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Woord vooraf 

Begin 1996 kreeg ik als assistent in opleiding de gelegenheid om mij op basis van 
een reeds bestaand, beknopt onderzoeksvoorstel te vcrdiepen in wat toen nog als 
'alledaags historisch besef' werd aangeduid. Vervolgens ontving ik ook de vrijheid 
om enkele suggesties in dat voorstel terzijde te schuiven en een eigen invulling te 
geven aan het onderzoek dat plaatsvond aan het Onderzoekinstituut voor Ge
schiedenis en Cultuur (OGC) van de Faculteit der Letteren van de Universiteit 
Utrecht. Het vertrouwen dat uit deze ruimhartige opstelling spreekt, is mij bij
zonder goed bevallen. Voor de betrokkenheid, de belangstelling en niet in de laat
ste plaats de wijsheid waarmee Ed Jonker mijn bestaan als promovendus begeleid 
heeft, ben ik hem erg dankbaar. Wijnand Mijnhardt verdient eveneens dank voor 
zijn stimulerende en deskundige commentaren tijdens de vcrschillende ontwikke
lingsfasen van het manuscript. 

De afdeling Cultuur-, Mentaliteitsen Ideeëngeschiedenis van de Vakgroep, later 
het Instituut Geschiedenis, waar promotor en co-promotor zetelen, werd mijn in
tellectuele thuisbasis. De relativerende maar daardoor niet minder stimulerende 
sfeer die hier heerst, heb ik zeer gewaardeerd. Ook de interesse en steun van mijn 
collega's binnen het OGC en het Huizinga Instituut waren steeds een welkom 
verschijnsel. Met hen kon ik onder meer mijn academische ervaringen in de Ver
enigde Staten en Noorwegen delen. Vrienden en familie waren evenzeer een ge
waardeerde toeverlaat in de afgelopen jaren waarin zich meer voltrok dan alleen 
de totstandkoming van dit boek. Hoc obligaat een dankbetuiging ook lijkt, zij is 
hier gemeend en op haar plaats. Daarin betrek ik ook graag mijn paranimfen Peter 
Malcontent en J acco Pekel der. 

Het woord vooraf is, vooral na de eerste alinea's, een moeilijk genre. Wie zit 
eigenlijk te wachten op een opsomming van namen van personen en instellingen? 
Wanneer ik echter mijn dank wil uitspreken aan allen die mijn onderzoek mede 
mogelijk hebben gemaakt, past een oprecht woord van dank aan de ANWB, het 
KDC, de KRO en de gemeente Zwolle, in bijzonder het Gemeentearchief aldaar. 
Voorts heb ik mogen profiteren van de Utrechtse en Nijmeegse universiteitsbi
bliotheken, de bibliotheek van het Nederlands Openlucht Muscum en het Om
roepmuseum, terwijl ik ook dankbaar gebruik heb kunnen maken van de docu
mentatie van de Stichting Collectie Zwolle 1940-1945. Tevens wil ik hier mijn 
dank betuigen aan allen die behulpzaam zijn geweest bij het zoeken en beschik
baar stellen van illustraties. Hartelijke dank komt ook toe aan de fondsen die deze 
uitgave mogelijk maakten. 

Eenieder die de moeite heeft genomen conceptteksten te lezen en van commen
taar te voorzien, ben ik zeer erkentelijk. J eroen Koch heeft in het laatste jaar op 
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verdienstelijke wijze het gehele manuscript kritisch doorgenomen. De namen van 
Jan Folkerts, Jaap Hagcdoorn, Wim Huijsmans en Susanne Rüsselcr kunnen hier 
evenmin onvermeld blijven. Frank van Vree verdient vermelding voor het prikkc
lende referaat dat hij in 1998 in Barehem hield. Abby Grant en Y olanda Rodrîguez 
Pérez hebben bijgedragen aan het grondig verbeteren van de Engelstalige samen
vatting. A Andrea, last but definitely nat least, con el merecido agradecimiento por 
t11 apoyo e inspáación en la cercanîa y en la distancia. Zij en vele anderen wier in
spanningen eveneens waardering verdienen, hebben bijgedragen aan wat de lezer 
nu in handen heeft. Toch blijft de auteur als enige vcrantwoordelijk voor dit bock. 



Inleiding 

Geschiedenis wordt vaak gezien als het exclusieve domein van historici. De acti
viteiten en producten van de wijdvertakte academische discipline der geschiedwe
tenschap vormen inderdaad een indrukwekkend arsenaal aan mogelijkheden om 
het vcrleden te benaderen. Wie zijn tanden zet in jaarvcrslagen van wetenschappe
lijke instellingen, vindt imposante lijsten voordrachten en publicaties over uiteen
lopende historische onderwerpen. Toch zijn dit niet de enige manieren waarop 
een samenleving vorm geeft aan het verleden. Professionele historici wanen zich 
evenwel graag monopolist. 

Belangstelling voor geschiedenis wordt door deze beroepsgroep vaak be
schouwd als iets vanzelfsprekends. Of dat zo vanzelfsprekend is, is nog maar de 
vraag. En wat wordt eigenlijk verstaan onder historische belangstelling; is dat een 
eenvormig iets? Beargumenteerde antwoorden op dit soort vragen waren lange 
tijd nauwelijks te vinden. In academische kring werd vanouds amper stilgcstaan 
bij de mogelijkheid dat de belangstelling van het grote publick zou kunnen afwij
ken van de manier waarop professionele historici met hun onderwerp omgaan. 
Pas de afgelopen decennia is hier enige verandering in opgetreden. 

Vanaf begin jaren zeventig groeit de aandacht voor de eigen wijze waarop ge
schiedenis wordt benaderd door niet-historici, met name in Duitsland, Groot
Brittannië en de Verenigde Staten. Van een onderzoekstraditie op dit terrein is tot 
dan toe nog geen sprake. Niet voor niets merkt de prominente Britse historicus 
Eric Hobsbawm in 1970 op, dat nog de nodige studie moet worden verricht naar 
de uiteenlopende wijzen waarop met het vcrleden wordt omgcgaan. 1 Twee jaar la
ter constateert ook de Duitse historicus Rolf Schörkcn dat de geschiedwetenschap 
zich merkwaardig genoeg nooit heeft bezig gehouden met de invloed van het his
wrisch denken op het niet-wctenschappelijke tcrrein. 2 In latere publicaties wijst 
hij er op dat zich in de omgang met geschiedenis een tweedeling heeft voorgedaan 
tussen de wetenschap en overige onderdelen van de samenleving; de geschiedbele
ving van leken en wetenschappers loopt niet langer paralieP De niet-wetenschap
pclijk georiënteerde beleving van het verleden vcrdient volgens hem meer aan
dacht. 

Hoewel die oproep niet geheel tevergeefs is, moet de Amerikaan David Lo
wenthal in 1985 vaststellen dat, ook al is het vcrleden een onderwerp van bijna al
gemene belangstelling, er nauwelijks onderzoek bestaat naar de vraag hoe mensen 
het verleden zien en waarderen.+ In Groot-Brittannië constateert Nick Merriman 
in 1991 eveneens dat de wijze waarop mensen over geschiedenis denken en er ui
ting aan geven, afgezien van enquêtes onder muscumbezoekcrs, nauwelijks on
derwerp van studie is geweest. 5 Landgenoten van Merriman, zoals Peter J. Fowler 
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en Raphael Samuel, benadrukken vervolgens dat historici meer belangstelling die
nen te tonen voor de vcrschillende relaties met het vcrleden en voor de uiteenlo
pende versies van de geschicdcnis.6 Fowler geeft het belang van dit onderwerp 
duidelijk aan: 'Nowadays, more pasts are more available in more forms to more 
people than at any time in the past; and they absorb more resources than ever be
Jare. Whether we have yet recognised that development, let alone faced its impli
cations, is doubtjul. ' 7 

Deze opvatting wordt gedeeld door de Duitse filosoof Hermalm Lübbc, die van 
mening is dat er nog nooit een tijdperk is geweest dat sterker en intenser op het 
verleden is gefixeerd dan de huidige tijd.3 De Amerikaanse historicus John R. Gil
lis sluit zich hierbij aan door op te merken dat iedere zolder tegenwoordig een ar
chief vormt en iedere huiskamer een museum. 'Never before has so much been re
corded, collected; and never befm·e has remembering been so compulsive f..j. What 
we can no langer keep in our heads is now kept in storage. '9 Hiermee onderstreept 
Gillis het grote hedendaagse belang van het (tastbare) verleden, zoals ook door 
Lowenthal is vcrwoord in zijn opmerking dat overblijfselen uit het verleden voor 
individuen en naties een grotere waarde hebben gekregen- en in grotere hoevecl
heden en verscheidenheid worden bewaard- dan ooit tcvoren. 10 

Al deze uitlatingen wekken de indruk dat de wijze waarop het grote publiek 
omgaat met het verleden nog altijd een stiefmoederlijk behandeld onderwerp is. 
Die conclusie is niet geheel terecht. De auteurs die hun beklag doen over de ge
brekkige aandacht hebben immers zelf respectabele pogingen ondernomen om de 
vermeende witte vlekken in kaart te brengen en te verklaren. In navolging daarvan 
is, door toedoen van historici en andere wetenschappers, in de loop der jaren een 
bont geheel van publicaties ontstaan die vanuit verschillende invalshoeken infor
matie bicden over de alledaagse omgang met het verleden. Niettemin bestaan er 
nog vele lacunes. 

Mede onder invloed van deze buitenlandse publicaties wordt vanaf de jaren 
tachtig ook in Nederland aandacht besteed aan dit onderwerp. De belangstelling 
en het begrip voor de historische activiteiten van niet-vakgenoten nemen geleide
lijk toe. Toch zijn de Nederlandse bespiegelingen over de alledaagse omgang met 
het verleden vaak nog erg beknopt en schetsmatig. Wel is op enkele deelterreinen, 
zoals dat van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en geschiedenis op tele
visie, diepgravend en gedetailleerd onderzoek verricht. Het ontbreekt tot op he
den echter aan een overzicht van de verschillende theoretische opvattingen op dit 
terrein dat gecombineerd wordt met breder empirisch onderzoek. Deze studie 
tracht in dit gemis te voorzien. 

Een dergelijke studie is nodig omdat de beschikbare kennis op dit gebied door 
een gebrek aan grondig onderzoek nogal fragmentarisch is. Daaruit zou abusieve
lijk de indruk kunnen ontstaan dat de alledaagse omgang met het verleden onbe
duidend is, of misschien wel statisch en eenvormig. Bovendien spreekt uit de ge
brekkige aandacht voor de populaire benadering van het verleden een ietwat hoog
hartige desinteresse bij de professionals voor de omvangrijke groep niet-vakhisto
risch geschoolde Nederlanders. Hun activiteiten en opvattingen mogen verschil
len van die van historici, maar daarmee zijn ze niet automatisch minderwaardig. 



Inleiding 11 

Dit onderzoek kan een zinvolle bijdrage leveren aan de reflectie van historici op 
hun bezigheden. Hoezeer de meningen over de maatschappelijke rol van historici 
ook uiteenlopen, onbetwistbaar is in elk geval dat zij mede vormgeven aan het 
beeld van het verleden en de omgang met dat verleden. De beroepsmatige activi
teiten waannee zij zich over het vcrleden ontfermen, zijn georganiseerd op basis 
van professionele wetenschappelijke normen die in de negentiende en twintigste 
eeuw tot stand zijn gekomen. Hun wetenschappelijke activiteiten vinden niet in 
een sociaal vacuüm plaats, maar binnen een complexe democratische samenleving. 
Historici dienen zich er in deze context van bewust te zijn geen monopolie te be
zitten op geschiedenis. Het verwerven van kennis over de wijze waarop medebur
gers het verleden benaderen, hoeft niet te leiden tot kritiekloze aanvaarding daar
van, maar wel tot enig inlevingsvermogen. Voor een historicus die zijn publiek wil 
kennen en bereiken is dergelijk inzicht essentieel. 

De benadering van het vcrleden die in deze studie centraal staat, kan worden aan
geduid als alledaags. Deze term heeft betrekking op de omgang met het verleden 
door diegenen die niet bchoren tot de academisch geschoolde historici en aanver
wante beroepsbeoefenaren die zich uit hoofde van hun functie met geschiedenis 
bezighouden. De omvangrijke en uiteenlopende groep Nederlanders die na deze 
schifting overblijft, komt op uiteenlopende wijze in aanraking met het verleden. 
Deze culturele activiteit wordt vaak historisch besef genoemd. 

Het begrip historisch besef wordt slechts zelden nader omschreven. Het gebruik 
van deze uitdrukking leert echter dat het doorgaans niet zozeer betrekking heeft 
op het menselijk besef dát er een vcrleden is. Veeleer heeft het betrekking op de wij
ze waaróp de hedendaagse mens in materiële en immateriële zin omgaat dan wel 
geacht wordt om te gaan met het verleden. De normatieve verwachting die beslo
ten ligt in deze laatste interpretatie impliceert dat er een zekere houding ten op
zichte van het vcrleden bestaat die correct is, terwijl andere manieren om met het 
verleden om te gaan zouden getuigen van een onjuist of gebrekkig historisch besef. 
Impliciet vcrheffen historici op deze wijze de wetenschappelijke normen, waar
mee zij zelf het vcrleden benaderen, tot enige en algemeen geldende standaard. 

Een dergelijke invulling van dat veelgebruikte begrip, leidt ertoe dat uitlatingen 
van historici over de alledaagse variant ervan vaak als klacht zijn geformuleerd. 
Hocwel er onder historici geen weloverwogen consensus over vorm en inhoud 
van het wenselijk geachte historisch besef bestaat, is dit besef volgens hen in on
voldoende mate aanwezig bij het grote publiek. En voorzover het wel aanwezig is, 
zou het gebrekkig zijn. Een dergelijke normatieve opvatting ligt niet ten grond
slag aan dit onderzoek omdat het zeer de vraag is of het zinvol is om één absolute 
norm voor de hele samenleving op te stellen. Bij de bestudering van de omgang 
met het vcrleden vcrdient een meer neutrale opstelling de voorkeur. Om misver
standen te voorkomen zal daarom in deze studie zo weinig mogelijk gebruik wor
den gemaakt van de uitdrukking historisch besef. 

Behalve dit normatieve aspect is er nog een reden om terughoudendheid te be
trachten bij het gebruik van het begrip historisch besef. De letterlijke betekenis 
van besef heeft namelijk uitsluitend betrekking op een individueel menselijk be-
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wusu.ijn. 11 De handelingen die daar eventueel uit voortvloeien, evenals de facto
ren die van invloed zijn op dit besef, maken daar strikt genomen geen onderdeel 
van uit. Het achto·halen van doorgaans onuitgesproken individuele opvattingen 
en beweegredenen inzake het verleden- gedachten die feitelijk het historisch be
sef vormen- is een zeer arbeidsintensieve bezigheid. Persoonlijke interviews bie
den weliswaar een mogelijkheid om de gewenste gegevens te achterhalen, maar 
maken een grootschalige benadering van het onderzoeksterrein binnen de gcstel
de tijdsduur onmogelijk. Bovendien kunnen interviews een vertekend beeld ople-
veren wanneer getracht zou worden ook het historisch besef uit vroegere jaren te 
achterhalen. Herinneringen, zeker herinneringen die destijds niet zijn vastgelegd, 
worden immers meer dan eens gekleurd door latere ervaringen. 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt echter niet gevormd door dit indi
viduele besef, maar door de waarneembare uitingen die voortkomen uit het besef. 
Sporen van deze uitingen, soms inclusief een formulering van de motieven die 
daaraan ten grondslag liggen, zijn namelijk wel ruimschoots beschikbaar. Het on
derzoek richt zich daarbij op de periode 1945-2000. Deze beperking tot de naoor
logse periode- een modern tijdperk met, zeker in cultureel opzicht, een duidelijk 
eigen karakter- maakt het mogelijk om te onderzoeken of ook de benadering van 
het verleden in dit tijdperk een eigen karakter heeft. 

Dit proefschrift gaat over de naoorlogse historische cultuur. Deze cultuur omvat 
alle terreinen van het maatschappelijk leven waarop het vcrleden in materiële of 
immateriële zin enige rol speelt. Cultuur wordt daarbij opgevat als een dynamisch 
proces waarbij aan het verleden verschillende betekenissen worden toegekend en 
waar zowel het gebruik als de verschijningsvormen van dat vcrleden sterk uiteen 
kunnen lopen. Binnen deze cultuur geven personen en groepen op uiteenlopende 
wijze gestalte aan hun relatie met het verleden. De manier waarop zij dat doen is 
mede afhankelijk van hun belangstelling voor het verleden, hun historische kennis 
en hun opvattingen over de betekenis van het verleden. De opstelling van profes
sionele historici in deze cultuur blijft hier grotendeels buiten beschouwing. 

Uitgaande van deze opvatting probeert deze studie het inzicht te vergroten in de 
betekenis van geschiedenis in de naoorlogse samenleving. Daartoe zal getracht 
worden een antwoord te geven op de vraag hoc de alledaagse omgang met het ver
leden gestalte krijgt in Nederland en welke factoren daar invloed op uitoefenen. 
Directer geformuleerd luidt de vraag: welke ontwikkeling heeft de historische cul
tuur doorlopen in de naoorlogse decennia? 

Om een indruk te krijgen van de in het buitenland bestaande theoretische opvat
tingen over de omgang met het verleden, biedt hoofdstuk 1 een uiteenzetting en 
analyse van de belangrijkste stromingen. Het is een op literatuur gebaseerd over
zicht van de opvattingen van de voornaamste auteurs op dit terrein uit Duitsland, 
Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten. De aandacht wordt achter
eenvolgens gericht op het onderzoek naar didactische opvattingen, nostalgie, mu
sealisering, erfgoed, geschiedeniscultuur en herinnering. Daarbij wordt met name 
gekeken naar verklaringen voor het optreden van bepaalde uitingen van de histo
rische cultuur en naar de gehanteerde begripsomschrijvingen. 
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De internationale horizonverkenning zal in de afsluitende paragraaf van het eer
ste hoofdstuk worden gevolgd door een schets van de opvattingen die in naoor
logs Nederland door historici en andere wetenschappers geuit zijn over de om
gang met het verleden door niet-historici. Aan het einde van dit hoofdstuk zal aan 
de hand van de behandelde binnen- en buitenlandse denkbeelden een voorlopige 
omschrijving worden gegeven van de karakteristieken van de (alledaagse) histori
sche cultuur. 

Hoofdstuk 2 en 3 vormen een meer empirisch gerichte terreinverkenning. Hier
in worden uiteenlopende deelgebieden van de alledaagse historische cultuur in 
Nederland onder de loep genomen. In het tweede hoofdstuk is de aandacht ge
richt op de meer officiële deelgebieden van de alledaagse historische cultuur, be
staande uit geschicdenisonderwijs, musea en monumentenzorg. Het andere deel 
van deze terreinverkenning, te vinden in het derde hoofdstuk, gaat nader in op ge
schiedenis als vrijetijdsbesteding. Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan historische 
publicaties en televisieprogramma's, aan historische hobby's als verzamelen, loka
le geschiedbeoefening en genealogie en voorts aan archiefbezoek, archeologie en 
historisch toerisme. In beide hoofdstukken wordt getracht aan te geven welke 
ontwikkelingen zich in de periode vanaf 1945 hebben voorgedaan en welke be
weegredenen hieraan ten grondslag liggen. Het gepresenteerde panorama van de 
historische cultuur in Nederland is voornamelijk gebaseerd op onderzocksrap
porten en statistische gegevens en op publicaties in gespecialiseerde tijdschriften 
en jaarboeken. 

Vervolgens zullen enkele nader uitgewerkte case studies meer licht werpen op de 
moderne alledaagse omgang met het verleden. Gekozen is voor drie deelterreinen 
van de historische cultuur die naar verwachting representatieve voorbeelden vor
men. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het historisch toerisme. Geschiedenis 
vormt een nauwelijks te negeren bestanddeel van het toerisme, een kenmerkende 
activiteit in het hedendaagse westerse levenspatroon. Getracht wordt om inzicht 
te krijgen in de manier waarop binnen het toeristische spectrum wordt omgegaan 
met het verleden. De op een breed publiek gerichte publicaties van de Nederland
se toeristenbond ANWB vormen het uitgangspunt bij het vaststellen van de rol en 
behandeling van het vcrleden in het N cderlandse toerisme vanaf 1945. 

Hoofdstuk 5 is gericht op het fenomeen herdenken. Om dit fenomeen te door
gronden wordt nader ingegaan op de wijze waarop een aantal herdenkingen van 
beroemde personen en indrukwekkende gebeurtenissen heeft plaatsgevonden. 
Gekozen is voor een behandeling van herdenkingen op lokaal niveau en wel in de 
Overijsselse hoofdstad Zwolle. De bestudering van deze vooral politiek en cultu
reel georiënteerde herdenkingen, die bchoren tot de bekendste uitingen van de al
ledaagse historische cultuur, toont niet alleen de invulling van het geïnstitutiona
liseerde terugkijken. Tevens ontstaat zicht op zowel de beweegredenen van de 
organisatoren, als op de betrokkenheid van het publiek. Archiefmateriaal en pers
publicaties vormen de voornaamste bronnen voor deze deelstudie. 

De derde en laatste casestudy, die in hoofdstuk 6 wordt gepresenteerd, heeft be
trekking op de wijze waarop het verleden wordt verbeeld op televisie. Dit massa
medium heeft in de naoorlogse periode in belangrijke mate bijgedragen aan de 
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beeldvorming en informatievoorziening van grote groepen mensen, ook omtrent 
het verleden. Het visuele aspect neemt dan ook een niet onbelangrijke plaats in 
binnen de eigentijdse historische cultuur. Aan de hand van archiefmateriaal en li
teratuur inzake zowel fictie- als non-fictie-programma's van de KRO zal worden 
vastgesteld welke motieven een rol spelen bij de productie en receptie van derge
lijke visuele uitingen van de historische cultuur. Aangegeven zal worden welke 
bijdrage televisie heeft geleverd aan de eigentijdse historische cultuur. 

Deze studie wordt afgesloten met een conclusie waarin de onderzoeksresultaten 
vergeleken zullen worden met de in hoofdstuk 1 gepresenteerde karakteristieken 
van de (alledaagse) historische cultuur. Daarbij zal zo nauwgezet mogelijk worden 
aangegeven en verklaard welke ontwikkeling de historische cultuur in Nederland 
heeft doorgemaakt in de bestudeerde periode. 



Hoofdstuk 1 

Opvattingen over de omgang met 
het verleden 

Inleiding 

Woorden als herdenking, traditie, erfgoed, monument en nostalgie worden veel
vuldig gebruikt. Zij attenderen op het onmiskenbare historische karakter van het 
hcstaan. De Britse historicus Eric Hobsbawm merkte jaren geleden al op dat het 
verleden, in welke maatschappelijke constellatie dan ook, altijd aanwezig is, om
dat het nu eenmaal een permanente dimensie vormt van het menselijk bcwustzijn. 1 

In het leven van alledag is de aanwezigheid van het verleden eigenlijk zo gewoon 
dat ze nauwelijks opvalt. Herinneringen, ervaringen en daarop gebaseerde op
vattingen en verwachtingen spelen, veelal onbewust, een belangrijke rol in het 
menselijk bestaan. In die zin vcrvult het persoonlijke vcrleden een haast vanzelf
sprekende functie in het dagelijks leven. Dat geldt evenzeer voor het nog om
vangrijkere, hiermee nauw vcrweven maar in tijd of plaats veelal vcrder weg gele
gen collectieve verleden. 

liet kan de professionele historici niet zijn ontgaan dat de wijze waarop het gro
te publiek vorm geeft aan geschiedenis niet altijd parallelloopt aan de academische 
opvattingen. Toch is de aandacht van historici en andere wetenschappers voor de 
alledaagse historische cultuur een vrij recent verschijnsel. Vanaf de jaren zeventig 
hebben uiteenlopende denkers en onderzoekers als Eric Hobsbawm, David Lo
wcnthal en Hermatm Lübbe gehamerd op het belang van bezinning op de geva
rieerde wijzen waarop met het vcrleden wordt omgegaan. Als gevolg van hun har
tckreten en studies is de reflectie op de omgang met het verleden in de loop der 
jaren toegenomen. Inmiddels ontbreekt het in de westerse wereld niet aan ver
wachtingen, gedetailleerde theorieën en empirische constateringen over de om
gang van het grote publiek met het verleden. 

Van een uniforme aanpak is echter geen sprake. Vanuit uiteenlopende culturele 
;lchtergronden, wetenschappelijke disciplines en invalshocken is er een zeer geva
rieerd geheel aan publicaties verschenen. De in dit hoofdstuk gepresenteerde 
denkbeelden van de voornaamste auteurs op dit terrein uit Duitsland, Engeland, 
h·ankrijk en de Verenigde Staten2, lopen dan ook nogal uiteen qua uitgangspun
ten en presentatie. De gehanteerde indeling in zes thematische benaderingswijzen, 
aangevuld met de daaraan slechts in beperkte mate iets toevoegende Nederlandse 
opvattingen, is dan ook eerder een pragmatische poging om enig overzicht te bic
den in deze wildernis dan een rigide schema waarin overlappingen volledig zijn 
uitgebannen. 

Dit hoofdstuk biedt achtereenvolgens een overzicht van het grotendeels naoor
logse onderzoek naar respectievelijk didactische opvattingen, nostalgie, museali-



16 1 Opvattingen over de omvang met het verleden 

sering, erfgoed, geschiedeniscultuur en herinnering. Vervolgens worden de Ne
derlandse opvattingen over de alledaagse omgang met het verleden tegen de ach
tergrond van deze internationale horizonverkenning geplaatst. Daarna zal aan de 
hand van kenmerken die uit de bestudeerde literatuur naar voren zijn gekomen 
een omschrijving worden gegeven van de karakteristieken van de (alledaagse) rus
tarische cultuur. 

Enige overlapping valt in de gekozen opzet niet te vermijden. Een strikt geogra
fische indeling volgens het land van herkomst van de behandelde auteurs zou ech
ter nog meer overlappingen veroorzaken. Toch is een zekere nationale inkleuring 
wel waarneembaar, wat samenhangt met het feit dat de bestudering van de histo
rische cultuur in verschillende westerse landen betrekkelijk los van elkaar heeft 
plaatsgevonden. In Duitsland bestond na de Tweede Wereldoorlog behoefte aan 
geschiedenisonderwijs met nadruk op genuanceerde en meer objectieve kennis 
van het verleden, inclusief de nazi-tijd. In de hoop dat het bijbrengen van derge
lijke kennis aan jeugdige staatsburgers bijdroeg aan een democratisch ingestelde 
politieke bewustwording en daarmee aan een betere wereld, richtte de aandacht 
zich sterk op de vorming van Geschichtsbewusstsein in het onderwijs. De sociaal
wetenschappelijke oriëntatie van de geschiedenisdidactiek en de geschiedweten
schap droeg verder bij aan het ontstaan van zeer gedetailleerde uiteenzettingen 
over dit onderwerp, gericht op de onderwijspraktijk. 

Ook andere landen vertonen specifieke kenmerken. Pierre Nora's benadering 
van de band tussen heden en verleden in Frankrijk - een poging om de platgetre
den paden van de Franse geschiedschrijving te vermijden in de stille hoop de le
vende herinnering nieuw leven in te kunnen blazen - kan niet worden los gezien 
van de sterke Franse fixatie op natie en staat. In Engeland heeft juist het besef van 
de teloorgang als wereldmacht en de daarop volgende economische recessie een 
duidelijke weerslag gehad op de omgang met het verleden. De historische cultuur 
in de Verenigde Staten kan weer niet los worden gezien van de relatief jonge ge
schiedenis van dit land en van de samenstelling van de bevolking uit vele subgroe
pen en de daarmee samenhangende kwesties als identiteit en patriottisme. De Ne
derlandse opvattingen zijn voor een belangrijk deel ingegeven door angst over de 
vermeende teloorgang van (de status van) historische kennis, maar weerspiegelen 
tevens het doorsijpelen van inzichten uit het buitenland die de klagende toon 
soms aanmerkelijk verzachten. 

1 Didactische benaderingen 

Van alle specifieke invalshoeken die door onderzoekers gehanteerd worden om de 
omgang met het verleden te bestuderen, is de didactische benadering het beste af 
te bakenen van andere benaderingswijzen. Het is de oudste vorm van weten
schappelijke aandacht voor de alledaagse omgang met het verleden, waarvan de 
eerste aanzetten teruggaan tot het begin van de twintigste eeuw. Deze benadering 
verdient dan ook een plaats in dit overzicht, al zal dit werk van pedagogen en di 
dactici nauwelijks relevant blijken voor het empirisch gedeelte van deze studie. 



1. 1 Dülactiscbe benadelingen 17 

De sociaal-wetenschappelijke onderzoekstraditie vanuit didactisch oogpunt 
drukt tot op heden een sterk stempel op het Duitse onderzoek naar historische 
cultuur, terwijl die invloed in andere landen veel geringer is. Als eerste publiceer
de Johannes Dück in 1911 de resultaten van een onderzoek naar de historische be
langstelling van vijftig examenkandidaten van een Handelsakademie in het Zeá
schrift Jür pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik. Hij nam een 
duidelijke voorkeur waar voor economische en sociale geschiedenis. Bovendien 
werden er duidelijke verschillen tussen jongens en meisjes geconstateerd; meisjes 
bleken veel meer geïnteresseerd in persoonsgecentreerde geschiedcnis. 3 

In aansluiting hierop vcrdiepten verschillende Duitse auteurs zich in de twee 
daaropvolgende decennia in de wijze waarop leerlingen tegen geschiedenis aanke
ken. Van een duidelijk theoretisch concept van historische cultuur of historische 
interesse was daarbij geen sprake, tot deze tekortkoming in 1933 door Herben 
heudenthal werd gesignaleerd. Hij beschouwde geschichtliches Bewusstsein als 
het complexe psychische vcrmogen van een persoon om zijn of haar bestaan in te 
passen in de continuïteit van de overlevering. Freudenthal toonde vooral belang
stelling voor de vraag in hocverre scholieren uit het lager en middelbaar onderwijs 
een historisch tijdsbesef hadden. Hij keek niet alleen naar het onderwerp van de 
historische belangstelling, maar ook naar de structuur achter de verschillende 
denkbeelden over het verleden. Daarbij hield hij rekening met het groeiend be
wustzijn van het kind en met seksegebonden vormen van waarneming.4 

Freudenthals tijdgenoot Kurt Sonntag ontwikkelde begin jaren dertig een sche
ma van de groei van dit bewustzijn bij scholieren. Daarin stond Deutung van Zeit 
centraal. Hoewel dit begrip nauwelijks werd geconcretiseerd, wist Sonntag aan
nemelijk te maken dat het historisch besef in vier leeftijdsgebonden stadia groeide 
van een eerste onderscheid maken tussen fictie en realiteit naar het handelen van
uit een samenhangend historisch bevattingsvcrmogen. 5 Het is de verdienste van 
I :reudenthal en Sonntag geweest dat zij het inmiddels tot Geschichtsbewusstsein 
omgedoopte begrip hebben omschreven als een complex van interpretatiemoge
lijkheden waarbij de ontwikkeling van het bewustzijn een duidelijke rol speelt. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd het Duitse onderzoek vanuit didactische 
hoek naar het ontstaan en de groei van Geschichtsbewusstsein bij jeugdigen op
nieuw opgepakt. Op basis van omvangrijk empirisch onderzoek maakte Waltraut 
Klippers in haar studie Zur Psychologie des Geschichtsunterrichts een nieuwe ver
deling in vijf ontwikkelingsstadia van Geschichtsbewusstsein.6 Zij wilde een bij
drage leveren aan de effectiviteit van het geschiedenisonderwijs en stelde Ge
schichtsbewusstsein in zekere zin gelijk aan het bezit van historische kennis en het 
kunnen verklaren van historische ontwikkelingen. Dit doel kon bereikt worden 
door in het juiste stadium geschikte kennis aan te bieden. Haar onderzoek leverde 
echter weinig informatie op over de hedendaagse wijzen waarop geschiedenis 
werd gebruikt. 

