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Voorwoord
Erfgoed is….

De eenjarige masteropleiding cultureel erfgoed gegeven aan de Faculteit 
Letteren van de Universiteit Utrecht, eindigde voor mij met een stage bij 
het Instituut Collectie Nederland (ICN) en het schrijven van deze scriptie. 
Tijdens het schrijven van deze scriptie werd in mei de bundel Erfgoed; de 
geschiedenis van een begrip van Frans Grijzenhout uitgegeven.1  Tegen de 
omvang van de bundel, 366 pagina’s, dacht ik met mijn scriptie nooit op 
te kunnen. Gelukkig hoefde dat ook niet. Toch voelde het even als vechten 
tegen de bierkaai. Wat had ik nog toe te voegen, er was immers al zoveel 
gezegd. Het lezen van de inleiding van deze bundel gaf hier en daar weer 
een aanzet tot het uitwerken van een paragraaf of gedachte. Daarnaast le-
vert het een definitie van het begrip erfgoed op, die in de overige bijdragen 
in deze bundel vanuit verschillende perspectieven verder wordt uitgediept. 
 ‘Cultureel Erfgoed’, de naam van deze masteropleiding, waar mij 
het afgelopen jaar vaak naar werd gevraagd: wat is dat eigenlijk, erfgoed?

‘Het gaat om nagelaten goederen of gedachten van iemand die ons tijdens 
diens leven dierbaar was, het is een erfenis die we graag willen aanvaarden 
en bewaren, ook voor volgende generaties. We willen dat erfgoed op de een 
of andere manier ook levend houden, door het te gebruiken, te benoemen, 
te bestuderen, steeds op nieuw te interpreteren, te bewonderen.’2  

In 1975 werd het begrippenpaar cultureel erfgoed gebruikt in de titel van 
het overzichtswerk van F.J. Duparc, ‘Een strijd voor Nederlands Cultureel 
Erfgoed’. In dit werk blikte hij terug op een eeuw rijksbeleid ten aanzien 
van musea, oudheidkundig bodemonderzoek en archieven. Het was in dat 
jaar namelijk precies honderd jaar geleden dat Victor de Stuers benoemd 
werd tot refendaris van Kunsten en Wetenschappen bij het ministerie 
van Binnenlandse zaken. Dit naar aanleiding van zijn artikel ‘Holland op 
zijn smalst’ dat in 1873 gepubliceerd werd in De Gids.3  De Stuers vroeg 
hierin aandacht voor het feit dat steeds meer kunstwerken uit Nederland 
dreigden te verdwijnen en deed aanbevelingen voor de manier waarop de 
overheid vorm kon geven aan een actieve bescherming van kunsten en 
wetenschappen.4  

1 Frans Grijzenhout (red), Erfgoed; de geschiedenis van een begrip (Amsterdam 2007). 
2 Grijzenhout, Erfgoed, 4. 
3 De Gids jg. 37, 3e serie, jg. 11 dl. 3, november 1873,   320-403. 
4 Grijzenhout, Erfgoed, 5.
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Dat ik nu juist een herdruk van ‘Holland op zijn smalst’5  tijdens mijn 
eerste stagedag bij het ICN aantrof op mijn bureau, was een daadwerkelijk 
bewijs dat de ideeën van De Stuers nog steeds actueel zijn. 

De discussie over een in Nederland op te richten Nationaal Historisch Mu-
seum, was dit jaar het koepelthema van het scriptieseminar van de master-
opleiding Cultureel Erfgoed. Verschillende perspectieven op dit overheids-
plan zijn zo in ongeveer vijftien scripties belicht. Ook in deze scriptie geef 
ik een visie op ideeën voor een Nationaal Historisch Museum. 
De stage bij het ICN over nieuw erfgoed en het schrijven van deze scriptie 
liepen gelijk op. Niet alleen tijdtechnisch gezien, waarbij voor beiden de 
deadline eind juni de afronding van de master betekende, maar vooral ook 
inhoudelijk groeiden de twee projecten met name naarmate het einde in 
zicht kwam, naar elkaar toe. Nieuw erfgoed, nieuwe vormen van presente-
ren, een nieuwe identiteit en een nieuw Nationaal Historisch Museum. Ik 
hoop van harte dat deze scriptie toch ook iets nieuws heeft opgeleverd aan 
het denken over en bestuderen van cultureel erfgoed. 

Vera Wieringa

5 Victor de Stuers, Holland op zijn smalst (Bussum 1975) 35-119. Herdruk in facsimile van  
 het artikel van Victor de Stuers in De Gids jg. 37, 3e serie, jg. 11 dl. 3, november 1873,   
 320-403. 
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Inleiding

Als de locatie van het Nationaal Historisch Museum bekend is, de financiën 
geregeld zijn, de begroting is opgesteld en er een architect is aangewezen 
om een gebouw te ontwerpen, kan er verder nagedacht worden over de 
inhoud van dit veelbelovende nieuwe Nederlandse museum. In het rapport 
van Wim van der Weiden, gepubliceerd in augustus 2006, wordt in een 
vogelvlucht een aantal ideeën voor dit nieuwe museum op een rijtje gezet 
en vooral veel vragen aangedragen.6  Wat is de doelgroep van het museum? 
Welke verhaal moet er verteld worden? Wat is er te zien? Het rapport van 
Van der Weiden is slechts een visie; er kan en er moet nog veel uitgedacht 
worden voordat het Nederlandse Nationale Historische Museum zijn 
deuren kan openen. Waar het in alle discussies rondom het nieuwe Neder-
landse museum in ieder geval niet om gaat is de naam van het museum. 
Het museum heeft een duidelijke missie, de Nationale Historie verbeelden 
in een Museum. De vorm is duidelijk, nu de inhoud nog. 

Een museum moet tegenwoordig spannend en aantrekkelijk zijn. Zowel 
voor een jong als voor een oud publiek. In plaats van jaartallen en tijds-
lijnen willen we de geschiedenis zien en beleven. Musea zijn onderhevig 
aan een tendens die wel de ‘vererfgoedisering’ van musea wordt genoemd. 
Hiermee wordt geduid op het streven van musea om steeds meer amuse-
ment, entertainment en beleving aan te bieden.   
  Een andere tendens die eveneens een belangrijke rol speelt in de 
discussie over het Nationaal Historisch Museum kan ook wel de ‘renatio-
nalisering’ worden genoemd. Er is een sterke behoefte om het historisch 
besef van (oude en nieuwe) Nederlanders te vergroten. Er is een behoefte 
om terug te grijpen op de eigen geschiedenis. Er is vraag naar tradities. 
Indien er geen tradities voor handen zijn, moeten ze gecreëerd worden. 
 Enerzijds moet het museum leuker en aantrekkelijker worden, 
anderzijds moet het onderwijzen en voorzien in historisch besef. De ver-
erfgoedisering en de renationalisering lijken zo tegenover elkaar te worden 
geplaatst. Om deze lijnrechte tegenstelling te doorbreken wil ik een derde 
tendens belichten. Deze derde tendens in de museale wereld richt zich op 
het verzamelen van nieuw erfgoed. Gebruiksvoorwerpen en objecten wor-
den steeds eerder aangewezen en vervolgens gedocumenteerd als erfgoed. 
Moet dit nieuwe erfgoed geconserveerd, beschermd worden en een plaats 

6 Het Nationaal Historisch Museum; een visie. Wim van der Weijden (Augustus 2006).
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krijgen in musea? Deze ontwikkeling maakt deel uit van een breder musea-
liseringsproces.7 

 Hoe verhoudt de musealisering van nieuw erfgoed zich tot de 
vererfgoedisering en tot de behoefte aan renationalisering. Deze drie 
tendensen lijken elkaar soms te ondersteunen: het historisch besef van 
Nederlanders kan vergroot worden door een levendige museumpresentatie 
en amusement. Het presenteren van nieuw erfgoed kan een manier zijn 
om door middel van herkenning interesse over andere onderwerpen aan te 
wakkeren. Tegelijkertijd kunnen de tendensen tegen elkaar in gaan. Leidt 
het presenteren van nieuw erfgoed niet slechts tot een oppervlakkige ken-
nismaking met het historische ‘verhaal’? Maakt een erfgoedpresentatie dit 
zelfde verhaal niet alleen maar ‘leuk en spannend’?  
 De wisselwerking tussen deze drie elementen en het spanningsveld 
dat zij creëren is het uitgangspunt voor dit artikel. Directer geformuleerd 
luidt de hoofdvraag: 

Welke rol spelen de verschijnselen musealisering van nieuw erfgoed, 
vererfgoedisering en renationalisering in de plannen voor een Nationaal 
Historisch Museum? 

In het eerste hoofdstuk ligt de nadruk op het proces van musealisering. Op 
welke manier komen objecten in een museum terecht? Het stappenplan 
van Eva Sturm en de betekenisverschuiving van Krystof Pomian8  zijn in 
het tweede gedeelte van dit hoofdstuk handvatten om de musealisering van 
nieuw erfgoed te analyseren. Op welke manier ontstaat nieuw erfgoed en 
hoe past dit in het musealiseringsproces? 
 Het tweede hoofdstuk richt zich op de presentatie van (nieuw) erf-
goed. De historicus David Lowenthal plaats het begrip heritage tegenover 
history, de kritisch wetenschappelijke, historische benadering van het ver-
leden.9  Hoe past de wens om het museum aantrekkelijker te maken voor 
het publiek binnen een bredere ontwikkeling die kan worden aangeduid 
met de term vererfgoedisering? Daarnaast zal gekeken worden op welke 
manier het verzamelen en presenteren van nieuw erfgoed zich verhoudt tot 
de vererfgoedisering binnen musea. 
 De laatste tendens, renationalisering, zal centraal staan in het 
derde hoofdstuk. Wat is renationalisering en waar komt deze tendens uit 

7 Ad de Jong, De dirigenten van de herinnering, Musealisering en nationalisering van de  
 volkscultuur in Nederland 1815-1940 (Amsterdam, 2006), 23.
8 Krzysztof Pomian, De oorsprong van het museum. Over het verzamelen (Heerlen 1990).
9 Albert van der Zeijden, Volkscultuur van en voor een breed publiek (Utrecht 2004) 29.
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voort? Hoe verhoudt deze tendens zich tot de eerder behandelde mu-
sealisering? Op welke manier kan een museum voorzien in (nationaal) 
historisch besef. De canon van Nederland zoals deze op 16 oktober 2006 
door de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon werd gepresenteerd, 
speelt een onvermijdelijke rol bij de renationaliseringstendens.10  
 Vanuit de hierboven beschreven driehoeksverhouding van het 
musealiseren van nieuw erfgoed, vererfgoedisering en renationalisering 
schrijf ik toe naar een casus die zich richt op de discussie over het geplande 
Nederlandse Nationale Historische Museum. In deze casus zullen de drie 
tendensen in verhouding tot elkaar worden besproken. Zou nieuw erfgoed 
een plaats kunnen krijgen in een Nationaal Historisch Museum en welke 
rol krijgt het daarmee toegewezen? Zijn renationalisering en vererfgoe-
disering zaken die kunnen samengaan (en welke  voor- of nadelen biedt 
zo’n eventueel samengaan) in een Nationaal Historisch Museum? Zijn de 
doelstellingen van een nieuw Nationaal Historisch Museum dat vergroting 
van historisch besef en versterking van de Nederlandse identiteit ten doel 
heeft, te verwezenlijken in een museale context waarin entertainment, 
beleving en amusement centraal staan?
 Tenslotte zal ik in de conclusie een samenvattend antwoord geven 
op de hierboven gestelde vragen. 

10 Frits van Oostrom, ‘De canon van Nederland, 50 items’ En toen.nu, http://www.entoen. 
 nu/lijst.aspx (geraadpleegd op 16 juni 2007).
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De musealisering van (nieuw) erfgoed
Leuk voor later

‘Die bellenspeelklok van Allin Walker uit 1750 zou bij ons thuis ook wel 
mooi staan, in het hoekje bij het raam.’11  De thuisbasis van tentoongestelde 
objecten is het museum, soms als eindstation, soms als tussenstation of tij-
delijke bewaarplaats. Dat ze in een museum staan, mooi uitgelicht of in een 
vitrine, maakt ze bijzonder. De manier waarop objecten in een museum 
terecht komen en op deze manier als erfgoed worden beschouwd, wordt 
het musealiseringsproces genoemd. 
Het begrip musealisering is tweeledig. Het geeft een beschrijving van de 
tendens om cultuurgoederen van de ondergang te behoeden. Daarnaast 
wordt er de veranderende omgang van subjecten met (cultuur)objecten 
mee aangeduid. Het presenteren van objecten in een museum houdt een 
betekenisverandering in, wat gevolgen heeft voor de waardering van het 
object.12  In dit hoofdstuk zal allereerst deze betekenisverschuiving als on-
derdeel van het musealiseringsproces uiteen worden gezet. In het tweede 
gedeelte van dit hoofdstuk staat de andere pijler van musealisering cen-
traal: de behoefte om cultuurgoederen te bewaren en het liefst steeds meer 
en steeds nieuwer erfgoed. Hoe werkt de musealisering van nieuw erfgoed? 
Erfgoed dat nu nog op zolders ligt of al jaren onopgemerkt in de woonka-
mer staat, bijvoorbeeld in het hoekje bij het raam. 
Het musealiseringsproces beperkt zich niet alleen tot objecten. Onder cul-
tureel erfgoed wordt verstaan materiële (roerende en onroerende) objecten 
en immateriële symbolische praktijken die afkomstig zijn uit of verwijzen 
naar het verleden, waarvan de presentatie en representatie in het heden 
dient om een vorm van continuïteit te bewerkstelligen tussen verleden, 
heden en toekomst.13  

1.1.1 Betekenisverschuiving
De objecten die musea tentoonstellen zijn objecten die uit hun toenmalige 
situatie zijn gehaald en vervolgens geplaatst zijn binnen de muren van het 
museum. Ze worden op deze manier ex situ behouden. De objecten zijn 
uit een lokale context gehaald en in de algemene context van het museum 
geplaatst. Deze voorwerpen zijn aan hun exploitatiecyclus onttrokken en 

11 Een, als rondleider veel gehoorde uitspraak in het Nationaal Museum van Speelklok tot   
 Pierement.
12 Amber Struyk, ‘Denken over musealisering; pleidooi voor een theoretisch kader voor   
 historisch onderzoek naar cultuur behoud’, Boekman 9 (1997) 281-293, aldaar 281.
13 Een definitie van cultureel erfgoed, opgesteld door dhr. H. Henrichs. 
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geladen met een nieuwe betekenis.14  Op een ‘vijf-voor-twaalf’ moment 
is deze decontextualisering een reddingsactie en zijn de objecten van de 
ondergang gered.15  
 Eva Sturm definieert in het musealiseringsproces drie stappen. 
Als eerste vindt er een contextverandering of decontextualisering plaats, 
meestal door functieverlies en/of een plechtige verklaring, de schenking of 
verkoop aan een  museum of een andere vorm van bescherming. In deze 
fase verliest het object zijn oorspronkelijke functie en wordt het ‘cultureel 
erfgoed’. Vervolgens wordt het object in een nieuwe context geïntrodu-
ceerd, waardoor het losgemaakt wordt van zijn tijd en meestal ook van zijn 
ruimte. Tenslotte ontstaat er een nieuwe verhouding tussen het subject, 
de bezoeker, en het object: men neemt tegenover het object voortaan een 
houding van bezichtiging aan. Het object wordt in deze fase een beziens-
waardigheid die door het subject bekeken kan worden.16   
 
1.1.2 Krzysztof Pomian: van afval tot semiofoor
Collecties
Voorwerpen die enkel en alleen bekeken worden, hebben geen gebruiks-
waarde meer. Ook al hadden deze voorwerpen voorheen een bepaald nut, 
dit verliezen ze direct wanneer ze in een museum worden geplaatst. Een 
museum verzamelt voorwerpen om ze te laten bezichtigen. De objecten zijn 
nauwelijks meer bruikbaar. Vaak worden de objecten naar hun oorspron-
kelijke staat gerestaureerd en zo geëxposeerd dat alleen visueel contact 
mogelijk is.17  Naast de transformatie die de objecten ondergaan zowel in 
functie als in context, vindt er tevens een esthetisering plaats.18  
 De voorwerpen hebben geen gebruikswaarde, maar wel een ruil-
waarde. De voorwerpen uit een collectie worden tijdelijk of voorgoed bui-
ten het circuit van economische activiteiten gehouden, anderzijds worden 
ze met speciale zorg omringd om ze zo goed mogelijk te kunnen bewaren. 
De vraag die deze tegenstelling oproept is waarom de objecten een ruil-
waarde bezitten en waarom de objecten beschouwd worden als waarde-
volle voorwerpen. Hebben de voorwerpen, behalve het feit dat ze worden 
uitgestald om naar te kijken, dan nog een andere functie?19 

14 De Jong, De dirigenten van de herinnering, 603.
15 Johann Gottfried Heder, Duitse filosoof (1744-1803). De vijf voor twaalf gedachte: De   
 snel verdwijnende cultuur moet vastgelegd worden voordat het te laat is. Bron: De Jong,  
 De dirigenten van de herinnering, 52.
16 Ad de Jong, De dirigenten van de herinnering, 23.
17 Ibidem, 18.
18 Gerard Rooijakkers, ‘Het leven van alledag benoemen; cultureel erfgoed tussen onderne- 
 merschap en nieuwe technologie’, Boekman 41 (1999) 275-290, aldaar 276.
19 Pomian, De oorsprong van het museum, 19. 
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Pomian zegt hierover het volgende:

