krijgt een belangrijke factor. Dit blijkt het
duidelijkst uit de wisselexpositie Nach Holland. Doordat er zoveel ruimte ontstaat voor een
specifiek verhaal, móet het museum wel een gedetailleerd verhaal met nuances vertellen. Dit
zorgt in Amsterdam voor een andere beoordeling van de bezetting in mei 1940 dan in
Groesbeek en Overloon.
De lokale cultuur van een museum kan ook van betekenis zijn voor de vraag hoe musea
het handelen in de Tweede Wereldoorlog beoordelen. Onder meer de geschiedenis van het
Oorlogsmuseum Overloon als museum dat choquerende elementen niet schuwt, kan als
verklaring dienen voor het hardere taalgebruik vandaag de dag. Hierdoor komt een ander beeld
van het Joodse slachtofferschap naar voren dan in Amsterdam. Ook de lokale cultuur van het
Verzetsmuseum Amsterdam heeft invloed op de manier hoe door het museum naar bepaalde
handelingen in de Tweede Wereldoorlog gekeken wordt. Het Verzetsmuseum lijkt het
verzetswerk veel optimistischer voor te stellen dan Groesbeek en Amsterdam, gelet op het feit
dat het verzet een zéér prominente rol in dit museum inneemt.
Hieronder kan ook de specialisatie op een bepaald onderwerp van een museum vallen.
Het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek was in grote mate gespecialiseerd – gemilitariseerd – in
de militaire geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor kwamen onder meer het
slachtofferschap van de Joden en persoonlijke portretten in de basistentoonstelling in mindere
mate aan bod.
De leeftijd van de expositie hangt met veel van deze factoren samen, maar is juist
daarom een factor van belang voor de beoordeling door musea. Hoewel het geen verklaring is
voor álle verschillen, Overloon was niet altijd de vreemde eend in de bijt ten opzichte van
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Groesbeek en Amsterdam, lijkt toch de leeftijd van de expositie een rol te spelen. In september
2019 opent de vernieuwde expositie van het Bevrijdingsmuseum Groesbeek, vanaf dan het
Vrijheidsmuseum, haar deuren voor het publiek. Voor mij een uitgelezen kans om deze
conclusie op de proef te stellen.
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Bijlage I: Fotografische bronnen
Foto expositie Overloon.
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Foto vitrine Overloon.
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Foto Na de oorlog Amsterdam

50

Foto Vooraf Amsterdam

51

Foto kastjes Amsterdam

52

Foto paneel binnenlands/Duits bestuur Amsterdam.
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Foto dilemmaspel Groesbeek.
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Foto’s de Duitse bezettingspolitiek Groesbeek.
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Foto Oranje Zal Overwinnen! Amsterdam

Foto Met blijdschap geven wij kennis Amsterdam
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Foto Verzet vanaf de preekstoel Amsterdam

Foto Radio’s onder de vloer Amsterdam
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Foto Studenten tekenen niet! Amsterdam

59

Foto De grens over Amsterdam

60

61

Foto Verberg de vervolgden Amsterdam

Foto Lezen en doorgeven Amsterdam
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Foto Aanslagen en overvallen Amsterdam

63

Foto Verzet Groesbeek

64

65

Foto Verzetsorganisaties Groesbeek

66

Foto Vervalsen Overloon

67

Foto Hulp aan onderduikers Overloon

68

Foto Verzetskranten Overloon

69

Foto Gewapend verzet Overloon

70

Foto Collaboratie Groesbeek

71

Foto De NSB Overloon

72

Foto Voor Volk en Vaderland Amsterdam

Foto Stamboeknummer 2698 Amsterdam
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74

Foto Wat kies jij?! Groesbeek

75

Foto Lea Groesbeek

76

Foto De fabrieksdirecteur Groesbeek

77

Foto Michiel

78

Foto Ex-militair Willem de Groot Groesbeek
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Foto De fabrieksdirecteur ‘ja’ Groesbeek

80

Foto De fabrieksdirecteur ‘nee’ Groesbeek

81

Foto Lea ‘ja’ Groesbeek

82

Foto Lea ‘nee’ Groesbeek

83

Foto Huizinga vraag 1 Overloon

84

Foto Huizinga antwoord 1 Overloon

85

Foto Huizinga dagboek 1 sub 4 Overloon

86

Foto Huizinga antwoord 2 Overloon

87

Foto Huizinga vraag 3 Overloon

88

Foto Huizinga antwoord 3 Overloon

89

Foto Huizinga dagboek 3 sub 1 Overloon

90

Foto Huizinga dagboek 3 sub 2 Overloon

91

Foto Stroink Overloon

92

Foto Duitsland verovert Nederland Overloon

93

Foto Duitsland verovert Europa Amsterdam

Foto Duitse inval en Nederlandse verdediging (10 mei 1940) Groesbeek
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95

Foto Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog Groesbeek.

96

Foto De koninklijke familie in ballingschap Overloon

97

Foto Hongerwinter Amsterdam

98

Foto Voedsel uit de lucht Amsterdam

Foto Hongerwinter in bezet Nederland 1944-1945 Groesbeek

99

Foto Internationale voedselhulp Groesbeek

100

101

Foto Hongerwinter Overloon

102

Foto Eten uit de hemel Overloon

103

Foto Vrij! Overloon

104

Foto Dik Nannes Amsterdam

Foto Lien Lisser Amsterdam

105

Foto Dina Davidson Amsterdam

106

Foto Jan Brasser Amsterdam

107

Foto Bevrijding Amsterdam

108

109

Foto ‘Moffenmeiden’ Amsterdam

110

Foto Teleurstelling in de politiek Amsterdam

111

Foto Teruggekeerd Amsterdam

112

Foto Nederland bevrijd! Amsterdam

Foto Nederland is bevrijd! Groesbeek

113

114

Foto Zuivering van oorlogsmisdadigers en collaborateurs in Nederland Groesbeek

115

Foto Het leven gaat door Amsterdam

Foto Duitse bezettingspolitiek fase 1 Groesbeek

116

117

Foto Best leuk in Nederland Overloon

118

Foto Seyss-Inquart: Overheersen Overloon

119

Foto Met zachte of met harde hand? Overloon

120

Foto Geluidsfragmenten Overloon

121

Foto Duitse bezettingspolitiek fase 2 Groesbeek

122

Foto Duitse bezettingspolitiek fase 3 Groesbeek

123

Foto Duitse opmars stagneert! Amsterdam’

Foto De oorlogskansen keren! Amsterdam
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125

Foto De Nederlandse bevolking fase 3 Groesbeek

126

Foto Vervolgen Overloon

127

Foto Meer dan 100.000 doden Amsterdam

128

Foto Julius Egger Overloon

129

Foto Moord Overloon

130

Foto Sem Bonn Amsterdam

131

Foto Simon Wallach Amsterdam

132

Foto Doris Cahn Amsterdam

133

Foto Rosina Hes Amsterdam

134

Foto Alleen op de wereld Amsterdam
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Foto Ima van Esso Overloon