Andere studies uit de jaren zestig en zeventig naar de historische belangstelling 
en kennis van scholieren brachten weinig nieuws. Wel ontstond publieke aandacht 
voor de constatering van enkele wetenschappers dat de kennis van scholieren ge
brekkig en zelfs eenzijdig was, met name over het nationaal-socialistische verlc-
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den.7 Dat was uitgerekend in de Bondsrepubliek Duitsland, waar de nazi-geschie
denis in deze jaren steeds meer als unbewältigte Vergangenheit w erd beschouwd, 
een gevoelige kwestie. Onder invloed van deze bevindingen begon in de jaren ze
ventig onder didactici de notie te groeien dat er sprake was van tekortkomingen in 
het Geschichtsbew usstsein waarvoor zij zich verantwoordelijk voelden. Dit leidde 
ertoe dat Geschichtsbewusstsein geleidelijk aan centraal kwam te staan in het dis
cours van de Duitse geschiedenisdidactici. 

De vraag welke kennis en standpunten noodzakelijk zijn voor het bijbrengen 
van het juiste historische en het daarmee verbonden politieke bewustzijn vormt 
het onderwerp van tientallen publicaties van didactici en historici. Daarin wordt 
weinig aandacht besteed aan de noodzaak van een eenduidige definitie van Ge
schichtsbewusstsein . Dat brengt Hans-Jürgen Pandel begin jaren negentig tot de 
verzuchting dat er inmiddels bijna evenveel definities van dit begrip bestaan als er 
historici zijn. Niettemin proberen de meeste definities de drie tijdsdimensies ver
leden, heden en toekomst zodanig met elkaar in verband te brengen dat uit de wis
selende combinatie een actuele en een toekomstgerichte oriëntatie ontstaat. 8 Hier
uit blijkt een duidelijke doorwerking van de opvattingen van Karl-Ernst 
Jeismann, die de discussie over dit thema vanaf de tweede helft van de jaren ze
ventig een stevige impuls heeft gegeven.9 In 1987 moet Jeismann echter constate
ren dat achter het veelvuldige beroep op de 'nichts- und allessagenden Vokabel' 
dikwijls een appèl schuilgaat 'an ein bestimmtes "Geschichtsbild", das entweder 
fehle und zu entwickeln ader aber problematisch und zu konterkarieren sei.' 10 De 
politieke wenselijkheid van geschiedenisonderwijs dat democratische burgers 
vormt, bepaalt hier de agenda. 

J eismann benadrukt dat Geschichtsbew usstsein een samenhangend geheel omvat 
van interpretatie van het verleden, hedendaags inzicht en toekomstperspectief en 
dus meer is dan alleen maar kennis van of interesse voor de geschiedenis . Histo
risch besef vervult enkele belangrijke functies in het leven van individuen en groe
pen, namelijk het funderen van een identiteit, het legitimeren van situaties of aan
spraken en een oriëntatiefunctie. 11 In zijn latere werk benadrukt J eismann vooral 
de oriëntatiefunctie voor individuen en groepen, die voortkomt uit de integratie 
van de drie tijdsdimensies. Dat heeft alles te maken met snelle ontwikkelingen in 
de hedendaagse maatschappij, waar een grote behoefte bestaat om heden en verle
den te interpreteren 12

• 

In empirisch onderzoek, dat duidelijkheid moet scheppen in de doelen van het 
geschiedenisonderwijs, blijkt Jeismann Geschichtsbewusstsein vooral te zien als 
een samenspel van analyse, Sachurteil en waardeoordeel. Dat lokt de kritiek uit 
dat dit geen specifiek historische vaardigheden zijn en dat belangrijke factoren in 
het historische leerproces, zoals alledaagse historische ervaring en de narratieve 
interpretatie daarvan, veronachtzaamd worden. J örn Rüsen en Mike Seidensticker 
hebben erop gewezen dat, door de nadrukkelijke aandacht voor cognitieve facto
ren, de subjectieve opvattingen en ervaringen van de betrokken personen onvol
doende uit de verf komen. Hierdoor blijft ook het functioneren van Geschichts
bewusstsein buiten het onderwijs onderbelicht.13 

Bodo von Borries toont meer belangstelling voor het feit dat de omgang met 
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historische gegevens doorgaans niet beperkt blijft tot de cognitieve dimensie. In 
/ijn empirische onderzoeken richt hij vanaf 1979 de aandacht op het belang van 
maatschappelijke kenmerken (geslacht, leeftijd, klasse, beroep, regio van her
komst en religie) bij de subjectieve beleving van geschiedenis en de 'historische so
cialisatie'. Zonder vooraf een strikte omschrijving van Geschz:chtsbewusstsein op 
te stellen, probeert hij een beeld te krijgen van de rol van historische gegevens en 
daarop gebaseerde denkbeelden in de gevoels- en gedachtenwereld en in het han
delen van mensen. Daaruit wordt duidelijk dat historisch besef in de loop der tijd 
steeds van functie kan veranderen. 14 Bovendien blijkt dat ook esthetische motie
ven (zoals de behoefte aan schoonheid, spanning en ontspanning) en psychische 
motieven (zoals de behoefte aan een uitlaatklep voor driften) hun stempel op de 
omgang met het verleden drukken. 15 In een studie van Borries uit 1988 komt uit
eindelijk naar voren dat Geschichtsbewusstsein vooral functies vervult als zelfbe
vestiging, esthetisch genot en uitlaatklep voor driften. Slechts in veel geringere 
mate wordt dit bewustzijn ook benut voor het verschaffen van inzicht en verhel
dering, voor moreel zelfonderzoek en als leidraad voor rationeel handelen. 16 

Een andere onderzoeker die verder kijkt dan de cognitieve dimensies van histo
risch besef, is Hans-Jürgen PandeL Al in 1976 wijst hij erop dat het didactische 
onderzoek zich te weinig bezighoudt met wat volgens hem de kernbegrippen van 
( }'eschichtsbewusstsein zijn: de dimensies van tijd en veranderlijkheid. Pandel er
gert zich aan de onenigheid onder de geschiedenisdidactici die maar niet kunnen 
hesluiten of Geschichtsbewusstsein een kennis-, een bewustzijns- of een herinne
ringscapaciteit is. 17 Voor hem staat vast dat het een individuele geestelijke struc
tuur is, waarbij het niet draait om de aanwezigheid van historische kennis, maar 
om de narratieve vaardigheid om geschiedenis te vertellen en te begrijpen. 18 Dit 
bewustzijn heeft zowel een waarnemingsfunctie als een interpretatiefunctie. Het 
gaat hierbij niet alleen om een formele oriëntatie in de tijd, maar evenzeer om een 
sociaal-politieke oriëntatie in de veranderende maatschappelijke verhoudingen. 

Pandel beschouwt de geestelijke structuur van een individu als een verzameling 
van ondermeer tijdsbesef, veranderlijkheidsbesef, moreel besef en een besef van 
identiteit, die kinderen zich eigen maken tijdens de taalverwerving. De onderlin
ge waardering en samenhang van deze categorieën is het individuele Geschichts
bewusstsein.19 Hoewel een dergelijke gedetailleerde onderverdeling de mogelijk
heid lijkt te suggereren om voor ieder individu een nauwkeurig beeld van zijn of 
haar omgang met het verleden te schetsen, heeft Scidenstickcr vastgesteld dat deze 
indeling niet valt te operationaliseren in een grootschalig empirisch onderzock.20 

Dit manco van Pandels aanpak geldt deels ook voor het werk van Jeismann en 
Borries. Hun werk is zo gedetailleerd dat het wellicht mogelijk is om op een zeker 
moment, met behulp van uitvoerige vragenlijsten, vcrschillende kenmerken van 
Geschichtsbewusstsein bij individuen waar te nemen, maar dat instrument is nau
welijks geschikt om dit bewustzijn van grotere groepen achteraf in kaart te bren
gen, zoals in deze studie mijn bedoeling is. 

Dat bezwaar is ook in belangrijke mate van toepassing op het vrij ontoeganke
lijke werk van J örn Rüsen, een andere prominente theoreticus van de didactische 
benaderingswijze. Rüscn beschouwt Geschichtsbewusstsein als de basis van ieder 
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historisch inzicht. Iedere vorm van historisch denken is een mtmg van Ge
schichtsbew usstsein, dat omschreven kan worden als het emotioneel, cognitief en 
psychisch gelaagde geestelijke proces van Sinnbildung über Zeiterfahrung (zinge
ving aan tijdservaring). Hierbij worden ervaringen met het oog op mogelijke toe
komstige handelingen geïnterpreteerd om vervolgens deel uit te maken van de 
zingeving van de wereld en van de zelfinterpretatie van de mens, die daarmee zijn 
actieve en passieve handelen oriënteert.21 

Geschichtsbewusstsein komt tot stand door historisch 'vertellen' met narratief 
vormgegeven voortbrengselen uit of over het verleden zoals teksten, symbolen of 
monumenten.22 Dit bewustzijn ontstaat wanneer door het oproepen van herinne
ringen en ervaringen maatschappelijke veranderingen uit het verleden geïnterpre
teerd worden. De herinnerde veranderingen uit het verleden moeten daarbij als 
een continu verloop worden voorgesteld, waar de interpretatie van actuele erva
ringen en het toekomstperspectief op aansluiten. In een dergelijk tijdsbesef staan 
verleden ( Vergangenheitsdeutung), heden ( Gegenwartsverständnis) en toekomst 
(Zukunftserwartung), evenals bij Jeismann, in samenhang. Uiteindelijk gaat het 
bij de zingeving aan ervaring om de (vorming van) identiteit van degene die het 
historische 'vertellen' zin moet geven om zichzelf en zijn bestaan in de tijd te kun
nen oriënteren.23 Praktische tijdsoriëntering en historische identiteitsvorming zijn 
volgens Rüsen de wezenlijke functies van Geschichtsbew usstsein. Daarmee wordt 
uiting gegeven aan de tijdsdimensie van levenservaring.24 

Evenals Borries is Rüsen overigens van mening dat het werkterrein van de ge
schiedenisdidactiek niet alleen het onderwijzen van geschiedenis omvat maar ook 
alle overige verschijningsvormen en functies van Geschichtsbew usstsein. Boven
dien gaat hij er ook in niet onderwijsgebonden situaties van uit dat het altijd gaat 
om het leren uit geschiedenis. Daarvan is sprake wanneer het besef groeit dat het 
verleden anders is dan het heden, terwijl het tegelijkertijd in een andere gedaante 
voortleeft in het heden. Wanneer dan de competentie om deze steeds complexere 
ervaring en kennis te interpreteren wordt vergroot, kunnen historische interpre
taties worden ingevoegd in het oriëntatiekader van de eigen levenservaring en aan
gewend voor reflectie.25 Of contact met de geschiedenis wel steeds tot lering en re
flectie leidt, is iets dat Rüsen zich onvoldoende lijkt af te vragen. 

Empirische toetsing van de door Rüsen geformuleerde opvatting van Ge
schichtsbewusstsein in het algemeen en van historisch leren in het bijzonder, heeft 
niet geleid tot een volledige bevestiging. Ook hier levert de operationalisering moei
lijkheden op, terwijl de veronderstelde combinaties van ervaring, interpretatie en 
oriëntatie- waarbinnen een zinvolle samenhang van verleden, heden en toekomst 
tot stand zou komen -niet de door hem verwachte consequente ontwikkeling door
maken.26 Derhalve moet geconcludeerd worden dat juist de ambitieuze en complexe 
gedetailleerdheid van de didactische benaderingswijzen, geformuleerd in een on
toegankelijk jargon, teveel belemmeringen oplevert voor de toepassing van deze theo
rieën in empirisch onderzoek naar de historische cultuur in heden en verleden. Hoe
wel er binnen deze benadering ook wordt gewezen op de niet-cognitieve aspecten 
van historische cultuur, lenen de didactische benaderingen zich niettemin onvol
doende voor toepassing buiten het hedendaagse onderwijsveld. 
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2 Nostalgie 

Een tweede benaderingswijze van de historische cultuur is het onderzoek naar 
11ostalgic. In tegenstelling tot de vooral op scholieren en het onderwijs gerichte di
thetische benadering, schenkt het onderzoek naar nostalgie vooral aandacht aan 
volwassenen in niet-onderwijsgebonden situaties. Daarbij gaat de belangstelling 
vooral uit naar de herkomst en werking van nostalgie . .J.H. Plumb heeft hier in 
l %9 een eerste aanzet toe gegeven door te suggereren dat nostalgie voortkomt uit 
de moderne industriële samenleving, die gericht is op vooruitgang en ontwikke
ling en geen wortels in het vcrleden ziet.27 Wat die nostalgie precies inhoudt, 
maakt hij niet duidelijk. Zijn Duitse collega Jürgen Kocka vraagt zich tenminste 
nog af of nostalgie iets anders is clan een naïeve, veelal narcistische, begriploze en 
voor-kritische historische interesse. Toch heeft ook hij er weinig heil in gezien om 
op zoek te gaan naar een antwoorcl.28 Veel andere historici wensten zich al even
min te verdiepen in deze vorm van belangstelling voor het verleden, die immers 
amper hun goedkeuring kan wegdragen. 

Het is dan ook niet verrassend dat juist een socioloog de eerste studie wijdt aan 
dit vcrlangen naar voorbije tijden. In zijn Yearningfor yesterday uit 1979 maakt de 
Amerikaan Fred Davis duidelijk dat het begrip nostalgie tot de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw voornamelijk werd gebruikt om heimwee mee aan te duiden. Zelf 
hesehouwt hij nostalgie als een persoonlijke en collectieve emotie waarbij herin
neringen aan het verleden, vaak gekoppeld aan een object, worden benut om bete
kenis te geven aan personen en plaatsen in het heden. Nostalgie maakt gebruik van 
een in zekere zin persoonlijk ervaren verleden, maar is volgens Davis geen pro
duct van dat verleden. Het optreden van nostalgie heeft namelijk vooral te maken 
met het (vermeende) contrast tussen negatief ervaren gebeurtenissen, stemmingen 
en omstandigheden in het heden en het positief beoordeelde verlcden. 29 

Nostalgie, aldus Davis in zijn op psychologische leest geschoeide betoog, ver
sterkt de continuïteitsbcleving van het individu door het bevorderen van een po
sitieve opstelling tegenover vroegere zelfbeelden en door het verwijderen van ne
gatieve herinneringen. Door deze herwaardering wordt het verleden in dienst 
gesteld van het heden. Het vcrlangen naar continuïteit zou bovendien verklaren 
waarom nostalgie het sterkst tot uitdrukking komt tijdens overgangsfasen in het 
leven die een aanpassing van de identiteit vereisen. Ook op collectief niveau lijkt 
nostalgie vooral op te treden bij ingrijpende historische veranderingen, waarbij 
verschillen met het verleden vvorden ervaren. Deze collectieve nostalgie krijgt met 
name gestalte rond symbolische objecten met een wijdverbreid, publiek karakter. 
Individuele nostalgie refereert juist aan symbolische beelden van het verleden met 
een meer persoonlijke en specifieke betekenis. 30 

De nostalgiegolf in de jaren zeventig van de twintigste eeuw is volgens Davis 
nauw verbonden met de massale identiteitsontwrichting in het daaraan vooraf
gaande decennium. In de jaren zeventig fungeert nostalgie als tegenwicht om be
schadigde identiteiten terug te vinden of te bevestigen. Opmerkelijk is het in ver
gelijking met eerdere uitingen van nostalgie aanzienlijk vcrminderde verschil in 
tijd tussen het tijdperk dat als onderwerp van nostalgie dient en het heden. Op-
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vallend aan deze nostalgiegolf is voorts de commerciële exploitatie ervan waarb ij 
de massamedia een overheersende rol spelen in het creëren en propageren van col
lectieve nostalgische objecten. Door de toegenomen invloed van de massamedia 
zouden persoonlijke herinneringen, zoals verliefdheden en zonsondergangen, bo
vendien een zodanig publiek karakter hebben gekregen dat het terugblikkend ver
langen hiernaar niet meer eenduidig als persoonlijke of publieke nostalgie kan 
worden gezien. 

Deze grenswij ziging is echter niet uitsluitend het gevolg van de werking van de 
massamedia. Ook de met de geleidelijke verdw ijning van lokale en regionale ver
schillen gepaard gaande homogenisering van de samenleving heeft hierin een rol 
gespeeld, evenals de fors toegenomen mobiliteit in geografisch en sociaal opzicht. 
D aarbij merkt Davis terecht op dat het feit dat wijdverbreide en alom bekende ob
jecten centraal staan in de nostalgische beleving, niet automatisch betekent dat ie
dereen daar dezelfde associaties bij heeft.31 Hij heeft in elk geval aannemelijk ge
maakt dat nostalgie zich op verschillende niveaus voordoet wanneer onvrede over 
hedendaagse ontwikkelingen leidt tot het terugverlangen naar het verleden, dat als 
contrasterend met het heden wordt voorgesteld. De mate van selectiviteit in die 
terugblik blijft enigszins onderbelicht in zijn studie. 

Davis' analyse van nostalgie werd in 1980 gevolgd door een studi e van de Duit
ser Volker Fischer, die een bonte mengeling van theorieën met veel voorbeelden door
spekt. Hij onderscheidt verschillende verklaringswij zen waarin nostalgie als een in
dividueel dan wel collectief fenomeen wordt beschouwd. Toch komt hij nauwelijks 
verder dan de wel zeer algemene opmerking dat nostalgie een verhouding tot het 
verleden is die in alle tijdperken voor kan komen, zij het op verschillende terreinen 
en op uiteenlopende wijzen met diverse betekenissen, afhankelijk van de politieke, 
economische en culturele situatie en van de opstelling van de bevolking.32 

Fischer is daarbij van mening dat nostalgie zich p rincipieel tegen politieke sys
temen en opvattingen richt. D e opvatting, dat er geen zicht is op een betere toe
komst, is volgens hem een politieke oorzaak voor nostalgie. D eze weinig hoop
volle toekomstverwachting was naar zijn mening aanvankelijk het sterkst verbreid 
in de Verenigde Staten, waar nostalgie halverwege de jaren zestig steeds krachtiger 
zou zijn geworden, alvorens ze naar West-Europa oversloeg. De daaruit voort
vloeiende vraag in hoeverre nostalgie een modieus verschijnsel is, wordt door Fi
scher echter niet beantwoord. Wel besteedt hij aandacht aan de consequenties van 
nostalgie. Hij is van mening dat de nostalgische omgang met het verleden een ver
lies voor de geschiedenis inhoudt indien het verleden wordt aangepast aan de he
dendaagse behoeften. Wanneer wordt gezocht naar het vertrouwde en bekende uit 
het verleden, vervalt immers de mogelijkheid tot relativering van het heden die 
juist plaatsvindt tegen de achtergrond van het 'vreemde' uit het verleden. Nostal
gie creëert daarentegen een eigen beeld van het verleden met behulp van al dan niet 
authentieke elementen uit het verleden die uit hun context zijn gehaald.33 Dat ge
brek aan aandacht en respect voor de context stoort hem, maar Fischer lijkt on
voldoende te beseffen dat ook andere benaderingen van het verleden een eigen 
beeld van de geschiedenis oproepen, al zullen de aanpassingen in sommige geval
len bescheidener zijn. 
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I lc Britse historici Christopher Sl1aw en Maleolm Chasc geven eind jaren tach-
1 i;~ een heldere karakterisering van nostalgie. Volgens hen is het ontstaan van nos
Ld;•,ie afhankelijk van zeker drie voorwaarden. Allereerst de conditio sine qua non 
\',111 een besef dat heden en vcrleden van elkaar verschillen, zoals in de moderne li
lll'aire tijdsopvatting. Op de tweede plaats moet er een algemeen besef zijn dat het 
heden ontoereikend en onbevredigend is terwijl er, zoals Fischer ook betoogt, 
!',een duidelijke toekomstige vcrbetering vcrwacht wordt. Ten derde dienen er ob
J•.·ctcn, gebouwen en beelden uit het verleden beschikbaar te zijn als bouwstenen 
voor nostalgie. De uitstraling van deze overblijfselen verbindt ons met het verle
den, al is deze relatie als eenzijdig te omschrijven- het gaat om een projeetic van 
cigcntijdse opvattingen op het verleden, niet in omgekeerde richting- waarbij op
v.tlt dat het veelal triviale objecten betreft, waarvan de eigentijdse varianten door
~~.~;ms minder waardering genieten. Sl1aw en Chase zijn van mening dat de moge
I ij khcid voor het ontstaan van nostalgie is toegenomen door steeds snellere 
veranderingen waardoor de afstand tot het verleden steeds verder vcrgroot lijkt te 
worden. 34 

Ook Lowenthal formuleert in dezelfde tijd zijn nuchtere opvattingen over nos
L1lgie. Hij ziet dit vcrschijnsel belichaamd in onder meer amateur-genealogen, 
muscumbezoekers en antiekvcrzamelaars, die bovenal zouden verlangen naar een 
1 >vcrzichtelijk en stabiel verleden als schuilplaats in het turbulente en chaotische 
heden. De vcrspreiding van nostalgie koppelt Lowenthal aan de naoorlogse popu
Llirc cultuur. Hij maakt duidelijk dat steeds meer aspecten van het leven onder
werp van nostalgie zijn geworden en dat nostalgie steeds meer betrekking heeft 
gekregen op het vcrleden in het algemeen in plaats van op specifieke periodcn.35 

Wc verlangen tegenwoordig niet meer naar een specifiek tijdperk, maar meer naar 
.1lgcmene good old days. 

Deze hedendaagse homogene visie op het vcrleden is een gevolg van de aanpas
sing van het verleden aan het steeds veranderende heden. In zijn studie The past is 
11 foreign country benadrukt Lowenthal al dat wc onvoldoende beseffen dat het 
beeld van de geschiedenis verandert vanwege onze eigentijdse bemoeienis. Het 
vcrleden wordt immers voortdurend aangepast om het op individucel en collectief 
niveau te conformeren aan bestaande beelden en verwachtingen. Deze aanpassin
gen van het verleden zouden inmiddels geleid hebben tot de idee dat het hele ver
Icden in principe hetzelfde is, zodat alle tijdperken en alles wat als oud wordt ge
/.Îcn op één grote hoop worden gegooid. Voorts zouden deze, elkaar steeds sneller 
opvolgende, aanpassingen ons afsnijden van de historische perspectieven van de
genen die ons voorgingen en die na ons zullen komen. 

Dit alles heeft er toe geleid dat de hedendaagse westerse omgang met het verle
den wezenlijk anders is dan in eerdere tijdperken. De innige vertrouwdheid met 
het vcrleden die volgens Lowcnthal vroeger in Europa bestond, is bovendien ver
dwenen onder invloed van de industriële samenleving waarin meer behoefte is aan 
technici dan aan geesteswetenschappers. Aan originaliteit en zelfstandigheid 
wordt grote waarde gehecht; aan het verleden wil men niets verschuldigd zijn. 
Maar hoewel de algemene kennis van het verleden beperkt is, bestaat er nog altijd 
een historische fascinatie, zij het nogal ongestructureerd.36 
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Lowenthal wijst tevens op de opmerkelijke verandering in de beoordeling van nos
talgie in de jaren tachtig. Nostalgie wordt niet meer gezien als aardig vermaak, maar 
juist als een verwerpelijk reactionair verschijnsel, waarmee het verleden wordt ver
valst en de toekomst bedreigd. Deze verwerping van nostalgie berust allereerst op 
de gesignaleerde commercialisering en aanpassing waarmee het gepaard gaat en waar
door de eigen waarde van het verleden zou worden aangetast. Een tweede bezwaar 
betreft de belangrijke plaats van nostalgie in als onrealistisch bestempelde media
producten, waardoor een vervreemding van de werkelij lilleid bevorderd wordt. Een 
derde bezwaar is dat nostalgie een vertekend en verfraaid beeld van het verleden geeft. 
Dat is juist, maar Lowenthals argument dat daarmee het standpunt van de rijken en 
machtigen gelegitimeerd zou worden, is weinig overtuigend. 

De critici overdrijven echter, zo luidt Lowenthals conclusie. Hij merkt op dat 
nostalgie niet noodzakelijk een verwerping van het heden inhoudt. Wel moet hij 
toegeven dat nostalgie-aanhangers overeenstemmen in hun voorkeur voor het als 
overzichtelijk beschouwde verleden boven het incoherente en verdeelde heden. 
Die nostalgie heeft echter minder met het verleden zelf te maken, maar meer met 
het wensbeeld van een overzichtelijk en coherent bestaan, waarvoor men nu een
maal is aangewezen op het afgesloten verleden waarvan de afloop bekend is. Bo
vendien is Lowenthal van mening dat de critici te ver gaan met hun bewering dat 
door de populariteit van nostalgie, waarbij het vreemde en het exotische bena
drukt worden, de discontinuïteit met het verleden wordt overdreven en de door
werking van het verleden in het heden wordt onderschat. Deze neiging geldt im
mers niet exclusief voor nostalgische benaderingen van de geschiedenis.37 

De verschillende auteurs zijn het er over eens dat nostalgie een belangrijk ver
schijnsel is dat typerend geacht kan worden voor hedendaagse omgang met het 
verleden. Over de achtergronden van het verschijnsel bestaat eveneens een zekere 
overeenstemming. Ontevredenheid over het heden, al dan niet in combinatie met 
een gebrek aan vertrouwen in de toekomst, lijkt, evenals een duidelijk waarneem
baar verschil tussen heden en verleden, een belangrijke vereiste voor het optreden 
van nostalgie. Over de precieze betekenis(sen) en dateringen lopen de meningen 
echter uiteen. Wellijkt het inzicht te groeien dat nostalgie niet de enige benadering 
van het verleden is die de geschiedenis kleurt vanuit eigentijdse opvattingen, al is 
per benadering sprake van een verschil in gradatie. 

3 Musealiseringsopvattingen 

Nauw verwant aan de nostalgiebenadering is het debat over de zogeheten musea
lisering. Dit begrip verwijst zowel naar een museale activiteit als conservering, als 
naar de toenemende populariteit van musea, een verschijnsel dat door verschillen
de auteurs kenmerkend geacht wordt voor de hedendaagse omgang met het verle
den. Vooral in de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn verschillende opvattin
gen over dit verschijnsel naar voren gebracht. De in Zwitserland werkzame D uitse 
filosoof Herma1111 Lübbe, die zijn ideeën al in 1977 verwoordde, geldt als de meest 
prominente theoreticus van de musealisering. 
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J\an de basis van zijn musealiseringsopvatting ligt een uitspraak van Joachim 
1\ itter. 38 Deze had in 1961 beweerd dat de geschied wetenschap, de musea en ande
re herinneringsorganen zich vanaf het begin van de negentiende eeuw hadden ont
wikkeld als antwoord op de Geschichtslosigkeit van de moderne homogene bur
l',erlijk-industriële maatschappij. Musea zijn in deze optiek een vorm van 
zingeving aan het verleden als compensatie voor ondermijnde tradities.39 In na
volging van Ritter ziet Lübbe het optreden van de voorstanders van monumen
tenzorg als compensatie voor het niets ontziende stedebouwkundige modernis
me. Het is slechts één van de vele voorbeelden van Historisierung waarmee 
l~eu·acht wordt de als gevolg van technische en economische ontwikkelingen toe
nemende conformiteitsdruk te compenseren. Vanuit dit gezichtspunt zijn zowel 
het toenemend aantal musea als de populariteit van vlooienmarkten uiteenlopen
de vormen van culturele compensatie voor het door het veranderingstempo be
paalde verlies van vertrouwdheid. Ze zijn tevens een indicatie van de voortschrij
dende Historisierung. 40 

Lübbes opvattingen over dit voor de moderne cultuur typerende verschijnsel 
;.ijn in 1981 uitgewerkt aan de hand van een achttal voorbeelden uit het naoorlog
se West-Duitsland en Zwitserland. Hierin wijst Lübbc op de grote toename van 
het aantal musea, instellingen die het conserveren van exemplarische, van hun oor
spronkelijke functie ontdane cultuurgoederen tot taak hebben; op de uitbreiding 
v:m het aantal onderwerpen waarmee musea zich bezig houden; op de museale be
handeling van gebouwen buiten musea, zoals monumenten en beschermde dorps
en stadsgezichten en op de conservering van historische cultuurlandschappen, die 
;unsluit bij natuurbescherming in het algemeen. Voorts wijst hij op de ontwikke
ling dat niet meer functionerende industriële objecten, zoals fabrieken en waterto
rens, voorwerp worden van monumentenzorg; op de toenemende vertrouwdheid 
van onderwijsinstellingen met musea; op de populariteit van musea bij een steeds 
sterker gedifferentieerde groep van bezoekers; en op de toegenomen publieke be
langstelling voor geschiedenis, onder meer blijkend uit het verkoopsucces van 
hoeken met historische onderwerpen en de populariteit van antickmarkten.41 

De verklaring voor het streven 'Vergangenes gegenwärtig zu halten' ligt niet 
uitsluitend in een toename van de beschikbare hoeveelheid geld en tijd. De ver
klaring dient volgens Lübbe vooral gezocht te worden in de temporaliteitsstruc
tuur van het hedendaagse leven. De musealisering loopt namelijk parallel aan het 
tempo van de wetenschappelijke, technische, economische, sociale en culturele 
veranderingen. De voortgaande modernisering op deze tcrrreinen schuift het ver
Icden sneller weg en daarmee verandert ook ons besef van historische tijd. 

Cultuurgoederen verliezen daarbij steeds sneller hun functie, verouderen een
voudigweg, waardoor het aantal functieloze objecten voortdurend toeneemt. Als 
~~evolg van het toenemend aantal objecten is niet alleen het vcrnietigingspotentieel 
van de moderne beschaving toegenomen maar ook de intensiteit van het compen
satieproces. De consequentie daarvan is dat de zogeheten wegwerpmaatschappij 
het meest alledaagse voorwerp niet meer automatisch weggooit wanneer het eni
)',C glans van ouderdom heeft gekregen. Een deel van deze objecten wordt daarom 
ondergebracht in musea, waar vervolgens esthetisering plaatsvindrY Musealise-
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ring is een onvermijdelijke pendant van modernisering en maakt deel uit van de 
Historisierung van de cultuur. 

De achterliggende verklaring voor de toegenomen belangstelling voor histori
sche objecten schuilt in het veilig stellen van de herkenbaarheid en identiteit. Door 
de toenemende musealisering compenseren wij een door het veranderingstempo 
bepaald verlies aan culturele vertrouwdheid. Op deze wijze wordt de kloof tussen 
de huidige vooruitgangscultuur en de traditionele culturen overbrugd. Mensen 
zouden blijkbaar slechts een beperkt veranderingstempo kunnen verdragen. Te 
snelle ontwikkelingen in de leefomgeving bedreigen de vertrouwde menselijke 
identiteit, die immers deels is opgebouwd uit de binding met het verleden en dus 
een duidelijke historische dimensie heeft.43 

Lübbes opvattingen vormen een interessante verklaring voor de door hem be
studeerde ontwikkelingen. Zijn algemene beschrijving schiet echter tekort in het 
aangeven van het precieze verloop en de bijbehorende dateringen van de verschil
lende musealiseringsverschijnselen. Ook op de onderlinge relaties en eventuele 
verschillen tussen deze ontwikkelingen gaat hij nauwelijks in. Dat neemt niet weg 
dat Lübbes opvattingen inspirerend werken op auteurs die hetzelfde fenomeen 
bestuderen. 