‘Een voorwerp uit een collectie wordt tentoongesteld om te worden be-
keken. Het wordt getoond aan de toeschouwer, opdat die het in verband 
brengt met iets dat op dat moment niet aanwezig is of dat per definitie 
onzichtbaar is. Opdat hij er de betekenis van begrijpt op  grond van de 
intrinsieke kenmerken van het voorwerp, die hij echter waarneemt door 
het filter van de sociale plaats waar het voorwerp zich bevindt, van de na-
bijheid van andere voorwerpen, de verbale context, de wijze waarop het is 
geëxposeerd, de samenstelling van het bezoekers publiek en het gedrag van 
hen die het exposeren en van hen die het bekijken.’20 

De voorwerpen fungeren dus als intermediair tussen de toeschouwer en 
een onbereikbare wereld. Ze hebben een sleutelrol tussen het zichtbare, de 
situatie van hier en nu, en het onzichtbare, een onbereikbaarheid, het ver-
leden of de toekomst, een fantasiewereld of een mythe. Door te praten over 
het zichtbare, het uit te leggen of te bediscussiëren wordt het onzichtbare 
verduidelijkt. Er wordt een waarde aan de objecten toegekend, omdat ze 
het onzichtbare vertegenwoordigen en dus deel uitmaken van de superiori-
teit die onbewust aan het voorwerp wordt toegedicht.21 

Afval-Dingen-Semioforen
De betekenisgeving waarmee Pomian het musealiseringsproces verder 
uitwerkt, richt zich op het onderscheid dat hij aanwijst tussen objecten 
met een gebruikswaarde, ‘dingen’, en voorwerpen die geen gebruikswaarde 
(meer) hebben, maar waaraan wel een speciale betekenis wordt toegekend, 
de zogenoemde ‘semioforen’. De objecten die behoren tot de laatste cate-
gorie zijn ‘geladen’ objecten.22  Aangezien semioforen niet worden gebruikt 
zullen ze ook niet zo snel slijten. Semioforen zijn tweeledig, ze hebben een 
materieel en een semiotisch aspect. Het materiële aspect betreft, net als bij 
een ding, het geheel van uiterlijke en fysieke kenmerken: de vorm van het 
object en het materiaal waarvan het is gemaakt. Het semiotische aspect van 
een semiofoor betreft de zichtbare kenmerken die verwijzen naar iets wat 
op dat moment niet aanwezig is of dat zonder meer als onzichtbaar wordt 
bestempeld.23  
 Dingen hebben in tegenstelling tot semioforen geen betekenis, ze 

20 Ibidem, 75.
21 Ibidem, 38.
22 Ad de Jong, De dirigenten van de herinnering, 25.
23 Pomian, De oorsprong van het museum, 43.
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hebben wel een materieel, maar geen semiotisch aspect. Dingen hebben 
een gebruikswaarde, ze hebben het vermogen om als productiemiddel of 
als consumptiemiddel dienst te doen. Het benutten van de gebruikswaarde 
heeft slijtage tot gevolg, dat wil zeggen vormverandering, ontbinding of 
het uiteenvallen van het voorwerp. Hierdoor wordt het ongeschikt voor de 
functie die het daarvoor had of zal het helemaal verdwijnen. Een voorwerp 
dat niet meer bruikbaar is door de veranderingen die het onderging of door 
veroudering, is niet langer een ding, maar wordt gedegradeerd tot ‘afval’.24  
 Zowel voor semioforen als voor dingen geldt dat ze schaars moeten 
zijn voordat ze een waarde krijgen. Als het om dingen gaat, verbindt men 
de waarde aan de bruikbaarheid. Maar hoe bruikbaar een ding ook is, als 
het niet schaars is, blijft het zonder waarde. De waarde van een semiofoor 
wordt vastgesteld door de zorg die gericht is op de zichtbare kenmerken, 
waar de betekenis van de semiofoor van afhangt. Wanneer de semiofoor 
deze zichtbare kenmerken verliest, door transformaties van de semio-
foor of door culturele veranderingen die de houding van de toeschouwers 
tegenover de semiofoor veranderen, verliest het voorwerp zijn functie als 
semiofoor.25 

1.1.3 Erfgoed als een cyclus
Objecten kunnen van gebruiksvoorwerp een semiofoor worden en vice 
versa. Wat voor een bepaalde groep op een bepaald moment een semio-
foor is, heeft voor een andere groep of op een ander tijdstip een potenti-
ele gebruikswaarde.26 Gregory Ashworth en Peter Howard beschouwen 
erfgoed dan ook als een proces. De verschillende stappen in het proces 
kunnen ook aan elkaar kunnen worden verbonden zodat er een cyclus 
ontstaat. Erfgoed ontstaat op een bepaalde manier, door veroudering, door 
overlevering of door een bepaalde associatie. Essentieel in het proces is 
dat er een erkenning plaats vindt. Iets is pas erfgoed als het als zodanig 
erkend wordt. Conserveren en restaureren zijn de hierop volgende stappen. 
Vervolgens kan het erfgoed geïnterpreteerd worden tijdens een presentatie 
en de openbaarmaking aan het publiek. Erfgoed kan zijn status ook weer 
verliezen doordat het slijt, uit de aandacht verdwijnt of als object niet meer 
nodig is om de interpretatie levendig te houden.27  Afval, zoals Pomian het 
zou benoemen kan later weer veranderen in een semiofoor. Veel van onze 
historische kennis is gebaseerd op de interpretatie van afval dat als een 

24 Ibidem, 75.
25 Ibidem, 76.
26 Ibidem, 47.
27 Gregory Ashworth, Peter Howard, European Heritage Planning and Management 
 (Oregon 1999), 21-24.
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archeologische vondst weer is benoemd tot erfgoed.28  
 De verschillende stappen worden gestuurd door de sociale hiërar-
chie en de tijd waarin het object als erfgoed wordt beschouwd. Wij hebben 
een duidelijke voorkeur voor het benoemen, conserveren en interpreteren 
van bepaalde objecten als erfgoed. In de toekomst zal er over deze keuze 
wellicht anders worden gedacht.

1.1.4 Culturele compensatie
De behoefte om objecten te musealiseren zodat het publiek deze in een 
museum kan komen bekijken komt voort uit een nieuwsgierigheid en in-
teresse naar het verleden. Deze belangstelling voor de geschiedenis wordt 
ook wel historisering genoemd en hangt nauw samen met het musealise-
ringsproces. 
 De musealiseringstheoreticus Herman Lübbe geeft de filosofie van 
de vooruitgang als een van de belangrijkste aanleidingen voor de toene-
mende historisering. De westerse culturen maken sinds de Verlichting 
een proces van versnelde ontwikkelingen door. Hij noemt ontwikkelingen 
zoals de opkomst van de industrialisatie, verstedelijking, de toegenomen 
mechanisering van de landbouw, de uitbreiding van de dienstensector, 
kortere werkdagen en meer tijd voor vrijetijdsbestedingen, toename van de 
welvaart en sociale zekerheid, toename van wetenschappelijke kennis en 
snellere kennisveroudering. De voortgaande modernisering op deze terrei-
nen schuift het verleden steeds sneller weg. Hierdoor verandert het besef 
van historische tijd.29 
 Door de voortschrijdende modernisering verloopt het veroude-
ringsproces van cultuurgoederen ook steeds sneller. Gebruiksvoorwerpen 
slijten eerder, ze verliezen hierdoor hun functie en degraderen eerder tot 
de restcategorie die Pomian afval noemt. Musea moeten optreden als red-
dingsinstituten voor de culturele resten uit het verwoestingproces van de 
moderne samenleving om hieruit nog enkele semioforen voort te brengen. 
Tegelijkertijd biedt het museum de mogelijkheid om terug te grijpen naar 
het verleden. Mensen kunnen volgens Lübbe slechts een beperkt veran-
deringstempo verdragen. Als veranderingen in hun leefomgeving deze 
kritische grens overschrijden worden ze bedreigd door identiteitsverlies. 
Dit identiteitsverlies kan gecompenseerd worden door het behouden van 

28 Gerard Rooijakkers, ‘De musealisering van het dagelijks leven; cultureel erfgoed tussen   
 bewaren en vergeten’,  in: Rob van der Laarse, Bezeten van vroeger; erfgoed, identiteit en  
 musealisering (Amsterdam 2005) 207-217, aldaar 213. 
29 Kees Ribbens, Een eigentijds verleden; alledaagse historische cultuur in Nederland   
 1945- 2000 (Hilversum 2002) 25.
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vertrouwde, traditionele voorwerpen in een museale vorm.30  De tentoon-
gestelde objecten herinneren de bezoekers aan iets dat voorbij is. De histo-
risering, de toenemende belangstelling voor het verleden is op deze manier 
een compensatiemechanisme om met het hoge veranderingstempo om te 
kunnen gaan en er houvast in te vinden. Musealisering is een onvermijde-
lijke tegenhanger van modernisering en maakt op deze wijze deel uit van 
de historisering van de cultuur.31  

1.1.5 Musealisering van de cultuur
Met het begrip musealisering van de cultuur doelt Lübbe op het feit dat 
brede kringen in de samenleving een toenemend belang hechten aan het 
behoud van cultuurgoed dat zijn oorspronkelijke functie heeft verloren en 
dat daardoor in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Hierbij is het museum 
volgens hem niet meer de enige ‘rustplaats’ voor het cultuurgoed. Het be-
houd richt zich zelfs niet meer alleen op afzonderlijke objecten, maar strekt 
zich steeds vaker uit tot onderdelen van de leefomgeving. Het historische 
landschap wordt geconserveerd, stadsgezichten mogen niet aangetast 
worden en een dorp verandert in een openlucht museum. Jan Vaessen, op 
dit moment directeur van het Nederlands Openlucht Museum, signaleerde 
in 1986 dat ook de dagelijkse leefwereld wordt gemusealiseerd.32  Behalve 
objecten ex situ te behouden en ze vanuit hun oorspronkelijke plaats in een 
museum tentoon te stellen, gaat de musealisering verder en wordt er vaker 
in situ behouden. Hierbij verandert de tegenstelling tussen ding en semio-
foor. De context van het object, bijvoorbeeld een fabriek op een industrie-
terrein, verandert niet. Toch blijft het geen ding, de oorspronkelijke functie 
van het object verandert namelijk wel. Er vind esthetisering plaats, de 
fabriek verandert in een industrieel monument en wordt een semiofoor.33  

1.2.1 Nieuw erfgoed  
Het doel waarmee cultuurgoed wordt ontsloten is dus om het te bewa-
ren, te beschermen en te herstellen zodat het niet verloren gaat. De mate 
waarin dit gebeurt neemt toe, net als het aantal gebieden waarop de muse-
alisering zich richt. Zoals hierboven al is aangegeven richt de musealisering 
zich niet alleen op het proces waardoor objecten een museum in worden 
gebracht. Ook buiten de muren van het museum wordt er gemusealiseerd. 
 Sturm inventariseerde deze nieuwe musealiseringsgebieden. Hier-

30 Ad de Jong, De dirigenten van de herinnering, 22.
31 Jan Vaessen, Musea in een museale cultuur; de problematische legitimering van het   
 kunstmuseum (Zeist 1986) 258.
32 Vaessen, Musea in een museale cultuur, 259.
33 Peter van Mensch ter inleiding op Pomian, De oorsprong van het museum, 6.
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uit blijkt onder andere dat zowel binnen, als buiten het museum de toene-
mende musealisering een uitbreiding van de verzamelgebieden inhoudt. 
Voor de collecties van musea geldt dat er in principe geen beperking is in 
het soort objecten dat voor musealisering in aanmerking komt. Om in de 
termen van Pomian te spreken: dingen veranderen gemakkelijk in semio-
foren. Daarnaast worden er steeds jongere objecten gesignaleerd in het 
musealiseringsproces. Het gaat niet alleen meer om objecten uit een ver 
verleden. Steeds vaker en steeds eerder gaat de aandacht uit naar objec-
ten die onderdeel uitmaken van het dagelijkse leven of waar van verwacht 
wordt dat ze in de toekomst een interessante rol gaan spelen.34 Een bijzon-
der geval in deze tendens van verjonging en actualisering van erfgoed is het 
zogenoemde ‘nieuwe erfgoed’. 

1.2.2 Steeds meer objecten 
Door de uitbreiding van het aantal verzamelgebieden wordt er tegemoet 
gekomen aan de gevarieerde belangstelling van een groot deel van de be-
volking. Musea verzamelen en exposeren steeds vaker gericht op alledaagse 
voorwerpen. Een voorbeeld hiervan is het Nederlands Strijkijzer Museum 
in Noordbroek.35  Daarnaast is er ook een toenemend belang van de directe 
omgeving. Musea voor lokale en regionale geschiedenis veroorzaken hoofd-
zakelijk de toename van het aantal historische musea. Verder ontstaan er 
steeds vaker musea met een bepaald specialisme die zich richten op een 
specifieke tijdsperiode of object. 
Het aanbod van deze musea spreekt de bezoekers ‘directer’ aan. Herken-
ning van gebruiksvoorwerpen uit de directe omgeving speelt hierbij een be-
langrijke rol. In steeds duidelijker gestructureerde presentaties wordt niet 
meer uitsluitend de nadruk gelegd op de hoogtepunten van een bescha-
ving, maar wordt een verhaal gerepresenteerd waar bezoekers zich in kun-
nen inleven. Hierbij wordt ook het dagelijks leven in de historische context 
geplaatst. Steeds meer objecten en onderwerpen passen in dit verhaal en 
worden geschikt geacht om in een museum gerepresenteerd te worden.36 

1.2.3 Steeds nieuwer erfgoed 
Naast een bredere musealisering in historische musea is er ook sprake van 
een verjonging of actualisering. Musea geven steeds meer aandacht aan ob-
jecten en onderwerpen van recente datum. Het Museum voor Communica-

34 Struyk, ‘Denken over musealisering’, 281-293. 
35 Nederlands strijkijzer museum, Noordbroek, http://www.noordbroek.com/
 strijkijzer.html (geraadpleegd op 13 mei 2007).
36 Ribbens, Een eigentijds verleden, 71.
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tie in Den Haag heeft bijvoorbeeld een collectie mobiele telefoons.37 In deze 
ontwikkeling krijgt ook recente, ‘nieuwe’ geschiedenis apart de aandacht. 
Het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Almere is hier een voorbeeld van. In 
dit erfgoedcentrum staat de geschiedenis van de bewoners van de regio die 
nu Provincie Flevoland heet centraal.38 
 Jaarlijks groeien de collecties van de Nederlandse musea met 
200.000 nieuwe voorwerpen. Deze nieuwe aanwinsten hebben vooral 
betrekking op de negentiende en twintigste eeuw. Dat de aandacht vooral 
uitgaat naar de laatste twee eeuwen, sluit aan bij de democratisering van 
geschiedenis vanaf 1960 die Raphael Samuel in zijn studie Theatres of Me-
mory aanreikt als tegenreactie op de modernisering en de aanleiding was 
voor het zoeken naar een tastbare vorm van geschiedenis. Deze zoektocht 
kwam vaak uit in een redelijk nabij verleden en de directe geschiedenis 
zoals familiegeschiedenis en plaatselijke geschiedenis. Deze vormen van 
geschiedenis waren voor groot publiek direct toegankelijk.39 De opleving 
in de interesse naar de eigen nationale geschiedenis zorgde ook voor een 
toenemende populariteit van het verzamelen van oude voorwerpen. Het 
verzamelen draagt bij aan de vergroting van het besef van wat historisch is. 
Hierbij wordt het verzamelen van oude voorwerpen steeds vaker vervangen 
door het verzamelen van allerlei objecten uit zeer recente periodes.40  

1.2.4 Verschillende aspecten van nieuw erfgoed
Door de snelle ontwikkelingen in de maatschappij komt dit nieuwe erfgoed 
in de aandacht. Dit bevindt zich aan de randen van het museale veld. Het 
gaat hier om ontwikkelingen en sectoren van de maatschappij waar het 
museum nog geen directe relatie mee heeft en die ook in het algemeen nog 
niet door iedereen als museaal worden gezien.41   
 Voorbeelden van nieuw erfgoed zijn computers en digitaal erfgoed. 
In korte tijd veroverde de computer een centrale plaats in onze samenle-
ving en economie en nu is de computer grotendeels bepalend voor hele 
sectoren van de maatschappij. De musealisering richt zich in dit geval 
zowel op de hardware als op de software van de computer. De computer 
wordt als materieel object razendsnel vervangen. Door het tempo waar-
mee computers worden vervangen is het nodig om tijdig het proces van 

37 Het Museum voor Communicatie, Den Haag ‘Collectie: mobieltjes’, 
 http://www.muscom.nl/collecties/index.htm (geraadpleegd op 13 mei 2007).
38 Nieuw Land erfgoedcentrum, Lelystad, ‘Collecties’,
 http://www.nieuwlanderfgoedcentrum.nl (geraadpleegd op 13 mei 2007).
39 Raphael Samuel, Theatres of Memory (Volume 1); Past and Present in Contemporary   
 Culture, (Londen 1994) 146-148.
40 Samuel, Theatres of Memory, 139.
41 Discussiestuk Nieuw Erfgoed, Arjen Kok, Instituut Collectie Nederland (Amsterdam 2007).
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musealisering in werking te zetten. Stichting Computererfgoed Nederland 
(SCEN) is bezig om het materiele erfgoed van de digitale ontwikkelingen in 
Nederland in kaart te brengen. Er moet een nationaal register historische 
computers komen. Om vast te kunnen stellen welke objecten representatief 
zijn voor de geschiedenis van de digitalisering in Nederland worden musea 
en privé-verzamelaars uitgenodigd objecten aan te bieden ter beoordeling. 
Deze zullen worden getoetst aan een waardestellend kader en vervolgens 
wel of niet worden opgenomen in het nationaal register. Naast deze materi-
ele inventarisering komen er ook vragen op om de software van computers 
te musealiseren. Is het noodzakelijk om deze software te ontsluiten en op 
welke manier kan dat? Hoe kan je mail of een weblog musealiseren?42     
 Nieuw erfgoed is een veelomvattend begrip waar nog veel ondui-
delijkheid over is. In eerste instantie lijkt het te gaan om nieuwe, jonge 
objecten die in een museum worden geplaatst. Deze objecten trekken in 
dit geval de historische lijn door naar het heden en vormen zo vaak een 
sluitstuk in de collectie. Een voorbeeld hiervan is de woonboerderij uit 
Hoogmade in de opstelling van het Nederlands Openluchtmuseum in 
Arnhem. Deze boerderij laat zien op welke manier de bewoners tot 2002 
leefden in deze voormalige boerderij.43  Ook de mobiele telefoontjes in het 
Museum voor Communicatie vormen het sluitstuk van de tentoonstelling 
‘We Bellen’ waarin de geschiedenis van 125 jaar telefonie in stappen wordt 
uitgelegd. In plaats van een sluitstuk kan nieuw erfgoed ook als aanleiding 
worden gepresenteerd om interesse in de achterliggende geschiedenis aan 
te moedigen. Vanuit het hedendaagse veelvuldige gebruik van mobiele 
telefoons wordt er teruggegrepen op de geschiedenis van de communicatie 
die hieraan is vooraf gegaan.44   
 Anderzijds moet er ook gedacht worden aan nieuwe betekenissen 
die aan een object worden toegekend, een andere, nieuwe blik op bestaand 
erfgoed. Veel musea geven steeds vaker meer aandacht aan de context en 
het verhaal van objecten. Een voorbeeld hiervan zijn een aantal doopjur-
ken in de collectie van het Amsterdams Historisch Museum. Jarenlang 
werd hiervan gedocumenteerd hoe de knoopjes op de jurk waren bevestigd 
en met welk borduursel ze versierd waren. Welke baby’s de jurken had-
den gedragen was echter onbekend.45  Het erfgoed wordt door de nieuwe 

42 Ibidem.
43 Interview Ad de Jong (Nederlands Openluchtmuseum) in het kader van het ICN project  
 over nieuw erfgoed (12 juni 2007).
44 Interview Koos Havelaar en Janneke Hermans (Museum voor communicatie) in het kader
 van het ICN project over nieuw erfgoed. (12 juni 2007). 
45 Interview Annermarie de Wildt (Amsterdams Historisch Museum) in het kader van het   
 ICN project over nieuw erfgoed (5 juni 2005).
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betekenis in een bepaald verhaal geplaatst en ontleend daaraan een nieuwe 
betekenis. Op deze manier krijgt de immateriële betekenis van het erfgoed 
vaker de aandacht. 
 Immaterieel erfgoed komt tot uiting in tradities, gewoontes en 
gebruiken. Deze vorm van erfgoed krijgt steeds opnieuw betekenis via het 
medium van het menselijk lichaam doordat mensen rituelen en sociale 
praktijken zoals die historisch ontwikkeld zijn, overnemen en integreren 
in hun eigen alledaagse handelen. Door deze toe-eigening worden ritue-
len naar hun eigen hand gezet. Als gevolg hiervan ondergaat immaterieel 
erfgoed snelle aanpassingen, gerelateerd aan sociale veranderingen. Het 
krijgt steeds weer opnieuw een betekenis door de veranderende context.46  
Deze nieuwe betekenis vormt het nieuwe immateriële erfgoed waarvoor 
een passende omgangsvorm gezocht moet worden zodat ook deze actuele 
betekenis niet verloren kan gaan.47  

1.2.5 Door de musealisering het erfgoed niet meer zien
De aandacht die gevraagd wordt voor nieuw erfgoed is geen oproep om 
alles van (waarschijnlijke) waarde op te slaan en te bewaren. Het gaat om 
een bewustere aanpak in het selecteren dan wel afstoten van objecten die 
in de toekomst een museale functie kunnen gaan hebben. Dat deze aanpak 
of een waardestellend kader steeds opnieuw moet worden vastgesteld sluit 
aan bij de kanttekeningen die John Gillis plaatst bij de groeiende populari-
teit van verzamelde en behouden objecten, omdat dit volgens hem wijst op 
het kunstmatig en dwangmatig in stand houden van herinneringen. Door 
herinneringen constant te herzien om ze bij onze huidige identiteit aan te 
laten sluiten, kunnen ze betekenis blijven verlenen aan de wereld waarin 
we leven.48 
 Gillis verbindt de uitbreiding op het gebied van musealisering 
met de manier waarop er op een persoonlijk vlak om wordt gegaan met 
herinneringen. ‘Every attic is an archive, every living room a museum.’49  
Het beeld van de grootvader die zijn kleinkinderen geschiedenisverha-
len vertelt, raakt op de achtergrond. Iedereen verzamelt en ‘doet’ aan 
geschiedenis. Alles wordt bewaard en onthouden, uit voorzorg om het 
niet te vergeten. De drang om zoveel mogelijk te onthouden komt voort 

46 Albert van der Zeijden, ‘Immaterieel Erfgoed: een levendige omgang met het verleden’   
 Levend Erfgoed 1 (2006) 12-17, aldaar 13.
47 Gerard Rooijakkers, ‘Doodsbidders en de reanimatie van Nederland’, column voor   
 Historisch Café (14 september 2005), 
 http://www.historischcafe.nl/column20050914.html (geraadpleegd 11 mei 2007). 
48 Ribbens, Een eigentijds verleden, 37.
49 John R. Gillis, ‘Memory and Identity; history of a relationship’, in: J.R. Gilles (red.) Com- 
 memorations; the poltics of national identity (New Jersey 1994) 3-24, aldaar 14-15.
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uit de verschillende groepen in de samenleving waarbij een individu zich 
aansluit. Iedere groep heeft z’n eigen herinneringen die moeten worden 
overdragen. Het individu staat als het ware onder druk om zoveel mogelijk 
te verzamelen. Om het verzamelen zo tastbaar mogelijk te maken wordt er 
verzameld in ‘dingen’ en niet in ‘verhalen’. Het verleden is op deze manier 
concreet en bereikbaar geworden en zo voor een grote groep toegankelijk 
gemaakt.50  
Het verleden staat echter ver van ons af en omdat het toekomstbeeld zo on-
zeker is, weten we niet wat we moeten behouden en bewaren. Vervolgens 
wordt er maar zoveel mogelijk verzameld en bewaard. Door dit dichtbe-
groeide woud van monumenten en souvenirs kunnen we de historische 
betekenis nauwelijks meer achterhalen en is het verleden ontoegankelijker 
dan ooit geworden.51  
 Dit staat overigens niet in de weg dat het opruimen en weggooien 
van objecten niet meer aan de orde is. Integendeel, zodra objecten hun 
functie verliezen, geen onderdeel meer uitmaken van een verhaal of herin-
nering of voldoende zijn geïnterpreteerd worden ze weggegooid of gede-
gradeerd tot afval. Dit maakt onderdeel uit van de erfgoedcyclus zoals deze 
hierboven is beschreven. Op een andere markt, bijvoorbeeld de vrijmarkt 
op Koninginnedag, kunnen deze objecten weer een andere, nieuwe waarde 
krijgen.52  

Conclusie
Het begrip musealisering richt zich enerzijds op de tendens om (cultuur-)goe-
deren voor de ondergang te behoeden. Daarnaast wordt er de veranderen-
de omgang van subjecten met (cultuur)objecten mee aangeduid. Objecten 
veranderen van functie en context zodra ze ex situ worden behouden. De 
esthetisering die daarmee gepaard gaat speelt een nog grotere rol bij het 
bewaren van objecten in situ. 
 Door objecten te musealiseren is er de mogelijkheid om terug te 
grijpen naar het verleden. Het snelle tempo van de vooruitgang veroor-
zaakt een toenemende behoefte om het identiteitsverlies te compenseren 
met museale objecten. Musealisering is een onvermijdelijke tegenhanger 
van modernisering en maakt op deze wijze deel uit van de historisering van 
de cultuur. 
 Er wordt steeds breder en steeds actueler gemusealiseerd. Sinds 
de jaren zestig van de vorige eeuw is de omgang met de geschiedenis 

50 Gillis, ‘Memory and Identity’, 15.
51 Ribbens, Een eigentijds verleden, 37.
52 Ashworth, European Heritage Planning and Management, 24.
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volgens Samuel gedemocratiseerd. Het zoeken naar een tastbare vorm van 
geschiedenis die voor een groot publiek toegankelijk moet zijn leidt tot 
een opleving in de interesse naar een redelijk nabij verleden en de directe 
geschiedenis zoals familiegeschiedenis en plaatselijke geschiedenis. Het 
verzamelen van recente geschiedenis en nieuw erfgoed vraagt om een 
waardestellend kader om de historische betekenis van deze nieuwe objec-
ten niet te laten ondersneeuwen. 
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Hoofdstuk 2: Vererfgoedisering
‘Er was eens…’

‘Met het plaatsen van objecten in de materiele context van 
een “interieur” vertelt het museum nog geen verhaal (…) Een 
museum dat “een verhaal wil vertellen”, zal zich in de eerste 
plaats op de inhoud van dat verhaal moeten richten; het zal de 
(historische) werkelijkheid moeten dichten, de geschiedenis 
op een intelligente manier moeten “fantaseren”, in het besef 
dat het hier om een bekritiseerbare, op specifieke interesses en 
uitgangspunten gefundeerde, reconstructie gaat.’53 

Dit citaat van Jan Vaessen, directeur van het Nederlands Openluchtmuse-
um over het presenteren van objecten maakt duidelijk dat een vitrine, een 
goede belichting en een bordje met de naam, het jaartal en de afkomst van 
het tentoongestelde object niet voldoende zijn. Er is meer nodig om een 
brug te slaan tussen object en bezoeker, om het verhaal van het object over 
te kunnen brengen. 
 ‘Wat de gemiddelde bezoeker van het Openluchtmuseum wil is een 
totaalverhaal met toegankelijke informatie en tot de verbeelding sprekende 
beelden, zo nu en dan doorspekt met een nostalgisch of zelfs romantisch 
element.’54  Met andere woorden: bezoekers willen vermaakt worden door 
de geschiedenis en niet geconfronteerd worden met jaartallen, historische 
feiten en tijdslijnen. De fijnproevers willen toegankelijke informatie en 
hier en daar wat diepgang, de globale kijkers willen een totaalverhaal, de 
zwijmelaars de nostalgische elementen.   
 In dit hoofdstuk zal deze aantrekkelijkheid van het museum be-
sproken worden binnen een bredere ontwikkeling die wordt aangeduid met 
de term vererfgoedisering, een Nederlandse adaptatie van heritage-ization. 
Hiervoor zal eerst de tegenstelling tussen history en heritage uiteen wor-
den gezet. Deze begrippen geven twee verschillende benaderingen van het 
verleden aan die beide een uitgangspunt kunnen zijn bij het presenteren 
van objecten in een museum. 

53 Jan Vaessen, ‘Over context’ in Jaarboek ’96: Objecten zijn dode dingen. Bron: D. Janssen,  
 P. Koopmans, K. Rietbroek, e.a. (red.) Tentoonstellingsvormgeving (Eindhoven 2002) 55.
54 Vaessen, ‘Over context’, 55.
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2.1.1 Nostalgie naar Countryside-England
Om het history – heritage debat te bespreken is het haast noodzakelijk om 
terug te gaan naar Groot-Brittannië in de jaren 1970. In dit debat staat de 
eigentijdse omgang met het erfgoed centraal. In de toentertijd onzekere 
Britse maatschappij was er een gebrek aan vertrouwen in de toekomst. De 
economische neergang, het verlies van het Britse imperium, de leegloop 
van het platteland en de teloorgang van de religieuze en traditionele auto-
riteit waren grote veranderingen waar het land in die jaren mee te maken 
kreeg. Robert Hewison signaleert als gevolg van deze maatschappelijke si-
tuatie dat het verlangen naar vroegere, betere tijden hierdoor groter werd. 
Deze nostalgische verlangens waren niet alleen gericht op een verlangen 
naar het verleden, maar waren duidelijk een reactie op de huidige situatie.55  
 Volgens de Britse historici Christopher Shaw en Malcolm Chase 
zijn er drie voorwaarden voor het ontstaan van nostalgie. Allereerst moet 
er besef zijn dat het heden verschilt van het verleden. Ten tweede moet 
er een algemeen besef zijn dat het heden ontoereikend en onbevredigd is 
terwijl er geen duidelijke toekomstige verbetering verwacht wordt. Daar-
naast moeten er aanknopingspunten zijn, objecten, gebouwen en beelden 
uit het verleden (met andere woorden: erfgoed) die een aanzet geven voor 
het ontstaan van nostalgie. Deze objecten kunnen een verbinding met het 
verleden mogelijk maken. Deze (eenzijdige) verbinding veroorzaakt een 
projectie van eigentijdse opvattingen op het verleden.56  
 Tijdens de neoconservatieve Thatcher jaren veranderde Engeland 
van een industriële natie in een erfgoednatie, een eiland ondergedompeld 
in heimwee en nostalgie. Door de slechte maatschappelijke situatie was 
er een toegenomen belangstelling voor het cultureel erfgoed ontstaan. 
De nostalgie voor een countryside-England werd aangemoedigd door de 
conservationists van de National Trust57 en English Heritage.58 Door het 
verlangen naar het verleden ontstond er een verstikkende musealisering 
en werd het land in een gigantisch themapark veranderd waarin zowel de 

55 Robert Hewison, ‘The Climate of Decline’, in: David Boswell, Jessica Evans (red.), Repre- 
 senting the nation: a reader;  history, heritage and museums (Londen 1999) 151-162,   
 aldaar 160.
56 Ribbens, Een eigentijds verleden, 23.
57 ‘The National Trust was founded in 1895 by three Victorian philanthropists - Miss Octavia  
 Hill, Sir Robert Hunter and Canon Hardwicke Rawnsley. Concerned about the impact
 of uncontrolled development and industrialisation, they set up the Trust to act as a guar-
 dian for the nation in the acquisition and protection of threatened coastline, countryside  
 and buildings.’ http://www.nationaltrust.org.uk. (geraadpleegd op 18 mei 2007).
58 ‘English Heritage exists to protect and promote England’s spectacular historic environ-
 ment and ensure that its past is researched and understood.’ De taken en verantwoorde-
 lijkheden van English Heritage zijn vastgelegd in de National Heritage Act (1983). 
 http://www.english-heritage.org.uk (geraadpleegd op 18 mei 2007).
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geschiedenis als de hedendaagse situatie werden vastgelegd.59 Heritage 
werd ingezet als een hulpmiddel om het nationalisme te versterken en de 
herleving van de Engelse natie te bewijzen. 
 In 1978 schreef Sir Roy Strong, kunst- en cultuurhistoricus en 
toenmalig directeur van het Victoria & Albert museum:

‘The heritage represents some form of security, a point of reference, a 
refuge perhaps, something visible and tangible which, within a topsy and 
turvy world, seems stable and unchanged. Our environmental heritage… is 
therefore a deeply stabilising and unifying element within our society.’60  

Shaw en Chase geven aan dat de mogelijkheid voor het ontstaan van 
nostalgie is toegenomen door snelle veranderingen waardoor de afstand 
tot het verleden steeds verder vergroot lijkt te worden. Historicus David 
Lowenthal sluit zich hierbij aan en beschrijft nostalgie als een verlangen 
naar een overzichtelijk en stabiel verleden als schuilplaats in het turbulente 
en chaotische heden. In zijn studie The Past is a foreign country verkon-
digde Lowenthal een hedendaagse visie op het verleden als gevolg van de 
aanpassingen van het verleden aan het steeds veranderende heden.61  Het 
beeld van de geschiedenis verandert door onze eigentijdse bemoeienis. Het 
verleden wordt voortdurend aangepast om het op individueel en collectief 
niveau te laten aanpassen aan bestaande beelden en verwachtingen.62  

2.2.1 History - Heritage
Het object van het proces van musealisering, zoals in hoofdstuk één is 
besproken, het erfgoed,  staat centraal in het werk van Lowenthal Posses-
sed by the past; The heritage crusade and the Spoils of History waarin hij 
de tegenstelling history - heritage bespreekt.63  Deze theorie heeft dan ook 
duidelijke overeenkomsten met de musealiseringstheorie van Lübbe zoals 
deze in hoofdstuk één aan de orde is gekomen.     
  In zijn werk constateert Lowenthal dat de belangstelling voor 
erfgoed een enorme opleving kent. Mensen sluiten zich aan bij een his-
torische vereniging, zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van hun eigen 
stad, zoeken hun familiestamboom uit, verzamelen objecten uit het ver-
leden en bezoeken tijdens hun vakantie toeristische sites met een histori-

59 Samuel, Theatres of Memory, 260.
60 Hewison, ‘The Climate of Decline’, 160.
61 David Lowenthal, The Past is a foreign country (Cambridge 1993).
62 Ribbens, Een eigentijds verleden, 23.
63 David Lowenthal, Possessed by the past; The heritage crusade and the Spoils of History  
 (New York 1996).
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sche achtergrond. Deze interesse is volgens Lowenthal haast een verering 
van het verleden en wordt meer gestuurd door hedendaagse nostalgische 
behoeften dan door een oprechte belangstelling voor het verleden. 
 Volgens Lowenthal is heritage (erfgoed) iets anders dan history 
(geschiedenis).64  History is volgens hem een poging om het verleden in 
zijn eigen termen te begrijpen. Bij de heritage benadering wordt het verle-
den verbonden met eigentijdse overtuigingen en bedoelingen en wordt het 
verleden in een hedendaagse vorm gegoten. Deze bestudering gaat gepaard 
met een gebrek aan aandacht voor de context, chronologie en continuïteit 
van verschillende tijdperken. Tegenover een somber toekomstbeeld staat 
een verheerlijkt, geïdealiseerd verleden. Door de nadruk te leggen op tast-
bare overblijfselen uit dit verheven tijdperk dreigen deze objecten echter 
uit hun historische context gerukt te worden.65  
 De history – heritage tegenstelling is in de praktijk niet zo zwart-
wit terug te vinden. Vaker gaat het om mengvormen waarbij een van beide 
benaderingen de overhand heeft. Wanneer er een schaal zou bestaan van 
1 (history) tot 10 (heritage) en men zou musea op deze schaal in kunnen 
delen, dan zou het nieuwe Spoorwegmuseum in Utrecht ongeveer op negen 
staan. Het Teylers museum in Haarlem, het oudste museum in Nederland 
met een collectie van voorwerpen van kunst en wetenschap, zou bijvoor-
beeld op vier geplaatst kunnen worden.66    