De musealiseringspublicaties van deze theoretici - die helaas nog minder dan 
Lübbe genegen zijn om hun opvattingen te staven met concrete en enigszins te da
teren voorbeelden - kunnen in vier benaderingswijzen worden onderverdeeld. 
Die indeling is gebaseerd op een overzicht van Eva Sturm uit 1991. Naast Lübbes 
geschiedfilosofische benadering (gegroepeerd rond de compensatiemogelijkhe
den voor de als gevolg van de modernisering ontstane breuk tussen heden en ver
leden) wijst zij allereerst op de sociaal-kritische musealiseringstheoretici. Deze 
stellen dat het verleden juist door musealisering als een gesloten geheel kan wor
den gezien, wat het vergemakkelijkt om het verleden te vergeten en te verdringen. 
Deze onder andere door Gottfried Fliedl verwoorde benadering beschouwt mu
sealisering als een vorm van distantiëring en verdringing van het verleden. Door
dat objecten apart worden gezet in een oneigenlijke hedendaagse context, ontdaan 
van hun functie, draagt het museum ertoe bij het verleden te begraven en te verge
ten.44 Parallel aan deze benadering kwam Nick Merriman- die uitvoeriger behan
deld zal worden in de paragraaf Geschiedeniscultuur - tot de conclusie dat juist 
het als afgesloten beschouwde verleden een zaak wordt van curiositeit en nostal
gie, terwijl de snel voortgaande ontwikkelingen juist een grote behoefte aan een 
verbinding met het verleden teweegbrengen. Alle daaruit voortkomende pogin
gen om het verleden terug te brengen, benadrukken echter slechts de breuk met 
het heden.45 

Naast de sociaal-kritische benadering en de geschiedfilosofische benadering on
derscheidt Sturm ook een psychoanalytische en een postmoderne benadering van 
musealisering. De speculatieve psychoanalytische benadering van de Duitser Karl 
Josef Pazzini houdt in dat musea feitelijk plaatsen zijn waar angst verwerkt kan 
worden. Musea zouden een mogelijkheid bieden om angst voor identiteitsverlies 
af te weren door overzicht en daarmee beheersing van het verleden te bieden. 
Daarnaast geven museale objecten door hun associatie met zowel vergane cultu-
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'<'Jl als met een schijn van onsterfelijkheid- de tentoongcstelde objecten hebben 
, k tijd immers overleefd- troost en steun om met doodsangst om te gaan. In een 
wereld waarin de menselijke vergankelijkheid veelal wordt weggestopt, vcrvullen 
lll\ISca volgens Pazzini hierin een belangrijke functie:16 Dat dit laatste onderdeel 
v,\11 zijn redenering evengoed kan worden omgedraaid - de museale presentatie 
v.1n onvergankelijke levenloze objecten benadrukt impliciet de als ondraaglijk be
·,,·houwde vergankelijkheid van het menselijk leven, wat de doodsangst bepaald 
lil Ct wegneemt- negeert Pazzini. 

l )e als sceptisch te omschrijven postmoderne benadering wordt met 11amc vcr
it>lkt door de Franse cultuurfilosoof en socioloog Jean Baudrillard. Centraal in 
tijn betoog, dat verwant is aan dat van de eerder gesignaleerde nostalgiecritici, 
•,t;\at het verlies aan realiteitszin. Met ongenoegen stelt hij vast dat de samenleving 
;.i eh van de realiteit verwijdert als gevolg van de toenemende kunstmatigheid, zo
.ds door het aanschouwen van steriele en nagenoeg vcrsteende museale objecten 
die uit hun oorspronkelijke context zijn gehaald. Muscalisering zou daarmee niet 
.dlccn een distantiëring van het verleden zijn maar evenzeer van het hedcnY 
')oortgelijke kritiek is te vinden bij Gottfried Korff. Hij is van mening dat de frag
mentarische overlevering van voorwerpen, de huidige museumobjecten dus, leidt 
tot een oppervlakkig beeld van de geschiedenis omdat de historische samenhang is 
weggevallen. Dit onvolledige en vereenvoudigde beeld draagt bij aan een over
;.ichtelijke en daarmee aantrekkelijke weergave van het verleden, wat weer leidt 
tot een sterke behoudzucht van uiteenlopende, vaak alledaagse objecten: zogehc-
1<'11 Dingnostalgie.48 

Resumerend concludeert Sturm dat het bij muscaliscring, zowel binnen als bui
ten het museum, vooral gaat om de omgang van subjecten met objecten. Muscali
sering omvat allereerst het bestempelen van een object als een te bchouden object, 
wat veelal gepaard gaat met een verandering van de functie van het object. Een 
t wcede kenmerk van musealistring is het plaatsen van het te behouden object in 
een nieuwe context, waardoor het aanspraak maakt op onvergankelijkheid. Hier
door kan de indruk ontstaan dat het object losstaat van de tijd: het bestaat nog wel 
maar is tegelijkertijd dood. Een derde kenmerk tenslotte is de nieuwe relatie van 
subject en object: de bejegening en bezichtiging van een museaal object is anders 
dan van bijvoorbeeld een gebruiksvoorwerp.49 Sturm gaat daarmee iets te snel 
voorbij aan een belangrijke basisvoorwaarde voor muscalisering: het, in de nostal
giebenadering gesignaleerde, duidelijke verschil dat wordt ervaren tussen heden 
en verleden. 

Opmerkelijk genoeg besteedt Sturm in haar studie geen aandacht aan David Lo
wenthal, wat wellicht verklaard kan worden uit het feit dat diens veelzijdige werk 
niet uitsluitend onder het kopje musealistring kan worden gevat. Dat Lowenthals 
gedachtengoed verwant is aan de (geschiedfilosofische en sociaal-kritische) mu
scaliseringsbenadering blijkt al uit zijn waarneming dat de hedendaagse histori
sche fascinatie vooral vorm krijgt in de grote populariteit van het behoud van al
lerhande oude objecten. Deze uiting van een breuk met het verleden in de 
hedendaagse samenleving compenseert volgens Lowenthal het ontbreken van een 
creatieve relatie met het verleden. De breuk is ontstaan doordat heden en vcrleden 
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teveel verschillen. Hedendaagse ontwikkelingen, zoals steeds verdergaande tech
nologische innovatie, radicale modernisering van de gebo uwde omgeving inclu
sief grootschalige vernietiging, massale migratie en het bereiken van steeds hogere 
leeftijden, plaatsen ons in een steeds minder vertrouwde omgeving en verwijderen 
ons zelfs van het recente verleden. Door de breuk tussen heden en verleden wor
den er geen duidelijke lessen meer uit het verleden getrokken en is onze band met 
overblijfselen uit het verleden minder betrokken. De impuls om te behouden is 
bovenal een reactie op de toenemende vluchtigheid van dingen en de snelheid 
waarmee deze zaken aan ons voorbijtrekken.50 

D e fixatie op exemplarisch gestelde historische overblijfselen in combinatie met 
de teruggedrongen rol van het verleden in het huidige leven, leidt tot louter behoud 
in plaats van begrip. D eze sterke drang tot het behouden en verzamelen van oude 
en vaak triviale objecten komt voort uit de veronderstellingen dat het verleden an
ders is dan het heden, dat de objecten bij onze identiteit horen en de moeite van het 
behouden waard zijn, en dat tastbare overblijfselen een eindig en schaarser wor
dend goed zijn.s' Door het behoud van oude objecten is het verleden echter (ver
der) apart gezet - losgeweekt van de oorspronkelijke context- en geïsoleerd ge
raakt. D e bewustwording van het verleden als een tijd die anders is dan het heden 
heeft behoud en conservering bevorderd, maar tevens het verschil tussen heden en 
verleden nog sterker benadrukt. Het verleden is in Lowenthals ogen verworden 
tot een vreemd en ver verwijderd land waarvan de kenmerken worden gevormd 
door onze eigentijdse voorkeuren. De populariteit van deze toeristische bestem
ming stoelt op belangstelling voor de vreemdheid van het verleden, en niet op de 
overtuiging dat het verleden nog relevant is. De bezochte en bewonderde obj ecten 
getuigen dan ook niet van een levendige oudheid, maar verheerlijken slechts wat 
dood is: 'w hat we save is property and artifacts rather than ideas or culture.'52 

Ondanks zijn ontevredenheid over deze hedendaagse omgang met het verleden, 
beseft Lowenthal dat het nutteloos is om voor te schrijven hoe het verleden wél 
behandeld moet worden, omdat onze houding immers is ingebed in wie we zijn en 
wat we doen. Bovendien ziet hij liever een twijfelachtig gebruik van de geschiede
nis dan een volledige verwerping van het verleden. Niettemin maakt hij zijn afkeer 
van een gefixeerd verleden even duidelijk kenbaar als zijn voorkeur voo r een cul 
tuur waarin heden en verleden niet van elkaar gescheid en zijn maar een geheel 
vormen.53 Vreemd genoeg lijkt Lowenthal hierbij ui t het oog te verliezen dat het 
feit dat historische obj ecten in een bepaalde toestand bewaard worden, niet hoeft 
te betekenen dat ook de interpretatie van dat verleden voorgoed gefixeerd is. Bo
vendien is het al te eenzijdig om het apart zetten van historische obj ecten in res 
pectabel geachte musea- binnen de context van een door steeds verdergaand e spe
cialisering en institutionalisering gekenmerkte maatschappij - af te doen als het 
definitief scheiden van heden en verleden. Musealisering is niet per definitie een 
bedreiging voor een levendige historische cultuur, zeker niet zolang de manifesta
ties van dit eigentijdse verschijnsel mogen rekenen op grote publieke belangstel
ling. 
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4 Erfgoed 

I 1..·1 ohjcct van de musealiscring, het erfgoed, staat centraal in enkele latere publi
' 11 i es van Lowenthal. Daarmee sluit hij aan bij een discussic over dit onderwerp 
.Iw v;maf de jaren tachtig vooral in Groot-Brittannië gaande is. I-Ecrin staat de ci
,._,.111 ijdsc omgang met het erfgoed, aldaar bekend onder de naam heritage, cen
''·'·"· I let vormt de vierde benaderingswijze van het vcrleden in dit hoofdstuk. 

I >c hcritage-discussie is in belangrijke mate aangezwengeld door Patriek Wright 
. Iw 1.ich, geïnspireerd door het marxistische gedachtengoed van Agnes Heller, hal
''' wcge de jaren tachtig zeer kritisch opstelt tegenover de zijns inziens manipule
'' ndc wijze waarop in Groot-Brittannië wordt omgegaan met het verleden. Hij is 
' 11 mening dat de onzekere Britse maatschappij niet langer wezenlijk gcoriën-
1• ,.,.J is op tradities en het verleden, maar juist naar de toekomst kijkt. Het voor-
1111)1,.\ngsgeloof is echter verstoord, want vragen over de onzekere toekomst wor
,1,.,1 beantwoord met behulp van het verleden. Er is dus sprake van een gebrek aan 
1• 1 1 muwen in de toekomst als gevolg van de economische neergang, het verlies 

11 het Britse imperium, de leegloop van het platteland en de teloorgang van reli-
1',;,.11/C en traditionele autoriteit. Het resultaat van dit alles, aldus Wright en diens 

ik gezinde collega Robert Hewison, is de vanaf de jaren zestig toegenomen be·
l.!ii[;stclling voor het cultureel erfgoed. 54 

ï'q.;cnover de weinig vcrtrouwenwekkende toekomst staat een verleden dat 
<.IIIUÏL romantische opvattingen wordt geïdealiseerd als een gouden tijdperk. Dat 
lelleden wordt bovendien bejegend alsof het nog daadwerkelijk bestaat. Door de 
,~,tdruk op tastbare overblijfselen, het erfgoed, dreigen deze juist uit hun histori
·' In· context gerukt te worden. Deze op objecten gerichte geschiedopvatting -

11 ··rk gelijkend op een radicale interpretatie van het reeds bestudeerde nostalgie
, llllcept- hangt nauw samen met de vcronderstelling die centraal staat in het he
d,·tHhagse toerisme, namelijk dat het verleden bestaat en bezocht kan worden. 