2.2.2 Heritage: open voor publiek
Door de voortsnellende maatschappelijke vooruitgang en het gebrek aan 
betere toekomstverwachtingen is een grotere hang naar het verleden 
ontstaan. De heritage benadering is hierdoor populairder geworden en in 
omvang toegenomen. Als we het hebben over erfgoed gaat het niet alleen 
over tastbare objecten uit het verleden maar ook over immateriële vormen 
van erfgoed zoals tradities en folklore. Daarnaast is de aandacht verscho-
ven naar recentere geschiedenis en ligt de nadruk op gewone en alledaagse 
objecten.67  Door deze uitbreiding van het erfgoedconcept is er een grotere 
toegang tot het verleden ontstaan. Er is sprake van een democratisering 
van de historische belangstelling waardoor steeds meer mensen zich bij het 
verleden betrokken zijn gaan voelen. Ook Lowenthal benadrukt dit als een 

64 Van der Zeijden, Volkscultuur, 29.
65 Ribbens, Een eigentijds verleden, 29.
66 Interview met Rob van der Laarse (docent Erfgoedstudies aan de Universiteit van Amster-
 dam) in het kader van het ICN project over nieuw erfgoed (6 juni 2007). 
67 Deze uitbreiding van het erfgoedconcept verwijst ook naar het ontstaan van nieuw erfgoed
 zoals dit in hoofdstuk één is besproken.
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van de voordelen van heritage.68  
 De grotere reikwijdte van het erfgoedconcept wordt ook door Rap-
hael Samuel in zijn studie Theatres of Memory benadrukt. Deze nieuwe, 
veelzijdige vorm van het nationale verleden is veel democratischer dan 
andere benaderingen van het verleden. Het geeft ‘gewone’ mensen een 
laagdrempelige toegang tot een kennismaking met geschiedenis. Heritage 
kan op deze manier een krachtige stimulans vormen voor de popularise-
ring en democratisering van geschiedenis.69 

2.2.3 Heritage: bekritiseerd
Zoals hierboven al werd besproken wordt er vaak kritisch gekeken ten aan-
zien van heritage. De heritage benadering wordt afgedaan als nostalgisch, 
populair, commercieel en incorrect. Volgens Lowenthal is het grootste be-
zwaar dat historici hebben tegen de heritage benadering dat het de ‘echte’ 
geschiedenis verdoezelt. De vererfgoedisering van de geschiedenis moet 
volgens tegenstanders dan ook gestopt worden.
 Samuel zet de tegenstelling tussen history en heritage en de kri-
tiek op de heritage benadering duidelijk uiteen. History stelt kritische 
vragen, wil de geschiedenis uitleggen, veranderingen en ontwikkelingen 
verklaren. Heritage richt zich op specifiekere invalshoeken, tijdperken of 
objecten, ontroerd en is in veel gevallen ‘leuk’.70 Naast het feit dat heritage 
een land kan omtoveren tot een openluchtmuseum en de geschiedenis tot 
een sentiment kan maken, verafschuwen historici de heritage benadering 
niet omdat het te historisch is, maar omdat het niet historisch genoeg is. 
Authenticiteit speelt in de heritage benadering geen of een te kleine rol. 
Replica’s worden gebruikt om het verhaal van de geschiedenis te vertel-
len.71  Enerzijds maakt heritage of de visualisering van het verleden door 
middel van beelden en objecten het verleden voor grote groepen herken-
baar en toegankelijk. Anderzijds wijzen historici er op dat zonder histori-
sche kritiek, het aanbrengen van nuances en context de verbeelding van 
het verleden op deze manier ook te simplistisch kan worden.72 
 De vijandigheid waarmee historici kunnen oordelen over heritage 
komt mogelijk voort uit het feit dat beide partijen op hetzelfde uit zijn. De 
interpretatie van de historicus en de re-creation van de heritage aanhan-
ger willen beide de geschiedenis levend houden. Samuel ziet een gemeen-

68 Ribbens, Een eigentijds verleden, 32.
69 Samuel, Theatres of Memory, 160.
70 Ibidem, 270.
71 Ibidem, 266.
72 Hendrik Henrichs, ‘Een zichtbaar verleden? Historische musea in een visuele cultuur’,   
 Tijdschrift voor Geschiedenis 2 (2004) 230-248, aldaar 234.
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schappelijk uitgangspunt in het feit dat beide partijen de geschiedenis op 
een voorstelbare en begrijpelijke wijze proberen vorm te geven.73  
 Samuel sluit zijn betoog af met een verhelderende uiteenzetting 
over een, volgens hem, onjuiste gedachte. De tegenstelling tussen ‘educatie’ 
en ‘entertainment’ impliceert volgens hem in dit debat een onuitgesproken 
veronderstelling dat plezier hebben in iets bij definitie mindless is. Deze 
vooronderstelling wil hij niet onbesproken laten. Waarom zou iemand 
meer opsteken van het lezen van een (geschiedenis)boek dan van het be-
zoeken van een tentoonstelling, het volgen van een historische wandeling 
of zelfs van het kopen van een historische souvenir? ‘People do not simply 
‘consume’ images in the way in which, say, they buy a bar of chocolate.’  
Deze plezierige activiteiten zijn anders van vorm maar vragen niet minder 
om een kritische manier van denken en historische reflectie.74 

2.3.1 History en Heritage in het museum
Wanneer de tegenstelling history-heritage doorgetrokken wordt naar de 
museale presentatie kunnen er wederom twee verschillende, tegenover 
elkaar staande presentatievormen omschreven worden. In een history 
presentatie spelen semioforen, de klassieke museumobjecten, de hoofdrol. 
De presentatie geeft de bezoeker de mogelijkheid om het verleden te begrij-
pen. Het museum helpt de bezoeker daarbij door middel van het aanbieden 
van een gesproken en visuele context. Dit is slechts een hulpmiddel dat de 
presentatie van vooral de sacrale, authentieke objecten niet zal overheer-
sen. Bij een heritage visualisering van het verleden wordt gebruik gemaakt 
van reconstructies met behulp van visuele media die vooral dienen ter 
amusement. Door middel van beelden, licht, geluid en soms ook door geu-
ren wordt de suggestie gewekt dat de bezoeker rechtstreeks in contact staat 
met het verleden. Deze presentatie is ten opzichte van de sacrale history 
presentatie profaner en meer gericht op het, letterlijk, zichtbaar maken van 
de geschiedenis.75   
 Ook deze strikte verdeling blijkt in de praktijk niet vaak toegepast 
en herkend te worden. Daarnaast is het verbeelden van het verleden met 
behulp van spectaculaire technieken en populaire media niet nieuw.76  Pas 

73 Samuel, Theatres of Memory, 270.
74 Ibidem, 271.
75 Henrichs, ‘Een zichtbaar verleden?’, 247.
76 Voor de Historische Tentoonstelling van Amsterdam in 1876 ontwierp architect dr. P.  
 Cuypers een aantal Oudhollandse kamers. Door middel van deze ingerichte kamer had   
 het publiek de mogelijkheid het totaalbeeld te ervaren. De theatraliteit werd verder uitge-
 breid met levensgrote poppen in klederdracht die zo gegroepeerd waren dat zij een huise- 
 lijke tafereel lieten zien en een verhalend element toevoegden. Bron: De Jong, Dirigenten  
 van de herinnering, 578. 
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vanaf de jaren zeventig reageren musea op de veranderingen in de cultuur; 
de democratiseringstendens, de toenemende welvaart en vrije tijd, het 
ontstaan van de film- en beeldschermcultuur en het wegvallen van het on-
derscheid tussen hoge en lage cultuur. Er kwam vanaf toen meer aandacht 
voor het ‘alledaagse verleden’ en history from below. Rond de authentieke 
objecten werd het verleden duidelijker zichtbaar gemaakt met behulp van 
moderne media zoals foto’s, (introductie)films, maquettes, acteurs en in-
teractieve presentaties.77  
 Het tentoonstellen van historische objecten in musea heeft daar-
bij een ander doel gekregen. Rond 1900 werden bij de presentatie van de 
objecten verwijzingen gemaakt naar de historische context van de objecten 
om de betekenis van objecten beter uit te kunnen leggen. Tegenwoordig 
richt het presenteren van historische objecten zich meer op het oproepen 
van het idee dat men kijkt naar ‘iets ouds’ in plaats van direct te verwijzen 
naar de historische achtergrond van het object. De betekenis van het object 
wordt nu op een andere manier duidelijk gemaakt, hiervoor is de histo-
rische verwijzing niet meer noodzakelijk. ‘Rather than references to the 
historical past, the “history” in the late twentieth-century museum is what 
David Lowenthal would call “heritage”.’78 
 De overeenkomst tussen populaire herinneringen en de (pseudo)-
historische verwijzingen maken een museum aantrekkelijk voor een door-
snee publiek. De mogelijkheid om jezelf of iets – op welke manier dan ook 
- in een collectie te herkennen, stimuleert de bezoeker om een tentoonstel-
ling te bezoeken. Op deze manier wordt het brede publiek niet ontmoedigd 
door een gebrek aan kennis of historische feiten waardoor men doorgaans 
snel buitenspel wordt gezet. Door met behulp van theatrale middelen te 
verwijzen naar een toegankelijke geschiedenis, raken bezoekers emotioneel 
gezien makkelijker betrokken bij de tentoongestelde objecten. Het museum 
verleidt als het ware potentiële bezoekers met versimpelde historische ver-
wijzingen en maakt de drempel om het museum te bezoeken lager. Daar-
mee verandert het museumbezoek in een ware experience.79

 Het tentoonstellen van objecten volgens deze heritage zienswijze 
gaat niet zo zeer om het overdragen van de betekenis van het object, maar 
om de ervaring die deze objecten in hun tentoongestelde setting teweeg 
brengen. Deze evocatieve manier van tentoonstellen geeft slechts een vage 
verwijzing naar de context van de objecten en maakt het op deze manier 

77 Henrichs, ‘Een zichtbaar verleden?’, 243.
78 Julia Noordegraaf, Strategies of Display: museum presentation in Nineteenth- and twen-
 tieth Century; Visual Culture (Rotterdam 2004) 217.
79 Noordegraaf, Strategies of Display, 217. 
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mogelijk om het object op verschillende manieren te interpreteren. Bezoe-
kers worden zo in staat gesteld om de objecten te waarderen vanuit hun 
eigen perspectief en met hun eigen voorkennis. 
 Het (historische) verhaal van de objecten gaat niet verloren maar 
wordt verteld aan de hand van het decor om de objecten heen. De manier 
waarop de overdracht plaats vindt, gaat via verschillende, nieuwe kanalen. 
Veel informatie zit in de presentatie van het object, de setting waarin het 
wordt gepresenteerd. De audiotour is een bekend hulpmiddel om (extra) 
informatie over de tentoongestelde objecten aan te bieden. Nieuwe media 
brengen veel mogelijkheden met zich mee om informatie zowel binnen als 
buiten het museum, via websites en virtuele musea, te verspreiden. Daar-
naast wordt er bij een heritage presentatie veel gebruik gemaakt van living 
history en oral history.80 

2.3.2 Living history
De hedendaagse geschiedeniscultuur is gericht op de in toenemende 
mate beeldgerichte samenleving.81 Living history is een nieuwe vorm van 
geschiedbeleving uit de jaren negentig waarbij de geschiedenis wordt 
uitgebeeld en nagespeeld. Terwijl er in de jaren zeventig en tachtig veel 
historische verenigingen werden opgericht, ging een nieuwe generatie in de 
jaren negentig experimenteren met andere vormen van geschiedbeleving. 
Mensen willen zelf beleven hoe het was om te leven in de Middeleeuwen en 
organiseren hiervoor activiteiten waarbij ze in de huid kruipen van histo-
rische figuren.82 Living history is op deze manier niet alleen een nieuwe 
presentatievorm, maar ook een nieuwe manier om erfgoed te behouden. 
Nederland telt inmiddels veertig re-enactment groepen die zich gespeci-
aliseerd hebben in verschillende tijdvakken: de Romeinen, Napoleon, de 
Tweede Wereldoorlog, etc.83 Daarnaast bestaan er verschillende gradaties 

80 Ibidem, 219, 220.
81 Ribbens, Een eigentijds verleden, 36.
82 Albert van der Zeijden, ‘Volkscultuur in een nieuwe millennium; nieuwe doelgroepen,   
 living history en internet’ in: Ineke Strouken, Albert van der Zeijden (red), Het verhaal   
 achter erfgoed; regionale geschiedenis en volkscultuur als bindmiddel (Utrecht 2001)   
 11-22, aldaar 15. 
83 Het Landelijke platform levende geschiedenis (LPLG) is een overkoepelend orgaan voor  
 Nederlandse verenigingen die zich bezig houden met levende geschiedenis en met op-
 nieuw opvoeren (“re-enactment”) van historische gebeurtenissen. Het platform is in 1998  
 opgericht. De aanleiding was een voorgenomen verandering in de Wapenwet, die demon-
 straties met historische wapens erg zou bemoeilijken. De verenigingen hebben de gele-  
 genheid aangegrepen om elkaar beter te leren kennen en om gezamenlijk de nodige uit-
 zonderingen te bedingen bij het Ministerie. Er wordt niet alleen maar gevochten: veel   
 mensen houden zich liever bezig met huishoudelijke zaken, met ambachten, kleermaken,  
 koken, of met muziek. Levende geschiedenis is een heel veelzijdige hobby. 
 Bron: Kees Nieuwenhuizen, Landelijke platform levende geschiedenis (30 december   
 2006) http://www.lplg.nl (geraadpleegd op 1 mei 2007).
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in de living history presentatie. Sinds 1990 wordt er in het Zuiderzeemu-
seum geëxperimenteerd met deze vorm van presenteren. Fictieve personen 
worden nagespeeld op basis van authentieke gegevens. De auteurs beelden 
personen uit op de manier zoals deze personen in het kader van hun status, 
afkomst en opvoeding op dàt specifieke moment in de geschiedenis zou-
den leven, bijvoorbeeld bewoners van de Urker Bult uit 1905. De acteurs 
blijven constant in hun rol, weten niet wat toiletten zijn en kunnen ze 
bezoekers ook niet wijzen. Deze contextgeoriënteerde presentatiewijze sluit 
zich volledig af van de hedendaagse situatie en wordt ook wel first person 
role playing genoemd.84  Naast deze extreme vorm wordt er vaker gebruik 
gemaakt van illustratieve vormen van living history. Op het Festival Ge-
zondheid! lieten acteurs zien hoe er vroeger en nu met de zorg voor oude-
ren is omgegaan. Kwakzalvers lieten de geschiedenis even terug komen en 
vertelden hierbij een verhaal.85  
 Living history heeft geleid tot meer aandacht voor alledaagse 
details uit het verleden waardoor het een vooraanstaande plaats heeft 
verworven in de publieke belangstelling. Dit stimuleert de persoonlijke 
ervaring.86  Bezoekers veranderen in deelnemers wanneer zij met een heri-
tage presentatie worden geconfronteerd. Ze worden uitgedaagd om mee te 
doen, mee te gaan terug in de tijd en zich in te leven in historische figuren. 
Een living history presentatie, re-enactment, verkleedpartijen en interac-
tieve presentaties maken het bezoek tot een persoonlijke ervaring, terwijl 
de bezoeker ondertussen onderdeel blijft uitmaken van een publiek.87  
 Samuel beschrijft living history als een breder schouwspel met als 
doel de bezoeker een tastbaar en nabij verleden te kunnen bieden. In plaats 
van historische feiten worden er hyperrealiteiten aangeboden waarbij het 
verleden zo nodig verdraaid wordt om het tastbaar te maken. Dit onderdeel 
van het museumbezoek is een uitvlucht dat de bezoeker even losmaakt van 
het hier en nu, plezier verschaft en aansluit bij de local knowlegde van de 
bezoeker. Van het museumbezoek wordt een ervaring gemaakt. In deze zin 
is living history een belediging voor professionele historici. Deze presenta-
tievorm heeft in hun ogen te weinig aandacht voor de volledigheid van het 
historische verhaal. Het behandelt het verleden alsof het direct toeganke-

84 Peter van Mensch, ‘Context en authenticiteit’ Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum   
 1999 (Arnhem 1999) 78-101. aldaar 88. 
85 ‘Festival Gezondheid!’ http://www.levendegeschiedenisonbegrensd.nl/content/festival_ 
 gezondheid.html (Geraadpleegd 14 juni 2007).
86 Ribbens, Een eigentijds verleden, 36.
87 Stuart Hannabuss, ‘How Real is Our Past?; Authenticity in Heritage Interpretation’ in: 
 J.M. Fladmark (red.) Heritage and Museums; Shaping National Identity (Aberdeen   
 2000) 251-365, aldaar 352.
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lijk en bezoekbaar is, hierbij negeert het de tegenstellingen tussen feit en 
fictie.88  

2.3.3 Oral history
Musea hebben steeds vaker aandacht voor lokale geschiedenis. Vooral 
regionale en lokale musea volgen deze trend. Gelijktijdig is er ook een ver-
schuiving van politieke geschiedenis en historische feiten naar interesse in 
de sociale economische geschiedenis van (lokale) bevolkingsgroepen waar-
neembaar. Hierbij ontstaat het idee dat musea niet enkel objecten moeten 
verzamelen maar zich ook moeten opwerpen als bewaarders van verhalen 
uit het dagelijks leven. Deze verhalen moeten in musea worden gepresen-
teerd om op deze manier overgedragen te worden.89 In de jaren zeventig 
was dit een methodologie die erop was gericht sociale groepen die geen 
schriftelijke bronnen achterlieten zoals arbeiders en boeren, toch in de vorm 
van opgetekende herinneringen, betrouwbaar historisch bronnenmateriaal 
te ontlokken en dit op te schrijven, te bewaren en te gebruiken als vorm van 
history from below.90                                                                                                                
 Voor een goede interpretatie van een heritage presentatie zijn 
verhalen flexibele middelen om uitleg te geven. Om de heritage experience 
een hoger waarheidsgehalte te geven is het belangrijk dat er een verhaal bij 
wordt verteld. Het vertellen van verhalen richt zich niet uitsluitend op fan-
tasie- of fictieverhalen, maar houdt ook in dat er historische feiten, verban-
den en gebeurtenissen op een levendige manier kunnen worden overgedra-
gen. Het vertellen van een verhaal bereikt een brede groep toehoorders en 
kan op verschillende niveau’s worden aangeboden. Het ‘hoe’ en ‘waarom’ 
van gebeurtenissen krijgt in verhalen vaak meer aandacht toebedeeld.
 De persoonlijke herinnering van mensen wordt in de verhalen vaak 
aangesproken. De lokale verbondenheid met een verhaal dat in een mu-
seum wordt verteld maakt een museumbezoek tot een andere ervaring dan 
wanneer een gewone bezoeker, een buitenstaander van deze herinnering, 
met hetzelfde verhaal wordt geconfronteerd.91  In het Amsterdams Histo-
risch Museum kwamen de bewoners van de Amsterdamse wijk Oost zelf 
aan het woord en vertelden hun verhaal. ‘Het geheugen van Oost’ werd een 

88 Samuel, Theatres of Memory, 195-197.
89 Michèle C.D Jacobs, Ineke van Hamersveld, Schoonheid of Herinnering; vragen over de  
 presentatie van geschiedenis in musea (Amsterdam 2000) 16.
90 Rob Boonzajer Flaes, ‘Aan het werk – Het multipunt in actie’, in: Volkscultuur en samen- 
 leving (Utrecht 2005) 31-37, aldaar 31. Zie ook: Jan Swagerman, De kunst van het vertel-
 len van historische verhalen  (Utrecht 2002). 
91 Hannabuss, ‘How Real is Our Past?’ 352.



38

digitale verzamelbank van verhalen.92  Deze verhalen kwamen ook weer te-
rug in de tentoonstelling ‘Oost. Amsterdamse Buurt’ die van oktober 2003 
tot februari 2004 in het museum gehouden werd.

2.3.4 De ervaring in plaats van de objecten
Julia Noordegraaf gebruikt in haar proefschrift Stategies of Display de 
theorie van Joseph Pine en James Gilmore waarin de twintigste-eeuwse, 
na-oorlogse service economie vervangen wordt door een economie die ge-
richt is op het produceren en verkopen van experiences, om de ontwikke-
lingen in de late twintigste-eeuwse musea duidelijk te maken. Deze theorie, 
oorspronkelijk geschreven voor bedrijfsondernemers, richt zich op een 
economie waarin ervaringen centraal staan. Omdat een ervaring, in welke 
vorm dan ook, altijd persoonlijk is, moet deze economie afgestemd zijn 
op de behoeftes van de individuele klant, bezoeker of deelnemer. Pine en 
Gilmore noemen deze opvatting ‘Mass Customization’: efficiently serving 
customers uniquely.93  
 De presentatie van museumobjecten zou volgens deze interpretatie 
gericht moeten zijn op de individuele bezoeker. Wanneer de rollen in dit 
geval omgedraaid zouden worden, dan zou de bezoeker dus zelf moeten 
kunnen bepalen wat hij of zij in het museum wil bekijken. Het Joods His-
torisch Museum in Amsterdam heeft in 2001 geëxperimenteerd met deze 
gedachte. Bezoekers konden zelf bepalen wat ze in een virtuele en later in 
een museumtentoonstelling wilden zien. De tentoonstelling ‘Uit de virtuele 
vitrine’ had als doel om de bezoekers directer te betrekken bij de presen-
tatie van de museumobjecten en speelde in op de wensen van het publiek: 
Mass Customization in het museum. In plaats van de aandacht richting de 
objecten te sturen, wordt geprobeerd de ervaring van de bezoeker centraal 
te stellen.94  
Het feit dat musea op deze manier deelnemen aan de experience economy 
en inspelen op de wensen en behoeftes van de bezoekers, heeft gevolgen 
voor de museumobjecten en de betekenis die zij uitdragen. Om in de 
begrippen van Pomian te spreken: de semiofoor functioneert niet meer als 
sleutelrol tussen het zichtbare en het onzichtbare.95 De functie van objecten 
in het museum verandert. Er ontstaat een nieuw soort museum waarin 
de objecten ondergeschikt zijn aan de experience van de bezoeker. Een 
voorbeeld hiervan is de ‘Media Experience’ in het Instituut voor Beeld en 

92 Het Amsterdams Historisch Museum, http://www.geheugenvanoost.nl (geraadpleegd op  
 26 mei 2007). Deze verhalen database is nog steeds actief.
93 Noordegraaf, Strategies of Display, 231. 
94 Ibidem, 234.
95 Pomian, De oorsprong van het museum, 38.
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Geluid. Bezoekers gaan hier op ontdekkingstocht door de wereld van radio 
en televisie.96   
In het experiencemuseum is het moeilijk om de ‘hoge’ kunst te kunnen 
blijven onderscheiden van het decor en de presentatie die het object omar-
men. Door de bezoeker centraal te zetten tijdens het museumbezoek wordt 
er een initiatief van hem of haar verwacht. Ten eerste wordt er veronder-
steld dat de bezoeker een voorkeur heeft voor bepaalde objecten die hij 
in het museum wil gaan bekijken. Vervolgens krijgt hij in het museum de 
gelegenheid om zelf zijn route te bepalen.
Maar de meeste bezoekers, en vooral de bezoekers die door een aantrek-
kelijke presentatie net over de (lage) drempel van het museum zijn getrok-
ken, hebben inhoudelijk helemaal geen idee van wat zij in het museum 
zullen gaan zien. Deze bezoekers willen bij de hand genomen worden en 
worden geleid langs de mooiste objecten uit het museum.97  
 Een museum kan niet leuk, democratisch en aantrekkelijk genoeg 
zijn, maar wat het publiek wèl blijft verwachten is dat er in een museum 
authentieke objecten worden getoond en een wetenschappelijk verant-
woord verhaal wordt verteld. De deskundige bezoeker moet zich uitge-
daagd voelen en de mogelijkheid hebben om in discussie te gaan. Het 
feit dat authentieke objecten door de bezoeker verwacht, gewaardeerd en 
herkend worden, moet historici geruststellen en aanmoedigen om in deze 
lijn verder te denken en te zoeken naar nieuwe manieren om het verleden 
te visualiseren rond authentieke objecten.98  Tot op zekere hoogte willen 
de bezoekers deelnemen aan de activiteiten die in het museum worden 
aangeboden, maar er is een limiet. Het museum heeft nog steeds de rol 
als bemiddelaar tussen de museumobjecten en de bezoekers. Enerzijds 
moeten ze inspelen op de wensen van het publiek. Anderzijds moeten ze de 
bezoekers helpen om hun voorkeuren te leren ontdekken.99 

Conclusie
De beschrijving van de tegenstelling history-heritage heeft twee verschil-
lende benaderingen van het verleden uiteengezet. De toegenomen hang 
naar het verleden door de voortsnellende maatschappelijke vooruitgang 
en het gebrek aan betere toekomstverwachtingen heeft de heritage bena-
dering van het verleden populairder gemaakt en is hierdoor in omvang 
toegenomen. Enerzijds maakt heritage het verleden voor grote groepen 

96 Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum, http://www.beeldengeluid.nl (geraadpleegd   
 op 21 juni 2007). NB: de ‘Media Experience’ is dus gèèn museum. 
97 Noordegraaf, Strategies of Display, 234. 
98 Henrichs, ‘Een zichtbaar verleden?’, 247.
99 Noordegraaf, Strategies of Display, 243.
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herkenbaar en toegankelijk. Anderzijds bekritiseren historici deze populis-
tische omgang met het verleden als een te simplistisch benadering.
 Wanneer de heritage benadering een rol gaat spelen bij het 
tentoonstellen van museale objecten, krijgen historische voorwerpen een 
andere rol toebedeeld. De betekenis van het object wordt nu op een andere 
manier duidelijk gemaakt, hiervoor is de historische verwijzing niet meer 
noodzakelijk. Het tentoonstellen van objecten gaat niet zo zeer om het 
overdragen van de betekenis van het object maar om de ervaring die deze 
objecten in hun tentoongestelde setting teweeg brengen.
 De musealisering van de cultuur, die eveneens op gang komt door 
voortgaande modernisering, richt zich niet alleen op materieel erfgoed. 
Vanuit de heritage benadering wordt er steeds vaker ook aandacht gegeven 
aan immaterieel erfgoed, het overbrengen van tradities, verhalen, enzo-
voorts. Nieuwe presentatievormen zoals living history en oral history zijn 
in dit kader besproken. Door de toegenomen aandacht voor immaterieel 
erfgoed lijkt de musealisering van de cultuur veranderd te zijn in een ver-
erfgoedisering van de cultuur. De vererfgoedisering van de geschiedenis is 
in het kader van eigentijds verzamelen doorgetrokken naar het heden. 
 De vererfgoedisering maakt musea leuker, aantrekkelijker en span-
nender. Tot op zekere hoogte wil de bezoeker ook verrast worden. Maar 
er zijn grenzen, èn voorwaarden: de bezoeker moet vermaakt worden met 
authentieke objecten. Deze objecten staan de vererfgoedisering niet in de 
weg, maar vormen de basis van het totaalverhaal dat de gemiddelde bezoe-
ker tevreden moet stellen.
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Hoofdstuk 3: Renationalisering
1450, 1848, 1953…..

‘Er wordt naarstig gezocht naar een gemeenschappelijke ge-
schiedenis, wat ook een gemeenschappelijk nationaal bewust-
zijn veronderstelt. Het ideaal van de oneindige zelfontplooiing 
in het onderwijs wordt fel bekritiseerd; er moet gewoon weer 
geleerd worden wat van bovenaf is vastgesteld. De canon, de 
culturele eigenheid die ooit vanzelf sprak, is inmiddels geïnsti-
tutionaliseerd. In de politiek wordt de vaderlandse geschiede-
nis weer zonder gêne gekoppeld aan nationale waarden: De 
VOC-metaliteit wordt aangeroepen en Michiel de Ruyter is 
opnieuw de volksheld die een speciaal plaatsje in de harten 
van scholieren, autochtoon en allochtoon, verdient. Wel wordt 
er nog altijd gewaarschuwd voor nationalisme. Historisch 
bewustzijn hoeft niet per se te leiden tot eigenwaan en uitslui-
ting, zeggen critici, maar ze gaan eraan voorbij dat dat voor de 
meeste mensen nu juist het aantrekkelijkste aan nationalisme 
is: jezelf opgetild weten door de geschiedenis van je vader-
land.’100  

Bas Heijne bespreekt in het hierboven aangehaalde artikel de ‘drang naar 
een eigen nest.’ West-Europese landen lijken te worstelen met een crisis in 
het zelfbeeld. In Nederland werden Pim Fortuyn en Theo van Gogh ver-
moord en raakte Ayaan Hirsi Ali bijna haar paspoort kwijt. Immigratie en 
globalisering worden als symptomen van deze crisis aangedragen. Lang-
zaam dringt het besef door dat de verworven persoonlijke vrijheden in het 
altijd tolerante Nederland zich slecht verhouden tot het idee van gemeen-
schap. Juist deze behoefte werd de afgelopen decennia onderschat. ‘Het 
individu heeft de behoefte om ergens bij te horen, deel uit te maken van 
een gemeenschap van cultureel of religieus of maatschappelijk gelijkge-
stemden, samenvallen met iets dat boven het individuele uitstijgt.’ Heijne 
vat het samen als een verlangen naar identiteit.101  

100 Bas Heine, ‘Nationalisme is geen vies woord meer’, Hollands Diep 1 (2007), 54-59, aldaar 58.
101 Heine, ‘Nationalisme’, 57.
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De behoefte om ergens bij te horen en een gemeenschappelijke identiteit 
uit te dragen op nationaal niveau lijkt een nieuwe ontwikkeling. Om dit 
waar te maken lijkt het vergroten van het historisch besef van de Neder-
landers een sleutel tot succes. In eerste instantie moet het wel gaan om 
nationaal historisch besef. Momenteel is er een gebrek aan historisch besef 
en als men ‘het’ heeft is het te oppervlakkig. Deze uitspraken, steeds vaker 
uit verschillende hoeken te horen, suggereren dat er een zinvol gebruik van 
geschiedenis bestaat. Waar komt deze renationalisering uit voort? Deze 
tendens, het nieuwe verlangen naar een eigen nest, zal, met nadruk op de 
rol die musea in dit verband hebben, centraal staan in dit hoofdstuk.  

3.1.1 Historisch besef
Historisch besef kan omschreven worden als ‘de wijze waarop de heden-
daagse mens in materiële en immateriële zin omgaat, dan wel geacht wordt 
om te gaan met het verleden’.102  Volgens historici is dit besef in onvoldoen-
de mate aanwezig bij het grote publiek. Om deze veel omvattende term be-
ter te kunnen omschrijven volgt eerst een uiteenzetting van verschillende 
soorten historisch besef. 
 Als eerste is er een directe, onbewuste historische herinnering. 
Deze herinnering is emotioneel en zintuiglijk en kan naar aanleiding van 
een (museaal) object, een geur of een verhaal op onverwachte momenten 
uit het geheugen opgeroepen worden. Hierdoor lijkt het alsof er een directe 
verbinding ontstaat met het verleden. De herinnering kan heftig, confron-
terend en emotioneel zijn en werd door de historicus Johan Huizinga in 
1920 dan ook een historische sensatie genoemd.103  

‘Alle mogelijke voorwerpen van geschiedenis en kunst kunnen immers het 
gevoel geven van een onmiddellijk contact met het verleden, een sensatie 
even diep als het zuiverste kunstgenot, een (lach niet) bijna extatische 
gewaarwording van niet meer mijzelf te wezen, van over te vloeien in de 
wereld buiten mij, de aanraking met het wezen der dingen, het beleven der 
Waarheid door de historie.’104 

Deze herinnering is niet af te dwingen, op te wekken of over te dragen. Een 
historische sensatie is individueel, persoonsgebonden en overkomt iemand 

102 Ribbens, Een eigentijds verleden, 11. 
103 Ed Jonker, ‘De betrekkelijkheid van het moderne historisch besef’, Bijdragen en Medede- 
 lingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 111 (1996) 30-46, aldaar 31. 
104 Johan Huizinga, ‘Het historisch museum’ in: Johan Huizinga; ‘verzamelde werken II’   
 (Leiden 1948), 559-569, aldaar 566.
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op een onverwachts moment. Kenmerkend aan deze vorm van historisch 
besef is ook het niet-reflecterende karakter. Er is geen kritisch historisch 
bewustzijn of een behoefte om de opgedane historische sensatie kritisch te 
onderzoeken.105

 De tweede variant is het alledaags historisch besef. Deze herin-
nering is collectief, gericht op identiteitsvorming van personen en groepen 
en kent een besef van tijdsverloop. Het alledaagse historische besef brengt 
orde aan in het bestaan. Alle informatie die binnenkomt wordt op een 
bepaalde manier geordend en met elkaar in verband gebracht om op deze 
manier zin te kunnen geven aan het heden. Deze historische herinnering 
is dus meer gestructureerd dan de zeer persoonlijke historische sensatie, 
omdat ze bewust oproepbaar is en collectief gedeeld wordt. Niettemin is dit 
alledaagse historische besef diffuus. De informatie waaruit het opgebouwd 
wordt, is chaotisch. De eenvoudige burger staat bloot aan een bombarde-
ment van informatie uit kranten, tijdschriften, gesprekken en selecteert 
hier voortdurend uit wat hij of zij wil gebruiken.106 
 Ten derde is er het historisch besef als cultuurgoed. Deze herin-
nering is beter geordend, bewust en kritisch vormgegeven. Het gaat om een 
duurzame herinnering, de geschiedenis verdwijnt niet met het afsterven 
van de biologische dragers van de herinnering, maar blijft voortbestaan in 
bibliotheken, monumenten en musea. Daarnaast is ook deze herinnering 
collectief, de vorming van een geschiedopvatting, is bij deze herinnering 
een groepsactiviteit. De benodigde historische kennis wordt op ordelijke 
wijze bewust aangeleerd. De geschiedenis wordt door middel van geschied-
schrijving ook geordend; voorzien van een tijdsverloop en mogelijkheid 
om het geheel in een verhaal te vormen. Het geschiedverhaal strekt zich in 
de tijd naar achteren uit, het verleden in, maar het is ook toekomstgericht. 
Heden, verleden en toekomst worden op een begrijpelijke, chronologische 
wijze met elkaar verbonden. Volgens de Duitse historicus Rüsen gaat het 
uiteindelijk om de praktische tijdsoriëntering en historische identiteitsvor-
ming. Deze herinnering is een oriëntatiepunt, verschaft identiteit, is sociaal 
en politiek werkzaam en draagt bij aan de handelingsbekwaamheid en 
doelgerichtheid in het maatschappelijk leven.107 
 Vanuit de renationaliseringstendens is er behoefte aan de tweede 
en de derde variant van historisch besef. Het is met name de wisselwer-
king tussen beide vormen die momenteel spaak loopt en het gebrek aan 
historisch besef veroorzaakt. De derde vorm, het historisch besef als cul-

105 Jonker, ‘De betrekkelijkheid’, 31. 
106 Ibidem. 
107 Ibidem, 32.
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tuurgoed, gedoceerd op scholen, beoefend in de wetenschap en te zien in 
musea, moet het alledaags historisch besef aansturen en behapbaar maken.  