\Vright is er zich van bewust dat er nog altijd zeer uiteenlopende versies van het 
1 ··rieden bestaan evenals verschillende wijzen van tocëigcning bij verschillende 
kl.tssen en groepen. Het nationale verleden vormt derhalve geen uitputtende uit
,]lukking van de alledaagse historische cultuur. 55 Deze veelvormigheid in de om-
1',-111!~ met het verleden waarop Wright doelt, komt uitvoerig aan bod in Raphael 
'•.llllUcls studie Theatres of memory uit 1994. Samuel toont aan dat het begrip crf
~~~H'd, zowel in musea als daarbuiten, aanzienlijk verbreed is sinds de jaren zestig 
'.111 de twintigste eeuw. Deze ontwikkeling zou voortkomen uit een oppositie tc
!~<'11 de modernisering en gevoed worden door de opvatting dat de vertrouwde we
,,·ld aan het verdwijnen is. Bovendien draagt de toenemende populariteit van het 
ITri'.amelen van allerhande oude voorwerpen bij aan de vergroting van de notie 
'.uJ wat 'historisch' is, inclusief allerlei objecten uit zeer recente periodes. De door 
.d do.e ontwikkelingen tot stand gekomen nieuwe versie van het verleden is on
d.,nks pogingen van de National Trust om 'a country-house version of "English
!u'ss'" te promoten- volgens Samuel aanzienlijk democratischer dan eerdere ver
·. i es omdat meer mensen zich erbij betrokken voelen en er toegang toe hebbenY' 

I )c kritische, politiek geïnspireerde opstelling van Wright en andere, voorname-
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lijk linkse, Britse intellectuelen tegenover heritage- die sterk doet denken aan het 
oordeel over nostalgie van Volker Fischer- is Samuel niet ontgaan. Degenen die 
actief opkomen voor behoud en conservering van dit erfgoed worden er namelijk 
van beschuldigd het verleden te gebruiken als handelswaar om een geïdealiseerde 
en kitscherige D isney-versie van de geschiedenis aan het publiek te kunnen aan
bieden. Engeland zou op deze wijze veranderen in één groot museum, waar met 
het verleden ook het heden gemummificeerd wordt. De belangstelling voor het 
erfgoed zou volgens de critici het symptoom zijn van een zieke maatschappij 
waarin de reactie op de economische neergang en op de teloorgang van de inter
nationale positie bestaat uit wanhoop over de toekomst en een obsessie met het 
verleden. 

Samuel ontmaskert deze kritiek als een complottheorie die er van uit gaat dat 
historische veranderingen op touw worden gezet door de heersende elites en dat 
de smaak van het volk gedicteerd word t door mediamanipulatie. Hij ontleedt de 
kritiek door de beschuldiging van vulgariteit als Leitmotiv te nemen: de suggestie 
dat heritage speelt met de geschiedenis en een verfoeilijke combinatie zou zijn van 
geschiedenis (high culture) en vermaak (low culture). Daarbij komt de snobisti
sche opvatting om de hoek kijken dat alleen boeken serieus zijn en het visuele ge
wantrouwd moet worden. Van de associatie met commercie die heritage verweten 
wordt, is Samuel al evenmin onder de indruk. Bovendien bespeurt hij tegenstrij
digheid in de kritiek omdat enerzijds beweerd wordt dat de voorstanders van her
itage het land gevangen houden in het verleden, terwijl dit verschijnsel er ander
zijds van beschuldigd wordt niet historisch genoeg te zijnY 

Dat ook historici vijandig staan tegenover heritage verbaast Samuel niet, gezien 
de vooraanstaande plaats die zij reserveren voor geschreven bronnen en de opvat
ting dat heritage een concurrent vormt die het verleden op een eigen manier weer
geeft. Samuel ziet echter een gemeenschappelijk uitgangspunt in het feit dat beide 
partijen de geschiedenis op een voorstelbare en begrijpelijke wijze proberen vorm 
te geven. D e vermeende tegenstelling tussen lering en vermaak dient volgens Samuel 
overbrugd te worden. Nieuw is de situatie echter niet; ook voorheen moesten his
torici concurreren met andere interpretaties en uitbeeldingen van het verleden, ter
wijl geschiedenis altijd al een hybride kennisvorm is geweest, een samensmelting 
van heden en verleden, herinnering en mythe, geschreven bronnen en het gespro
ken woord, die op vele wijzen kan worden geuit.58 Samuels nuchtere opmerkingen 
vormen een verademing in dit debat, dat soms de gedachte oproept van een pole
mische combinatie van de nostalgie- en musealiseringsdiscussies. 

De belangstelling voor erfgoed is geen specifiek Europees verschijnsel. De 
Amerikaanse historicus Michael Kammen constateert in de Verenigde Staten 
eveneens een obsessie met heritage die het gevolg zou zijn van de belangstelling 
voor traditie na de Tweede Wereldoorlog. Deze obsessie zou enerzijds voortko
men uit een gevoel van discontinuïteit tussen heden en verleden in combinatie met 
onzekerheid over de nationale veiligheid en de snelle sociale verandering. Ander
zijds zou het een reactie vormen op de toenemende zorg over de achteruitgang 
van het collectieve geheugen, een gegeven dat in Europese studies onvermeld is 
gebleven. Als tegenwicht tegen alle veranderingen bestaat er een zeker verlangen 
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11.1,11" tijdloosheid waardoor de belangstelling voor het verleden, met name het al
J,., l.ugse verleden, geleidelijk is toegenomen. Bij gebrek aan een authentiek conti
llllltcitsbesef creëren veel Amerikanen een dergelijk besef door een aanzienlijke 
11 H'IL1me van het bezoek aan musea en historische plaatsen en door betrokkenheid 
J,jl uiteenlopende activiteiten als battle re-enactments en monumentenzorg.59 Te
i',<>! deze achtergrond bloeit het commercieel interessante toerisme naar histo
''';che bestemmingen. 

Veel belangstelling bestaat ook voor musea die de laatste decennia fors in aantal 
r'IJ diversiteit zijn toegenomen. Daarnaast is het verzamelen van antiek en andere 
<lilde objecten steeds populairder geworden vanaf de jaren vijftig; Kammen 
·.preekt, evenals Samuel, van een democratisering. Heritage kan een krachtige sti
lliJdans vormen voor de popularisering en democratisering van geschiedenis, 

.Llrdoor een beter begrip van de identiteit en de veranderingsdynamiek wordt 
I wvorderd. 

I )c belangstelling voor erfgoed is echter zeer selectief. In de jaren tachtig is spra
hc van een golvende historische belangstelling: vaak wordt het verleden gcnc
!',<'cnl, maar tegelijkertijd worden nieuwe tradities in het leven geroepen en ge
' oll!mercialiseerd en bloeit folk culture als nooit tevoren. Doorgaans krijgen 
.d leen aspecten van het vcrleden die gekoesterd en gewaardeerd worden aandacht. 
I >c tendentieuze en verdraaide voorstellingen waarmee de heritage boom verge
:cld gaat, zijn niet geheellos te zien van de niet alleen door Kammen negatief ge-
1\',larcleerde commercialisering, vulgarisatie en oversimplificatie. 60 

Zoals gezegd, ontbreekt ook Lowenthal niet in het debat over erfgoed. H eritage 
iè;, 1.0 stelt hij tijdens een lezing in 1990, nauwelijks meer te definiëren omdat het 
1c·dcr mogelijk object en onderwerp kan omvatten uit alle voorbije tijden. Ken
Inerkend is niettemin dat dit erfgoed in belangrijke mate betrekking heeft op een 
'ollectievc identiteit. Daarbij benadrukt hij dat het verleden van een bepaalde 
!',l'ocp anders is dan dat van anderen; ons erfgoed onderscheidt ons juist van ancie
reil en wordt alleen doorgegeven aan de eigen nakomelingen. Nationale identiteit 
lllTUst deels op het bezit van erfgoed en op de stellige overtuiging dat het uniek is. 
llc overdracht van deze opvattingen geschiedt niet op wetenschappelijke maar op 
·;ocialc wijze, met behulp van fantasie, mystificatie en vergissingen. 61 

l .owenthals denkbeelden - die voor een groot deel doen denken aan de musc
.d iseringsthese van Lübbe c.s. - zijn uitgewerkt in zijn in 1996 verschenen studie 
l'ossessed by the past. De hedendaagse populariteit van erfgoed hangt volgens Lo
wcnthal samen met de ontworteling van individu ten opzichte van gezin, gezin ten 
'1pzichte van buurt, buurt ten opzichte van natie en zelfs individu ten opzichte van 
vroeger individu. Die veranderingen hebben te maken met de toenemende levens
, luur, het uiteenvallen van het gezin, het verlies van de vertrouwde omgeving, vcr
èi!Jclde veroudering van objecten, grootschalige migratie en een toenemende angst 
voor technologie. Daarnaast heerst algemeen de opvatting dat de constante veran
dering en innovatie van de afgelopen decennia geen precedenten kent, een vcr
schijnsel dat zich eigenlijk al vanaf de Franse Revolutie voordoet. Veel meer clan 
eerdere generaties, die aanbevolen werd om het nieuwe te prijzen, zouden wij on
ophoudelijk herinnerd worden aan ons verlies; wij beschouwen onszelf als ongeë-
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venaarde slachtoffers van de verder voortsnellende vooruitgang. Dit knaagt aan de 
toekomstverwachtingen en versterkt het bewustzijn van het verleden en het ge
voel dat mensen erfgoed als houvast nodig hebben.62 

D it leidt tot het vastklampen aan een erfgoed dat allerlei vormen aanneemt. De 
uitbreiding van het erfgoed kent drie dimensies: van het elitaire en grootse naar het 
gewone en alledaagse; van het verafgelegen naar het recente verleden; en een ver
schuiving van het materiële (erfgoed) naar het ontastbare (erfdeel) zoals bloedver
wantschap, taal, poëzie en muziek. Of deze laatste dimensie zo kenmerkend voor 
de hedendaagse historische cultuu r is als Lewenthal veronderstelt, lijkt overigens 
weinig aannemelijk. Het gevolg van de genoemde uitbreiding is wel dat er minder 
consensus over het erfgoed bestaat. Maar het alomvattende bereik van het tegen
woordige erfgoed is veel groter dan dat van andere routes naar het verleden zoals 
geschiedschrijving en traditie.63 

Lewenthal plaatst erfgoed en geschiedenis (vooral op te vatten als wetenschap
pelijke geschiedschrijving) als twee uitersten tegenover elkaar. Hij beschouwt ge
schiedenis vooral als een poging om het verleden in zijn eigen termen te begrijpen. 
Heritage daarentegen zou het eigen verleden verbinden met eigentijdse overtui
gingen en bedoelingen waarbij tijdperken, met onvoldoende oog voor context, 
continuïteit en chronologie, door elkaar gemengd worden tot een prototypisch 
verleden. Daarin wordt benadrukt wat nu als bewonderenswaardig geldt en wordt 
geschrapt wat pijn of schaamte kan veroorzaken. Op deze wijze geeft heritage ex
clusieve mythen over herkomst en continuïteit door, waardoor een selecte groep 
begiftigd wordt met prestige en een gemeenschappelijk doel.64 Veel meer dan bij 
geschiedenis, zou het selecteren, veranderen en bedenken bij erfgoed gepaard gaan 
met overdrijving, doelbewuste onvolledigheid, verzinsels en het prijzen van ver
schillen. Het resultaat is geen weergave van het verleden maar 'a declaration of 
faith in that past' waarbij chauvinisme en nationalisme een essentieel doel zijn. 
Niet voor niets beschouwen critici erfgoed dan ook als egoïstisch, nostalgisch en 
escapistisch, triviaal en steriel, ignorant en anachronistisch.65 

Ondanks al deze kritiek is het gebruik van erfgoed volgens Lewenthal te com
plex en te gevarieerd om het in zijn geheel te veroordelen. De bekritiseerde popu
larisering, vervalsing en commercialisering van erfgoed is volgens hem al eeuwen
oud; nieuw is echter de opvatting dat dit misbruik van jonge datum is en niet 
getolereerd kan worden. Dat heritage te veelzijdig en te triviaal zou zijn om van 
belang te kunnen zijn en bovendien gemanipuleerd wordt door elites, acht hij een 
overdreven stelling. Ook de kritiek, dat deze benadering het verleden perverteert, 
vindt hij zinloos. H eritage en geschiedenis zijn weliswaar nauw verbonden maar 
dienen elk andere doelen. Het is naar zijn mening verstandig om dat onderscheid 
duidelijk voor ogen te houden.66 

De meningsverschillen die aan het licht komen bij de behandeling van erfgoed 
maken duidelijk dat de publieke omgang met het verleden raakt aan zaken die ge
voelig liggen zoals uiteenlopende interpretaties van het verleden, de nauwe ver
wevenheid van identiteit en geschiedenis, popularisering en de rol van de com
mercie. De wijze waarop erfgoed in verschillende situaties wordt gepresenteerd, 
roept bij de veelal zeer betrokken erfgoedtheoretici meer dan eens de gedachte op 
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.LtJJ misbruik van de geschiedenis. Maar het vcrmeende streven naar dominantie 
v .111 bepaalde historische beelden geschiedt niet altijd doelbewust terwijl het ge
\ ttTsdc monopolie op historische beelden nauwelijks te vcrwezenlijken lijkt. De 
hitT weergegeven opvattingen van voornamelijkc Britse en Amerikaanse auteurs 
I >I' hoeven zo nu en dan dus enige nuancering, maar illustreren in elk geval dat de 
lwdmdaagse omgang met het vcrleden bepaald geen waardenvrije bezigheid is. 
l'q;clijkertijd wijzen zij echter ook op een verdienstelijk kenmerk van de eigen

I qdsc crfgoedbenadcring: het feit dat (het beeld van) het verleden veelzijdiger en 
d.Llrmee democratischer is geworden. 

5 Geschiedeniscultuur 

Fen benadering van de omgang met het verleden die minder nadrukkelijk op het 
vooralmateriële-erfgoed is gericht, maakt in de jaren negentig opgang onder de 

lt.um Geschichtskultur. Klaus Füssmann omschrijft dit begrip als de productie, 
distributie en receptie van historische kennis in een maatschappij. Hoe die kennis 
1s verdeeld, wordt niet duidelijk gemaakt, wel wat het doel is. In Rüsiaanse be
woordingen stelt Füssmann dat het gaat om het gehele domein van collectieve zin
v,t·vingsactiviteiten inzake tijdservaringen.67 

R üsen zelf beschouwt geschiedeniscultuur analoog hieraan als de praktische 
tllanifcstatic van Geschichtsbewusstsein in het maatschappelijk leven. Dit duidt op 
1.·cn collectieve, interpreterende omgang met de tijd, waarbij geschiedenis wordt 
hcnut als ervaringsinhoud, interprctaticproduct, oriënteringsmaat en als doelbe
l'·lling. Het gaat om een tijdsoriëntering van levenservaring, bestaande uit zowel 
doelbepaling van handelen als uit het zelfbewustzijn van het subject.68 Deze zin
r•.cvingsactivitcit- die hij niet nader uitwerkt en daarom weinig toevoegt aan zijn 
opvattingen over het individuele Geschichtsbewusstsein -verdeelt hij vervolgens 
in een esthetische, een politieke en een cognitieve dimensie die gerelateerd zijn aan 
schoonheid, macht en waarheid.69 

l\i.iscns opvatting wordt niet door iedereen gedeeld. Heinrich Theodor Grütter 
Jllcrkt namelijk in dezelfde publicatie over de eigentijdse geschiedeniscultuur op 
d;Jt het karakteristieke van de nieuwe geschiedenis-boom is, dat het verleden niet 
lileer wordt benut als verklaring voor en als oriëntatiemogelijkheid in het heden, 
noch voor het vormgeven van de toekomst, maar slechts als arsenaal van levens
vormen en ervaringen voor een weliswaar bonte maar als perspectiefloos be
schouwde wereld. De schijnbare tegenwoordigheid en beschikbaarheid van alle 
Jllogelijke tijden een indruk die versterkt wordt door de toegenomen invloed 
van audiovisuele media- negeert de ontwikkelingssamenhang en de continuïteit 
V;ln de geschiedenis. 

I lierdoor wordt volgens Grütter de zin van de geschiedenis weggenomen. De 
eenheid en samenhang van de geschiedenis zijn ingeruild ten gunste van vele con
currerende of gelijkgerechtigde geschiedenissen, terwijl de belangstelling voor 
gmte historische verbanden, zoals hij terecht constateert, vervangen is door een 
historische belangstelling waarin de nadruk ligt op het persoonlijke en de eigen 
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bcleving.7° Waar het in het huidige visueel ingestelde tijdperk aan zou ontbreken
en waarin volgens Grüttcr een taak voor de geschiedwetenschap is weggelegd- is 
een adequaat analyse- en interpretatiekader voor historische relicten, waarmee de 
bestaande historische beelden bij media en publick van mythen ontdaan kunnen 
worden. In de nieuwe geschiedeniscultuur dienen voorstellingen van het vcrleden 
te worden ontwikkeld die enerzijds openstaan voor uiteenlopende interpretaties 
en daarmee voor esthetisch-historische zingeving en die anderzijds zijn afgestemd 
op hedendaagse oriënteringsbchocften zonder willekeurig (en daarmee zinloos) te 
wordcn.7 1 

Deze invulling van geschiedeniscultuur die met open, zij het ietwat normatief, 
vizier de veelomvattendheid van de historische cultuur in beschouwing wil ne
men, is kenmerkend voor de Duitse aanpak maar vindt weinig navolging in ande
re landen. Toch is ook in bijvoorbeeld Frankrijk een begrip als geschiedeniscul
tuur geïntroduceerd. De mediëvist Bernarel Guenée gebruikt deze term als 
aanduiding voor zowel de professionele bagage van historici, voornamelijk be
staande uit de historiografie, als voor het publick van de historicus. Jacques le 
Goff voegt daaraan op zijn beurt nog de algemene relatie toe die een maatschappij 
met haar verleden onderhoudt, de zogeheten historical-mindedness. riicrtoc be
horen zowel de banden tussen heden en verleden en tussen geschiedenis en herin
nering als de verschillende tijdsvoorstellingen in een maatschappij.72 Een prakti
sche uitwerking van dit concept met betrekking tot de twintigste eeuw ontbreekt 
vooralsnog. 

In Groot-Brittannië vcrschijnen in de jaren negentig enkele publicaties over de 
eigentijdse geschiedeniscultuur die evenmin uitgaan van al te gedetailleerde theo
rieën. Nick Mcrriman behandelt in L-ijn studie Beyond thc glass case de heden
daagse belangstelling voor het verleden in het algemeen, en de belangstelling voor 
musea in het bijzonder. Hij baseert zich op een onderzoek onder 1500 volwassen 
landgenoten waarvan een meerderheid zegt waarde te hechten aan historische 
kennis. De voornaamste redenen hiervoor zijn dat geschiedenis laat zien hoc het 
heden is ontstaan en dat geschiedenis ons voorziet van lessen voor de toekomst. 
Een grote groep mensen spreekt bovendien over 'pure' interesse en nieuwsgierig
heid naar hoe het vroeger was. Opmerkelijk is dat het verleden niet op nostalgi
sche wijze wordt gezien als een toevluchtsoord voor hedendaagse problemen, 
maar dat de meeste mensen juist van mening zijn dat ze in het heden beter af zijn 
dan in het veelal als hard en armoedig beschouwde verledcn. 73 

De beelden van het vcrleden lopen echter uiteen. Er bestaan duidelijke vcrban
den tussen de huidige sociale status van personen en hun beeld van het verleden. 
Degenen met een minder fortuinlijke hedendaagse status zijn meer dan anderen 
geneigd om het vcrleden positiever te beoordelen dan het heden, terwijl degenen 
die een gewaardeerde status bezitten weinig veelbclovende aspecten in het vcrle
den zien. 74 Dat betekent niet dat personen met een hogere sociale status geen be
langstelling hebben voor het verleden, maar hun belangstelling is anders. Zo zijn 
het juist de fanatieke cultuurconsumenten met een hogere status die in sterkere 
mate dan anderen hun stamboom onderzoeken, oude objecten verzamelen en zich 
bij historische en verzamelaarsverenigingen aansluiten. Degenen die niet aan der-
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i',clijke activiteiten deelnemen, beleven het verleden bij voorkeur thuis, en hun 
\'oornaamste historisch besef is persoonlijk en lokaal van aard. Tussen deze groe
I "'11 bestaat een grote kloof. 

ll ieruit leidt Merriman af dat de omgang met het verleden in twee varianten kan 
worden verdeeld. De eerste, aanwezig bij iedereen, is een persoonlijk historisch 
hnvustzijn dat steunt op herinneringen en op de gehechtheid aan plaatsen en 
\'Porwerpen. De tweede, die wordt gedomineerd door de hoger geschoolden en 
wclvarenden, is het besef van een onpersoonlijke erfenis die het (niettemin aan
wcl'.ige) persoonlijk historisch besef maskeert. Deze onpersoonlijke erfenis heeft 
J',t'\'11 directe verbinding met het persoonlijke verleden en wordt uitgedrukt in ter
ll\t'11 van de geschiedenis van anderen, van de regio, van het land, van de wereld. 

liet persoonlijke historische bewustzijn, de gehechtheid aan een specifieke 
I' bats, komt niet voortdurend tot een tastbare manifestatie, zoals door middel van 
J',vdenktekens, maar neemt de vorm aan van herinneringen, gesprekken met be
kenden en wandelingen in de vertrouwde omgeving. Afgezien van het kijken naar 
u·lcvisie, is dit de voornaamste wijze waarop bepaalde groepen het verleden bele
l'l'l1. Deze persoonlijke- minder eenvoudig waar te nemen en daarom in de litera
t uur vaak genegeerde- beleving van het verleden heeft juist betekenis voor men
wn omdat dergelijke beelden van het verleden door het individu zelf beheerst en 
J',cÏnterpreteerd kunnen worden. Deze beelden kunnen tevens worden gebruikt 
.ds discours over het heden waarmee men zich kan aanpassen aan de eigen situatie. 
I harbij ziet men in de erfenis van het verleden niet zozeer een besef van continuï
tl'Ît, als wel een besef van iets dat verloren is. 75 

Merrimans collega-archeoloog Peter J. Fowler constateert eveneens een grote 
m algemene belangstelling voor alles wat voortkomt uit het verleden, al is deze 
(;.ijns inziens vaak nostalgische geïnspireerde) houding tegenover het verleden in
mnsistent en ambivalent. Het verleden is heden ten dage alomtegenwoordig en in 
,Jllcrlei vormen voor veel mensen beschikbaar. Een door velen gedeelde bezorgd
ltcid over met verval en vernietiging bedreigde historische objecten heeft in veel 
!',evallen geleid tot behoud. Over wat men met deze behouden objecten moet 
doen, zo luidt zijn terechte kritiek, is echter nauwelijks nagedacht. 76 Een andere 
tekortkoming ziet Fowler in de hedendaagse belangstelling voor zogeheten living 
history waarbij met behulp van uiterlijk vertoon in oude stijl getracht wordt het 
vcrleden op levendige wijze te verbeelden. Hierbij bestaat namelijk het gevaar dat 
deelnemers en toeschouwers ervan overtuigd raken dat wat ze doen en beleven 
nnk daadwerkelijk is, zoals het in het verleden was. Daarmee zou het onderscheid 
tttssen heden en verleden vervagen en wordt voorbijgegaan aan het feit dat deze 
.ll'tiviteit geen reëel en accuraat beeld van het verleden kan geven. 77 

Ook Samuel heeft oog voor de rol en verschijningsvormen van het verleden in de 
hedendaagse cultuur. Hij beschouwt geschiedenis niet als iets dat is voorbehouden 
.t;l!l historici, maar als een sociale en organische vorm van kennis die gebaseerd is 
llJl uiteenlopende bronnen en waarbij talloze mensen betrokken zijn. Hij plaatst 
dit tegen de achtergrond van de zich steeds verder uitbreidende hedendaagse his-
1 orische cultuur waarin sinds de jaren zestig het verleden van steeds meer levens
sferen wordt onderzocht en belicht. 78 Een van de vormen van deze nieuwe histori-
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schc belangstelling is de interesse in stamboomonderzoek, dat zou fungeren als 
toevluchtsoord weg van het hier en nu. Niet voor niets oefent stamboomonder
zoek een grote aantrekkingskracht uit op geografisch en sociaal mobiele personen 
die in historisch opzicht ontworteld zijn. Een ander vcrschijnsel is de toenemende 
populariteit van het vcrzamelen van allerhande oude voorwerpcn. 79 

Voorts wijst Samuel op living history, waartoe hij alles lijkt te rekenen wat de 
hedendaagse mens gebruikt om het beeld van het verleden met beeld en/ of geluid 
te verlevendigen. Zoals alle andere vormen van historische reconstructie be
schouwt hij deze activiteit vooral als het zoeken naar een nabij, tastbaar en visueel 
aanwezig verleden. Wat dat betreft wordt de hedendaagse geschiedeniscultuur 
beïnvloed door de in toenemende mate beeldgerichte samenleving. Niettemin 
wordt vaak nog neerbuigend gereageerd op de steeds sterkere visuele ingesteld
heiel van mensen; bezoeken aan openluchtmusea en themaparken worden ten on
rechte als vulgair afgedaan. Ook wordt vergeten dat living history heeft geleid tot 
meer aandacht voor alledaagse details uit het verleden waardoor het een vooraan
staande plaats heeft vcrworven in de publieke belangstelling. 80 De hedendaagse 
belangstelling gaat volgens Samuel niet uit naar politiek, economie of godsdienst 
maar naar persoonlijke ervaringen, de grote preoccupatie van de 'ik-generatie'. 
Vanuit deze belangstelling voor het persoonlijke wordt het vcrleden behandeld als 
elireet toegankelijk, een levenel iets waaruit fragmenten worden geplukt en waar
bij het onderscheid tussen feit en fictie vervaagt. Het contrast tussen toen en nu 
wordt daarbij sterk benadrukt.81 Daarmee sluit hij aan bij Lowenthals constate
ring dat het verleden een vreemd land is geworden. 

De bestudcring van de geschiedeniscultuur heeft een goed oog voor de ver
scheidenheid van onderwerpen die historische belangstelling genieten. Er wordt 
daarbij gewezen op het feit dat er uiteenlopende, mogelijk groepsgebonden, vor
men van belangstelling bestaan die moeilijk zijn waar te nemen voor wie vooral 
kijkt naar hooggewaardeerde uitingen- zoals het lezen van bocken over nationa
le geschiedenis - en daardoor geneigd is de persoonlijke emotionele invalshoek 
over het hoofd te zien. Bovendien realiseren ook degenen die zich over dit feno
meen buigen dat het een duidelijke eigentijdse verschijningsvorm kent, die afwijkt 
van eerdere- zij het empirisch nauwelijks onderzochte- vormen van historische 
cultuur. Dat sommige auteurs impliciet of expliciet normatieve eisen stellen aan 
deze cultuur, wijst op de nog immer wijdverspreide gewoonte van historici om 
eenzijdig normen voor de omgang met het verleden op te stellen. De ruimte om 
een eigen beleving van het verleden toe te staan zonder meteen een vcroordeling 
uit te spreken, lijkt echter voorzichtig te groeien. 

6 Herinnering 

In de laatste belangrijke benadering van de omgang met het verleden staat de her
innering en alles wat daarmee in verband wordt gebracht centraal. Herinnering is 
de hier gekozen, en ruim op te vatten, vertaling van het begrip memory of mémoi
re dat evenzeer naar het geheugen als geheel verwijst. De Amerikaanse historicus 
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John Gillis, die een handzaam overzicht heeft vervaardigd van de historische op
v;Jttingen over dit thema, benadrukt dat herinneringen constant worden herzien 
<>111 ze bij onze huidige identiteit te laten passen. Herinneringen vcrlenen immers 
hctckenis aan de wereld waarin we leven.82 

Cillis maakt zich echter zorgen over het toenemend aantal herdenkingen en et
nische feesten en over de groeiende populariteit van verzamelde en behouden ob
)('Ctcn, omdat dit volgens hem wijst op het kunstmatig en dwangmatig in stand 
houden van herinneringen. Wat we niet meer kunnen onthouden, wordt als object 
opgeslagen. Omdat het verleden echter ver van ons afstaat en de toekomst zo on
J.ckcr is dat we niet weten wat we moeten bchouden en bewaren- zoals ook Fow
lcr opmerkt- behouden we maar zoveel mogelijk. Maar door dit dichtbegroeide 
woud van monumenten en souvenirs kunnen we de historische betekenis nauwe
lijks meer ontcijferen en is het verleden ontoegankelijker dan ooit. 83 

Een ander punt van belang dat Gillis aanstipt- en dat halverwege de jaren tach-
1 ig ook in Europa is opgemerkt door Theodor Schieder en Patriek Wright84 - is 
tL11 de natie niet meer het vanzelfsprekende kader is voor de herinnering van de 
nweste mensen. Nationale geschiedenis zou daarom geen geschikte maatstaf meer 
;ijn voor wat mensen weten of willen weten van hun verleden. Europeanen en 
i\111Crikanen lijken meer dan voorheen geïnteresseerd in hun verleden, maar ma
keil daarbij een keuze uit overblijfselen en herinneringen uit het verleden die nau
wer aansluit bij hun eigen identiteit; een identiteit die niet per definitie nationaal 
1:;, Volgens Gillis moeten er nieuwe herinneringen en identiteiten gecreëerd wor
den die beter aansluiten bij het ingewikkelde en veranderlijke post-nationale tijd
l "-rk. Hierin zouden democratische samenlevingen de herinneringen en identitei
' 1'1l van alle groepen publick moeten maken, zodat kennis en begrip van 
.111dcrmans versies van het verleden zullen toenemen. Wanneer de herinneringen 
11Ît de handen van historici worden genomen, en er een zeer uiteenlopende om
)',.tng met de geschiedenis ontstaat, bestaat echter het gevaar dat het verleden niet 
11>/.ccr wordt gedemocratiseerd als wel geprivatiseerd. Een waarschuwing voor 
, ummercieel of politiek gemanipuleerde en voorverpakte vormen van geschiedc
llis en herinnering lijkt daarom op zijn plaats. 85 

I )eze Amerikaanse aanpak van het concept herinnering is, wat dit betreft, sterk 
11ormatief. Opvallend is dat de blik daarbij ook op de toekomst is gericht, een as
Jll'CL dat ontbreekt in het overigens niet minder normatieve Franse project Les 
!u·ltX de mémoire. In deze meerdelige studie, verschenen tussen 1984 en 1992, wer
L .. n Pierre Nora en zijn medewerkers de Franse band tussen geschiedenis en her
lllllering nader uit aan de hand van een groot aantal voorbeelden. Centraal in hun 
werk staat de opvatting dat er een breuk bestaat tussen de hedendaagse samenle
l i llJ', en het verleden. De moderne en afstandelijke verhouding tot het vcrleden be
.,, ;Jat niet meer, zoals voorheen, uit een retrospectieve continuïteit, maar uit het 
Iw nadrukken van discontinuïteit die logisch samenhangt met het fragmentarische 
lwdd van het verleden. Daarmee is het verleden verworden tot een afzonderlijke 
Wl'rcld. 86 

( )m toch nog vorm te geven aan de herinneringen zijn er lieux de mémoire. Dit 
1 ij 11 tastbare plaatsen (waarop de geografische term lieu gebaseerd is), gebeurte-
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nissen en objecten die herinneringen oproepen aan het verleden en die een gevoel 
van continuïteit bieden. Deze uiteenlopende aanknopingspunten zouden de ver
meende milieux de mémoire vervangen, die door Nora worden beschouwd als de 
werkelijke, organische omgeving van herinneringen. Lieux de mémoire komen 
voort uit de wens om te herinneren en vormen volgens Nora -wiens gedachten
gang door zijn voorliefde voor beeldspraak niet altijd even helder is - een drie
voudige verbinding tussen herinnering en geschiedenis: materieel (het gaat im
mers om een object of een concrete gebeurtenis), symbolisch (het object of de 
gebeurtenis heeft een historische betekenis) en functioneel (hiermee wordt verwe
zen naar de oorspronkelijke functie van object of gebeurtenis). Het doel van deze 
kunstmatige lieux de mémoire is om de tijd stop te zetten, om het vergeten tegen 
te houden. Daarbij is het van wezenlijk belang dat lieux de mémoire de capaciteit 
bezitten om van betekenis te kunnen veranderen. 87 

Geschiedenis wordt in deze context gezien als de wijze waarop de huidige, door 
verandering en vergeetachtigheid gekenmerkte samenleving omgaat met het verle
den. De organische, vanzelfsprekende herinnering die steeds spontaan het geheu
gen zou actualiseren en het verleden met het heden in verband zou brengen, staat 
hier lijnrecht tegenover. Lieux de mémoire zijn juist nodig omdat de gewone her
innering niet meer werkt. Daarom worden er opzettelijk archieven gecreëerd en 
herdenkingen en jubilea georganiseerd. De verantwoordelijkheid voor het herin
neren is naar deze instanties en gelegenheden gedelegeerd. Lieux de mémoire zijn 
er als gevolg van het feit dat geschiedenis de levendige herinnering vervormt en 
versteent. Het hedendaagse geheugen berust dan ook bovenal op de grootschalige 
aanwezigheid en nabijheid van opzettelijk bewaard gebleven materiële en zichtba
re overblijfselen; deze zouden als een soort geheugenprothese functioneren. 88 

Door de keuze en behandeling van hun onderwerpen, wekken Nora en zijn col
lega's sterk de indruk dat lieux de mémoire bovenal, zo niet uitsluitend, van toe
passing zijn op het nationale verleden. De veelvormigheid van het zogeheten col
lectieve geheugen van de Franse natie dat zij met behulp van dit concept in kaart 
hebben gebracht, doet echter vermoeden dat er naast de nationale herinnering ook 
iets soortgelijks moet bestaan binnen regionale of lokale kaders.89 Maar zonder 
uitvoerig in te gaan op het kader van de hedendaagse herinnering en de daarbij ge
maakte keuzes, plaatst Nora dit herinneringskader nagenoeg uitsluitend op natio
naal en daarmee collectief niveau. Een meer individuele invulling van het geheu
gen, waar Gillis bijvoorbeeld op wijst, valt buiten Nora's optiek. Evenmin laat hij 
zich veel gelegen liggen aan het feit dat zijn project een curieuze mengvorm is van 
de verheerlijking van de vermeende spontane herinnering en de moderne ge
schiedwetenschappelijke praktijk, die door hem zo nadrukkelijk als tegenpolen 
worden voorgesteld. Zijn polemische gedachtengang krijgt daardoor een kunst
matig en daarmee onvoldoende overtuigend karakter.90 

Een heel andere benadering van de nationale herinnering is Michael Kammens 
Mystic chords of memory. Hierin gaat hij in op de vraag hoe de veelal als het land 
van de toekomst beschouwde Verenigde Staten vanaf de negentiende eeuw een 
'land of the past' zijn geworden met een duidelijk waarneembaar collectief geheu 
gen. Dit geheugen, dat voldoet aan bepaalde psychische behoeften, zou zijn ont-
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staan uit een bepaalde vcrhouding van dominante en alternatieve herinneringen. 
I let heeft bovenal betrekking op datgene wat de dominante burgerlijke cultuur
gebaseerd op het Amerikaanse patriottisme en op het streven naar consensus en 
stabiliteit- zich (selectief) herinnert. 91 

ln de decennia na de Tweede Wereldoorlog is er volgens Kammen sprake van 
een snelle democratisering en decentralisatie van de herinnering. Het verleden 
wordt als het ware steeds bonter. Dit gaat gepaard met een grote belangstelling 
voor het verleden, maar leidt niettemin tot 'amnesia and historica! ignorance'. Het 
nationale verleden, althans een selectie daaruit, is in de populaire massacultuur 
vooral een gecommercialiseerde vorm van entertainment geworden, die de algc
mene amnesie vcrder heeft versterkt. De herinnering krijgt vanaf de jaren zeven
! i g bovendien een steeds sterker nostalgisch karakter, gericht op verschillende 
)',ocdc oude tijden. Hierbij wordt wat aantrekkelijk is benadrukt, terwijl het pro
blematische wordt uitgewist. Zo ontstaat niet alleen een bedrieglijk beeld van de 
:;cschiedenis maar ook een onjuist idee dat het goed gaat met de historische cul
tuur in de Verenigde Staten.92 

']'och kunnen critici, die in de jaren zeventig en tachtig wijzen op vermeende te
kortkomingen in de historische kennis van veel Amerikanen, niet rekenen op een 
warm onthaal door Kammen. Zij vcrliezen volgens hem uit het oog dat het gc
lwugen van de gewone man nu eenmaalmeer op personen is gericht en bovendien 
impressionistisch en onnauwkeurig is. Popular memory is niet zozeer geïnteres
:;,·crd in de grote, chronologisch geordende politieke gebeurtenissen als wel in so
' Î;ul-economischc trends, manieren van bestaan (zoals pre-industrieel en lande
lijk leven) en vormen van vcrmaak zoals oude films en andere mcdiaproductcn. 
'I Iistory is nat chronology for ordinary folk. ft involves a sense of memorable indi-
1•/dHals, of pivotalevents that caused permanent alterations in a community, of the 
1 r·rt11re of human relationships where threads are brok en and the fabric is subse
rf!tently restitched.' Daarmee onderkent Kammen dat historische feitenkennis 
l.tng niet alles zegt over de Amerikaanse past-orientation.93 Weliswaar gaat hij niet 
; nvcr als Mcrriman door de historische belangstelling voor de grote gebeurtenis
.,,.,! en ontwikkelingen in de geschiedenis op een lijn te zetten met de omgang met 
IJ,·t meer persoonlijke vcrleden van velen, maar hij is zich in elk geval bewust van 
r'<'il /.ckere verwantschap van beide vormen van herinneren. Veel collega-historici 
111 olJCren die terreinen nog altijd zoveelmogelijk van elkaar gescheiden te houden. 

1\cwrgd signaleert Kammen overigens de vanaf de jaren zeventig groeiende be
l! ok kenbeid van kapitaalkrachtige sponsors bij historische herdenkingen. Hij 
'·l'rcckt zelfs van een begin van 'commercial management of public memory' waar
I" j het interpreteren van het verleden ondergeschikt wordt gemaakt aan marke
' llt);Strategieën.94 Daar staat tegenover dat de toegankelijkheid van het verleden 
: .ttLlf de jaren zestig is vcrsterkt door de aanzienlijke toename van het toerisme. 
I >i 1 heeft echter ook geleid tot de bestendiging van een stabiel en tijdloos verleden 
111<"1 een minimum aan conflicten en een maximum aan esthetische schoonheid en 
1 ,,t! riottisme. Toch volstaat het niet om de commercialisering vanuit een zwart-wit 
I wnadering te veroordelen. 

I lc Franse en Amerikaanse opvattingen over de omgang met herinneringen la-
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ten rigide en minder rigide voorstellingen zien. Dit toont aan dat ook het denken 
over herinnering, als benaderingswij ze van de historische cultuur, sterk gekleurd 
wordt door nationale invalshoeken gebaseerd op uiteenlopende culturele land
schappen. Ondanks het verschil in normatieve uitgangspunten bestaan er over
eenkomsten in enkele geschetste ontwikkelingen, die naar alle waarschijnlijkheid 
ook elders in de wereld parallellen hebben. Met name de combinatie van veron
derstelde amnesie en toegenomen zorg komt ongetwijfeld vaker voor in één en 
dezelfde westerse cultuur. De interactie tussen deze twee verschijnselen is naar alle 
waarschijnlijkheid complexer dan de op het eerste gezicht zo overzichtelijke 
tweedeling van Nora in lieu en milieu. Om daarover een betrouwbare uitspraak te 
kunnen doen, dient immers ook rekening te worden gehouden met de individuele 
invalshoek van het geheugen. De individuele herinnering lijkt geleidelijk aan ook 
een zorg voor historici te worden, maar verdient in de toekomst nog veel extra 
aandacht. 

7 Nederlandse opvattingen over de omgang met het verleden 

De uiteenlopende, maar niet altijd eenvoudig van elkaar af te bakenen, benade
ringswijzen van historische cultuur zijn in Nederland niet onopgemerkt gebleven. 
Lang niet alle genoemde opvattingen konden rekenen op belangstelling van Ne
derlandse vakgenoten, maar zeker vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw 
genoten internationaal vooraanstaande denkers en onderzoekers op dit terrein 
enige bekendheid in ons land. Ook los daarvan waren er verschillende Neder
landse historici die zelf opvattingen formuleerden over de veelal als historisch be
sef aangeduide historische cultuur. Johan Huizinga's bekende definitie van ge
schiedenis uit 1929- 'Geschiedenis is de geestelijke vorm, waarin een cultuur zich 
rekenschap geeft van haar verleden'95 - had, door de ruimte die hierin werd gela
ten voor buiten-wetenschappelijke omgang met het verleden, een aftrap kunnen 
zijn voor een dergelijk debat, maar zover is het niet gekomen. Stilzwijgend heb
ben historici van eigen bodem de reikwijdte van geschiedenis doorgaans beperkt 
tot de wetenschappelijke activiteiten van de eigen beroepsgroep. Van een levendig 
debat is dan ook nauwelijks sprake, terwijl er evenmin kan worden gesproken van 
een specifiek Nederlandse benaderingswij ze van de historische cultuur. Niettemin 
verdienen de verschillende opvattingen op dit terrein aandacht in een studie over 
de naoorlogse historische cultuur in Nederland. 

Jan Romein levert in 1951 een eerste beknopte beschijving van historisch besef 
als iets dat betrekking heeft op het vasthouden, vormgeven en overleveren van zo
wel de herinnering aan wat geweest is als de toekomstverwachting. Het ontstaan 
van historisch besef zou afhankelijk zijn van drie voorwaarden, die ook terugke
ren in de didactische benadering. De eerste is de menselijke neiging om een rich
tinggevend voorbeeld voor het leven te kiezen, de tweede is de onlesbare culture
le kennisd01·st. Naast deze twee voorwaarden bestaat een drang tot synthetiseren 
om tot begrip te komen. De verschijningsvormen die dit besef kan aannemen, laat 
Romein echter buiten beschouwing.96 
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h·. de Jong Edz. heeft wel aandacht voor de actuele verschijningsvorm van his-
1 ';risch besef. Hij ziet een eerste voorwaarde voor historisch besef in de door vcr
IJJ('Ilging van heden en vcrleden gewekte historische sensatie, bijvoorbeeld in de 
lukale bebouwing. In zijn inaugurele rede in 1960 spreekt De Jong zijn bezorgd
IH·id uit over de overmaat aan steeds snellere en intensievere veranderingen waar
' I, ;or het directe contact met overblijfselen uit het verleden verloren gaat. Dit van
.d 1870 opgekomen 'verschijnsel der a-historische stemming' zou niet alleen 
kid en tot het verlies van een duidelijk beeld van de geschiedenis maar zou tevens 
J,ijdragen aan de teloorgang van het overigens niet nader gedefinieerde historisch 
l wsd. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een concentratic op directe ervaring en 
tTJJ vcrlies aan continuïteit. De geschiedwetenschap dient volgens De Jong met 
•.TIJ nieuw, overzichtelijk en samenhangend beeld van het vcrleden het historisch 
I wscf te verbeteren en houvast te bieden. 97 

l )e historicus en socioloog P.J. Bouman ontkent in 1961 echter dat er sprake is 
1.111 een verzwakking van wat hij aanduidt als de geschied beleving, daarmee doe
J,·nd op een complex van gevoelens dat meespeelt in onze historisch gefundeerde 
l'l.1atsbepaling in de wereld. Hierbij gaat het zowel om onze kennis van het vcrlc
,1,.11 als om de manier waarop deze kennis meespeelt in ons tijdsbcwustzijn. Deze 
''I' de toekomst gerichte geschiedbeleving is verbonden met de onzekerheid van 
lll't menselijk bestaan in een ondoorzichtige wereld. Onder invloed van de twee 
wereldoorlogen en de dreiging van een derde, zou dit ten tijde van de Koude Oor
lul', hebben geleid tot een geschiedbeleving die in sterke mate wordt beheerst door 
,.,.Jl sombere toekomstverwachting. 98 Bouman heeft bovendien oog voor het uit 
,-I kaar groeien van de zich steeds verder specialiserende geschiedvorsing en de op 
,., va ring afgestemde geschied beleving. Hij erkent dat zowel historici als 'leken' 
lwt vcrleden zin en betekenis geven, maar benadrukt dat ieder dat op zijn eigen 
ilLlnÎcr doet. De leken doen het zijns inziens iets 'primitiever', met een neiging fic
t ll'Ve figuren als echt te beschouwcn.99 

Een vergelijkbaar onderscheid tussen historici en degenen buiten de kring van 
I'' ufessionele geschiedvorsers wordt een decennium later door M.C. Brands ge
IILlakt. Anno 1974 stelt Brands vast dat de verwetenschappelijking van de ge
.,, l1icdenis heeft bijgedragen aan een aanzienlijke vergroting van de afstand tot het 
, ··rieden. Hij brengt de vermeende hedendaagse a-historische gezindheid boven
dwn in verband met het maatschappelijke veranderingstempo. Onbewust voort
J,"uwcnd op De Jong beweert Brands dat naarmate het veranderingstempo toe
lll'l'mt ook de kans groeit op vervreemding ten opzichte van de geschiedenis 
w .t,1rdoor historische belangstelling steeds meer een kwestie van specialisten 
W<>rdt. 100 Als gevolg van de grote waardering voor verandering en vernieuwing 
worden traditie en gewoonte verworpen en wordt het eigen, verzuilde verleden 
1Trdrongen. Door deze 'tirannie van het kortademige en actuele' zou een zeer be
J'l'rktc blik en een toenemende psychische discontinuïteit en incoherentie zijn 
<>lltstaan. De geschiedwetenschap heeft nog slechts een matig gewaardeerde com-
1 wnsatiefunctic; de functie van collectief geheugen vcrvult zij alleen nog voor his-
1 "rici en een kleine groep daarbuiten. Voor anderen lijkt geschiedenis hooguit een 
vcq\aarbak van alles wat vroeger niet deugde. Dit 'verkeerde verleden' zou slechts 
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een blok aan het been vormen van degenen die op weg zijn naar grote verande
ringen.101 

Aandacht voor historisch besef en de omgang met het verleden blijft zeker tot in 
de jaren zeventig schaars in N ederland. 102 Vanaf de jaren tachtig neemt de interes
se voor de historische cultuur geleidelijk toe. Dit komt tot uiting in twee verschil
lende genres. Enerzijds bestaat er belangstelling voor de publieke omgang met 
specifieke tijdvakken, anderzijds worden ook meer algemene bespiegelingen ten 
beste gegeven. 

Het belangrijkste historische tijdvak binnen de hedendaagse historische cultuur 
is natuurlijk dat van de Tweede Wereldoorlog. De omgang met deze tot moreel 
ijkpunt uitgegroeide oorlog trekt de laatste jaren veel wetenschappelijke belang
stelling. De oorlogsgcschiedenis, zo merkt Jan Bank in 1983 terecht op, vervult 
dan ook een belangrijke legitimerende functie voor het na 1945 herrezen politieke 
en maatschappelijke bestel. Hij wijst erop dat de nimmer verslappende aandacht 
van de massamedia voor de bezetting vooral vorm krijgt in de weergave van oor
logservaringen die de mogelijkheid bieden om het beleefde niet alleen te herinne
ren maar ook in te passen in een gecondenseerd geschiedbeeld. 103 Dit beeld van het 
vcrleden is overigens niet voor één gevestigde uitleg vatbaar en kan per tijdperk en 
generatie verschillen. Historische cultuur is dan ook een beweeglijk iets. Een op
vallend voorbeeld daarvan is de ingrijpende verandering van het beeld van de be
zetting in de tweede helft van de jaren zestig. De bewustwording van de joden
vervolging die het beeld van een heldhaftig volk in verzet overhoop haalde, kruiste 
toen de afrekening van een nieuwe generatic met de - op het oorlogsverleden ge
projecteerde- normen en waarden van de burgerlijke samenlcving. 104 

De veelvormige omgang met het oorlogsverleden wordt vanuit een veel bredere 
invalshoek uitgewerkt door Frank van Vree. In zijn studie In de schaduw van Au
schwitz uit 1995 wijst hij op talloze pogingen om de collectieve herinnering te 
fixeren met behulp van monumenten, verhalen en herdenkingsrituelcn. Ook hij 
stelt vast dat de oorlog, en vooral de nazistische vernietigingspolitiek, in onze cul
tuur nog open staat voor interpretatie, maar geenszins op vrijblijvende wijze. De 
oorlog vormt een uitzonderlijk 'levende geschiedenis' en daarmee een belangrijk 
politiek en moreel richtpunt van de hedendaagse cultuur. De individuele en col
lectieve wijze waarop de herinneringen voortdurend gerangschikt worden in een 
betekenisvol beeld verschaffen identiteit. 105 

De oorlogservaringen beïnvloeden volgens Van Vree het moderne historisch be
sef, dat zich vooral vanaf de jaren zestig openbaart. Cruciaal voor dit besef is het 
afsterven van de grote zingevende verhalen: de dominante politieke ideologieën, 
het vooruitgangsgeloof en de idee van de nationale staat als belichaming van mo
rele beginselen. Daarnaast spelen het groeiende individualisme en maatschappelij
ke veranderingen een rol. Te denken valt aan de toenemende welvaart, verande
ringen in de sociale verhoudingen, groeiende deelname aan het onderwijs en de 
opkomst van televisie en toerisme. 106 Dit heeft geleid tot een historische cultuur 
die fragmentarischer, democratischer en individueler is. De klacht van Pierre Nora 
dat de hedendaagse verwijzingen naar het verleden geen samenhang kennen en 
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IJ.lllWclijks betekenis hebben omdat de herinnering verpletterd zou zijn door ont
lrtcling, schuift Van Vree terzijde. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog 

1·, ver verwijderd van de verstandelijke, vrijblijvende en afstandscheppende ken
lilerken vanNora's moderne herinncring. 107 

'!'och spreekt Van Vree in een later vcrschenen algemene bespiegeling over een 
' 1 i sis in de historische cultuur. Deze crisis heeft niet zo zeer betrekkking op een 
.d lll'mende belangstelling voor het verleden- Van Vree is eerder geneigd om van 
• ,.,, bloei te spreken alswel op de nieuwe hiërarchie van vormen waarin deze be
Ltllhstclling tot uiting komt. Terecht signaleert hij een gebrek aan inzicht in deze 
lwdt~ndaagse historische cultuur, ondermeer doordat sporen van niet-dominante 

!lillen van historische belangstelling niet of nauwelijks zijn terug te vinden in de 
!',•'<';1Jloniseerde historische cultuur. 108 Er is feitelijk sprake van een versplintering 

11 de historische cultuur. De voornaamste verklaring voor de veelvormige eigen
tiJdse aandacht voor het verleden, zo sterk op eigen, individuele beleving gericht, 
"u gelegen zijn in het verlangen naar verandering. Respect voor het vreemde in 

li<·t vcrleden zou daarbij een essentieel onderdeel vormen van de nieuwe bistori
he cultuur. 
Fen ander tijdvak dat een duidelijke plaats inneemt in deze historische cultuur

''' 111derdaad vooral als vreemd wordt ervaren- is de periode van de middeleeu
wl'll. De toegenomen populariteit van dit tijdvak, met name in de jaren tachtig en 
"''l~t·ntig, wordt op tweeërlei wijze verklaard. Herman Pleij noemt met name het 
I" uikbare karakter van dit passe-panout-tijdperk waarop een rijke verscheiden
I!,·~~ I aan eigentijdse vragen, verlangens, illusies en frustraties geprojecteerd kan 

,rdcn. Dit gebeurt vanuit een vrijblijvende nostalgische wensdroom over een 
''l'lpcrk van zuiver leven 'zonder het keurslijf van de moderne beschaving'. Het-
11'11 onrechte kenmerkend geachte- extreme en het anders-zijn van de middeleeu
•\'!'ll wu een belangrijke impuls daartoe vormen. Tegelijkertijd ziet Pleij een meer 
,,., in1zc neiging om de wortels van het eigen bestaan bloot te leggen. Middel
' ' 11 w s geachte braderieën, historische optochten en carnavalsvieringen zouden de 
ui,•JJI iteit van de eigen lokale gemeenschap versterken. 109 

h.·n dergelijke identiteitsverlenende functie wordt in 1996 van de hand gewezen 
·lo()r de Nijmeegse mediëvist P. Raedts. De brug die het grote publiek slaat tussen 
IH·i heden en de middeleeuwen bestaat volgens hem vooral uit pret, amusement en 
• ·.dJct isch genot. Daarbij worden niet alleen de scherpe kantjes van het vcrleden 
d ;•,cluald maar wordt bovendien een geweldige afstand geschapen tussen heden 
, '' verleden. Het feit dat het verleden sinds de Tweede Wereldoorlog in stukken 
1111 "!kaar is gevallen, brengt Raedts in verband met het verlies van perspectief op 
.k toekomst. De hiermee samenhangende onzekerheid over de functie van histo
'''" Iw resten heeft geleid tot een zijns inziens onhoudbare musealisering waarbij 
,Ij, .. ; wat oud is even belangrijk wordt gevonden. 110 

I J,· harste twee decennia zijn er meer algemene bespiegelingen over de omgang 
llH'I het verleden verschenen. 111 Daartoe behoort onder meer het werk van de 
1 "o11Îngse geschiedfilosoof F.R. Ankersmit. Hij omschrijft historisch besef in 
I'HH als een combinatie van enerzijds het besef van de historische veranderlijkheid 
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en anderzijds het streven om die veranderlijkheid binnen min of meer vaste kaders 
te organiseren. 11 2 Onder invloed van deze objectivering van het verleden zou de 
natuurlijke band met het verleden zijn doorbroken. Door de specialisatie van de 
steeds productievere geschiedwetenschap -zo weerklinkt hier de echo van Bou
man -verloopt de communicatie tussen de moderne mens en zijn verleden steeds 
moeizamer en wordt het historisch besef gefrustreerd. 

Hoewel Ankersmit het de taak van de historicus acht om zijn tijdgenoten be
wust te maken van het (verband tussen heden en) verleden, legt hij de schuld voor 
het verlies van het historisch besef niet alleen bij de geschiedwetenschap. Hij wijst 
op de wijdverbreide hadiecentrische overtuiging dat de mogelijkheden en gevaren 
van onze tijd geen pendant hebben in het verleden, terwijl techniek en rationaliteit 
veel oude tradities hebben verstoord. Evenals Brands merkt hij op dat het verle
den vooral wordt veroordeeld als een 'catalogus van alle politieke en sociale zon
den die wij in heden en toekomst zoveel mogelijk behoren te vermijden.' 

Toch lijkt Ankersmit niet al te somber over de historische cultuur. Het stelt hem 
namelijk gerust dat velen zich zorgen maken over het vermeende gebrek aan his
torisch besef. Bovendien sluit hij niet uit dat het slechts om een tijdelijk verschijn
sel gaat.113 In een latere publicatie wijst hij bijvoorbeeld op het vooral sinds de ja
ren zeventig fors toegenomen aantal herdenkingen als vorm van historisch besef. 
De populariteit daarvan is volgens hem gebaseerd op de voor velen direct herken
bare en toegankelijke, zij het vaak triviale, uitgangspunten waarmee het grote pu
bliek bij de beleving van vooral het plaatselijke of streekgebonden verleden wordt 
betrokken. 11 4 Op dit lokale niveau zou wel degelijk sprake zijn van een springle
vend historisch besef, gekenmerkt door een belangstelling voor details en een fas
cinatie voor het vreemde in een vertrouwde omgeving. 115 

De Rotterdamse historiograaf P. Blaas omschrijft historisch besef in 1988 niet 
alleen als interesse voor het verleden, maar ook als een gevoel van verbondenheid 
met het verleden. 116 Hij signaleert dat de huidige generatie onverschilliger omgaat 
met het verleden dan eerdere generaties. Voor de afname van het traditionele his
torisch besef sinds de jaren zestig- die schijnbaar losstaat van de toenemende we
tenschappelijke activiteit- voert Blaas drie redenen aan. De eerste verklaring is het 
verdwijnen van de humaniora-traditie in Europa. Dit doorgeven en telkens op
nieuw interpreteren van het klassieke gedachtengoed zorgde voorheen voor con
tinuïteit en houvast, vooral in tijden van modernisering. Een tweede verklaring 
schuilt in het wegvallen van het nationale kader waarbinnen de omgang met ge
schiedenis veelal plaatsvond en waaraan de zin van deze bezigheid werd ontleend. 
Een derde verklaring is dat het traditionele historische besef steunde op de afge
brokkelde zuilen waarbinnen geschiedenis fungeerde als essentiële boodschap. 

Inmiddels is er een wat onzeker en modieus hedendaags historisch besef ont
staan, waarin de ervaring van het vreemde verleden kenmerkend is. De historische 
belangstelling zou te vluchtig en te anecdotisch zijn 'om werkelijk diepgaand en 
blijvend ons bestaan te beïnvloeden, laat staan enige richting te geven.' De onwil 
of het onvermogen zich te verplaatsen in vroeger tijden leidt tot een ironiserende, 
folkloristische interesse. Deze vervreemding van het verleden zou na verloop van 
tijd echter de mogelijkheid kunnen scheppen tot afstandelijke herinterpretatie die 
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dt" vcrmeende vcrabsolutering van de eigen tijd kan doorbreken. Een tweede ken
JJJ<'rk is een toegenomen en wijdvcrbreide belangstelling voor onbekende, anonie
lllt' en alledaagse personen uit het verleden. Een derde kenmerk van hedendaags 
historisch besef is het bewustzijn dat er meerdere visies op het vcrleden bestaan en 
d.1t er geen vaststaand beeld van het vcrleden mogelijk is. Bij gebrek aan cmpiri
.,, he gegevens moet Blaas overigens het antwoord schuldig blijven op de door 
lll'm opgeworpen vraag in hocverre deze karakteristieken terug te vinden zijn bui
~t·n de groep van beroepshistorici. 117 

I 11 1994 merkt H.W. vonder Dunk niet ten onrechte op dat wanneer het onder
werp historisch besef ter sprake komt, het vaak aan definities ontbreekt. Zelf be
•,, houwt hij het als een (tijdsgebonden) besef van de afstand en van het unieke van 
<Til tijd en constellatie. Daarbij gaat het niet zozeer om feitenkennis maar om het 
1111.icht dat het vcrleden door alle veranderingen en innovaties heen als vitale 
l'-1 acht in het heden doorwerkt. Door de grote waardering van vernieuwing in de 
lwdcndaagse westerse cultuur en de snelle technologische en maatschappelijke 
\'J'ianderingen zou men echter niets meer weten aan te vangen met historisch be
.,,·J. I Iet geschiedbewustzijn is bovendien aangetast doordat historici nationale 
lll\'thcn hebben ontmaskerd en zo het met historisch besef samenhangende natio
JLdc bewustzijn vcrzwakt hebben. Aan deze reeds door andere auteurs aangestip-
1<· elementen voegt Von der Dunk een zijns inziens opvallend en samenbindend 
<ll'mcnt van het Nederlandse historisch besef toe: de taaiheid waarmee eigen leed 
11i1 het verleden wordt gecultiveerd en schuldgevoelens worden verdrongen. 118 

li.F.J.M. van den Eerenbeemt signaleert in 1995 eveneens 'a-historische genera
lws' die na de Tweede Wereldoorlog zijn opgegroeid. Als reactie op de afnemende 
J,cLJngstelling voor grand narratives uit het nationale en Europese verleden, zou 
,·clner vanuit een behoefte aan identiteit de belangstelling voor lokale en rcgiona-
1,· 1;cschiedenis en voor genealogie groeien. Deze belangstelling 'voor het kleine, 
1,,.1 eigene en het afwijkende zal de samenleving een stuk vredelievender maken', 
.,telt Van den Eerenbeemt idealistisch; individualisering en gemeenschapszin zou
d~"n zo een nieuwe vorm krijgen. 119 Betrokkenheid met het verleden op sub-na
lil liJaal niveau, appellerend aan de behoefte tot identificatie, wordt ook waargeno
IJ!t'll door de socioloog J.A.A. van Doorn. Hij acht het zelfs een misverstand 'te 
JJH'IIcn dat het historisch besef in kracht is afgcnomcn.' 120 Toch is hij van mening 
,1.11 de neiging van mensen om zich als reactie op de voortdurende cultuurvernie
lll',ing te omringen met objecten die de draad met hun vcrleden symboliseren meer 
1 .u1 doen heeft met vcrstrooiing dan met een emotionele behoefte. 121 

I )c hier opduikende muscaliscringsopvatting, die berust op Lübbes denkbeel
,!t·JJ, is in Nederland geïntroduceerd door J. Vacssen. Hij signaleert een groei van 
lwt aantal Nederlandse musea, de opkomst van nieuwe museale initiatieven zoals 
j,,·;ockerscentra en ecomusea en een tendens om hedendaagse voorwerpen te ver-
.IIIH\Icn. Vacssen benadrukt dat de oude objecten waarmee wij ons in toenemen

, I<· mate omringen hun oorspronkelijke functie, context en betekenis kwijt zijn en 
11 ijhlijvcnde souvenirs zijn geworden. Ook de museale presentatie van deze on

jkc en ongelijktijdige objecten in een sfeer van principiële gelijkwaardigheid 
, Ir.Ligt bij aan een zekere vrijblijvendheid. Dit leidt ertoe dat we weliswaar goed 
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geïnformeerd worden, maar dat we niet meer echt betrokken zijn bij wat er in mu
sea wordt tentoongesteld. Om dit te doorbreken, pleit hij voor een bezinning op 
de waarde, zin en betekenis van het cultureel erfgoed. 122 

Het grootschalige museumbezoek en het behoud van objecten worden door 
Dos Elshout beschouwd als een weerspiegeling van het zoeken naar identiteit. Hij 
benadrukt echter dat de in de jaren zeventig en tachtig sterk toegenomen museaJi
sering van de Nederlandse cultuur ook te maken heeft met de toename van vrije 
tijd, de stijging van inkomens, het toenemende opleidingsniveau van de bevolking 
en de marketing van musea. Daarnaast speelt ook de behoefte aan sensatie een rol, 
wat op gespannen voet staat met Lübbes opvattingen over de behoefte de kloof 
tussen heden en verleden te overbruggen. 123 Socioloog J os de Haan acht Lübbes 
stellingen onvoldoende gespecificeerd en wijst terecht op het ontbreken van on
derzoek naar vroegere periodes. Ook het veronderstelde vermogen om verande
ringen te verwerken is moeilijk te meten. 124 De Haan stelt nuchter dat musealise
ring slechts één van de vele gezichten van de huidige levensstijl is . 'Gerichtheid op 
het hier en nu, geen raad weten met tradities en een rusteloze jacht op nieuwe im
pulsen lijken er evenzeer toe te horen.' 125 De aantrekkingskracht van musea en 
monumenten plaatst hij binnen de sterke groei van toeristische en recreatieve at
tracties. Dit weerhoudt hem er niet van te beweren dat het aldaar bezichtigde erf
goed 'dikwijls een blijvende indruk achter[laat]', maar bewijzen kan hij dit niet.126 

Daarmee blijft de betekenis van musealisering in het ongewisse. 
Meer duidelijkheid over de moderne historische cultuur verschaft de driedeling 

van de historische herinnering van E. Jonker. Hij onderscheidt allereerst een 
krachtige en directe historische herinnering, bijna tastbaar en sterk persoonsge
bonden maar beperkt en niet bewust aanstuurbaar. Ten tweede is er het meer be
wuste alledaags historisch besef, gericht op identiteitsvorming van individuen en 
groepen. Het gaat hier om een bewust oproepbaar en collectief proces dat een be
sef van tijdsverloop kent. Met dit diffuse besef, opgebouwd uit zeer uiteenlopen
de informatie, wordt een zinvolle en doelgerichte orde aangebracht in het bestaan. 
Ten derde is er de historische herinnering als cultuurgoed; een groepsactiviteit 
waarbij het historisch wereldbeeld als identiteitsverschaffend oriëntatiepunt is 
vastgelegd in tradities, verhalen, bouwwerken en kunstobjecten. Hierbij worden 
heden, verleden en toekomst in één begrijpelijk en zinvol chronologisch raam
werk gevat. 127 

Anders dan onder meer Nora gelooftJonker niet in een functieverlies van de ge
schiedbeoefening in brede zin vanaf de negentiende eeuw. Hij wijst op een grote 
historische belangstelling die verklaard kan worden als compensatie voor de ra
tionalisering van de moderne samenleving en een daarmee samenhangende be
hoefte aan continuïteit. Op cultureel terrein constateert hij een toenemende be
hoefte aan historisch houvast, blijkend uit de vele en allesomvattende exposities 
en de hedendaagse 'herdenkingsgekte'. 

Door hun veroordeling van de hedendaagse belangstelling voor het verleden -
die gezien wordt als oppervlakkig, escapistisch en hodiecentrisch- ontzeggen his
torici anderen het recht op een eigen historische beleving door hun professionele 
normen te verabsoluteren. Jonker wijst er terecht op dat enig relativeringsvermo-
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\',t'll gepast is. De historische cultuur kent meer dan alleen een wetenschappelijk 
•n vcau; het verleden voor:.Giet ook nog in fundamentele politieke, culturele en 
•·motionele behoeften. Jonker onderstreept in aanvulling op Rüsen het bestaans
I <'~ ht van emotionele beleving binnen de geschiedbeoefening. Wetenschappelijke 
1 lllii.Îchtigheid moet deelname aan het openbare politieke en culturele leven niet 
! wIe mmeren. 128 

In het verlengde hiervan benadrukt Willem Frijhoff dat historici er niet zijn' om 
te p;ls en te onpas op de noodzaak van historisch besef te wijzen of over het gebrek 
d.LJraan te jeremiëren' maar dat ze een sociale taak hebben om vorm te geven aan 
de herinnering van het verleden. Deze moet betekenisvol, oproepbaar en beheers
kw· zijn. Geschiedenis zou wel meer moeten zijn dan alleen maar tijdverdrijf; het 
dient vooral een steunpunt te zijn van de collectieve herinnering. Frijhoff wijst er 
1 ~p dat alleen door actieve toeëigening van en identificatie met het verleden waar
I 1 H' ook een verschijnsel als nostalgie behoort- de geschiedenis tot een ankerplaats 
1, >or een collectieve identiteit kan uitgroeien. Zonder toeëigening slaat de histori
'·' he vergetelheid snel toe. 129 

I )cze aanzetten om de hedendaagse verschijningsvormen van de historische cul
llltlr serieus te nemen zijn een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Zoals veel andere 
111 Nederland gedane uitspraken over deze cultuur zijn ze niet los te zien van bui
~<·tdandse discussies. Bij alle verscheidenheid is de gemeenschappelijke noemer in 
'Ik geval een besef dat de huidige historische cultuur ingrijpend afwijkt van wat 
veil rouwd leek. 

Conclusie 

À.111 uiteenlopende uitgangspunten voor de bestudering van (aspecten van) de he
l klJdaagse historische cultuur, zo leert dit hoofdstuk, ontbreekt het geenszins. 
Vnschillen in cultuur, in politieke stellingname, in wetenschappelijke discipline 
1ït in opvattingen over de taak en reikwijdte van de geschiedwetenschap leiden tot 
/en verschillende invalshoeken en zwaartepunten. De gebruikte terminologie is 
.d l'Ven divers. Van eenheid in terminologie is nauwelijks sprake. Allerhande sy
ll<>lliemen van verschijnselen die hier gevat worden onder de noemer historische 
, 1dt uur worden vaak allesbehalve nauwkeurig omschreven. Veel auteurs geven er 
'Ie- voorkeur aan vrijelijk gebruik te maken van de beschikbare synoniemen, zon
I In het bestudeerde terrein af te bakenen en de eigen uitgangspunten te explicite-
1<'11. 

()ver het perspectief van waaruit de historische cultuur geobserveerd wordt, be
',1 .1;1! evenmin overeenstemming. De weinig vruchtbare didactische benaderingen 
·.tellen onmiskenbaar het individu centraal. Een zo duidelijk uitgangspunt is in 
veelmindere mate aanwezig bij de andere benaderingswijzen. Bij nostalgie en bij 
!',<'schiedeniscultuur wordt erkend dat er zowel een collectieve als individuele in
I 1Jiling bestaan, die elkaar bovendien kunnen beïnvloeden en ook moeilijk van 
,·Jbar te scheiden zijn. De erfgoed- en musealiseringsbenaderingen zijn daarente
l',t'l1 veel sterker op collectiviteiten gericht. Dat geldt eveneens voor de herinne-
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ringsbenadering, al wordt daarin wel degelijk ruimte gelaten voor een persoonlijk 
herinneringskader. Aangezien de combinatie van een individuele en collectieve in
valshoek het meeste recht doet aan de veelzijdigheid van de eigentijdse historische 
cultuur, zal het uitgangspunt dat historische cultuur verwijst naar de relatie van 
zowel individuen als groepen met het persoonlijke en meer algemene verleden in 
deze studie gehandhaafd worden. 

De wijze waarop historische cultuur benaderd wordt, is vaak niet los te zien van 
de vermeende functies of doelen van deze cultuur. De kernbegrippen in dit ver
band zijn identiteit, oriëntatie en continuïteit. De omgang met het verleden krijgt 
vaak een belangrijke rol toegedicht in het funderen, legitimeren en bevestigen van 
identiteit. De identiteit van personen en groepen- of die nu geformuleerd wordt 
op nationaal, regionaal, lokaal of fami lieniveau - wordt inderdaad voor een be
langrijk deel gebaseerd op het beeld dat zij hebben van hun eigenschappen en ac
tiviteiten in het verleden. Dat betekent echter niet dat elke uiting van belangstel
ling voor het verleden bijdraagt aan de identiteitsvorming. Het betekent evenmin 
dat alleen die vormen van historische belangstelling die daar wel aan zouden bij
dragen tot de historische cultuur gerekend kunnen worden. 

Het valt niet te ontkennen dat de hedendaagse historische cultuur ook tal van 
uitingen omvat die als vrijblijvend omschreven kunnen worden en die niet we
zenlijk bijdragen aan de persoonlijke of collectieve identiteitsvorming. Dergelij
ke uitingen dienen niet vanwege hun afwijkende aard buiten beschouwing gela
ten te worden. De frequente accentuering van de identiteitsvorming reduceert de 
veelvormige hedendaagse omgang met historische beelden en goederen tot een 
karikatuur en doet tekort aan de behoefte aan schoonheid, ontspanning en varia
tie. 

Ook een tweede kernbegrip, oriëntatie, wordt vaak te zeer als een dwingende 
voorwaarde beschouwd om te mogen worden toegelaten tot het walhalla van de 
door professionele historici gesanctioneerde historische cultuur. Hierbij gaat het 
om een oriënterend vermogen in zowel de tijd als in de samenleving dat wordt 
toegekend aan het bezit en het gebruik van een zekere historische kennis. Dit ver
mogen wordt door velen exclusief voorbehouden aan kennis die betrekking heeft 
op gerenommeerde collectiviteiten als de Nederlandse natie of de westerse cul
tuur. Met name Merriman heeft echter overtuigend aangetoond dat individuen 
zich ook plegen te oriënteren op een veel kleinschaliger niveau van het lokale en 
persoonlijke verleden. Dat vormt een belangrijke aanvulling van het inzicht in de 
oriënterende rol van de historische cultuur. Daarnaast dient echter ook beseft te 
worden dat belangstelling voor het verleden lang niet altijd een oriënterende func