3.1.2 Historisch besef als compensatie
Bij de vraag waarom er tegenwoordig zoveel vraag is naar geschiedenis en 
met name naar historisch besef van de derde categorie, komen we weer 
terug bij het compensatiemechanisme zoals dat in hoofdstuk één is bespro-
ken in het kader van het musealiseringsproces. Hoe sneller maatschap-
pelijke veranderingen gaan, hoe verder het verleden weg wordt geschoven, 
des te groter de behoefte aan continuïteit en historische houvast wordt. 
Deze behoefte is zo groot dat wanneer het niet voorhanden is, het gewoon 
wordt verzonnen. Er wordt in dit geval gesproken van invented traditions, 
het opnieuw tot leven brengen van oude of het bedenken van nieuwe tra-
dities. Door een nieuw verleden (opnieuw) te creëren wordt de modernise-
ring, sociale fragmentatie en culturele onderzekerheid ondervangen.108  
 De compensatiethese als aanleiding voor de groeiende behoefte 
aan historisch besef, kan worden bevestigd door de aantoonbare toename 
van historische belangstelling. De groei van het aantal historische musea 
en tentoonstellingen voorziet ieder land, stad of dorp van een eigen histo-
risch museum. Het verzamelen van nieuw erfgoed en nieuwe presentatie-
vormen zoals living history passen door de verbreding van de alledaagse 
historische cultuur ook in het museum. De kritiek die historici leveren op 
deze veelomvattende historisering richt zich op het amusementsgehalte en 
de oppervlakkigheid waarmeer het verleden benaderd wordt. De kwaliteit 
van de historische kennis en de mate van het historische besef nemen hier-
door af.109  

3.2.1 Van historisering naar (re)nationalisering
Na de Franse Revolutie in de westerse wereld kreeg de egalitaire maat-
schappij gestalte. Het belang van geboorterecht en familie als grondslag 
voor identificatie verminderde en er ontstonden nieuwe invloedrijke 
kaders. De moderne natie verzekerde alle inwoners op burgerrecht en een 
nieuw kader waarmee iedereen zich ongeacht de afkomst kon identifice-
ren. Er werd een nieuwe nationale identiteit gecreëerd om te concurreren 
met andere collectieve identiteiten zoals het geloof, het ancien regiem of 
sociale bewegingen. Sinds de negentiende eeuw hebben natiestaten om die 
reden historische monumenten opgericht, oude tradities uitgevonden en 

108 Ibidem, 38.
109 Ibidem, 40.



48

de vaderlandse geschiedenis in het onderwijs en de wetenschap als vanzelf-
sprekend geacht.110  
 Het bewaren van elementen uit de volkscultuur werd als een nati-
onaal belang beschouwd. Vooral lokale bijzonderheden werden onderdeel 
van het nationale erfgoed. Op deze manier diende het behoud van de lokale 
tradities een nationaal belang. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
werd deze te behouden cultuur opgenomen in de collectie van musea. Het 
bewaren van de volkscultuur in een museum werd ervaren als een red-
dingsactie.111 De musealisering van de volkscultuur was aldus een middel 
tot nationalisering. De decontextualisering van voorwerpen afkomstig uit 
verschillende plaatsen in het land vormde op deze manier een nieuw ge-
heel van waaruit een nationale verzameling ontstond. Het nationale wordt 
verbeeld met van oorsprong lokale of regionale objecten die hiermee een 
nationale lading krijgen. Er ontstond eenheid door verscheidenheid. Deze 
‘relocatie’, verplaatsing of herbestemming van tradities van het lokale naar 
het nationale en het internationale niveau was in Nederland een bekend fe-
nomeen met als doel om het nationale identiteitsgevoel te versterken.112 De 
lokale klederdrachten werden symbolen van nationale eenheid en kregen 
een vaste plaats in het Rijksmuseum.113  Een stap verder ging de presentatie 
van dit Nederlandse erfgoed op wereldtentoonstellingen.114 
 Na de Tweede Wereldoorlog werd er in eerste instantie een hoop-
volle blik op de toekomst gericht. Het verleden behoorde tot de geschiede-
nis en het was tijd voor wederopbouw. De historisering is langzaam maar 
zeker weer op gang gekomen door actuele maatschappelijke fenomenen 
zoals globalisering, schaalvergroting, normvervaging en de dreiging van 
het fundamentalisme.115  Bovendien kwamen er na 1950 twee migratiestro-
men op gang. De dekolonisatie leidde tot een immigratie van voormalige 
kolonialen, maar ook van andere bevolkingsgroepen uit de postkoloniale 
staten. Daarnaast was de groeiende arbeidsmarkt in de jaren 1960-1970 
een oorzaak voor een andere migratiestroom, gastarbeiders uit landen 
rond de Middellandse Zee kwamen in Nederland werken. Deze migratie 

110 Maria Grever, ‘Nationale identiteit en historisch besef’ in: Maria Grever, Ed Jonker, Kees  
 Ribbens, Siep Stuurman (red.), Controverse rond de Canon (Assen 2006) 29-58, aldaar 36.
111 De Jong, Dirigenten van de herinnering, 13. 
112 Ibidem, 586.
113 Ibidem, 579.
114 Wereldtentoonstelling 1878 Parijs: de poppen in de Hindeloper kamer waren gekleed   
 in Hindeloper klederdracht. Er werd een huiselijk tafereel uitgebeeld dat voorstelde hoe
  de voorbereidingen voor een doopplechtigheid werden getroffen. Bron: De Jong, Dirigen- 
 ten van de herinnering, 97.
115 Maria Grever, Ed Jonker, Kees Ribbens, Siep Stuurman (red.), Controverse rond de   
 Canon (Assen 2006) 2.
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was aanvankelijk tijdelijk bedoeld, in plaats van de verwachte terugkeer 
was er echter sprake van gezinshereniging en een tweede generatie. Tege-
lijkertijd werd geprobeerd om de Europese naties via internationale ver-
banden zoals de Europese Gemeenschap dichterbij elkaar te brengen.116 In 
deze samenleving is de zoektocht naar de (eigen) geschiedenis gericht op 
een (her)bevestiging van culturele en emotionele zekerheden: een renatio-
nalisering.

3.2.2 Musea en renationalisering
Historische musea worden met uiteenlopende taken opgezadeld. Er is 
vraag naar zowel authenticiteit als illusie, zowel wetenschap als drama, 
zowel didactiek als amusement. De museale presentatie van het verleden 
moet de bezoeker historisch besef bij brengen, of een stap verder nog: 
identiteit verschaffen. Terwijl het museum niet mag vervallen in saaie pre-
sentaties met tijdlijnen en historische feiten. Hierdoor ontstaat er een wis-
selwerking tussen authentieke objecten, interpretatie, verhalende context 
en de presentatie in hedendaagse visuele cultuur.117  
 Ten tijde van de Industriële revolutie hadden musea de rol om 
het publiek te onderwijzen, vooral de arbeidersklasse was een belangrijke 
doelgroep. Een kennismaking met kunst en cultuur zou er toe leiden dat 
er maatschappijbreed betere producten werden geproduceerd. De musea 
werden ’s avonds en op zondagen opengesteld voor een breed publiek en 
waren niet meer alleen toegankelijk voor een kleine elite. Het museum 
werd van halverwege de negentiende eeuw ingezet als het instituut dat de 
nationale identiteit collectioneerde. Nu, anderhalve eeuw later, moeten 
we ons afvragen of de nationale identiteit nog wel op z’n plek is binnen de 
muren van het museum.118  
 Het idee dat musea een rol spelen bij het vormen van een (nationa-
le) identiteit sluit in principe goed aan bij de geschiedenis van het museum 
zelf. Collecties waren vaak het bezit van een individuele verzamelaar: kei-
zers, prinsen en rijke kooplieden. De persoonlijkheid van de verzamelaar 
was heel duidelijk terug te vinden in de collectie. Toen het museum later 
een openbaar instituut werd, kwam de zeggenschap in handen van een 
kleine groep mensen; de conservatoren. Het museum maakte echter nog 

116 Siep Stuurman, ‘Van nationale canon naar wereldgeschiedenis’ in: Maria Grever, Ed   
 Jonker, Kees Ribbens, Siep Stuurman (red.), Controverse rond de Canon (Assen 2006)
  59-79, aldaar 65, 66.
117 Henrichs, ‘Een zichtbaar verleden?’, 231.
118 James Bradburne, ‘The poverty of nations; should museums create identity?’, in: J.M.   
 Fladmark (red.) Heritage and museums; shaping national identity. (Aberdeen 2000)   
 379-393, aldaar 385.
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vaak onderdeel uit van een universiteit waarmee de conservatoren vaak de 
rol van professoren op zich namen; onderwijzen over de historische objec-
ten en kunst.119  
 Deze top-down manier van kennis overdragen lijkt met het mu-
seum te zijn meegegroeid. Het museum stelt de norm en bepaalt wat er te 
zien is. Om nieuwe, nationale identiteiten te bevestigen of te voorzien in de 
vraag naar historisch besef wordt er van bovenaf besloten dat er hiervoor 
een nieuw nationaal museum moet worden opgericht waarin de vader-
landse geschiedenis kan worden onderwezen. De rol van het hedendaagse 
museum zou juist de nadruk moeten leggen op het open karakter waar 
bezoekers zelf de collectie van een museum kunnen ontdekken, geprikkeld 
worden en aangemoedigd worden om te leren vanuit een bottom-up idee.120 
 Bezoekers van het in 2006 geopende Deutsches Historisches Mu-
seum in Berlijn worden bij binnenkomst geconfronteerd met vragen, vra-
gen die ten grondslag liggen aan de oprichting van het museum: Duitsland, 
waar ligt en lag dat? Duitsers en wat verenigt hen? Hoe zien de Duitsers 
zichzelf? Wie regeerde? Hoe ontstaan oorlogen en hoe wordt de vrede 
gemaakt? Op deze vragen wordt niet direct antwoord gegeven, ook niet bij 
de tentoongestelde objecten. Bezoekers worden uitgedaagd om eerst bij 
zichzelf en hun (historische) kennis te rade te gaan.121  
 Dat de collectie van een museum niet het enige middel is om deze 
gedachte uit te dragen blijkt uit SCRAN.122 Het Scottish Cultural Resour-
ces Access Network is een website waarop al het Schotse erfgoed kan 
worden gepubliceerd. Een samenwerking tussen de grootste organisaties 
op cultureel gebied in Schotland en Groot-Brittannië.123 Plaatjes of afbeel-
dingen van historische objecten van verzamelaars of musea, persoonlijke 
herinneringen en foto’s die op een of andere manier verwijzen naar de 
geschiedenis of cultuur van Schotland kunnen worden toegevoegd aan de 
website. Deze database blijft groeien en is voor iedereen toegankelijk via 
het Internet. Deze website heeft als doel om een instrument te zijn om soft 
historical information te verzamelen en dit te archiveren. Via dit groeiende 
archief wordt een bredere, diverse identiteit opgebouwd door alle deelne-
mers op een bottom-up wijze.124 

119 Bradburne, ‘The poverty of nations’, 386. 
120 Ibidem.
121 Hendrik Henrichs,’Een identiteitsfabriek is echt uit de tijd’ NRC Handelsblad 20 juni   
 2007, 6. 
122 Scottish Cultural Resources Access Network, http://www.scran.ac.uk (geraadpleegd op   
 28 mei 2007).
123 Gerard Rooijakkers, ‘Het leven van alledag benoemen’, aldaar 284.
124 Bradburne, ‘The poverty of nations’,  385.
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3.3.1 Is historisch besef nationaal?
Zoals eerder al aan de orde is gekomen, loopt parallel aan het idee dat er 
een gebrek is aan historisch besef de discussie of het historisch besef wel 
nationaal van aard moet zijn. Moeten we ons niet op Europa richten en 
moet er niet een Europees historisch besef uitgedragen worden? 
 Volgens John Gillis is de natie niet meer vanzelfsprekend het 
kader voor herinnering van de meeste mensen. Nationale geschiedenis 
zou daarom geen geschikte maatstaf meer zijn voor wat mensen weten of 
willen weten van hun verleden. Gillis denkt vanuit een post-nationaal-tijd-
perk waarin nieuwe herinneringen en vormen van historisch besef gecre-
eerd moeten worden die beter aansluiten bij de identiteit van de moderne 
burger, een identiteit die niet per definitie nationaal is. De democratisering 
van de geschiedenis heeft mensen aangemoedigd tot interesse in de (eigen) 
geschiedenis. Deze geschiedenis is voor hen echter niet meer beperkt tot de 
nationale geschiedenis.125  
 Tony Judt signaleert in zijn werk Postwar; a history of Europe 
since 1945 de recente terugkeer van ‘geschiedenis’ in Europa als verbazing-
wekkend en beschouwt het als een defensiemechanisme.126 De opkomst 
van het erfgoeddenken in veel westerse landen verwijst naar een ‘vroeger 
was alles beter’ gedachte en is een teken van gebrek aan zelfvertrouwen. 
De terugkeer van de natie is verklaarbaar uit het gebrek aan alternatieven 
en toekomstperspectieven. Europa is te ver weg en slechts op economisch 
vlak aantrekkelijk terwijl de natie wel voorziet in sociale, culturele en ver-
zorgingsvoorzieningen. De recente gevoelens van onveiligheid hebben de 
oriëntatie op de natie vergroot. Judt hoopt dat deze renationalisering zich 
niet ontwikkelt in een nationalisme dat uitsluiting nastreeft. Het slechte 
geweten over het nationalisme naar aanleiding van de wereldoorlogen is in 
dit opzicht de tegenhanger van erkenning van de emotionele behoefte aan 
culturele gemeenschap en collectieve identiteit. Het lijkt er op dat dit mo-
menteel slechts op nationaal niveau te verwezenlijken is, in dat geval moet 
er naar gestreefd worden om dit zo gematigd mogelijk te laten gebeuren.127  

3.3.2 De canon van Nederland
‘De maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren zijn aanleiding 
om opnieuw na te denken over de identiteit van Nederland en de wijze 
waarop deze tot uitdrukking komt in het onderwijs. Het begin van de 21e 

125 Gillis, ‘Memory and Identity’, 17.
126 Tony Judt, Postwar; a history of Europe since 1945 (Londen 2005).
127 Ed Jonker, De geesteswetenschappelijke carrousel; een nieuwe ronde in het debat over  
 wetenschap, cultuur en politiek (Amsterdam 2006) 120. 
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eeuw lijkt een stroomversnelling in het proces van ontwikkeling van deze 
identiteit teweeg te brengen. Er lijkt in brede kringen behoefte te zijn aan 
een nieuw “verhaal Nederland”.’128 Zo opende de toenmalige minister van 
onderwijs cultuur en wetenschap, Maria J.A. van der Hoeven haar brief 
aan de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon. Een mogelijkheid om 
meer historisch inzicht te verschaffen en identiteitsvorming aan te moedi-
gen was volgens haar het opstellen van een canon. In oktober 2006 heeft 
de commissie de nieuwe canon van Nederland gepresenteerd. 
 Het gebruik van de canon gaat terug tot de derde eeuw voor de jaar-
telling. Grieken en Romeinen selecteerden al klassiekers die de geletterde 
man diende te kennen. De canon zoals deze onlangs is gepresenteerd moet 
worden gezien als ‘het geheel van belangrijke personen, teksten, kunstwer-
ken, voorwerpen, verschijnselen en processen die samen laten zien hoe Ne-
derland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin we nu leven.’129 Een canon 
dient als een maatstaf van wat men, tenminste dient te weten. 
 In het opstellen van een canon schuilt een gevaar van gemakzuch-
tigheid en een zelfgenoegzame verstening van ‘onze’ collectieve cultu-
rele identiteit. Daarom moet men met grote omzichtigheid te werk gaan 
wanneer er een canon geformuleerd gaat worden. Er mag vooral geen 
vaststaande canon gemaakt worden. Er moet een flexibel en veranderlijk 
overzicht tot stand komen dat onderhevig is aan culturele en politieke 
veranderingen. Een canon mag vooral niet leiden tot uitsluiting.130 Tegen-
woordig is het belangrijk dat historische ervaringen van anderen in de 
canon worden erkend. De beleving van het verleden van anderen dient 
gerespecteerd te worden. Reflectie op de eigen geschiedenis dient plaats te 
vinden. Aandacht door negatieve episodes uit het eigen verleden is daar-
voor een goed hulpmiddel, net als internationale vergelijkingen.131  
 De behoefte aan een canon en het debat er omheen lijken gevoed 
door een neo-nationaal perspectief en een drang tot renationaliseren. Door 
middel van vijftig vensters moeten leerlingen in het basis- en voortgezet 
onderwijs een beter beeld krijgen van het ‘verhaal van Nederland’. Dit is 
nodig omdat door de globalisering, de Europese integratie en migratie 
de Nederlandse geschiedenis wordt overschaduwd. Bovendien zijn deze 
ontwikkelingen oorzaken die leiden tot angst en bedreiging. Het versterken 
van een nationale identiteit door middel van het vergroten van een histo-