tie vervult. Dat er voor dit laatste gegeven weinig aandacht bestaat, kan vermoe
delijk eveneens verklaard worden uit de hoge, veelal impliciete maatstaven die 
worden aangelegd wanneer gesproken wordt over historische cultuur. 

Continuïteit, het derde kernbegrip, heeft zowel betrekking op de band tussen 
heden en verleden als op de band tussen heden en toekomst. Een belangrijke func
tie van de historische cultuur zou bestaan uit het vormgeven aan een besef van 
continuïteit. Niettemin leggen de geraadpleegde studies die zicht proberen te bie-
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.\cn op de naoorlogse omgang met het verleden bovenal nadruk op een door velen 
!'/·deeld besef van discontinuïteit. Juist dit gevoel van discontinuïteit heeft geleid 
1 • >t een nieuwe historische cultuur. 

Modernisering en geschiedenis 

Vrij algemeen komen geschiedtheoretici tot de conclusie dat de wijze waarop in
dividuen en groepen in de westerse samenleving met het verleden omgaan aan
ltlcrkelijk verschilt van de manier waarop deze relatie in eerdere tijdperken en sa
l!ti'Jllevingen vorm kreeg. Regelmatig worden termen als 'kloof' en 'breuk' 

'ruikt. Nostalgie is volgens deskundigen een reactie op de breuk met het verle
,lm die in de jaren zestig heftig gevoeld wordt. Musealisering, een ander ver-

hijnsel, wordt niet alleen gekoppeld aan modernisering maar lijkt vooral ook 
lwstemd om de ontstane kloof tussen vooruitgang en traditie te overbruggen. Sa
lilltcl spreekt over een 'historicist turn' in de jaren zestig als reactie op de moder
ni·,ning en verdwijning van de vertrouwde wereld. Lowenthal maakt overduide
lql\ dat heden en verleden te veel verschillen, terwijl Nora spreekt over een heuse 
l>lt'llk. 

I )c oorzaak van deze kloof is tweeledig. Allereerst kan gewezen worden op 
lll.Lttschappelijke ontwikkelingen in grofweg de laatste twee eeuwen die worden 
dinengevat onder de noemer 'modernisering'. Deze door diverse auteurs aange
·''1*~ modernisering duidt op een kluwen van nauw verweven maar soms para
,lm;;lle verschijnselen en transformatieprocessen. Het heeft niet alleen betrekking 
"I' industrialisering en verstedelijking maar ook op terreinverlies van voorheen 
1" ht inggevende en betekenisverlenende religie en op rationalisering van denken 
, 11 ILmdelen. Tevens verwijst het naar differentiatie van activiteiten en functies, 
o.1.1r democratisering en naar individualisering: de toenemende waardering voor 
.j,. individuele autonomie door het verslappen van banden met de - steeds ab
.1, .1ctere en meer anonieme- collectiviteit in de directe omgeving en de eigen in
' 1dling van voorheen gemeenschappelijke waarden, normen en identiteit130• 

Vcrschillende van deze ontwikkelingen hebben invloed uitgeoefend op de his-
1' n ische cultuur. Eén specifiek onderdeel van de modernisering verdient echter af
., •ndcrlijke vermelding als (tweede) oorzaak voor de genoemde kloof, namelijk 
IH·t ontstaan en de groei van de professionele geschiedwetenschap. De Duitse his-
1 "rints Reinhart Koselleck heeft er terecht op gewezen dat de opkomst van deze 
wl'tcnschap vanaf de negentiende eeuw sterk heeft bijgedragen aan de versprei
' 11111~ van het reeds aan het einde van de achttiende eeuw ontstane denkbeeld dat 
' Ik tijdperk uniek is en dat het heden ingrijpend verschilt van het verleden. Dit be

··1 van de uniciteit van historische ontwikkelingen drong niet onmiddelijk door 
'' >1 een breed publiek, maar heeft op termijn wel bijgedragen aan het verzwakken 
'.111 de opvatting dat geschiedenis vooral leerzame, sterk veralgemeniseerde voor
lw('ldcn levert. Daarvoor verschillen de omstandigheden tussen heden en verleden 
llttllters teveel. 

Beide genoemde ontwikkelingen overstijgen de periode die in deze studie een
'' .~.d staat. De breuk tussen heden en verleden die als gevolg hiervan steeds mani-
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fester werd, lijkt echter verscherpt tot uiting te zijn gekomen in de tweede helft 
van de twintigste eeuw. Hoewel diverse auteurs het antwoord schuldig blijven op 
de vraag om de door hen gesignaleerde ontwikkelingen nauwkeuriger te dateren, 
bestaat er een zekere consensus dat de breuk tussen heden en verleden omstreeks 
de jaren zestig van de twintigste eeuw het sterkst gevoeld wordt. Het besef van 
discontinuïteit dat hiervan het gevolg is, heeft volgens veel auteurs geleid tot een 
duidelijke verandering in de omgang met het verleden. 

De breuk die als gevolg van beide ontwikkelingen wordt ervaren tussen heden 
en verleden heeft niet alleen het besef van continuïteit onder druk gezet, maar 
heeft tevens de mogelijkheid tot oriëntatie veranderd doordat lessen uit het verle
den minder zeggingskracht kregen. Het gesignaleerde gebrek aan continuïteit is 
eigenlijk een synoniem voor de waargenomen breuk. Aangezien er waarde wordt 
gehecht aan een zeker verband tussen heden, verleden en toekomst is het begrij 
pelijk dat getracht wordt deze breuk te overbruggen. Dat gebeurt door houvast te 
zoeken. Het aan vele veranderingen onderhevige bestaan zoekt dat houvast logi
scherwijze in wat vertrouwd is en derhalve voortkomt uit het verleden. Daarmee 
wordt tevens enige overzichtelijkheid gecreëerd, aangezien het verleden als afge
rond wordt beschouwd. Nostalgie en musealisering zijn verschijnselen waarin een 
dergelijke vertrouwdheid gecreëerd kan worden door nieuwe, doorgaans positie
ve betekenissen toe te kennen aan historische gebeurtenissen of objecten. Deze in
terpretaties zijn tegelijkertijd een middel waarmee groepen en individuen zich 
kunnen oriënteren in heden én verleden. Dit verklaart het ogenschijnlijk tegen
strijdige verschijnsel dat uitgerekend de huidige op vernieuwing gerichte maat
schappij zoveel belangstelling voor het verleden vertoont. 

Meer dan functioneel 

De behoefte aan continuïteit is, evenals de neiging tot oriëntatie, vaak geen be
wuste overweging. Dat bemoeilijkt het soms om de aanwezigheid van dergelijke 
factoren overtuigend aan te tonen, zelfs in didactisch georiënteerde onderzoeken 
waarbij getracht wordt de psychologische overwegingen van afzonderlijke indivi
duen gedetailleerd in kaart te brengen. Toch dient de vraag te worden opgeworpen 
of ook de behoefte aan continuïteit altijd aanwezig is in de omgang met het verle
den. Is de hedendaagse historische cultuur, bewust of onbewust, wel steeds zo 
functioneel? Biedt elke omgang met het verleden houvast en compensatie? En 
wordt dat door iedereen gezocht? Dat lijkt lang niet altijd het geval te zijn zoals 
verschillende uitingen van deze cultuur aannemelijk maken. Een Nederlander die 
in Noorwegen een folkloristisch feest bijwoont of in Colombia een tentoonstel
ling bezoekt over het pre-koloniale verleden, kan dit slechts op indirecte wijze in 
verband brengen met zijn leefwereld en het daarmee verwant geachte verleden. 
Van oriëntatie is in dergelijke gevallen doorgaans even weinig sprake als van het 
ervaren van continuïteit, terwijl van een bijdrage aan de vorming en bevestiging 
van de eigen identiteit veelal evenmin sprake zal zijn. 

Historische cultuur is niet altijd functioneel of doelgericht. Het kan ook niet al
tijd als bewuste activiteit of als bewust proces worden beschouwd; daarmee zou 
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lwt hcgrip historische cultuur tekort worden gedaan. Het spreekt daarom vanzelf 
.Ltt historische cultuur evenmin altijd of uitsluitend betrekking heeft op (het bij
l>~ <'tJgcn van) historische kennis. Historische cultuur vcreist weliswaar enige ken
'''" op z'n minst de notie dat er verschil bestaat tussen heden en verleden- maar 
lll'<'ft evenzeer betrekking op de manier waarop de eigentijdse belangstelling voor 
lwt vcrleden vorm krijgt en op de achtergronden waaruit de geschiedbeleving 
''" 1rtkomt. Dit uitgangspunt heeft in verschillende theorieën ondersteuning ge-
<ltJden. Dat betekent dat historische cultuur in deze studie weliswaar als mede af

lwdudijk wordt gezien van de op zeer diverse wijze verworven kennis van de be
tJ<Ikkcnen over het verleden, maar evenzeer als een gevolg van hun belangstelling 
•' •llr het verleden en van hun opvattingen over de hedendaagse betekenis van het 
',·,leden. 

! lo.c eigentijdse historische cultuur draagt een aantal kenmerken. Allereerst valt 
wijzen op een verbreding van de historische cultuur doordat tal van voorheen 
· nig belichte aspecten van het verleden, inclusief triviaal geachte onderwerpen, 

1 h.11lS de aandacht krijgen. Of die veelvormigheid van het verleden die naar voren 
knml in de hedendaagse historische cultuur een teken is van vrijblijvendheid of 

,·11 s van richtingloosheid, zoals door sommigen wordt verondersteld, zal in de 
'· '>lv,cmle hoofdstukken moeten blijken. 

I lc toenemende pluriformiteit van de geschiedenis wordt voorts vcrsterkt door 
.L {!l'rjonging van de historische cultuur, waarmee gedoeld wordt op de toene
" '"nde aandacht voor het steeds recentere verleden. Een ander belangrijk kenmerk 

"" uit het afnemende belang van het nationale referentiekader voortvloeiende 
, h.tt~!verkleining- wellicht dient expliciet gesproken te worden van individuali
' 1 111g -van het kader waarin de omgang met het verleden plaatsvindt. Het zijn 
'" 1r;d deze kenmerken die sommige auteurs ertoe brengen om van een meer de-

lil! "·r;1tÎsche historische cultuur te spreken. 
I l.urnaast wordt de hedendaagse omgang met het verleden gekenmerkt door vi

!f,disen:ng en materialisering van de geschiedenis die onder meer vorm krijgen in 
,!, ·;tcrke behoefte aan beelden om de geschiedenis te illustreren en in de populari
t• 11 v;ln het behoud van oude objecten, die een bijzondere status als historisch erf-

"'' I krijgen. Deze materialisering- die de door Lowenthal gesignaleerde belang
ll'iling voor het ontastbare geenszins uitsluit, zoals de grote belangstelling voor 

l('alogie illustreert- kan juist in combinatie met de visualisering van de histori
, Iw cultuur leiden tot de idee van directe toegankelijkheid van het verleden. 
llii de tegenwoordig gangbare opvatting dat het verleden tot leven gebracht kan 
mlcn door een ietwat creatieve benadering van het culturele erfgoed ontbreekt 

!,, 1 !Jcscf dat het in de omgang met het verleden altijd gaat om een hedendaagse in
,J!Iitq~, een interpretatie van de geschiedenis. In onvoldoende mate lijken belang
! ··ll<'tlden te beseffen dat het bij het vormgeven van onze historische interesse gaat 

"'''!Til beeld, een selectieve representatie van het verleden, en niet om het verle-
' \. 11 ;.elf. Dat bij die selectie juist veelal de positieve facetten van het verleden wor
,l,,llll·licht, zoals Kammen en Lowenthal benadrukken, is niet onbegrijpelijk. Wel 
'. llt't de vraag in hoeverre dit vertekenende verschijnsel van eenzijdige selectiviteit 
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sterker optreedt in de moderne historische cultuur. In samenhang daarmee kan 
bovendien de vraag worden gesteld welke rol de vooral in de erfgoed-benadering 
waargenomen commercialisering hier vervult. 

Al deze kernbegrippen van de hedendaagse historische cultuur krij gen vorm in 
een ingewikkeld krachtenveld . De wij ze waarop de alledaagse histori sche cultuur 
vorm krij gt kan immers verschillen van indi vidu tot individu en van groep tot 
groep. Factoren als leeftijd , geslacht, opleidingsniveau, werkzaamheden, vrij e
tijdsbesteding, historische belangs telling in het ouderlijk milieu en toekomstver
wachtingen spelen een rol. O ok grootschalige maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals de stij ging van het welvaartspeil, de uitbreiding van de vrij e tijd en wellicht 
ook de vergrij zing zijn van invloed op de historische cultuur. 

D e toename van het aantal gespecialiseerd e instellingen dat zich over het verle
den ontfermt, is vermoedelijk eveneens van invloed op de historische cultuur. 
Juist de ontwikkeling van musea en van de professionele geschiedwetenschap 
heeft het verleden in zekere zin van zijn ve rtrouwde maatschappelijke positie be
roofd, en dat heeft een uitwerking gehad op de vertrouwdheid met en de zeg
gingskracht van dat verleden. Voorts is de toename aan informatie (teksten, maar 
ook beelden, onder invloed van het groeiend aantal media) van invloed op de his
torische cultuur. 

H et mag duidelijk zijn dat de wij ze waarop de alledaagse historische cultuur 
vorm krij gt een complexe aangelegenheid is. Dat geheel van factoren kan alleen in
zichtelijk worden gemaakt door een empirische beschrijving van de historische 
cultuur waardoor deze theoretische inzichten handen en voeten krij gen. 
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De 'officiële' historische cultuur 

Inleiding 

I )c grote waarde die de naoorlogse samenleving hecht aan alles wat als nieuw en 
,·igcntijds wordt beschouwd, plaatst het verleden in de schaduw. Voortdurend 
1 ndringen nieuwe ontwikkelingen het vcrleden naar een minder van7elfsprcken
,j,. plaats. Wat als oud of verouderd geldt, wordt daarmee echter niet automatisch 

ergeten of vernietigd. De samenleving draagt het verleden mee, de sporen ervan 
i tJil niet uitgewist. Niet alleen hebben de materiële en immateriële sporen uitecn
l"pcnde vormen, ook de wijze waarop wordt omgegaan met dit verleden varieert. 
I>.- geschiedenis heeft zoveel sporen nagelaten dat het onmogelijkis-zo niet on
wt·ttselijk- om het gehele erfgoed uitsluitend toe te vertrouwen aan professionele 
ht•;torici. Hoewel deze beroepsgroep zich bezighoudt met een breed spectrum aan 
1"-;torische facetten, zijn er deelgebieden van de historische cultuur die zich geheel 
.,j gedeeltelijk aan hun invloed en aandacht onttrekken. 

( )m een beeld te kunnen vormen van de uiteenlopende deelgebieden van de na
'"'rlogse historische cultuur in Nederland buiten de academische geschiedwcten
" l1.tp, wordt in de eerstvolgende twee hoofdstukken een panorama getoond van 
,j,. voornaamste maatschappelijke terreinen waarop dergelijke activiteiten worden 
i >!ll plooid. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de ontwikkelin
r.nt in het geschiedenisondcrwijs, de monumentenzorg en de (historische) musea. 
I I ,·t is niet mogelijk om een waterdichte scheiding aan te brengen tussen deze sec
I nn·n van de historische cultuur en de vrijetijdssectoren die in het volgende 
J,,ddstuk behandeld zullen worden. De hier behandelde onderwerpen ondcr
Viljs, monumentenzorg en musea hebben echter gcmeen dat ze een min of meer 
dI iciële vertolking van het vcrleden bieden. Dat wordt verklaard door de betrok

L, Jthcid van professioneel geschoolde vaklieden met een zekere historische vor-
'"Îtt)', (waardoor de invloed van historici hier sterker dan elders is doorgedrongen) 
• 11 ,!oor de onmiskenbare bemoeienis van de overheid die op deze terreinen meer 

eens verder reikt dan het vcrstrekken van financiële middelen. In andere dcel
>icden van de alledaagse historische cultuur is de rol van overheid en historici 

i 1," > rf;aans veel beperkter. 

1 Onderwijs 

•or veel Nederlanders vormt het geschiedenisonderwijs de meest uitvoerige 
L ,,,,,tismaking met een wisselende canon aan historische beelden. Het grote belang 
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van deze informatieverstrekking valt af te leiden uit gegevens over de onderwijs
deelname en het scholingspei l van de Nederlandse bevolking. De deelname aan 
het lager onderwijs is sinds de afkondiging van de leerplichtwet aan het begin van 
de twintigste eeuw een algemeen verschijnsel. In het middelbaar onderwijs ligt dat 
rond 1950 heel anders: slechts 9% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar volgt op dat 
moment een middelbare onderwijsopleiding. De deelname aan het middelbaar 
onderwijs neemt echter snel toe waardoor circa 40% van de 30-jarigen zich in 
1970 tot middelbaar of hoger niveau heeft opgewerkt. In 1994 heeft inmiddels 
84% van de bevolking tussen de 15 en 64 jaar ten minste een middelbare school
opleiding. 1 

Op welke wijze is de meerderheid van de bevolking in de decennia na de Twee
de Wereldoorlog in zowel lager als middelbaar onderwijs in contact gekomen met 
geschiedenis? Om hierop een antwoord te krijgen, wordt in deze paragraaf inge
gaan op de doelstellingen en stofomschrijvingen van het geschiedenisonderwijs in 
zowel het lager als middelbaar onderwijs. Daarbij ligt de nadruk meer op de on
derwijspraktijk dan op uiteenzettingen van niet-verwezenlijkte plannen. Het be
roeps- en het hoger onderwijs blijven grotendeels buiten beschouwing, evenals de 
behandeling van specifiek bijbelse geschiedenis en literatu urgeschiedenis in res
pectievelijk het godsdienst- en talen onderricht. De veelal met geschiedenis in ver
band gebrachte vakken staatsinrichting en maatschappijleer vervullen in deze pa
ragraaf slechts een kleine bijrol. 

Lager onderwijs 

De eerste algemene onderwijswet uit 1806 beperkt het aantal verplichte school
vakken in het lager onderwijs tot het minimum van lezen, schrijven en rekenen, 
maar biedt de mogeli jkheid om geschiedenis desgewenst aan het lesrooster toe te 
voegen. In 1857 wordt geschiedenis alsnog een wettelijk verp licht vak voor de la
gere school. Een wetsherziening uit 1878 maakt vervolgens onderscheid tussen al
gemene en vaderlandse geschiedenis; het eerste wordt facultatief, het laatste ver
plicht. Deze verplichting wordt in het tweede decennium van de twintigste eeuw 
bovendien nog uitgebreid met enige kennis van de staatsinrichting. In het naoor
logse Nederland vormt staatsinrichting slechts een klein onderdeel van het ge
schiedenisonderwijs, dat in de regel is toebedeeld met twee lesuren per week (in 
totaal 90 minuten) in de klassen 4, 5 en 6. Deze bepalingen blijven van kracht tot 
in 1985 een nieuwe Wet op het Basisonderwijs wordt ingevoerd . I-Iierin wordt af
scheid genomen van het beperkende begrip vaderlandse geschiedenis; het- nog al
tijd verplichte- vak wordt voortaan weer eenvoudigweg aangeduid als geschiede
nis.2 

Bij de invoering van vaderlandse geschiedenis in de negentiende eeuw, staat als 
doelstelling centraal dat 'de leerling de grote daden van het voorgeslacht leert ken
nen door welks volharding onder leiding van Oranje ons onafhankeli jk bes taan 
werd gegrondvest'. 3 De nadruk ligt in de geschiedenislessen dan ook sterk op po
litieke en staatkundige geschiedenis. 

Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw wordt het doel van het geschiede-
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"'·;onderwijs omschreven als het opwekken van belangstelling voor en het bij-
1•1 cn!~en van kennis over de geschiedenis van het Nederlandse volk, inclusief 'de 
lwtckenis van zijn grote figuren'. Het gaat om kennis van de ontwikkeling van 
111.utschappelijkc en politieke situaties, van Nederlands internationale positie en 
v.111 de staatsinrichting. Een belangrijke rol van het geschiedenisonderwijs is ook 
hl'l <lankwekcn van die oudvaderlandse deugden die ons volk in het vcrleden 

!',1 oot hebben gemaakt' bestaande uit zedelijk bewustzijn, sociale zin en nationaal 
I'·'· voel. Daarbij hoort waardering voor onze democratische vrijheden en rechten, 
vcrsterking van het plichtsgevoel, eerbied voor de nationale monumenten en sym-
1 •uien en trouw aan het Huis van Oranje. Ook het belang van de christelijke ge
j, •nfsovertuiging wordt onderstreept. Als secundair doel is het onderwijs voorts 

1·tricht op het in werking stellen van het verstand, de fantasie, het geheugen, het 
i:cvoel en de wil.4 

I )c verschillende bevolkingsgroepen leggen andere accenten in hun terugblik op 
l~<·t verleden. In de behandeling van de rolverdeling tussen mannen en vrouwen of 
.Ie sociale gelaagdheid lopen de schoolbockjes daarentegen nauwelijks uiteen na 
I 'H '). Duidelijke verschillen springen wel in het oog bij de behandeling van reli
i'.ll'IIZC onderwerpen in de geschiedenismethoden voor scholen van diverse le
,,·nsbeschouwclijkc overtuiging. In het protestants-christelijk onderwijs wordt 
1111 vocrig ingegaan op de reformatie, het rooms-katholiek onderwijs legt de na
druk op middeleeuwse evangeliepredikers, terwijl 'neutrale' schoolboekjes de 
lllt'I'Stc aandacht aan de kruistochten geven.5 

( ;eschiedenis wordt in het onderwijs aangegrepen als een rechtvaardiging voor 
IJ•'! heden. Uit de doelstellingen wordt duidelijk dat het om veel meer ging dan al
lcl'n kennis van het verleden; heden en verleden zijn nauw verweven in deze doel
' nnschrijvingen. Kwalijke zaken zoals het Nederlandse aandeel in de slavenhandel 
"' koloniale excessen komen daarbij lange tijd nauwelijks aan bod.6 Evenals het 
~o1rdrijkskunde-onderwijs ondersteunt het geschiedenisonderwijs bovendien tot 
n·kcr ver in de jaren zestig opvattingen over de vermeende westerse superioriteit 
, 11 de vooruitgangsideologie.7 

llalverwege de jaren zestig bepleit G. de Jong, auteur van de veelgebruikte in
!,·iding Kind, school en geschiedenis, een bezinning op de rol van de geschiedenis
I,·,, voor de persoonlijke vorming en ontplooiing van het kind en voor zijn zicht op 
,J,. hem omringende wereld. Kerndoel van het onderwijs moet zijn dat het kind 
• "~~~krijgt voor de historische dimensie van het menselijk bestaan. De school dient 
, Ir· ontwikkeling van het tijdsbegrip en het 'historisch besef' te stimuleren. Het 
•.lllhieden van aantrekkelijke, persoonsgecentreerde verhalen, het gebruik van il
lw,t ra ties zoals dia's, film( stroken) en wandplaten, en het maken van excursies 
ILt.tr musea of oudheidkamers worden voorgesteld als belangrijke hulpmiddelen. 
ll<'l onderwijs moet bijdragen aan de ontwikkeling van het historisch bewustzijn 
do; voorbereiding op het begrijpen van geschiedenis. Dat vereist mensenkennis, 
,nJcving en materiaalbeheersing van het lagere schoolkind.8 

I Joewel in de jaren zestig steeds duidelijker wordt dat kinderen zich vooral in
invsseren voor de wijze waarop mensen vroeger leefden, hoe zij zich kleedden, 
w.11 1.ij aten en hoe kinderen vroeger leefden, blijft het lesprogramma de nadruk 
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leggen op politieke en militaire geschiedenis. Slechts zeer geleidelijk wordt deze 
histoire bataille aangevuld met enige beschavingsgeschiedenis. Ook ontstaat iets 
meer ruimte voor nieuwe oefeningen en groepsopdrachten.9 De vernieuwing van 
het onderwijs verloopt echter traag. In 1974 wordt op de meeste scholen nog een 
globaal chronologisch overzicht gepresenteerd in de vorm van een episch verhaal. 
Thematische dwarsdoorsneden door de geschiedenis, zoals het wonen of het ver
keer door de eeuwen heen, worden slechts weinig aangetroffen. 10 

Leerplannen en doelomschrijvingen zijn meestal vaag of summier, al zijn ze be
scheidener van toon dan eerdere versies die voortbouwen op de eeuwenoude op
vattingen over respect voor de grootse en legitimerende daden van het voorge
slacht. Halverwege de jaren zeventig spreekt De Jong van de volgende doelen: 
door de ontmoeting met het 'andere' laat geschiedenis zien dat de mensenwereld 
niet natuurlijk of vanzelfsprekend is, maar gemaakt; geschiedenis leert de eigen 
tijd te verstaan zoals die gegroeid is uit een specifiek verleden; geschiedenis wijst 
op de eigen verantwoordelijkheid voor het heden en de toekomst. 11 

Daarnaast is ook een radicalere toonzetting te vinden die aansluit bij het ge
dachtengoed over de maakbare samen leving. In de lerarenhandleiding voor de 
vernieuwende onderwijsmethodeMobiel uit de tweede helft van de jaren zeventig 
stelt Lea Dasberg dat het verleden niet meer bestudeerd moet worden om er het 
heden mee te kunnen rechtvaardigen, maar om het heden te beoordelen en de toe
komst te kunnen veranderen. 'Geschiedenis wi l niet meer opvoeden tot traditie, 
maar tot emancipatie, niet meer tot volgzaamheid, maar tot mondigheid'. 12 

De methode van Dasberg is bestemd voor het vak wereldoriëntatie, een geïnte
greerde aanpak van de zogeheten zaakvakken aard rijkskunde, geschiedenis en 
kennis van de natuur. De gezamenlijke behandeling van economische, sociale, cul
turele, politieke, psychologisch/antropologische, ruimtelijke en tijdelijke aspec
ten geniet in de jaren zeventig de voorkeur van een aantal schol en. Wereldoriënta
tie gaat er van uit dat kinderen de wereld als een totaliteit beschouwen en neemt 
de vragen die vanuit de kinderlijke leefwereld ontstaan als uitgangspunt. Vragen 
van leerlingen moeten met behulp van bibliotheek en documentatiecentrum lei
den tot het ontwikkelen van vaardigheden als het zoeken, selecteren, ordenen en 
presenteren van informatie. Dergelijke vaardigheden, die een beroep doen op de 
eigen inbreng van het kind, worden door voorstanders hoger gewaardeerd dan 
'snel verouderende' kermis . Het bereik van deze vernieuwing is echter beperkt. 
Begin jaren tachtig behandelt nog altijd driekwart van de lagere scholen de zaak
vakken afzonderlijk. 13 

De belangrijkste vernieuwing in de jaren zeventig en tachtig is niet de opkomst 
van wereldoriëntatie maar- in navolging van de geschiedwetenschap-de terug
dringing van politieke geschiedenis ten gunste van sociaal-economische geschie
denis. Vooral de geschiedenis van het dagelijks leven van gewone mensen krijgt 
meer nadruk. In een poging om de aansluiting op de belevingswereld van het kind 
verder te verbeteren krijgt ook de geschiedenis van de eigen woonplaats en regio 
meer aandacht. Tevens wordt de geschiedenis in mondiaal perspectief geplaatst en 
wordt nadruk gelegd op structuren en verbanden. Daarnaast wordt het leren han
teren van bronnenmateriaal gestimuleerd .14 
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I )eze opvattingen en ervaringen worden weerspiegeld in de nieuwe Wet op het 
l\.1sisonderwijs. Onder deze in 1985 van kracht geworden wet vormt geschiedenis 
<Til verplicht kennisgebied. Door kennisname van dit gebied, zo luiden de doel
·.tcllingen voor de aan het eind van de basisschool vereiste kennis, moeten leerlin-
1'."11 zich beelden kunnen vormen van in tijd geordende verschijnselen en ontwik
kelingen; besef krijgen van continuïteit en veranderingen in het eigen leven en in 
de geschiedenis van de samenleving en zich bovendien enige historische basis
v.tardigheden eigen maken. Het tijdsbesef dat wordt nagestreefd heeft vooral be
' rl'kking op het begrijpen en hanteren van een tijdbalk en van de begrippen eeuw 
··n jaartelling. Bij basisvaardigheden moet gedacht worden aan het trekken van 
• 'lllclusies uit bronnen als verhalen van ooggetuigen en overblijfselen in de eigen 
ulllgeving. Bovendien moeten leerlingen beseffen dat bronnen een interpretatie 
v,cven vanuit een bepaald standpunt. 15 

Tot de te behandelen feiten en ontwikkelingen- waarbij een ruime plaats is in
l',nuimd voor sociaal-economische geschiedenis- behoren in elk geval: de over-
1:,.lllg van nomadische naar agrarische leefwijze in de prehistorie; het ontstaan van 
de Nederlanden tijdens de Opstand en de rol van Willem van Oranje; de overgang 
•i.lll agrarische naar industriële leefwijze in de nieuwe tijd; de Tweede Wereldoor
lo:•, en huidige vormen van oorlog en vrede. Maar hier blijft het niet bij. Volgens de 
lindtoets Basisonderwijs Wereldoriëntatie wordt historische kennis verlangd van 
lll<'l minder dan negen samenlevingen: de prehistorische nomadische samenleving; 
.!(' prehistorische landbouwers; de stedelijk-agrarische samenleving in de Oud
IIC'id (inclusief de Romeinen); de Middeleeuwse samenleving; de West-Europese 
• .. llnenleving vanaf Renaissance tot Verlichting; de West-Europese samenleving 
1\'ll tijde van de Franse Revolutie; de West-Europese samenleving in de tijd van in
dustrialisering en democratisering (negentiende en begin twintigste eeuw); de cri
.,is en oorlogsjaren in vooral Nederland; en de naoorlogse Nederlandse samenle
ving met aandacht voor de welvaartsmaatschappij en de ontwikkeling van een 
nJlllticulturele samenleving. 16 

In de praktijk maakt een grote meerderheid van de hedendaagse Nederlandse 
J,,,sisscholen gebruik van methoden die uitgaan van een chronologische ordening 
1 .111 de geschiedenis waarbij de traditionele politiek-militaire geschiedenis wordt 
·'·'ngevuld met geschiedenis van het dagelijks leven. Daarnaast zijn er dwarsdoor
·.Jicden die de voornaamste historische perioden (veelal prehistorie, Romeinse tijd, 
llliddeleeuwen, nieuwe tijd en nieuwste tijd in plaats van de negen genoemde sa
llll'lllevingsvormen) voor de kinderen tot leven moeten brengen met behulp van 
.Llllsprekend geachte thema's als wonen, werken, onderwijs en vervoer. In groep 1 
1t ll en met 5 wordt achtereenvolgens gewerkt aan oriëntatie in de tijd en tijdsbe
,..f, tijds begrippen, de eigen geschiedenis en de omgevingsgeschiedenis. In groep 5 
\vordt meestal begonnen met het werken met een geschiedenismethodc. Hoewel 
,·r v,een richtlijnen voor het aantal uren geschiedenisonderwijs bestaan, gaan de 
JJH'cste lesmethodes uit van dertig lessen per jaar in de vier hoogste groepen. De 
, hronologische behandeling van de historische lesstof begint meestal in groep 6. 
l'•J.1 een uiteenzetting over een aantal maatschappijtypes of historische perioden, 
\ 'dgt een thematische uitdieping en aanknoping bij andere vakken. Daarbij ver-



58 2 De 'officiële' historische cultuur 

schuift de aandacht in de opeenvolgende groepen geleidelijk van de vrij concrete 
geschiedenis van het dagelijks leven naar de meer abstracte politieke geschiedenis 
en staatsburgerlijke vorming. Naast de lesmethode worden aanvullende leermid
delen zoals lesbrieven en uitzendingen van de schooltelevisie gebruikt om de on
derwerpen aanschouwelijker of duidelijker te maken. 17 Het streven om de leerlin
gen te boeien is gebleven, maar de presentatie en doelstelling van de 
geschiedenisles in het lager onderwijs zijn sinds de Tweede Wereldoorlog ingrij 
pend veranderd. 

Middelbaar onderwijs 

Hoewel het lager onderwijs van wezenlijk belang is voor het bijbrengen van het 
eerste inzicht in het verleden, geniet het historisch onderricht op de middelbare 
school in recente decennia aanzienlijk meer maatschappelijke belangstelling. 
Blijkbaar heerst de opvatting dat juist in het middelbaar onderwijs belangrijk ge
achte culturele kennis wordt overgedragen. Mogelijk vloeit dit voort uit het feit 
dat de meeste volwassenen een levendiger beeld hebben van hun middelbare 
schooltijd dan van hun lagere schooltijd waardoor de publieke aandacht meer uit
gaat naar de eerstgenoemde variant. Voorts speelt mee dat het vak hier onderwe
zen wordt door eigen docenten die georganiseerd zijn in een actieve belangenver
emgmg. 

De publieke belangstelling voor het schoolvak geschiedenis is aanvankelijk ge
ring. Wel bestaat er als gevolg van de ingrijpende gebeurtenissen tijdens de Twee
de Wereldoorlog direct na afloop van dit conflict onzekerheid over de oude Euro
pese cultuur en haar grondslagen. Een Utrechtse classicus vreest dat de moderne 
maatschappij slechts één ding wil, namelijk praktische vooruitgang. Als gevolg 
daarvan zal geschiedenis in het onderwijs alleen nog maar aanvaard worden 'bij 
wijze van ornament'. 18 Zijn opmerking over het ornamentele karakter is niet ge
heel ongegrond, maar leidt niet tot een debat. Het geschieden isonderwijs is een 
weinig beredeneerd vak dat voorlopig op de oude voet wordt voortgezet. 

Tot ongeveer 1960 is het Nederlandse geschiedenisonderwijs op de middelbare 
school vooral gericht op het bieden van een geordend overzicht van de geschiede
nis. Evenals in het lager onderwijs ligt de nadruk daarbij op politieke en militaire 
geschiedenis, wat ten koste gaat van de aandacht voor sociale, economische en cul
turele geschiedenis. Voor kerkgeschiedenis bestaat enige ruimte, maar contempo
raine en niet-westerse geschiedenis ontbreken in het programma. Leerlingen luis
teren braaf naar hun verhalende docent en zien vooral het veronderstelde belang 
van veel parate feitenkennis benadrukt. Als voorbereiding op hun latere maat
schappelijke leven worden de leerlingen gevormd met algemene kennis en bescha
ving. Cultuuroverdracht is in de jaren veertig en vijftig een belangrijk aspect van 
het in het onderwijs belichaamde Bildungsideal dat door de culturele elite wordt 
beschouwd als tegenwicht tegenover het veronderstelde gebrek aan normen en 
waarden van de opkomende consumptiemaatschappij. 19 

Het bijbrengen van kennis over het verleden gaat in het verzuildeN ederland als 
vanouds samen met het aankweken van 'nationale of nog nauwere groepsgevoe-
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lcns'.20 Zo geven katholieke schoolbocken in de jaren vijftig meer aandacht aan de 
( ;orkumse martelaren dan aan de protestantse martelaren van de Opstand, terwijl 
dit in protestante schoolbocken juist omgekeerd is. Dit illustreert hoc geschiede
nis, ook in het middelbaar onderwijs, tot ver in de twintigste eeuw een functie 
heeft als politiek, religieus en cultureel bindmiddel. Het bevordert aanhankelijk
heid aan staat en vorstenhuis, vcrsterkt zowel het nationale gevoel als het grocps-
1;cvoel en kweekt godsdienst en burgerzin aan.21 

Een indruk van de behandelde lesstof, die varieert per schooltype, spreekt uit 
het in de jaren vijftig gangbare leerplan van de 5-jarige Hogere Burgerschool 
(I IBS), dat voornamelijk politieke geschiedenis omvat. In klas 1 worden oudheid 
en middeleeuwen behandeld, in klas 2 volgt de periode van circa 1500 tot 1648. 
Klas 3 gaat verder tot de franseRevolutie van 1789. In klas 4 en 5 van de HBS-A 
worden de vaderlandse en algemene geschiedenis vanaf 1789 nader bestudeerd, in 
1 hcorie 'tot heden', maar in de praktijk komt men vaak niet verder dan het begin 
v.1n de twintigste eeuw.22 Daarnaast worden er enkele thema's uit de economische 