128 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon,  Maria J.A. van der  
 Hoeven, (Den Haag 2005).
129 Frits van Oostrom, ‘De canon van Nederland’ En toen.nu, 
 http://www.entoen.nu/lijst.aspx (geraadpleegd op 21 juni 2007). 
130 Jonker, De geesteswetenschappelijke carrousel, 119.
131 Ibidem 130.
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risch besef lijkt het enige middel om deze angsten weg te nemen.132  
 Wanneer er andersom geredeneerd zou worden en de oorzaken als 
uitgangspunt worden genomen voor het opstellen van een canon komen 
we uit bij een wereldhistorische aanpak gericht op de globalisering. Neder-
landers zijn burgers van drie werelden; van de Nederlandse staat, van de 
Europese Unie en van de ‘wereld’: wereldburgers. Door af te stappen van 
het idee om de natie centraal te zetten in het opstellen van een canon, maar 
door de interactie tussen nationale en globale kaders, en tussen politieke 
en andere maatschappelijke processen in beeld te brengen wordt een bre-
der historisch begrip van onze globaliserende wereld mogelijk.133 
 Het nieuwe type wereldgeschiedenis maakt het mogelijk lokale 
ontwikkelingen te zien als onderdeel van of in interactie met grotere, 
globale processen. Omgekeerd kan de bestudering van kleinschalige, lokale 
gebeurtenissen inzicht geven in de dynamiek van wereldomspannende 
verbanden. Global history sluit nationale en lokale thema’s dus niet uit, 
ze worden alleen op een andere manier in een andere context onderzocht. 
Deze benadering verschaft inzicht in de Nederlandse geschiedenis, maar 
uitdrukkelijk als onderdeel van een groter geheel. Het nationale kader 
wordt hierbij ingeruild voor een breder, meer omvattender global kader.134  

Conclusie
In dit hoofdstuk zijn drie verschillende soorten historische besef bespro-
ken; de historische sensatie, alledaags historisch besef en het historisch be-
sef als cultuurgoed. Rüsen ontleent aan de laatste variant twee belangrijke 
waarden die, als we spreken over renationalisering, met name van belang 
zijn. De eerste is een praktische tijdsoriëntering waarin het verleden, het 
heden en de toekomst met elkaar worden verbonden. Daarnaast heeft his-
torisch besef invloed op de historisch identiteitsvorming van mensen. 
 De behoefte aan historisch besef wordt aangemoedigd door de 
snelheid waarmee de moderne maatschappij verandert. Het gaat wederom 
om het compensatiemechanisme. Na de wederopbouwperiode van na de 
Tweede Wereldoorlog is de aandacht voor het verleden weer opgekomen 
door maatschappelijke fenomenen zoals globalisering, de migratiestromen 
en de dreiging van het fundamentalisme. Er ontstond behoefte om terug te 
vallen op zekerheden uit het verleden.
 Ook musea krijgen in dit proces een rol toegewezen. Naast aan-
trekkelijke presentaties en het bieden van een wetenschappelijk verant-

132 Stuurman, ‘Van nationale canon naar wereldgeschiedenis’, 59.
133 Ibidem, 68.
134 Ibidem, 71,72.
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woord verhaal moet het museum ook voorzien in historisch besef. Dit wordt 
vaak top-down aan de bezoekers opgelegd, terwijl het bottom-up, door 
bezoekers uit te dagen en nieuwsgierig te maken, meer effect zou hebben.  
 De behoefte aan historisch besef lijkt zich erg te beperken tot de 
nationale grenzen. Gillis plaats hierbij vraagtekens. Volgens hem is de 
natie niet meer het juiste kader en moeten we ons meer richten op Euro-
pees en wereldlijk niveau. Judt beschouwt de terugkeer van het verlangen 
naar een historisch besef op nationaal niveau als een gebrek aan zelfver-
trouwen en een vooruitgangsgeloof. De canon van Nederland lijkt een goed 
voorbeeld van het gebrek aan een breder perspectief op de geschiedenis. 
In plaats van het nationale kader zou de canon zich moeten richten op een 
wereldhistorische aanpak gericht op de globalisering. Global history sluit 
de nationale en lokale geschiedenis niet uit, maar plaatst ze in een bredere 
context. Zou een global canon ook een uitgangspunt kunnen zijn voor het 
inrichten van een Nationaal Historisch Museum?
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Hoofdstuk 4: Casus
Het Nationaal Historisch Museum 

Al staan ‘de wetten’ niet meer in de weg, en heeft de politiek groen licht 
gegeven met de motie Verhagen c.s. van 27 juni 2006, het Nationaal 
Historisch Museum135 is er nog lang niet.136 Maar er vanuit gaande dat het 
er komt wil ik, na de behandeling van de onderwerpen in voorafgaande 
hoofdstukken als casus het Nationaal Historisch Museum bespreken. Aan 
de hand van een aantal uitgangspunten uit het rapport van Wim van der 
Weijden wil ik de drie besproken ontwikkelingen, het musealiseren, en in 
het bijzonder het musealiseren van nieuw erfgoed, de vererfgoedisering en 
de renationalisering, nu in het kader van het NHM bediscussiëren.137 

4.1 Een museum: cognitief, politiek en esthetisch 
Het theoretisch kader dat ik voor deze bespreking wil gebruiken baseert 
zich op een theorie van de historicus Rüsen. Geschiedbeoefening kent 
volgens hem een cognitieve, een politieke en  een esthetisch dimensie. Hij 
spreekt respectievelijk ook wel in termen van waarheid, macht en schoon-
heid. In een museale opstelling moeten deze drie elementen in een zeer 
goed overwogen balans komen, naar gelang de aard en doelstelling van 
het museum. Een museum waarin de politieke dimensie de andere twee 
pijlers ver te boven zal gaan, neigt naar een onkritische presentatie van het 
verleden en doet in het ergste geval denken aan dictatoriale bezigheden. 
Wanneer de esthetische dimensie overheerst verandert het museum in 
een pretpark. Als het museum een opsomming geeft van alle historische 
gebeurtenissen, vertelt het een heel wetenschappelijk en waar verhaal 
waarbij een gemiddelde bezoeker wellicht snel zal afhaken. Ook de cogni-
tieve elementen mogen dus niet domineren.138 

4.2 Renationalisering
Om in de omgekeerde volgorde te werk te gaan, begin ik met de renati-
onalisering. De discussie over het NHM lijkt actueel, maar in 1920 had 
historicus Johan Huizinga al commentaar op de inrichting van het nieuw 
bedachte Historisch museum. Zijn opmerkingen richten zich vooral op het 
samengaan van kunst en geschiedenis in één museum. Een combinatie die 

135 Hierna weergegeven als het NHM.
136 Uitvoering motie 249, Nationaal Historisch Museum, Maria J.A. van der Hoeven (Den   
 Haag 2006).
137 Het Nationaal Historisch Museum; een visie. Wim van der Weijden (Den Haag 2006).
138 Jonker, ‘De betrekkelijkheid van het moderne historisch besef’, 45-46.
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volgens hem onvermijdelijk was.139 Het is in deze discussie dat Huizinga 
de, eerder in hoofdstuk drie besproken, historische sensatie introduceerde. 
‘Aan deze wonderlijke functie van onzen geest, aan deze vatbaarheid voor 
de onmiddellijke historische suggestie moet het Historisch museum in de 
eerste plaats dienstbaar zijn, om hààr te wekken, hoe en waardoor ook.’140  
Nu bijna honderd jaar later lijken de plannen voor een NHM opnieuw 
serieus. Het gaat een stap verder dan de historische sensatie van Huizinga, 
zoals in hoofdstuk drie besproken als een historische herinnering van de 
eerste categorie. In het kamerdebat van 27 juni 2006 werd er gediscussi-
eerd over de oprichting van een museum voor de Nederlandse geschiede-
nis. De CDA fractie ziet het museum als een mogelijkheid om de Neder-
landse identiteit te versterken. 

‘Als je zoekt naar verbondenheid met de Nederlandse identiteit moet 
je eerst kennis hebben van de eigen historie. In dit museum moeten de 
gemeenschappelijke wortels en waarden van de Nederlandse samenleving 
worden benadrukt. De uitdaging waar wij in Nederland voor staan, is na-
melijk niet of wij divers genoeg zijn; de uitdaging is om na te gaan wat ons 
als Nederlanders samenbindt.’141  

In dit debat spreekt ook Jan Marijnissen die veel eerder al aandacht vroeg 
voor een nationaal historisch museum.142  

‘De hedendaagse verwarring over onze morele, culturele en politieke iden-
titeit vindt voor een deel haar verklaring in het ontbreken van historisch 
besef in brede lagen van de bevolking. Historisch besef kan actuele proble-
men relativeren die ogenschijnlijk schier onoplosbaar
zijn. Historische kennis kan ons helpen om ons te herinneren waarom 
bepaalde dingen zijn geworden zoals wij ze nu aantreffen. (…) In een tijd 
waarin de veranderingen steeds sneller gaan, de samenleving individu-
aliseert, er geen collectieve ambities meer lijken te bestaan, verdwijnt 
ook steeds meer de gedeelde oriëntatie en verschijnt onzekerheid over de 
identiteit.’143 

139 J. Huizinga, ‘Het historisch museum’, 566.
140 Ibidem. 
141 Museum Nederlandse Geschiedenis Tweede kamer (TK 95) (Den Haag 2006) 95-5877.
142 Jan Marijnissen, ‘Historisch besef verdient herwaardering’ (januari 2004) Socialistische  
 Partij, http://www.sp.nl/opinies/Historisch_besef_verdient_herwaardering.html 
 (geraadpleegd op 14 juni 2007).
143 Museum Nederlandse Geschiedenis Tweede kamer (TK 95) (Den Haag 2006) 95-5877.
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In dit debat gaat het om historische herinneringen van de derde catego-
rie, de historische herinnering als cultuurgoed; het fel begeerde historisch 
besef. Het museum wordt door Marijnissen opgevoerd als compensatieme-
chanisme om in onzekere tijden terug te kunnen grijpen naar zekerheden 
uit het verleden. Het doel van het NHM is het bijbrengen van historisch 
besef. Door een bezoek aan het museum moeten leerlingen van de hoogste 
klassen van het basisonderwijs en van de laagste klassen van het voort-
gezet onderwijs, en met name van het VMBO een beter historisch besef 
krijgen.144 Door middel van de canon die ook tijdens de geschiedenisles een 
belangrijke rol speelt, moeten de scholieren inzicht krijgen in onze wor-
dingsgeschiedenis en een beeld krijgen van de Nederlandse maatschappij 
in zijn volle breedte en diepte.
 Dat is nog al wat voor één museumbezoek van gemiddeld drie uur. 
De politiek lijkt hoge eisen stellen en heel wat verwachtingen te hebben. 
Tijdens het debat ‘An International Perspective on the Dutch National 
History Museum’ van 23 mei jongsleden werden buitenlandse collega’s 
gevraagd naar hun werkwijze betreffende de oprichting van een NHM. 
De discussie eindigde met de stelling dat het museum onafhankelijk moet 
zijn en vrij moet zijn van politieke invloeden.145 Dat het idee voor een NHM 
door politici is voorgesteld betekent niet dat ook zij straks de inhoud van 
het museum bepalen. De politieke dimensie lijkt momenteel te sterk aan-
wezig in de planvormingen voor het NHM.  

4.3 Vererfgoedisering
Om het doel van het NHM, het bijbrengen van historisch besef en kennis 
van de wortels van onze samenleving bij de Nederlandse bevolking, bij 
met name jongeren, over te brengen zal de presentatie van het museum 
zich heel duidelijk op deze doelgroep moeten richten. Wanneer we in het 
rapport van Van der Weijden kijken naar de basisgevens van deze nieuwe 
organisatie dan wordt al snel duidelijk dat dit nieuwe museum inzet op 
uitersten. De kerncompetentie van de organisatie richt zich op de kennis 
die moet worden uitgedragen. Dit moet echter door ‘beleving en beweging 
uit te stralen’ en door ‘een historische sfeer te maken’. Deze tegenstel-
ling wordt nog duidelijker door de waarden en normen van de organisatie 
die in dit gedeelte van het rapport besproken worden. Het moet gaan om 
‘historisch besef in een recreatieve sfeer’. Ook de verschillende functies 
van de organisatie maken duidelijk dat het niet zal gaan om een eenkennig 

144 Het Nationaal Historisch Museum; een visie. Wim van der Weijden (Den Haag 2006) 5. 
145 An International Perspective on the Dutch National History Museum, Joan Gannij, Sica  
 en Museumvereniging (Amsterdam 2007) 6.
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museum: podiumfunctie, regiefunctie, opvoedkundige functie, chatroom 
voor geschiedenis.146    
 Het moet dus geen saai museum van de Nederlandse geschiedenis 
worden dat in een tijdslijn van toen tot nu de hele Nederlandse geschiede-
nis behandelt. Behalve scholieren wordt er ook nog een breder publiek 
verwacht. ‘De juiste verhouding tussen beleving en kennisoverdracht is 
essentieel om beide groepen te kunnen bedienen.’ Dat het verhaal van de 
Nederlandse geschiedenis moet worden overgebracht, is nu wel duidelijk. 
De grote vraag is natuurlijk op welke manier. Uit het rapport blijkt dat dit 
op een zeer levendige wijze zal moeten gebeuren. Ik noem een aantal inste-
ken:

Een hoge frequentie in de programmering van nieuwe activiteiten:  
tijdelijke tentoonstellingen, debatten, symposia, manifestaties, vierin-
gen en dergelijke.147  
 Zogenaamde living history, (historisch theater) wordt op verantwoor-
de wijze toegepast, indien mogelijk met deelname van het publiek.
‘Het NHM moet het karakter hebben van een alfa science center.’
Zelf een collectie opbouwen door het NHM is weinig zinvol. Bij de 
meeste musea is de collectie de basis, de oorspronkelijke reden van het 
bestaan. Bij het NHM vormt het verhaal van de Nederlandse geschie-
denis de kern. Dat verhaal moet op velerlei wijzen worden gevisuali-
seerd. Voorwerpen hebben daarbij veelal een illustratief, dus secun-
dair, belang. Om dezelfde reden zal dan ook soms van replica’s gebruik 
kunnen worden gemaakt.148 

Daarnaast moeten er in het museum verschillende lagen van kennis wor-
den aangeboden. In basisteksten (zogenaamde A-teksten) wordt zoveel 
mogelijk weggelaten. Verdieping kan worden gevonden in de zogenaamde 
B- en C- teksten, die in 2 lagen informatie bieden voor de geïnteresseer-
den. De mate van verdieping moet tegelijkertijd in verhouding staan tot de 
presentatie. Hoe meer verdieping, hoe ingehoudener de presentatie en de 
lay-out. Veder zal interactiviteit worden gestimuleerd. De bezoeker moet 
worden uitgedaagd en via een personal digital assistant door het museum 
kunnen worden geleid. Een mogelijkheid hierbij is het gebruik van de mo-
biele telefoon die de bezoekers als gids door het museum leiden.149  

•

•

•
•

146 Het Nationaal Historisch Museum; een visie. Wim van der Weijden (Den Haag 2006) 17. 
147 Ibidem, 5-7.
148 Ibidem, 7-0.
149 Ibidem, 10.
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 In dit verhaal worden de esthetisch en de cognitieve dimensies 
heel sterk met elkaar vervlochten; er moet op een leuke manier kennis 
worden overgedragen. Er is sprake van een ruimer geschiedenisbegrip 
dat bezoekers plezier verschaft en tegelijkertijd de kennis over het verle-
den wel degelijk vergroot. De esthetische dimensie is in voldoende mate 
aanwezig en speelt op deze manier in op de belevingswereld van de aan te 
spreken doelgroep. Bij de cognitieve dimensie wil ik nog enkele vraagte-
kens plaatsen. Niet alleen bij het feit dat er in deze opstelling ook gebruik 
mag worden gemaakt van replica’s. Het publiek blijft namelijk, hoe leuk en 
aantrekkelijk een museum ook is, wel verwachten dat het in een museum 
bijzondere objecten te zien krijgt. Het museum lijkt zich vooral erg toe te 
spitsen op het Nederlandse verhaal. Is het vanuit de cognitieve dimensie 
niet verantwoordelijker om ook de Europese en de Wereldgeschiede-
nis in het museum te betrekken. Het lijkt toch logisch dat juist vandaag 
de dag ook de globalisering, de dreiging van het fundamentalisme en de 
verschillende migratiestromen in dit museum besproken worden. Door 
er aandacht aan te geven, het uit te leggen, het Nederlandse verhaal er in 
te passen, krijgt de jeugdige bezoeker de kans ook met deze onderwerpen 
vertrouwd te raken. 
 Bovendien lijkt de canon van Nederland als uitgangspunt te gaan 
dienen voor de inhoudelijke inrichting van het museum. Uit de plannen 
van Wim van der Weijden wordt in ieder geval duidelijk dat de canon zal 
worden ingezet als basismateriaal voor de chronologische verbeelding van 
de Nederlandse geschiedenis.150 Ook in de plannen die de gemeente Arn-
hem heeft gepresenteerd wordt de canon als uitgangspunt genomen voor 
het verhaal dat in het museum wordt verteld. Het museumgebouw wordt 
zelfs een ‘canontoren’ genoemd.151 De Commissie Ontwikkeling Neder-
landse Canon heeft de canon echter niet geschreven om als uitgangspunt te 
dienen voor een NHM. Ook al verwijzen de vensters naar andere relevante 
onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis, de canon is een gatenkaas 
die niet hèt complete verhaal van de Nederlandse geschiedenis vertelt. In 
de canon worden aspecten van de geschiedenis besproken. De canon is 