··n culturele geschiedenis van Europa na de middeleeuwen behandeld. Tijdens het 
numdelinge eindexamen moet de kandidaat de hoofdzaken kennen uit de politie
),,. geschiedenis vanaf het Congres van Wenen en inzicht hebben in de economi
.. , he en culturele geschiedenis der volkeren. De exameneisen voor het gymnasium, 
w;ur in de vierde en vijfde klas extra aandacht aan de oudheid wordt besteed (bo
,.cnop de behandeling van deze geschiedenis bij de lessen Grieks en Latijn), heb
l>cn eveneens betrekking op de periode na 1815, terwijl het eindexamen van de 
Middelbare Meisjesschool (MMS) teruggaat tot het willekeurige maar ronde jaar
l,d 1 700.23 

J\ fgezien van het feit dat vaderlandse geschiedenis in de jaren vijftig opgaat in de 
kcrhoeken voor algemene geschiedenis, zit er niet veel beweging in het vak. Rond 
I %0 ontstaat enig rumoer naar aanleiding van opmerkingen van onderwijsinspec
t,·urs en van secretaris-generaal Goote van het ministerie van Onderwijs dat ge
·' hicdenis minder ruimte vcrdient op het lesrooster of zelfs geheel gemist kan 
vvurdcn in het voortgezet onderwijs. Niet geheel ten onrechte wordt het gcschie
dt'llisonderwijs starheid, antiquarische belangstelling en een gebrekkig oog voor 
d" ;\Ctualiteit verweten. Geschiedenis is in de ogen van velen niet meer dan een 
.i<JITC opsomming van namen, begrippen en vooral jaartallen; overbodige weetjes 
,111· tJit het hoofd geleerd moeten worden en die van weinig nut lijken voor het ei
l'YillÎjdse bestaan. Kritisch zelfstandig denken en het zoeken naar onderlinge ver-
1,.111den lijken niet van belang te zijn.24 

'l'crwijl de vanzelfsprekendheid van het geschiedenisonderwijs ter discussie 
\I.Lll, wordt het vak geleidelijk vernieuwd. Uit een steekproef halverwege de jaren 
,.,.tig blijkt dat in het geschiedenisonderwijs meer dan voorheen de zelfwerk
.umheid wordt gestimuleerd door het verzorgen van scripties, werkstukken en 

.plcckbeurten. De indruk ontstaat dat middelbare scholieren meer inzicht en 
"''IHicr feitenkennis opdoen dan eerdere cohorten. Wel constateren de leerlingen 
il")\, steeds een gebrek aan aandacht voor de nieuwste geschiedenis. Veelleraren 

'' n en vermoedelijk niet verder dan 1914.25 

I )c /.clfwerkzaamheid is niet het enige dat verandert in de didactiek van het mid-
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delbaar geschiedenisonderwijs. Nieuw is ook de semi-concentrische methode die 
eind jaren vijftig voor het eerst in schoolboekvorm verschijnt en die uiteindelijk 
vrij algemeen de vervanger wordt van de gangbare synchronistische opzet waarbij 
telkens korte perioden behandeld worden met achtereenvolgens aandacht voor 
verschillende landen en stromingen. De nieuwe methode behandelt de hele ge
schiedenis in drie in plaats van vijf of zes jaar. Om stofoverlading tegen te gaan, 
wordt hierbij meer naar de hoofdlijnen gekeken. In de bovenbouw volgt daarna 
een verdieping in enkele capita selecta. De opkomst van deze nieuwe schoolboe
ken komt voort uit de opvatting dat er geen volledige weergave van het verleden 
nodig is om inzicht te kweken in politieke, cultu rele en economische processen.26 

Ook in de semi-concentrische methode blijft de nadruk liggen op de politieke 
en militaire geschiedenis van de westerse wereld, al is er iets meer ruimte voor so
ciaal-economische en cultuurgeschiedenis. Daarnaast groeit de aandacht voor het 
eigentijdse verleden. Deze contemporaine geschiedenis begint vanaf de jaren vijf
tig voorzichtig vorm te krijgen in het onderwijs met de behandeling van de Twee
de Wereldoorlog in schoolboeken. Voortbordurend op de traditie van histoire ba
taille en van heroïsche voorbeeldstelling gaat het aanvankelijk vooral om een 
beschrijving van de militaire gebeurtenissen en het Nederlandse verzet. Voor de 
ideologie en de slachtoffers bestaat veel minder aandacht.27 D e aandacht voor het 
recente verleden groeit snel naarmate inzicht en plaatsbepaling in de eigentijdse 
samenleving- naast het gevestigde streven naar cultuuroverdracht- steeds meer 
als doelstelling van het geschiedenisonderwijs worden gezien. Ook het gebruik 
van op de actualiteit gerichte leerlingenbladen als Reflector weerspiegelt het toe
genomen belang van eigentijdse geschiedenis in het k laslokaal.28 

De veranderingen in het geschiedenisonderwijs worden begeleid door de in 
1958 opgerichte Vereniging van Geschiedenisleraren in Nederland (VGN) en 
door verschillende vakdidactici. Vanaf de jaren zestig krijgen docenten meer aan
dacht voor de pedagogische, psychologische en onderwijskundige achtergronden 
van het geschiedenisonderwijs. De belangstelling en mogelijkheden van de leer
ling en de doelstellingen van het onderwijs staan daarbij centraal. Zelfwerkzaam
heid wordt belangrijker geacht dan het passief luisteren naar de docent. Het toe
nemend gebruik van hulpmiddelen als dia's en later ook overheadsheets moet de 
docent daarbij ondersteunen.29 Deze veranderingen moeten er volgens didactici 
toe leiden dat het aankweken van vaardigheden zoals het opbouwen van een his
torisch betoog, het kritisch beoordelen van informatie en het gebruik kunnen ma
ken van hulpmiddelen, het belangrijkste doel worden van het geschiedenisonder
wij s. Feitenkennis krijgt een minder vooraanstaande rol. De docenten willen 
daarin overigens niet altijd even ver gaan als sommige didactici die hun met psy
chologische vaktermen doorspekte gedachtengoed niet altijd zien aanslaan. 30 

Actualisering en Mammoetwet 

De overheid schept ruimte voor vernieuwing. In 1965 kondigt de staatssecretaris 
van onderwijs een eindexamenreglement voor gymnasium, HBS en MMS aan 
waarbij inzicht in de laatste halve eeuw voorop staat, en waarin nadrukkelijk 
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wmdt uitgesproken dat naast de politieke ook de economische, sociale en cultu
,,.k· aspecten tot hun recht moeten komen. Het nieuwe eindexamenreglement 
1 ord t in 1968 van kracht, nadat de Wet op het voortgezet onderwijs (Mammoet
Wl' l) - die staatsinrichting formeel bij h et vak geschiedenis onderbrengt- is in ge
llll' l'd. Tevens wordt een nieuw Rijksleerplan ingevoerd, dat inhoudt dat het hele 
lll,to rische overzicht al in de onderbouw gegeven moet worden, om het in de bo
\'t' llbouw verder uit te diepen aan de hand van een thematische aanpak. Zo ont-
t.t.\l een mix van de semi-concentrische en de thematische methode.31 

I leL meest ingrijpende gevolg van de Mammoetwet voor het geschiedenison-
"'' ' w ij s is het feit dat het vak in de bovenbouw van MAVO (klas 3 en 4), HAVO 
I 1.\s 4 en 5) en VWO (klas 4, 5 en 6) een keuzevak wordt. Geschiedenis blijft wel

I waar verplicht in de onderbouw maar in geen enkel schooltype is geschiedenis 
tlllf; een verplicht vak voor alle klassen zoals dat voorheen wel het geval is op HBS, 
t\ lM . en gymnasium-alfa.32 Het aantal uren geschiedenis dat leerlingen op deze 
· 'l' lgevolgde onderwijsvormen krijgen, is daarmee voor menigeen aanzien lijk te
ttq;gclopen aangezien lang niet iedereen geschiedenis opneemt in zijn vakkenpak
lt•l voor het eindexamen.33 Door de nieuwe keu zemogelijkheden op deze scholen 
I'IH H7.iet de semi-concentrische methode duidelijk in een behoefte. 

I I 'L aantal eindexamenkandidaten dat geschiedenis in het eindexamenpakket 
111' ·fL, daalt tussen 1974/75 en 1989/90 op zowel MAVO, HAVO als VWO. Op de 

1/\YO gaat het van 47% naar 26%, op de HAVO van 50% naar 28% en op het 
' \XI van 50% naar 43%. Begin jaren negentig is echter een stijging waarneem

b tM naar respectievelijk 30%, 30% en 47%.34 Grofweg kan gesteld worden dat 
111i m eenderde van de middelbare scholieren- waaronder meer meisjes dan jon
;t• ns15- ervoor kiest om ook in de bovenbouw geschiedenislessen te blijven vol
rl' ll . I [et feit dat de meerderheid van de middelbare sch olieren minder uitvoerig 
d,111 voorheen kennis maakt met het verleden, terwijl een vak als maatschappijleer 
pti~ L Lerrein wint36

, is het resultaat van het- ook door jongeren- geringer geachte 
ltl'i,\ ng van historische kennis in het algemeen en van het geschiedenisonderwijs in 
lh't bijzonder. Het afscheid dat velen tijdens hun middelbare schooltijd van de ge-
' hi ·denis nemen, is echter niet altijd een definitief afscheid . 

l·: nkcle jaren na invoering van de Mammoetwet wordt in 1972 de Commissie 
t\ l11dcrnisering Leerplan Geschiedenis en Staatsinrichting (CMLGS) ingesteld om 
,I,• overheid te adviseren over de leerplannen voor geschiedenis en staatsinrichting. 
111 l1 tuiteindelijke advies van de CMLGS staat de vorming van een attitude voor
tt p. I let uiteindelijke doel van het geschiedenisonderwijs is de attitude om te (le
l t•n) denken en leven in het perspectief van verleden en toekomst. Het gaat om het 

wl1 kunnen verplaatsen in de situatie van anderen en andere tijden; bewustzijn 
111 de historische dimensie van de huidige maatschappij en het kunnen relative

lt 11 van zichzelf en de eigen tijd . 
In verband met de beschikbare tijd en voor een betere verdieping in bepaalde 

11 111 1 ·rwerpen wordt een zekere selectie in de lesstof noodzakelijk geacht. Veel be
l 111~ wordt gehecht aan inzicht in de relatie tussen heden en verleden, inclusief in

I! l1t in structuren en processen en in de herhaalbaarheid of uniciteit van gebeur
ll lli sscn. Nauw verwant h ieraan is het aanleren van vaardigheden om zelfstandig 
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kennis en inzicht te verwerven, te verwerken en toe te passen. De belangrijkste 
historische vaardigheid is het kunnen denken in de categorieën van de tijd .Jl 

In de jaren tachtig wordt het doel van het geschiedenisonderwijs door didactici 
vooral geformuleerd in termen van 'inzicht verkrijgen in de wereld van nu', een 
zogeheten bestaansverhelderende functie. Dit impliceert veel aandacht voor his
torische onderwerpen met een relatie met het heden. Daarbij kan het gaan om de 
directe voorgeschiedenis van hedendaagse verschijnselen of om onderwerpen die 
door hun problematisering actualiteitswaarde krijgen. Het schoolvak krijgt daar
mee een duidelijk hadiecentrisch karakter. 

Veel nadruk wordt hierbij gelegd op het aanleren van vaardigheden. Leerlingen 
moeten historische teksten kunnen interpreteren, samenhangen en oorzaken in 
het verleden kunnen aanwijzen, onderscheid kunnen maken tussen continuïteit en 
discontinuïteit en informatie kunnen verzamelen en ordenen. Mede door de na
druk op zelfwerkzaamheid wordt geschiedenis zowel een denk- als een doevak. 
Werkboeken, die zoveelmogelijk proberen aan te sluiten bij de belevingswereld 
van de leerlingen, vormen inmiddels een vertrouwde vertoning, vooral in de on
derbouw. 38 

Docenten stemmen over het algemeen in met deze ontwikkelingen, maar uiten 
wel kritiek op de in 1981/1982 ingevoerde centraal schriftelijke eindexamens Ge
schiedenis en Staatsinrichting. Hun bezwaren richten zich met name op het feit 
dat de examenonderwerpen voornamelijk afkomstig zijn uit de politieke geschie
denis en dan nog uitsluitend betrekking hebben op de contemporaine geschiede
nis vanaf 1917. De recente aandacht voor het jongste verleden, die vroeger zo 
werd gemist, zou nu te overheersend zijn. De als reactie op deze kritiek opgerich
te werkgroep Herziening Eindexamen Geschiedenis en Staatsinrichting (HEG) 
adviseert de overheid in 1987 om te kiezen voor een evenwicht tussen examenon
derwerpen die betrekking hebben op de huidige samenleving en op de historische 
traditie, dat wil zeggen op onderwerpen van vóór 1870. De overwaardering van de 
eigentijdse politieke geschiedenis moet worden beteugeld.39 Zo verschenen, in na
volging van de geschiedwetenschap, ook vernieuwende onderwerpen als vrou
wengeschiedenis en Europa en de buitenwereld 1150-1350 (beeldvorming en con
tacten) op het examenprogramma. 

Terwij l de 'verjonging' van de eindexamenonderwerpen op aandrang van het 
onderwijsveld gedeeltelijk wordt teruggedraaid, verwerft de overheid steeds meer 
zeggenschap over dat onderwijs. Haar bemoeienis met het onderwijs krijgt in 
1992 vorm in zowel een nieuwe wet die de zogeheten basisvorming voor 12- tot 
15-jarigen regelt als in een nieuw leerplan voor de bovenbouw. In de ambitieuze 
doelstellingen van de basisvorming wordt benadrukt dat het onderwijs in geschie
denis en staatsinrichting gericht is op het toerusten van jongeren met historische 
en politiek-bestuurlijke kennis, inzichten en vaardigheden waarmee zij in uiteen
lopende rollen kunnen participeren in historisch gegroeide maatschappelijke ver
banden. De duidelijk toegenomen aandacht voor bestaansverheldering en voor 
vaardigheden komt vooral voort uit het streven om het vak geschiedenis maat
schappelijk relevanter te maken.40 Het leren denken in tijdsdimensies blijft een be
langrijk element, maar wel wordt gebroken met de overdracht van 'grote-lijn-
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I •'llllis'. Gekozen is voor een behandeling van aspecten uit de geschiedenis van 
I'~ ,.J,islorie tot heden. De aandacht moet verdeeld worden over het sociaal-ccono
mi.·;chc, het cultureel-mentale en het politieke domein. Al deze doelstellingen 
111< H'ten overigens bereikt worden in relatief weinig tijd, aangezien de invoering 

.111 de basisvorming gepaard gaat met een vcrmindering van het aantal uren ge
., hicdcnisles. 41 

111 de als tweede fase aangeduide bovenbouw van het middelbaar onderwijs vin
In! eveneens ingrijpende ontwikkelingen plaats. De individuele keuzevrijheid 

-, ,\11 het vakkenpakket is in 1998 namelijk grotendeels ingeperkt tot een viertal 
I" <lliclen: natuur & techniek, natuur & gezondheid, cultuur & maatschappij en 
'1 'momie & maatschappij. In de twee laatstgenoemde profielen is het vak geschie
.ln1is opgenomen als verplicht onderdeel, al krijgt het hier minder lesuren tocbc
~ln·ld dan in de oude bovenbouw; in de overige profielen ontbreekt het. Wel bc
<1.1,11 er daarnaast een verplicht gemeenschappelijk deel waarin op aandrang van 
l!!'>lorici ook ruimte is vrijgemaakt voor een nieuwe combinatie van historisch on
,lnricht en maatschappijleerY 

< lnbekend is nog hocveel scholieren kiezen voor een profiel waarin geschiede
,,~., is opgenomen. Door de verplichte combinatie van geschiedenis met vrij popu
l.!lll' economische, maatschappelijke en culturele vakken is de kans echter niet uit
:·.··:;lolcn dat de groep leerlingen die er voor kiest om ook in de bovenbouw 
t',l'schicdcnislcsscn te volgen omvangrijker zal blijken dan de huidige groep ge
·' hcdcnislecrlingen. In hoeverre die keuze voor geschiedenis positief gemoti
' ""rd is, blijft echter een bron van twijfel. Halverwege de jaren negentig geeft al 
, 1 11 kwart van de geschiedenisleerlingen toe dat het een 'vluchtvak' is bij gebrek 
uil andere interessant of haalbaar geachte vakken. Dat neemt niet weg dat de 
liHTStc leerlingen die het vak eenmaal in hun pakket gekozen hebben, er tevreden 
11!1'1' blijken te zijn. 13 

2 Musea 

1,, de naoorlogse westerse wereld vormen musea een niet weg te denken manier 
, •111 kennis te nemen van het verleden. Het grootschalige bezoek aan de vele histo
,,.;,·hc collecties in Nederlandse musea is een uiting van historische belangstelling. 
' lhjccten uit het vcrleden die apart zijn gezet in musea en daar bewaard en geëx-
1 '' >sccrd worden, geven de geïnteresseerde bezoeker een beeld van uiteenlopende 
lll·.tmische onderwerpen. De populariteit van dit intermediair met het verleden is 
''' de loop der jaren aanzienlijk toegenomen. Dat blijkt zowel uit de naoorlogse 
;·,1 oei van de Nederland se musea in omvang en aantal als uit het gestegen bezoek 
,,,11 deze instellingen. In deze paragraaf zal achtereenvolgens worden ingegaan op 
.!v groei van het aantal musea, op de toenemende bezoekersaantallen en op moge
liJke verklaringen hiervoor. Vcrvolgens wordt gekeken naar de presentatie van het 
l!Jtlscale verleden, dat gekenmerkt wordt door verbreding en verjonging, en naar 
·k toegankelijkheid van historische musea. 
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Tal en last 

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog telt Nederland - afgezien van 
particuliere verzamelingen - 250 openbare musea, oudheidkamers en soortgelijke 
instellingen. Ongeveer tweederde daarvan is na 1900 opgericht; de meeste musea
le instellingen zijn dus vrij jong.44 Hoewel verschillende musea in de eerste naoor
logse jaren van wederopbouw niet in staat blijken hun poorten te heropenen, zijn 
er halverwege de jaren vijftig al meer dan 300 musea.45 Het museumbestand neemt 
in de daaropvolgende jaren geleidelijk toe. In de jaren zeventig openbaart zich een 
groeistuip. Volgens de tellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
is er in de eerste helft van de jaren zeventig een nog bescheiden toename met 27 
musea tot een totaal van 355 in 1975, waarna het aantal musea fors groeit naar 485 
in 1980. Daarna lijkt het hek van de dam: in 1985 zijn er al538 musea, waaraan in 
de volgende jaren veel nieuwe instellingen worden toegevoegd. Inmiddels ver
meldt een CBS-telling uit 1995 het aantal van 744 musea.46 Deze explosieve groei 
is een buitengewoon opmerkelijk verschijnsel, ook in vergelijking met de situatie 
elders in West-Europa. Weliswaar is in de periode 1971-1987 ook in landen als 
Duitsland en Zwitserland sprake van een behoorlijke museumgroei, maar die ligt 
nog altijd 35% tot 43% lager dan in NederlandY Bewaren en exposeren blijken 
duidelijke, eigentijdse trekken van het Nederlandse karakter. 

Wanneer de definitie van museum ruimer wordt opgevat dan het CBS doet, en 
ook tal van minder frequent geopende instellingen worden meegenomen in de be
schouwing, blijken de cijfers nog indrukwekkender. Zo beschrijft de gids Neder
land Museumland 1997 maar liefst 806 museale instituties.48 Nederland telt vier 
provincies met elk meer dan honderd musea terwijl ook de jonge provincie Flevo
land reeds een achttal musea kent. En dan is dit toeristische handboek nog niet 
eens uitputtend; zo worden bijvoorbeeld niet alle veertig traditiekamers en verza
melingen van de Nederlandse krijgsmacht vermeld, terwijl tijdelijke exposities op 
gelegenheidslokaties ook niet in alle gevallen zijn meegerekend. Bovendien blijft 
het aantal musea toenemen. Dit alles heeft in de naoorlogse samenleving geleid tot 
een ruime verdrievoudiging van het aantal musea waardoor Nederland de groot
ste museumdichtheid ter wereld heeft.49 

Het gesignaleerde verschil tussen de diverse museumtellingen neemt niet weg 
dat er brede consensus bestaat over het kernaspect van deze instellingen. Volgens 
de International Council of Museums is een museum 'een permanente instelling, 
in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het pu
bliek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de 
mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presen
teert en hierover informeert, voor doeleinden van studie, educatie of genoegen' . 
Deze definitie gaat daarmee verder dan de omschrijving in het Van Date-woor
denboek die spreekt van een 'gebouw waarin voorwerpen van kunst of weten
schap zijn bijeengebracht en( .. . ) uitgestald'.50 Een dergelijke beperking tot kunst 
en wetenschap is achterhaald . De materiële getuigenissen in de Nederlandse mu
sea bestrijken inmiddels een zeer uitgestrekt en gevarieerd terrein, van klokken tot 
ruimtevaartobjecten, van de Deltawerken tot de tropen. 
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Weliswaar zijn niet alle musea geschiedenismusea, maar ook bij kunst-, tech
IJi('k- en volkenkundige musea bestaat aandacht voor de onmiskenbare historische 
<>lil wikkeling van de geëxposeerde objecten. Volgens een telling van het CBS uit 
I ')}i6 behoort bijna de helft van alle musea tot de historische musea. Dit respecta
hl'lc aandeel in het totaal aantal Nederlandse musea is vrij constant in de naoor-
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logse decennia. De historische musea groeien dus consistent mee met de museale 
expansie. 51 Wel gaat het, in vergelijking met kunst- en volkenkundige musea, in 
veel gevallen om kleinere instellingen. Niet alleen is het personeelsbestand door
gaans klein, ook de exploitatiebudgetten maken duidelijk dat deze historische mu
sea veelal niet tot de grootste en rijkste instellingen behoren. De rijkdom van het 
verleden moet wat dat betreft niet al te letterlijk worden opgevat. 

Het groeiend aantal musea vormt niet alleen een indicatie van de wens en het 
doorzettingsvermogen van enkele enthousiaste initiatiefnemers om meer aan
dacht te krijgen voor een bepaald onderwerp. De musea beantwoorden ook aan 
een veelzijdige publieke belangstelling. Dit blijkt uit de bezoekersaantallen die 
sinds de oorlog fors gegroeid zijn. Kort voor de Tweede Wereldoorlog trekken de 
Nederlandse musea volgens een ruwe schatting niet meer dan een milj oen bezoe
ken per jaar. Voor een bevolking van circa negen miljoen mensen wij st dat niet be
paald op frequent museumbezoek. Een tijdgenoot merkt in 1940 dan ook met eni
ge teleurstelling op dat de meeste musea en oudheidkamers 'feitelijk niet veel meer 
[zijn] dan toevluchtsoorden bij regenweer. '52 De toeristen, waarop de spreker 
doelt, tonen niettemin nog altijd meer interesse dan veel niet-toeristen. 

Na de oorlog doet zich echter een positieve ontwikkeling voor. De verdrievou
diging van het aantal musea wordt ruimschoots overtroffen door de toename van 
het aantal bezoeken aan deze instellingen. Na een behoorlijke groei begin jaren 
vijftig, groeit de belangstelling voor musea vooral in de eerste helft van de jaren 
zeventig fors : het aantal bezoeken neemt met ruim de helft toe. Met enige schom
melingen blijft het aantal bezoeken nagenoeg voortdurend stij gen; zelfs een aan
zienlijke tariefstijging in de tweede helft van de jaren tachtig kan de wassende 
stroom niet stoppen. 53 In 1996 registreren de Nederlandse musea niet minder dan 
25,9 miljoen bezoeken. 

Aangezien de groei van het museumbezoek de bevolkingsgroei overtreft, neemt 
ook de frequentie van het museumbezoek toe. Zo stijgt het jaarlijks aantal museum
bezoeken per honderd inwoners tussen 1945 en 1970 van 12 naar 59. Na een snell 
stij ging begin jaren zeventig wordt in 1980 het getal honderd overschreden, zodat 
de Nederlander sindsdien gemiddeld tenminste één keer per jaar een museum be
zoekt. Inmiddels ligt dit cijfer op meer dan 160 bezoeken per hond erd inwoners, 
waarmee Nederland niet al te zeer afwijkt van andere West-Europese landen.54 

Een gemiddeld Nederlands museum trekt volgens gegevens uit de eerste helft 
van de jaren negentig 32.000 bezoeken per jaar.55 Dit gemiddelde verbergt het 
zicht op grote publiekstrekkers onder de historische musea zoals het openlucht
museum De Zaanse Schans en het Anne Frankhuis die met hun honderdduizen
den bezoekers jaarlijks de top-20 van meest bezochte attractiepunten weten te be
reiken. Historische musea behoren doorgaans echter niet tot de best bezochte 
musea in Nederland. Cijfers met betrekking tot de eerste naoorl ogse decennia 
ontbreken, maar er zijn wel gegevens voorhanden voor de jaren tachtig en negen
tig. Terwijl ruim de helft van het Nederlandse museumbestand uit historische mu
sea bestaat, komt het aandeel van deze instellingen in het aantal bezoeken in deze 
periode nauwelijks boven de dertig procent uit. Toch blijft het bezoek aan de vele 
historische musea in ons land van een indrukwekkende omvang. 
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Verlelaring van de groei 

I Ie grote belangstelling voor historische musea wordt door de Duitse filosoof 
llcrmann Lübbe verklaard vanuit het uitgangspunt dat mensen slechts een be
perkt verandcringstcmpo zouden kunnen verdragen. Om identiteitsverlies te 
\omkomen, temidden van alle veranderingen in hun leefomgeving, zoeken mcn
·.,·n met name in musea naar houvast. 56 

liet veranderingstempo ligt inderdaad hoog. We worden voortdurend bestookt 
lltct trends en modieuze stromingen. Terwijl de menselijke levensduur verder toe
'"'''mt, is de gebruiksduur van veel voorwerpen steeds korter. Wat gisteren nog 
'<'ll miraculeuze uitvinding leek, telt vandaag soms al niet meer mee. Platenspelers 
ltjkcn nauwelijks nog te bestaan, zwart-wit-televisies gelden als verouderd. En 
.J.ul zijn er nog talloze voorwerpen die zelfs een levensduur van enkele decennia 
nit·t weten te behalen. Maar of dergelijke voorwerpen, gepresenteerd in musea, het 
•Trrneende houvast bieden, is onduidelijk. Het houvast waarnaar men zoekt, 

n·dr soms zo gretig opgepakt dat er al te gemakkelijk een brug geslagen lijkt te 
•rden tussen heden en verleden. In een wervende folder van het Heerlense Ther

,,u·nmuseum wordt de bezoeker aangespoord te ontdekken 'hoe dicht wij bij de 
HnnJcinen staan', iets dat blijkbaar vanzelfsprekend wordt geacht. 'Het Romein

I\ ijk: bloeiende handel, rust, vrede en welvaart. Het klinkt ons burgers van een 
1 ""komstig verenigd Europa bekend in de oren. Maar hoe voelde die eenheid? 
I loc hebben de Romeinen dit bereikt? En zullen wij hierin slagen?'57 

I h.· in haar eenvoud zo aantrekkelijke musealiseringstheorie is als verklaring 
""'~'de Nederlandse situatie moeilijk te ontkrachten noch te bevestigen. Om 
JJHTr zicht te krijgen op de precieze situatie moet nader worden ingegaan op zo

;Jchtergronden en motieven van de muscumbezoekers als op het muscumaan
I .d. Het toegenomen bezoek aan (historische) musea wordt immers medebeïn

l,.cd door factoren als de bevolkingsgroei, de uitbreiding van de vrije tijd en de 
'' '''ILlme van de welvaart van de bevolking. Hierdoor beschikken meer mensen 
, >~Tl tijd en geld voor museumbezoek. Bovendien is ook de mobiliteit aanzienlijk 
l(ï~cnomen, wat het bezoeken van verder weg gelegen musea vergemakkelijkt. 
I·; gevolg hiervan is niet alleen het aantal bezoeken van buitenlandse toeristen 

llll (vooral enkele gerenommeerde) Nederlandse musea toegenomen, maar ook 
lul Nederlandse bezoek aan buitenlandse musea. Dit laatste verschijnsel is zelfs 

" o;~ crk dat museumbezoek van Nederlanders vaker plaatsvindt tijdens een va-
'''lic in het buitenland dan in eigen land. De aantrekkelijkheid van museumbe
,,..k als toeristische activiteit wordt dan ook versterkt doordat musea ook tijdens 
,h,mtics open zijn en de bezoeker- doorgaans zonder reservering- zelf kan be-

l' .j,.,l wanneer hij gaat, hoe lang hij blijft en wat hij wel en niet bezichtigt.58 

Profiel van de museumbezoeker 

Jlc, v,clijke factoren vertellen echter niet wie nu de museumbezoeker is. Ondanks 
• 11 1;rociend aantal onderzoeken is slechts weinig bekend over de bezoeker van 

HJrbeeld de historische afdeling van het Rijksmuseum of van het Vestingmu-
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seum in Oudeschans. Vooralsnog moeten we het vooral doen met algemene indi
catoren. Als eerste valt op dat het grote aantal museumbezoeken ongelijk verdeeld 
is over de Nederlandse bevolking. Anno 1962 bezoekt slechts tien procent van de 
Nederlandse volwassenen musea. In 1974 bezoekt 28% van de Nederlandse be
volking van 18 jaar en ouder musea, terwijl onderzoeken uit de tweede helft van 
de jaren zeventig percentages noemen variërend van 24% tot 36%. In 1983 zou in
middels 45% betrokken zijn bij het museumbezoek, twee jaar later is dit percen
tage opgelopen tot 54% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder.59 

Recentere cijfers tonen nogal wat schommelingen. Zo zou in 1991 nog maar 
35% van de bevolking van 12 jaar en ouder musea in eigen land bezoeken. Het 
meest recente gegeven spreekt over 49% van de Nederlanders van18 jaar en ouder 
die in 1995 een museum bezoeken. Daarmee zijn de Nederlandse musea overigens 
al sedert de jaren zestig wat betreft populariteit en toegankelijkheid beter af dan de 
professionele podiumkunsten en de bioscopen en filmtheaters. 60 

Nog altijd vormen musea niet voor iedereen de meest voor de hand liggende 
wijze om kennis op te doen van het verleden. Hoewel de drempel voor museum
bezoek onder invloed van publicksvoorlichting en educatieve museumactiviteiten 
is verlaagd, ziet hooguit de helft van de bevolking jaarlijks een museuminterieur. 
Daaruit kan worden afgeleid dat het grote aantal museumbezoeken ongelijk ver
deeld is over de Nederlandse bevolking. Degenen die wel tot de bezoekers beho
ren, kennen in het algemeen slechts een geringe bezoekfrequentie. Een landelijk 
onderzoek uit 1968 dat de oudste beschikbare gegevens biedt, toont aan dat in die 
tijd slechts 5% van de ondervraagde groep 'vaak' naar een museum gaat. 6 1 Volgens 
een enquête onder de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder uit 1974 be
zoekt slechts 3,9% 'vaak' musea. Vijf jaar later wijst een onderzoek naar het be
zoek van 16-jarige en oudere Nederlanders aan musea en overige tentoonstellin
gen van culturele aard uit dat slechts 9% van de ondervraagden twee keer per jaar 
of vaker een dergelijk bezoek brengt. Het deel van de Nederlandse bevolking van 
12 jaar en ouder dat minstens eenmaal per maand een museum of tentoonstelling 
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I,, ·;.oekt neemt tussen 1980 en 1985 voorzichtig toe van 4 'Yo naar 6%. 62 In 1991 be-
nekt inmiddels één op de vijf museumbezoekers, ongeveer 7% van de bevolking, 

IJH'Cl' dan éénmaal per kwartaal een dergelijke instelling. 63 Ook op het terrein van 
,!,·podiumkunsten en de film bedraagt de groep frequente bezoekers die minimaal 
eenmaal per maand een voorstelling bijwoont 5 tot 7%, wat enigszins vergelijk
lu;lr is met de harde kern van de museumbezoekers. 64 

Volgens onderzoeker Jos de Haan van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
c;< :P) heeft de groep frequente museumbezoekers zich ondanks de sterke groei in 
IH·t bezoek nauwelijks uitgebreid sinds de jaren zeventig. De groep frequente bc
/{)ckcrs van 16 jaar en ouder die minstens één keer per kwartaal een Nederlands 
lliUScum bezoekt, zou tussen 1979 en 1995 met ongeveer 6% nagenoeg gelijk zijn 
,.,,.hieven. De groei in het muscumbezoek wordt volgens hem dan ook vooral vcr
ld.tard doordat 'een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking een museum 
I a·;.ockt' .65 

I )e ongelijke verdeling van het muscumbezoek over de Nederlandse bevolking 
', wpt opnieuw de vraag op wie zich laat verleiden tot deze vorm van contact met 
lwt verleden. Het mogelijke antwoord daarop is beperkt omdat slechts over twee 
,, .. ,,ccten van de Nederlandse museumbezoekers iets meer bekend is: hun leeftijd 
•'IJ hun opleiding. Zo weten we dat de participatie in het hedendaagse muscumbe-

'ck het hoogst is onder personen tussen 40 en 64 jaar. Bejaarden zijn daarentegen 
l"·t slechtst vertegenwoordigd onder de bezoekers. In de jaren zestig en zeventig 
J,c!Joort de jeugd nog tot de groepen met de hoogste deelnamecijfers (wat gezien 
lwt veelal verplichte, schoolgebonden karakter van dergelijke bezoeken weinig 
i<');t over het enthousiasme), maar in de jaren tachtig en negentig dalen de be
i< >ckpcrccntages onder de jeugd.66 

Museumbezoek is echter niet in de eerste plaats afhankelijk van leeftijd. Een veel 
I .. ·langrijker factor die verklaart of mensen al dan niet musea bezoeken is hun op
J,·idingsnivcau, dat als indicatie geldt voor hun kennis en bevattingsvermogen. De 
1, wgankelijkheid van musea neemt als het ware toe naarmate het opleidingsniveau 
< .111 de potentiële bezoeker hoger is. Het gevolg hiervan is dat hoger opgeleiden 
-.1 crk vertegenwoordigd zijn onder de museumbczockcrs. Onderzoek naar be
i< 1ckcrs uit de periode 1950-1989 bevestigt dat het gemiddelde opleidingspeil van 
llJUScumbczockcrs tussen MBO- en VWO-niveau (4,6 op een schaal van 1 tot 7) 
1'1',1; dat is boven het gemiddelde van de Nederlandse bevolking (3,38). 67 

Fr is nog altijd een grote groep laag opgeleide Nederlanders die nauwelijks een 
I!IIJseum bezoekt. De forse groei in het aantal muscumbezoeken is grotendeels aan 
lwn voorbijgegaan, ook al hebben overheid en musea geprobeerd het bezoek zo
' n·l mogelijk te stimuleren, onder meer door schoolbezoek aan musea en door het 
'" ~~anisercn van tentoonstellingen in laagdrempelige bibliotheken en culturele 
, <'lltra. Toch vormen informatiedrempels en statusdrempels nog altijd belangrijke 
, ,J 1stakels. De begrijpelijkheid en aantrekkingskracht van musea is immers afhan
kelijk van de opleiding van de bezoeker, terwijl musea bovendien vaak als deftig, 
liloeilijk en saai worden beschouwd. Hoewel deze drempels ongetwijfeld enigs
iins verlaagd zijn, bijvoorbeeld door de toename van het aantal historische musea 
.!.11 zich toelegt op alledaagse onderwerpen, zijn ze niet geheel geslecht. 68 
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Bovendien leiden veranderingen in opleidingsniveau niet altijd tot de verwach
te reactie. De Haan heeft bijvoorbeeld geconstateerd dat de groei in het museum
bezoek in de periode 1979-1995 bij personen tot 40 jaar, ondanks hun toegenomen 
opleidingsniveau, onder de gemiddelde groei ligt. Hij verbindt daaraan de conclu
sie dat de scheiding tussen personen onder en boven de 40 jaar globaal is terug te 
voeren op het feit of men voor of na de invoering van de Mammoetwet onderwijs 
heeft gevolgd. Na de invoering van de Mammoetwet namen steeds minder mid
delbare scholieren kennis van de bakermat van de klassieke westerse cultuur, 
waardoor de culturele competentie afneemt. Daarnaast zou ook de claim van jon
geren om zelf te mogen bepalen wat mooi of belangrijk is, een obstakel vormen in 
de overdracht van de traditionele cultuur. De Haans verklaring voor de achterge
bleven deelname, bestaande uit 'de afbrokkeling van het Bildungsideal, verande
ringen in het onderwijssysteem en de geëgaliseerde sociale verhoudingen tussen 