150 Ibidem, 8.
151 In de Canontoren wordt per canonvenster wordt één markant signaalobject gepresenteerd  
 aan de rand van de vide terwijl de daarmee verbonden geschiedenis langs de buitenschil  
 van de galerij met authentieke objecten, animaties, scènes en beeld en geluidsfragmenten  
 tot leven wordt gebracht. Vanaf de galerijen kijk je terug tot in de prehistorie, maar er is  
 geen zicht op de toekomst. 
 Bron: Jan Vaessen, Ad de Jong, Willemien Beurkens, ‘Nationaal Historisch Museum   
 Arnhem’ Het Nederlands Openluchtmuseum, http://www.openluchtmuseum.nl/index.
 php?pid=32&article=74 (geraadpleegd op 15 juni 2007). 
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geen curriculum en kan niet als leidraad worden opgevat. Als de canon als 
basis wordt genomen wordt er veel geschiedenis achterwege gelaten.152  

4.4 Een rol voor nieuw erfgoed in een ‘nieuwe’ canon 
Hierbij wil ik een voorstel doen voor het opstellen van een ‘nieuwe’ canon. 
Letterlijk in navolging van velen, maar vooral figuurlijk. In deze canon zul-
len de vensters vertegenwoordigd worden door ‘nieuw’ erfgoed. Gebruiks-
objecten, recente gebeurtenissen of actuele trends vormen de vensters. Een 
criterium is dat de vensters bij een brede groep van de bevolking bekend 
zijn. Wat echter geen vereiste is, is dat deze objecten, gebeurtenissen of 
trends momenteel al als erfgoed worden beschouwd. De vensters moeten 
in grote mate herkenning oproepen bij het publiek. Deze ‘nieuwe’ vensters 
verwijzen vervolgens naar de geschiedenis die er aan vooraf is gegaan of 
waaruit het object is voortgekomen. De vensters moeten duidelijk maken 
welke motieven er toe hebben geleid dat er in deze richting is verzameld 
of dat het verhaal zich op deze manier heeft ontwikkeld. Deze benadering, 
van nu naar toen, moet het publiek als het ware aan de hand meenemen, 
terug de geschiedenis in. De herkenning die plaatsvindt bij het presenteren 
van nieuw erfgoed in de canon moet de laagdrempeligheid tegemoetko-
men. Alledaagse objecten of gebruiken uit het dagelijks leven fungeren op 
deze manier als een sleutel naar het verleden. Door de herkenning van de 
objecten ontstaat er gemakkelijker een interesse in de geschiedenis die 
achter het venster ligt.
 Deze canon is niet statisch maar verandert voortdurend. Zoals 
hierboven al is aangegeven verstaan we in dit geval onder nieuw erfgoed 
objecten of tradities die nu nog geen erfgoed zijn, maar het in de nabije 
toekomst wel kunnen worden. Het kan echter ook gaan om objecten die 
zojuist in het vizier van de erfgoedbewakers zijn gekomen en onlangs als 
erfgoed benoemd zijn. Dit musealiseringsproces is oneindig en vindt voort-
durend plaats. De vensters kunnen op korte termijnen worden vervangen 
door nieuwere elementen. Voorafgaande iconen kunnen verschuiven naar 
het geschiedenisverhaal waarnaar een venster verwijst, een andere plek in 
de canon krijgen of uit de canon verdwijnen. 
  Daarnaast overstijgt deze canon het nationale kader. Nieuw erf-
goed is niet per se (Nederlands) nationaal erfgoed. Op deze manier kunnen 
ook Europese geschiedenis of Wereldlijke geschiedenis in de canon aan 
bod komen.

152 Interview prof. dr. Susan Legêne (hoofd museale collecties Tropenmuseum Amsterdam,  
 hoogleraar Cultuurgeschiedenis van Nederland aan Universiteit van Amsterdam, lid van  
 de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon) in het kader van het ICN project over   
 nieuw erfgoed (13 juni 2007). 
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Ter illustratie zet ik hierbij een venster uiteen. Als icoon kies ik een mo-
biele telefoon. Bij voorkeur de Nokia 6300, een van de nieuwste toestellen 
op de markt.153 Vanuit deze icoon gaan we stappen terug zetten, de geschie-
denis in. 

In 1990 verschijnen er mobiele toestellen die je in je tas of in je broek-
zak mee kunt nemen. Vier jaar later wordt in Nederland een nieuw 
mobiel netwerk in dienst gesteld: GSM.
De eerste proeven met telefoons ingebouwd in een auto beginnen in 
de jaren dertig. Het zal echter tot 1978 duren voordat de toestellen een 
beetje handzaam en gemakkelijker in de bediening worden. 
De eerste Nederlandse telefooncentrale wordt in 1881 wordt in Am-
sterdam in gebruik genomen, met 49 abonnees. Deze abonnees wor-
den, op hun verzoek, met andere abonnees doorverbonden door een 
telefoniste. Zij maakt door middel van snoeren de tijdelijke verbinding 
van de ene abonnee naar de andere. Door de snelle toename van het 
aantal telefoonabonnees en de stijging van het telefoonverkeer wordt 
vanaf 1920 begonnen met de automatisering van het net. De telefo-
niste is dan niet meer nodig. In 1962 is de automatisering voltooid. 
Iedereen in Nederland kan nu automatisch met elkaar bellen. 
In 1876 kreeg Alexander Graham Bell patent op de telefoon, een uit-
vinding die de communicatie tussen mensen ingrijpend heeft veran-
derd. 
In 1840 bouwt Samuel Morse in Amerika een schrijftoestel dat een 
punt-streep code op een papierstrook krast. Morsetoestellen worden 
inmiddels niet meer gebruikt, hoewel de morsecode nog lang is toege-
past in de radiocommunicatie. In 1852 wordt in Nederland de Rijk-
stelegraaf opgericht. Voor het eerst kan het publiek een ‘telegrafisch 
berigt’, later telegram genoemd, versturen. In het eerste jaar zijn er 
alleen in de vijf grote steden telegraafkantoren. Drie jaar later is het al 
mogelijk een telegram te versturen naar alle grote plaatsen in Neder-
land en zijn er ook verbindingen met het buitenland.

•

•

•

•

•

153 Nokia Nederland, http://www.nokia.nl/link?cid=PLAIN_TEXT_161887 (geraadpleegd
 op 8 juni 2007). Compact en modern design met geraffineerde covers in roestvrij staal,
 een glanzende zwarte afwerking en afgeronde randen. Leg de momenten die je koestert
 vast met de 2 megapixelcamera met 8x digitale zoom. Geniet van ontspanning wanneer
 je maar wil, met de music player, de FM-stereoradio en de videospeler. Zie meer in één 
 oogopslag, op het scherm met een resolutie van 240 x 320 en maximum 16 miljoen True  
 Colors. Raadpleeg overal je e-mail en verstuur berichten met bijlagen. Bewaar muziek,   
 video’s en foto’s in het uitbreidbaar geheugen tot 2 GB. 
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Deze tijdslijn heb ik ontleend aan de collectie van het Museum voor Com-
municatie.154 Het is wellicht een mogelijkheid om reeds bestaande musea 
de mogelijkheid te geven een gedeelte van een venster op deze manier, 
door middel van bruiklenen, te laten invullen. 
 Maar de invulling van dit nieuwe venster kan ook breder. De 
opkomst van de telegrafie kan als ingang gebruikt worden ter illustratie 
van de negentiende-eeuwse globalisering. De ontwikkeling van het tele-
grafienetwerk op wereldschaal kan een interessante indicator zijn voor 
globaliseringprocessen. De telegrafie was immers niet overal van de ene op 
de andere dag ingevoerd. Het was een langzaam, niet gelijkmatig proces 
waarbij de vorming van netwerken steeds verder werd uitgebreid. Deze 
implementatie kan vervolgens besproken worden in het kader van uiteen-
lopende gevolgen van telegrafie zoals de problemen bij de uitvinding en 
implementatie van een nieuwe technologie, de afwisseling van de scepsis 
en hype in de reacties op de telegrafie, het ontstaan van transcontinentale 
economische netwerken, de gevolgen voor de militaire strategie, de effec-
ten op het bestuur van de koloniale imperia. Er kunnen epische verhalen 
ter sprake komen zoals het leggen van de trans-Atlantische kabel in 1865 
door de Great Eastern, het grootste schip dat ooit gebouwd was. Een 
langere tijdshorizon maakt het mogelijk de telegraaf en het internet te 
beschouwen als etappes in de geschiedenis van communicatietechnologie, 
een geschiedenis waartoe ook de uitvinding van het schrift en de boekdruk-
kunst behoren.155  
 Deze ‘nieuwe’ canon kan wellicht beter worden opgevat als een 
specie om de gatenkaas mee op te vullen. Nieuw erfgoed krijgt op deze 
manier een inleidende functie in de opstelling van het Nationaal Historisch 
Museum. Hiermee doorbreekt het chronologische tijdslijnen en gaat het 
verder dan nationale kaders. Het tentoonstellen van nieuw erfgoed speelt 
eveneens in op de herkenning en belevingswereld van de jonge, beoogde 
doelgroep van het NHM. 

Conclusie
Momenteel lijkt in de balans van het NHM de politieke dimensie het meest 
te overheersen. Het NHM staat niet los van politieke ideeën en lijkt een 
marionet of speelbal in handen van politici. Over de esthetische dimensie 
is veel gezegd. Het moet een aantrekkelijk, spannend museum worden dat 

154 Museum voor Communicatie, Den Haag. http://www.muscom.nl/collecties/index.htm   
 (geraadpleegd op 12 juni 2007).
155 Stuurman, ‘Van nationale canon naar wereldgeschiedenis’, 73. 



66

inspeelt op de persoonlijke belevingswereld van de jonge bezoeker. Dit 
staat niet in de weg dat er een wetenschappelijk verhaal verteld moet kun-
nen worden. Aan de cognitieve dimensie ontbreekt nog enige daadkracht. 
Waarom wil het museum geen eigen collectie? Waarom moet het verhaal 
aan de hand van replica’s worden verteld? Maar bovenal: waarom wordt 
er zo, haast krampachtig aan het nationale, Nederlandse verhaal vastge-
houden? Is het niet juist van belang dat er ook aandacht wordt besteed aan 
de Europese- en wereldgeschiedenis? Op dit punt kan nieuw erfgoed een 
rol spelen. Dit erfgoed beperkt zich niet tot het nationale kader en kan een 
insteek zijn, een venster zo men wil, op een bredere, globaler perspectief op 
de geschiedenis. 
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Conclusie

In de inleiding werd als hoofdvraag van dit artikel geïntroduceerd: 

Welke rol spelen de verschijnselen musealisering van nieuw 
erfgoed, vererfgoedisering en renationalisering in de plannen 
voor een Nationaal Historisch Museum? 
 
Na de bespreking van drie museale tendensen en het Nationaal Historisch 
Museum hierbij als casus, wil ik nu komen tot de beantwoording van deze 
hoofdvraag. 

Het Nationaal Historisch Museum als compensatie
De musealisering van steeds nieuwer erfgoed, de popularisering van her-
itage en de behoefte aan historisch besef worden alledrie beschouwd als 
een compensatie voor de hedendaagse situatie. In de huidige maatschappij 
wordt er meer geproduceerd en geconsumeerd dan ooit. Door vervanging, 
veroudering of slijtage dreigen (cultuur-)goederen te verdwijnen. Het 
musealiseringsproces moet daarom tijdig in gang worden gezet. Door het 
hoge veranderingstempo treedt er bij mensen een identiteitsverlies op. 
Dit identiteitsverlies kan gecompenseerd worden door het behouden van 
vertrouwde, traditionele voorwerpen in een museale vorm. 
 De mogelijkheid voor het ontstaan van nostalgische gevoelens, 
zoals besproken is in hoofdstuk twee, is eveneens toegenomen in de steeds 
sneller veranderende maatschappij. Hierdoor lijkt de afstand tot het 
verleden steeds groter te worden. De heritage benadering van het verle-
den krijgt hierdoor meer aandacht. In deze opvatting wordt het verleden 
verbonden met eigentijdse overtuigingen en bedoelingen en wordt het 
verleden in een hedendaagse vorm gegoten. Ter compensatie staat naast 
een somber toekomstbeeld een verheerlijkt, geïdealiseerd verleden. 
 Ook de renationaliseringstendens doet een beroep op het verleden. 
Het historisch besef van de Nederlanders moet worden vergroot om de 
hedendaagse verwarringen aan te kunnen. Historisch besef voorziet in een 
praktische tijdsoriëntering waarbij het verleden, het heden en de toekomst 
met elkaar worden verbonden. Het feit dat historisch besef zich richt op 
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een nationaal niveau is verklaarbaar uit het gebrek aan alternatieven en 
toekomst perspectieven. De zoektocht naar de (eigen) geschiedenis is aldus 
gericht op een (her)bevestiging van hedendaagse culturele en emotionele 
zekerheden.
 De achterliggende gedachte van de drie besproken tendensen, 
de compensatiegedachte, is nu aanleiding om plannen te maken voor de 
oprichting van een NHM. 

Democratisering
De omgang met geschiedenis is gedemocratiseerd, iedereen heeft toegang 
tot het verleden. Het zoeken naar een tastbare vorm van geschiedenis, die 
voor een groot publiek toegankelijk moet zijn leidt tot een opleving in de 
interesse naar een redelijk nabij verleden en het musealiseren van nieuwe 
vormen van erfgoed. Ook de eigentijdse erfgoedbenadering heeft het beeld 
van het verleden veelzijdiger en daarmee toegankelijker gemaakt. 
 Vanuit deze democratisering van de geschiedenis zou er bij de op-
richting van een NHM ook verder dan de nationale kaders gekeken moeten 
worden. De identiteit van de moderne burger is niet per definitie nationaal. 
Door de interactie tussen nationale en globale kaders, en tussen politieke 
en andere maatschappelijke processen in beeld te brengen wordt een bre-
der historisch begrip van onze globaliserende wereld mogelijk.

In het museum
Uit de plannen voor het NHM blijkt dat het museum zich zal presenteren 
als een experience. Een levendige presentatie moet de bezoekers uitdagen 
en enthousiast maken voor de gepresenteerde geschiedenis. Deze heritage 
presentatie houdt niet in dat het museumbezoek alleen maar als ‘leuk’ 
mag worden ervaren. De taak van het museum baseert zich immers op 
het bijbrengen van historisch besef; ‘de gemeenschappelijke wortels en 
waarden van de Nederlandse samenleving moeten in het museum worden 
benadrukt.’156  
 Om dit gegeven in een levendige presentatie te kunnen verwezen-
lijk moet men er voor waken niet te vervallen in het overbrengen van een 
oppervlakkig beeld en een verhaal zonder weinig diepgang. De deskundige 
bezoeker moet zich ook uitgedaagd voelen door de opstelling in het mu-
seum. Via een bottom-up presentatie, de bezoekers zoveel mogelijk uit te 
dagen, te confronteren met vragen en aan te spreken op zijn eigen herinne-

156 Museum Nederlandse Geschiedenis Tweede kamer (TK 95) (Den Haag 2006) 95-5877.
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ringen en geschiedenis, ontstaat er de mogelijkheid om lering en vermaak 
te combineren. 
 De presentatie van nieuw erfgoed kan in deze opvatting worden 
gepresenteerd als een inleidend object om de bezoeker te enthousiasmeren 
voor interesse in de geschiedenis. Nieuw erfgoed speelt in op de herken-
ning en belevingswereld van de bezoeker. Daarnaast doorbreekt het chro-
nologische tijdslijnen en gaat het verder dan nationale kaders.  
De realisering van de plannen voor het NHM heeft nog een lange weg te 
gaan. Tussen droom en daad zal er nog een hoop gewikt en gewogen moe-
ten worden voordat dit nieuwe, leuke en leerzame museum zijn deuren zal 
openen.
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De zon scheen
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iedereen ging verder.

Toon Tellegen 



80

Dankwoord

Zoals ik in het voorwoord al benadrukte is het schrijven van deze scriptie 
de afronding van de masteropleiding Cultureel Erfgoed. Bij afronden hoort 
ook weer het beginnen met iets nieuws. Ik hoop dat het plezier dat ik heb 
gehad in het schrijven van deze scriptie, het uitwerken van ideeën en vorm-
geven van gedachtes eerder een aanmoediging zal zijn voor het nieuwe dan 
een afsluiting van het oude.
 Voor de aanmoediging tijdens het schrijfproces wil ik bedanken…
In de eerste plaats meneer Hendrik Henrichs, mijn scriptiebegeleider en 
coördinator van de master Cultureel Erfgoed. Door de begeleiding van 
deze scriptie een wisselwerking te noemen tussen uw werk en mijn eerste 
ideeën, ben ik aangemoedigd om verder te schrijven in deze richting.
 Lieke Wijnia, medestudent en collega stagiaire bij het ICN voor 
de prettige samenwerking gedurende dit collegejaar: het voorbereiden van 
een referaat, het schrijven van een onderzoeksvoorstel en het uitvoeren van 
een onderzoek naar de verschillende facetten van nieuw erfgoed. Van jouw 
motivatie en zelfverzekerdheid heb ik het afgelopen jaar veel geleerd en me 
zo nu en dan aan op mogen trekken. 
 Mijn ouders voor hun inlevingsvermogen en enthousiasme over de 
opleiding cultureel erfgoed. Daarnaast ook voor het lezen en becommentarië-
ren van deze scriptie, net als Aafke Letanche. Dank voor jullie kritische noot.
 Voor de lay-out van deze scriptie en de creatieve finishing touch 
wil ik Merel Snel bedanken. 
 En tenslotte Gijs die halverwege het schrijfproces naar Edinburgh 
verhuisde, maar de, vooral emotionele begeleiding, van daaruit voortzette.

Ik hoop dat ik nog veel strepen zal trekken, in de goede richting, welke dat 
ook mag zijn.

Vera Wieringa
Utrecht, juni 2007