ouders en kinderen', geldt slechts voor een beperkte leeftijdscategorie.69 Boven
dien verklaart De Haan wel de relatief geringere trek naar het museum van de jon
gere generaties (al laat hij het toenemende museumbezoek in de meest recente ja
ren grotendeels buiten beschouwing), maar niet de toegenomen populariteit van 
deze instellingen elders in de samenleving. 

Moderne p?"esentatietechnieken 

De groeiende populariteit staat niet los van ontwikkelingen aan de aanbodzijde; 
musea steken immers meer tijd en geld in publiciteit. Dit is het gevolg van een pro
fessionalisering van het museale werk, die onder meer tot uiting komt in het stre
ven publicksgerichter te werken. Het is daarom niet toevallig dat temidden van de 
toenemende keuzemogelijkheden in vri jetijdsbesteding en cultuur steeds meer 
mensen juist musea bezoeken. Vanaf de jaren zestig en zeventig neemt een groei
end aantal musea niet de collectie of de te exposeren objecten als uitgangspunt van 
de presentatie, maar de veronderstelde belangstelling van het publiek. Daarbij 
wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van aantrekkelijke presentatievor
men. Steeds vaker wordt getracht het verleden op een zo levendig mogelijke wij 
ze te tonen; het schuifelen langs vitrines en tekstborden is niet meer overal de eni
ge aanpak. 

Het Kempisch Bakkerijmuseum in het Brabantse Luyksgestel laat bezoekers 
niet alleen toekijken hoe het brood wordt bereid, maar stelt ze ook in de gelegen
heid om zelf een broodje te bakken en te proeven. Het in Rotterdam gevestigde 
Nationaal Schoolmuseum laat de bezoekers plaatsnemen in houten schoolbanken, 
verzorgt een rekenles en laat de 'leerlingen' schrijven met een kroontjespen. Ook 
audiovisuele technieken worden tegenwoordig alom ingezet en menige instelling 
maakt bovendien gebruik van digitale technieken. Zo toont het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden in 1999 een interactieve tentoonstelling !Actie Romein! over 
Nederland in de Romeinse tijd en wordt een moderne lichtshow rond een Egypti
sche tempel- onder de naam Who's a[Taid of ancient blue?- niet geschuwd. 

Het gebruik van eigentijdse technieken kan stimulerend werken op de interesse 
en het begrip voor het verleden. Het kan echter ook leiden tot anachronistische ta-
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I,Tden, zoals in Hciligerlce. Daar wordt de gedachte 'even in de tijdmachine stap
I'Cll, weg uit het nu, tcrugdromcn' 70 wel erg letterlijk in praktijk gebracht in een 
IIJliSeum waar de slag bij Heiligerlee uit 1568 centraal staat. Bezoekers nemen na 
l1i1menkomst plaats op vliegtuigstoelen waarna historische filmfragmenten suggc-
1 eren dat ze zich vcrplaatsen naar het tijdperk van de OpstamL De bewuste veld
·JJg wordt eveneens gepresenteerd in een korte film, toegelicht door een op loka
''" aanwezige vcrslaggever met microfoon. 

I let is de reactie van een museum dat probeert in te spelen op een door de me
dia vcrwend publiek, waarvan vcrmoed wordt dat het geschiedenis al snel als saai 
lwschouwt. Historische en andere musea realiseren zich steeds meer dat mensen 
,;,, de massamedia, maar ook door het toerisme, veel vaker in aanraking komen 
'''I'L waardevolle, zeldzame en exotische objecten. Daarvoor hoeven mensen te
!',t·mvoordig niet meer naar een museum. De massamedia brengen deze objecten 
I,; j hen thuis op de buis en op de koffietafel, of ze worden bekeken tijdens vakan
llcs in verre oorden. In de concurrentieslag om de aandacht van de cultuurconsu
ill!'llt moeten musea iets bijzonders bieden. Dat kan leiden tot speciale presenta
l H'vormen of tot het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen. Door deze 
1 "cname van het aantal tijdelijke tentoonstellingen is de variatic in het museale 
t.lllhod en daarmee de aantrekkelijkheid van muscumbezoek aanzienlijk ver-

1·,1 oot. 

Verbreding 

i\,Jll de gevarieerde belangstelling van een groot deel van de bevolking wordt bo
\Tildicn tegemoet gekomen door de uitbreiding van het aantal verzamelgebieden. 
lvl usea verzamelen en exposeren niet langer uitsluitend zeldzame en unieke voor
werpen die betrekking hebben op de elitecultuur, maar richten zich ook op alle
,J.ui~se voorwerpen. Typemachines, blikken verpakkingen, puddingvormen, 
I Llagsche Hopjes, speelgoed en parfumflesjes, ergens in Nederland is er wel een 
m11seale colleetic van te vinden. 

liet doorsnee historisch museum uit pakweg 1950 wijkt dan ook aanmerkelijk 
d van dat uit 2000. Kenmerkend voor de groei van het aantal historische musea is 
• ··n toenemende aandacht voor regionale en plaatselijke geschiedenis. Sinds de ja
' ''11 ;.cstig krijgt vooral populaire cultuur meer ruimte toebedeeld. 71 De van ouds
lwr breed opgezette museumcollecties (met kunstwerken, archeologica, ethnogra
k.l, rariteiten etcetcra) die tot in het begin van de twintigste eeuw gemeengoed 

IJl I, krijgen steeds meer concurrentie van gespecialiseerde musea die zich op spe
' d ieke objecten of specifieke onderwerpen richten. Deze differentiatie is een alge
nwJle trend geworden binnen de museumwereld. 

Veel nieuwe historische musea uit de jaren zeventig- waaronder heel wat loka-
1,· <'ll regionale musea en oudheidkamers - hebben volgens De Haan een aanbod 
.l.u 'direct aanspreekt' zoals gebruiksvoorwerpen uit de directe omgeving. In 
.lt'cds duidelijker gestructureerde presentaties wordt niet meer uitsluitend de na
,lruk gelegd op de hoogtepunten van een beschaving, maar wordt een completer 
'crhaal gepresenteerd waarbij ook het dagelijks leven in de historische context 
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wordt geplaatst. Steeds meer onderwerpen en objecten worden hierdoor geschikt 
geacht om in een muscum te worden opgenomen. Door deze ontwikkeling beho
ren ambachten en beroepen tegenwoordig tot de best vertegenwoordigde terrei
nen in de historische museumcollecties in Nederland, nog vóór die van kunst, 
kunstnijverheid en interieur. 72 Het museale verhaal over de cultuur is door deze 
uitbreiding van het tentoongestelde erfgoed zodanig verbreed dat een groot deel 
van de bevolking er iets van zijn gading tussen vindt, of althans kan vinden. 

Verjonging 

Naast deze verbreding is er in de historische musea ook sprake van een verjonging 
of actualisering. Musea gaven steeds meer aandacht aan objecten en onderwerpen 
van recente datum. Een vroeg voorbeeld daarvan is de opening van Nederlands 
eerste oorlogsmuseum in Overloon in mei 1946, dat de herinnering aan de tank
slag aldaar tussen Duitse en geallieerde troepen in het najaar van 1944 levend wil 
houden. Ook de oprichting van het in 1950 geopende Zuiderzeemuseum in Enk
huizen, nog geen twintig jaar na de ondergang van de Zuiderzeecultuur als gevolg 
van de aanleg van de Afsluitdijk, vormt een fraai voorbeeld van de verjonging van 
museale onderwerpen. In de jaren zeventig wordt zelfs zozeer getracht de actuali
teit op de voet te volgen, dat er al plannen voor een mijnmuseum worden gemaakt 
nog voordat in 1974 de laatste Nederlandse steenkolenmijn sluit. 73 

D e verjonging komt in 1988 ook naar voren uit een onderzoek onder 248 cul
tuurhistorische musea in Nederland. Hieruit blijkt dat veertig procent van de 
deelnemende instellingen ook objecten van na 1950 verzamelt. Deze tendens- die 
niet uitsluitend verklaard kan worden uit de beschikbaarheid van recente objec
ten- is vanaf de jaren zestig steeds sterker geworden. Dit eigentijdse verzamelen 
draagt er bovendien toe bij dat 87% van de museale collecties sinds 1970 in om
vang is toegenomen. Bij de meeste musea bedraagt de toename minder dan een 
kwart, maar bij sommige instellingen verdubbelt de collectie in deze periode. 

De jaarlijkse toename van het aantal voorwerpen in Nederlandse musea wordt 
nu op maar liefst 200.000 geschat. De groei van de collecties heeft vooral betrek
king op de negentiende en twintigste eeuw. Uit gegevens over de collecties in de 
onderzochte cultuurhistorische musea blijkt dat de meest verzamelde en best ge
documenteerde periodes respectievelijk zijn: 1800-1900, 1900-1940, 1945-he
den.74 Dat vooral de laatste twee eeuwen nu een belangrijke plaats in de musea in
nemen, sluit aan bij de waarneming van de Engelse historicus Raphael Samuel, die 
in brede kring een zoeken naar een tastbaar en daarom vaak redelijk nabij verleden 
heeft gesignaleerd. 75 

Toegankelijkheid 

Welke invloed hebben de veranderingen in de musea uitgeoefend op de toeganke
lijkheid voor bezoekers? Deskundigen uit de museumwereld veronderstellen dat 
voorwerpen uit het dagelijks leven van de Nederlanders, die in grote hoeveelhe
den aanwezig zijn in historische musea, tot de meest toegankelijke tentoonstel-
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Ltq•,sgcnrcs behoren. Naar hun mening werpen deze historische objecten, met uit
omlering van archeologische zaken en (vooral recentere) kunstnijverheidspro

,ltH ten, nauwelijks een drempel op voor eventueel bezoek; ze doen geen al te 
'" ll beroep op een zekere culturele kennis. Dit zou concreet betekenen dat een 

HJ·,tclling als het Amsterdams Historisch Museum, waar de nodige aandacht 
'•n.lt besteed aan het dagelijks leven in de stad, zeer goed toegankelijk zou moe

kJ I /.1)11. 

I >ie opvatting blijkt echter niet juist, afgaande op het oplcidingspeil van de bc-
"~'kcrs van dit museum. Gegevens van bezoekers aan vijftien exposities in histo

' , .. ,he musea in de jaren zeventig en tachtig tonen zelfs aan dat het gemiddelde op
L 11iittgspeil van de bezoekers niet alleen boven het gemiddelde van de 
ikdvrlandse bevolking ligt, maar ook boven het gemiddelde van alle museumbe-
' wkc·rs. 

J >.~:u staat tegenover dat het gemiddelde opleidingspeil van de bezoekers van 
•jHdaire historische openluchtmusea als het Nederlands Openluchtmuseum in 
I i! hem, het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en het museumdorp Orvelte onder 
~~.cmiddelde van de N ederlandsc muscumbezoeker ligt. 76 Deze musea, die op

dien door hun open karakter, worden blijkbaar als zeer toegankelijk ervaren, 
,1\ voor kinderen, wat veelal samengaat met hoge bezoekcijfers. Zo was het Ne

.L tl.tnds Openluchtmuseum na het Rijksmuseum lange tijd het drukstbezochte 
illliSI'Um van Nederland. Demonstraties van oude ambachten zoals kantklossen, 
!' q>~<'rscheppen, pottenbakken, klompen maken en stoelen matten hebben daar in 
"J.,ngrijke mate aan bijgedragen, evenals volksdansvoorstellingen, ldederdrach
~<JJ.,hows en exposities op het gebied van de volkskunst. 

I\ omt deze belangstelling daadwerkelijk voort uit oprechte historische belang
i • llinl·i voor 'de beschaving der plattelandsbevolking van Nederland', die het mu
, I lilt volgens de officiële doelstelling trachtte te bevorderen? Oud-directeur A.J. 

IH't Kempers van het Nederlands Openluchtmuseum lijkt er niet in te geloven. 
lttl I %2 geeft hij te kennen dat het grote bezoekerspubliek 'vaak meer ontspan

"' lil', dan lering en ontwikkeling' zoekt, waardoor het muscum vooral een recrea
instelling dreigt te worden. 77 Inmiddels werft het Nederlands Opcnlucht

''"··um in de jaren negentig bezoekers met slogans als 'Reis door de tijd' en 'Doe 
"" ,. met vroeger'. Weliswaar volgt later de nuancering dat het verleden op deze 
n•111Î('r slechts 'een beetje' tot leven komt, maar de toon is dan al gezet: het mu-

11111 is een plek waar je een nostalgische tijdreis maakt. 78 Weliswaar wordt het 
. tll'dm nadrukkelijk gepresenteerd als iets anders dan het heden, maar er vindt 

nltllcmin een ongecompliceerde gelijktijdigheid van het ongelijktijdige plaats. 
I 1• "''het verleden zo nadrukkelijk te presenteren als nabij en toegankelijk wordt 

I',J('Jls tussen heden en verleden gemakkelijk terzijde geschoven en worden de 
"l"'rkingen van het historisch inlevingsvermogen genegeerd. De onvermijdelijke 

d.ltHl tussen heden en verleden, tussen twee tijdperken met elk hun cigenaardig
,J<'n, wordt gemakkelijk genegeerd, wat het begrip voor de eigenheid van het 

• 1 lt·dcn uiteindelijk niet bevordert. 
r·~.1dcr onderzoek naar drie uiteenlopende historische musea werpt meer licht 
dl' betekenis van het bezoek aan een dergelijke instelling. Het betreft het Am-
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sterdams Historisch Museum, het Drents Museum en het Fries Museum. De be
langrijkste motieven om deze historische musea te bezoeken zijn schoonheidsbe
leving, beleving van het verleden, interesse en kennisverwerving. Gevraagd naar 
wat de bezoeker heeft 'meegenomen' van zijn museumbezoek scoort de stelling 
'Ik heb het voor mijzelf nuttig gevonden' het hoogst. Dat klinkt weliswaar leer
zaam en sociaal wenselijk, maar is allesbehalve concreet. Vervolgens komt 'Ik heb 
genoten van een bepaald voorwerp of schilderij' en pas daarna het meer histori
sche argument 'Ik heb ervaren hoe mensen en hun omgeving er in het verleden uit
zagen' . De uitspraak 'Ik heb me kunnen verplaatsen in het verleden' ontvangt niet 
bijzonder veel bijval. De stellingen 'Ik heb gemerkt dat bepaalde dingen anders in 
elkaar zitten dan ik altijd had gedacht' en 'Ik ben geboeid geraakt door onderwer
pen waar ik eerst weinig interesse voor had' worden nog minder vaak genoemd. 79 

Wanneer deze bevindingen representatief zijn voor de bezoekers van historische 
musea, dan ontstaat de indruk dat men vooral iets moois of bijzonders wil zien of 
hooguit 'iets van de sfeer van vroeger' wil proeven. Esthetische argumenten lijken 
zwaarder te wegen dan het verkrijgen van inzicht in het verleden. Ontspanning en 
recreatie winnen het als motief van lering en ontwikkeling. Van een diepgevoeld 
streven naar houvast en oriëntatie, van zoeken naar en bevestigen van de identiteit, 
lijkt bij velen geen sprake; van een bewust ervaren verwantschap met het verleden, 
die vorm kan geven aan een gevoel van continuïteit, al evenmin. 

De sfeer van recreatie en vermaak, van aangenaam verpozen, laat uiteraard zijn 
sporen na in hetgeen musea presenteren. Musea bevinden zich in een spannings
veld: er zit ruimte tussen wat zij willen overbrengen aan hetpubliek en wat het pu
bliek graag ziet. Professionele musea zijn doorgaans niet geneigd om te morrelen 
aan historische feiten, maar voelen zich wel genoodzaakt om in hun wijze van pre
senteren en propageren aan de vermeende wensen van het publiek tegemoet te ko
men. Een mogelijkheid om te voldoen aan de wens van een vermakelijk verleden 
is het inspelen op nostalgische verlangens. Sommige Nederlandse musea bieden 
daartoe welhaast onbeperkt de gelegenheid. Een aardig voorbeeld is het Anton 
Pieckmuseum in Hattem, nog tijdens Piecks leven in 1984 geopend . Het hier 
geëxposeerde en bij velen geliefde illustratiewerk vol postkoetsen, grachten en 
winterse taferelen straalt een knus verlangen uit naar een gezellig en ongecompli
ceerd verleden. De invulling van het verleden in dit museum is misschien niet re
presentatief voor alle historische musea, maar roept in elk geval de vraag op wat 
voor soort geschiedenis de musea belichamen en aan welk doel dit beantwoordt. 
De hypothese over het zoeken naar houvast, zoals verwoord in de musealise
ringstheorie, geeft onvoldoende antwoord op deze vragen. 

3 Monumenten 

Evenals musea en het onderwijs brengen monumenten burgers in aanraking met 
het verleden. Dit zeer tastbare historische erfgoed wordt eveneens omgeven met 
zorg, expertise en ondersteuning zowel van particuliere zij de als van overheids
wege. Bovendien mag monumentenzorg zich in de gunst van het publiek verheu-
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I',''IL Dorpen en steden waarin de oude bebouwing nog volop aanwezig is, worden 
111 de media enthousiast omschreven als 'een ambiance waar de weerklank van een 

'wl stap lang genoeg blijft hangen om je een wereld zonder gemotoriseerd verkeer 
"' kunnen voorstellen', als een plek 'onaangeraakt door de tijd'. 80 De aanwczig
ill'id van oude gebouwen roept bij velen een warm gevoel van waardering en vcr
ll<li!Wdheid op: ze worden geacht iets bijzonders toe te voegen aan dorp of stad. 
l11 als ergens onvoldoende imposante historische bouwwerken aanwezig zijn, 

>rdcn eenvoudigweg plannen gemaakt om een verloren gegaan kastcel te her
I" liJ wen, zoals in Nijmegen, of een kasteel van elders te importeren, zoals in Al
''"'i"l'. Dat beide plannen uiteindelijk zijn gesneuveld, ligt in elk geval niet aan een 

•rek aan vcrlangen naar een historische ambiance. 
Ik grote zorg voor monumenten die zo kenmerkend is voor de twintigste eeuw, 
i11 de eerste plaats gericht op individuele monumentale panden. Naast bouw

'' ··rkcn met een primaire woonfunctie gaat het om onder meer kerken, kastelen en 
lwdrijfsgebouwen. In de loop der tijden is het aantal soorten gebouwen dat in aan-

wrking komt voor de monumentenstatus steeds verder toegenomen. Daarnaast 
' er sprake geweest van een zekere verbreding van als monument te betitelen za
J,, 11. Hierbij kan gewezen worden op het streven naar bescherming en bchoud van 
• "llV:tngrijke gehelen als dorps- en stadsgezichten, natuurmonumenten en histori
, lH· landschappen. 
1 Je geschiedenis van de Nederlandse monumentenzorg wordt doorgaans tcrug

'·n·ocrd op de inspanningen van Victor de Stucrs in de jaren zeventig van de nc-
11 i ende eeuw, al waren er voorlopers als ].A. Albcrdingk Thijm die al in 1847 

>In klachten publiceerde tegen de sloop van oude gebouwen. Op aandrang van De 
';~ 11\TS beginnen overheid en burgerij zich in het laatste kwart van de negentiende 
·' IJW, temidden van de oprukkende industrialisering, voorzichtig te bekommeren 
"'I' de zogeheten monumenten van geschiedenis en kunst. Op verzoek van de Nc
,LTLmdsche Oudheidkundige Bond (NOB) stelt de minister van Binnenlandse 
/,1kcn in 1903 een Rijkscommissie in om de 'Nederlandsche Monumenten van ge-

!,icdenis en kunst' te inventariseren. In 1918 neemt een nieuwe Rijkscommissie 
""r de Monumentenzorg deze taak over, ondersteund door het Rijksbureau 
• ";r de Monumentenzorg. Dit resulteert in 1933 in de voltooiing van de pro vin

. HT,<:wijze Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en 
i. 111/.1/. Vanaf 1912 verschijnen vervolgens ook de eerste definitieve beschrijvingen 
111 ,Je GeillustreerdeBeschrijving der N ederlandsche Monumenten van Geschiede-

''" Kunst. 81 

I >.1arnaast ontstaan vanaf de jaren twintig enkele particuliere organisaties die 
'' l1 met restauratics bezighouden zoals de vereniging De Hollandsche Molen uit 

I 'J '.\. 1 n 1925 wordt een comité opgericht dat als voorloper geldt van de stichting 
J,·nno van Coehoorn, een organisatie die zich sinds 1932 inzet voor het behoud 
111 oude vestingwerken. De vereniging Hendrick de Keyser die oude panden 
, ">pi, restaureert en verhuurt, ontplooit haar eerste activiteiten in 1928.82 

Ik ('Crste aanzet tot een wettelijke regeling voor het bchoud van monumenten da
,, 'rt van 1910 en is afkomstig van de NOB. Ook de Rijkscommissie voor deMo-
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numentenzorg houdt zich bezig met een dergelijk ontwerp, maar tot verwezenlij
Icing komt het vooralsnog niet. Door onenigheid over de beperking van het eigen
domsrecht van particulieren en over de verhouding tussen kerk en staat bij de aan
wijzing van kerkgebouwen als monumenten, blijft een wetsvoorstel op 
monumentengebied uit. 

In mei 1940 wordt een eerste stap genomen in de richting van een wettelijke re
geling voor de monumentenzorg als de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht 
bepaalt dat monumenten n.iet gesloopt mogen worden zonder toestemming van 
de Rijkscomm.issie voor de Monumentenzorg. Eenzelfde bepaling duikt enkele 
jaren later wederom op .in het eerste naoorlogse besluit over de wederopbouw. In 
juni 1946 wordt een Voorlopige Monumentenraad .ingesteld, die de minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OK&W) moet adviseren op het gebied 
van de monumentenzorg. De raad kent vijf rijkscommissies voor respectievelijk 
het oudheidkundig bodemonderzoek; de monumentenzorg; de musea; de monu
mentenbeschrijving en voor de bescherming van monumenten tegen oorlogsge
vaar. Tot de taak van de raad behoort het onderzoeken van de wenselijkheid van 
een wettelijke bescherming van monumenten. In oktober 1947, als dit orgaan in
middels versterking heeft gekregen van de kort daarvoor opgerichte Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg, pleit de raad inderdaad voor een dergelijke bescher
mmg. 

Drie jaar later, in 1950, wordt de Tijdelijke Wet Monumentenzorg afgekondigd, 
waarin bepaald wordt dat alle gebouwen die op de Voorloopige Lijst staan niet ver
anderd mogen worden zonder goedkeuring van de minister. Het duurt vervolgens 
tot september 1957 voordat de minister van OK&W een ontwerp-Monumenten
wet indient bij de volksvertegenwoordiging. Dit ontwerp besteedt aandacht aan 
zowel monumenten als aan stads- en dorpsgezichten. Bovendien voorziet het in 
de instelling van een Monumentenraad. Na een trage behandeling in het parle
ment wordt de Monumentenwet in juli 1961 in het Staatsblad afgekondigd en op 
30 augustus 1961 kan de nieuwe Monumentenraad worden geïnstalleerd.83 

In deze wet wordt de term monument op drie manieren gebruikt. Het betreft al
lereerst ten minste vijftig jaar oude gebouwen die van algemeen belang zijn van
wege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun volkskundige 
waarde. Ten tweede terreinen die van algemeen belang zijn wegens de aanwezig· 
heid van de hiervoor genoemde zaken. En ten derde alle zaken en terreinen die van 
algemeen belang zijn wegens de aan die zaken en terreinen verbonden geschied· 
kundige herinneringen. Opvallend is dat het esthetische criterium als eerste wordt 
genoemd; schoonheid lijkt ook in de monumentenzorg boven geschiedenis t <: 

worden geplaatst.84 Op de vraag wat schoonheid is en welke herinneringen van 
belang zijn, gaat de wetstekst niet in. 

Uitgaande van deze criteria buigt de Rijkscommissie voor de Monumentenbc· 
schrijving, in 1946 ingesteld als onderdeel van de toen nog Voorlopige Manurnen 
tenraad, zich vervolgens over de samenstelling van een definitieve rijksmonumen• 
tenlijst. Daar gaat veel werk in zitten, want het aantal monumenten in Nederland 
wordt in 1961 geschat op ruim 55.000. Het betreft allereerst ongeveer 5500 ker 
ken, kastelen, verdedigingswerken, openbare gebouwen en weg- en waterwerken, 
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wgehetcn grote monumenten. Daarnaast zijn er naar schatting nog 50.000 klci
lllonumentcn, merendeels woon- en pakhuizen, maar ook boerderijen, molens 

'11 1Jorccagelegcnhcden.85 

l ,.mg niet alle vermeende monumenten komen uiteindelijk in aanmerking voor 
·' '' heschennde status. Sommige panden weten hun bestaan niet te rekken tot het 
ill• •ment van erkenning; in andere gevallen wordt op basis van bestuurlijke of cco-

lllJÎsche overwegingen met succes bezwaar aangetekend tegen plaatsing op de 
;lîlJIJUmentenlijst. Dit gebeurt veelal uit bezorgdheid over beperking van de ge
nHT!ltelijkc vrijheid van handelen inzake wegaanleg of sanering van het woning
,. . .~ md of uit vrees voor de belemmering van een rendabele exploitatie. In de 

",,.,.ste gevallen stemmen de betrokken gemeenten echter in met de plaatsing van 
mumenten op een concept!ijst. Ruim tien jaar na invoering van de wet zijn er 
11.1 40.000 monumenten op de rijksmonumentenlijst geplaatst. 86 Daarnaast kun

i!l'll ~~emeenten ook zelf maatregelen nemen om plaatselijke monumenten te be
' li<Tmen. Die mogelijkheid voorziet blijkbaar in een behoefte; in 1962 zijn er al 

•wTr dan honderd gemeenten met een gemeentelijke monumcntenverordeningY 
I >c Monumentenwet van 1961 legt de verantwoordelijkheid voor de bescher-
11[; en instandhouding van beschermde monumenten in de handen van de rijks

"' ,.,·!Jeid. Dit centralistische uitgangspunt leidt meer dan eens tot spanningen tus-
''' v,emeentcn en het rijk. Minister Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en 

' 1dtuur (WVC) stelt daarom in 1984 in zijn Nota over de monumentenzorg voor 
, 'lil de monumentenzorg te decentraliseren. Dit voornemen, dat tevens voortkomt 
nl! i',nvijzigde inzichten omtrent de taakverdeling tussen de verschillende overhe-

wordt gerealiseerd met de invoering van de in 1988 aangenomen Monumen
knwcl, die een aantal taken van de rijksoverheid naar de gcmcenten overhevelt. 

, 'k< 1111t de bevoegdheid om vergunningen te verlenen voor restauraties van rijks
""'IIUmenten nu bij de gemeenten te liggen en krijgen deze meer bevoegdheden in 

1 toewijzen van subsidies. 88 

In 1997 telt Nederland inmiddels circa 45.000 beschermde rijksmonumenten, 
,I!, voor het merendeel dateren van vóór 1850. Bijna driekwart hiervan bestaat uit 

IH!llhuizen. Boerderijen, kerken en molens staan hierbij in de schaduw maar zijn 
n!cll cmin zeer behoorlijk vertegenwoordigd. Alle andere categorieën, waaronder 
'l"ïJhare gebouwen, verdedigingswerken, kastelen en weg- en waterwerken, om
lil en minder dan duizend objecten. De monumenten zijn vcrspreid over heel het 
~t!, variërend van enkele tientallen monumenten in Flevoland tot ruim 11.000 in 
't~rd-Holland. Het aantal objecten op de vanaf 1980 ingestelde provinciale mo

llll<.'lltcnlijsten is niet bekend. Op gemeentelijke monumentenlijsten, bijgchou-
,J, 11 door ruim een derde van alle gemeenten, staan nog eens 25.074 onroerende 

wdcren vermeld. Het aantal gemeenten met meer dan honderd monumenten is 
liJliddeis opgelopen tot 80, waaronder zeven met elk meer dan duizend monu

nil'!ll ale bouwwerken binnen de gemeentcgrenzcn.89 

I kt hclang dat wordt gehecht aan monumentenzorg blijkt ook uit de aanzienlijke 
lr;1gcn die hiermee gemoeid zijn en in de afgelopen decennia door de overheid 

""' hikbaar zijn gesteld. In 1946 bedragen de gezamenlijke uitgaven voor monu-
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Voormalige pakhuizen aan de Vest in Gouda herbergen na een ingrijpende restauratie 
onder meer kantoorruimte (collectie auteur). 

mentenzorg van rijk, provincies en gemeenten nog [1,3 miljoen gulden. Dat be
drag groeit na invoering van de Monumentenwet tot [35, 9 miljoen in 1965, waar
na het verder wordt vergroot. Rond 1990 schommelt het budget rond de [300 mil
joen per jaar.90 Ondanks inflatie is er sprake van een forse toename van het 
naoorlogse budget, een groei die overigens in grote lijn overeenkomt met de ont
wikkeling van de gezamenlijke overheidsbudgetten voor musea.91 Deze aanzien
lijke bedragen voldoen overigens lang niet altijd aan de grote vraag; de 'discrepan
tie op financieel gebied tussen wat nodig werd geacht en wat ter beschikking werd 
gesteld' is daarom in een terugblik op de geschiedenis van de monumentenzorg uit 
1975 zelfs omschreven als de rode draad in de monumentenzorg.92 

Ondanks de gebruikelijke zorgen over de financiering van kostbare restauraties, 
staat een verdere uitbreiding van de monumentenzorg voor de deur. Vanuit de op
vatting dat monumentenzorg meer is 'dan het "verzamelen" van enkele hoogte
punten uit onze cultuurgeschiedenis' bestaat sinds een jaar of vijftien binnen de 
monumentenzorg meer belangstelling voor historisch waardevolle gebouwde 
structuren. Daardoor wordt de aandacht verbreed van afzonderlijke panden naar 
grotere bouwkundige eenheden zoals straten en wijken. Bovendien is het bewust
zijn gegroeid dat ook jonge bouwkunst een belangrijke rol speelt in het karakte
ristieke uiterlijk van stad of dorp. Als gevolg hiervan wordt tussen 1987 en 1993 
gewerkt aan het Monumenten Inventarisatie Project (MIP), dat de jongere bouw
kunst en stedebouw uit de periode 1850-1940 in kaart brengt. In dit kader zijn 
maar liefst 165.000 objecten en complexen en circa 650 gebieden van bijzondere 
waarde geïnventariseerd. Naar verwachting zal een nadere selectie van dit over
zicht resulteren in een uitbreiding van de rijksmonumententijst met ongeveer 
14.000 objecten. Bovendien bereidt de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een 
Wederopbouw-MIP voor die betrekking heeft op de bouwkunst vanaf 1940 en die 
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"ll)',<'l wijfeld leidt tot een verdere toename van het aantal beschermde monumen
''· I )c bescherming van dergelijke recente bouwwerken lijkt misschien ovcrbo

lllaar dat is het zeker niet. Het aantal beeldbepalende historische bcnzinesta
'">l's in Nederland, om maar een voorbeeld te noemen, is inmiddels zeer gering. 93 

I let mag duidelijk zijn dat de rijksmonumcntcnlijst volop in ontwikkeling is 
"•r verbreding en vcrjonging van de in aanmerking komende bouwwerken. Op 
ln1idige lijst ontbreken onder meer nog enkele duizenden monumentale objcc
van bedrijf en techniek, zoals stations, stoomgemalen, vuurtorens en waterto

l' 11s. Zolang discussic mogelijk blijft over wat bewaard dient te worden en er nog 
nwtJWC categorieën worden toegevoegd, zal er geen afgeronde lijst komen. Het is 
q~<'lllijk een illusie om te veronderstellen dat de monumentenlijst ooit compleet 
.d zijn, aangezien er geen absolute criteria bestaan op grond waarvan een gc

>!1\Vd object als monument beschouwd (en daarmee behouden en beschermd) 
dn·nt te worden. Dat de huidige lijst dan ook een zekere grilligheid vertoont, is een 

van het subjectieve karakter ervan. Zo hebben nagenoeg alle windmolens 
monumentenstatus, terwijl deze status slechts aan een derde van het totaal aan

l.d hesehermenswaardig geachte boerderijen is toegekend. 94 Nog altijd spelen cs
dwl ische en architectonische overwegingen een doorslaggevende rol bij de erkcn
"'llfi van monumenten, terwijl een monument toch meer uitdrukt dan alleen deze 
''·l'cctcn. Bij de vraag welke geschiedenis( sen) een monument belichaamt, wordt 
liP); onvoldoende stilgestaan. Dat geldt evenzeer voor de vraag naar de invloed 

111 keuzes in de steeds verder uitdijende monumentenzorg op het beeld van het 
,.,Jcden van grote groepen mensen. 

Uitdijende monumentalisering 

fllnllumentenzorg is in Nederland allang niet meer beperkt tot afzonderlijke ge
!,, >IJ wen. Ook de bescherming van grotere gehelen behoort sinds enkele decennia 
1•11 de mogelijkheden. Beroemde en recente voorbeelden zijn enkele zeer diverse 
l,,kJtics die door de UNESCO tot Werelderfgoed zijn verheven. Onder meer 
\rllllkland, de Stelling van Amsterdam en het molencomplex van Kinderdijk ge
"'cten inmiddels deze prestigieuze erkenning. Meer alledaagse voorbeelden van 
.!oe schaalvergroting zijn te vinden onder de vele beschermde stads- en dorpsge-

Jclll.en, natuurmonumenten en landschappen. 
;\ 1 in de eerste naoorlogse decennia wordt getracht het begrip monument enigs-

IliS op te rekken om ook de aangrenzende panden, tuinen en straatwanden rond 
, ,.,I monumentaal pand te beschermen. Met name de Bond Heemschut onder
-,! reept al vroeg dat het niet slechts gaat om de bescherming van het enkele morm
IIH'Iltale pand, 'maar vooral om de samenhang met de straat, de gracht, het markt
!'lcin, ja de gehele stads- en dorpskern.' 95 Deze opvatting vindt gehoor bij de 
v, Hlrlopige Monumentenraad die reeds in 1947 ijvert voor een vorm van wettelij
lu· bescherming voor historische dorps- of stadsgezichten. In 1956 stelt de Rijks
' , nnmissie voor de Monumentenzorg een adviescommissie in voor het bchoud 
'.111 het stads- en dorps beeld, die onder meer oppositie voert tegen een te ver gaan
dl' s;mering in Woudrichem en tegen een vernieuwingsplan van de Alkmaarse bin-
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Duizenden boerderijen, zoals hier een exemplaar in het Brabantse Aarle Rixtel, genieten 
bescherming van de monumentenlijst (co llectie auteur). 

nenstad. De Monumentenwet van 1961 schept vervolgens de mogelijkheid tot be
scherming van stads- en dorpsgezichten. Deze gezichten bestaan uit groepen on
roerende zaken (met minimaal één monument) die van algemeen belang zijn we
gens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang of 
vanwege hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde.96 De regeling is 
toegespitst op handhaving van het bestaande karakter, maar laat mogelij kheden 
open voor verbouwingen en nieuwbouw. Veel minder dan bij afzonderlijke mo
numenten is hier sprake van bevriezing van de bestaande toestand. 

Vanaf 1962 worden de eerste aanvragen voor de nieuwe status ingediend. Meer 
dan eens, zoals bij de Groningse vesting Bourtange, speelt de vermeende toeristi
sche aantrekkingskracht een rol bij de aanvraag voor bescherming. Soms wordt 
het met de authenticiteit van het gezicht niet al te nauw genomen; het Drentse 
brinkdorp Orvelte wordt bijvoorbeeld uitgebreid met boerengebouwen van 
elders. De animo voor erkenning blijkt groot; begin 1974 zijn er inmiddels 123 be
schermde stads- en dorpsgezichten ingeschreven. Deze beschermingsdrift kan ge
zien worden als reactie op cityvorming, verkeersdoorbraken en dorpsvernieu
wing die in de jaren zestig en zeventig menigmaalleiden tot afbraak van (delen 
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stadswijken en dorpskernen. De nieuwe bebouwing die hier het gevolg van 
1:., IJJU een menselijke schaal missen en niet aansluiten bij bestaande vormen, bij de 
<'q!,cn identiteit van de oude bebouwing. Vcrontrust vraagt de Koninklijke Neder
l.1ndse Oudheidkundige Bond zich in 1974 af 'of het landschapsbeeld waaraan wij 
I lilUWen het schrikbeeld van morgen is.'97 De toename van het aantal beschermde 
r.rJ.ichten suggereert dat die vraag door een steeds groter aantal mensen bevesti
i'.t'nd wordt beantwoord. 

Inmiddels bedraagt het aantal beschermde stads- en dorpsgezichten, na een kri-
1 ische herevaluatie eind jaren zeventig, ongeveer 330. Een verdere uitbreiding is 
lll)',czet als gevolg van het Monumenten Inventarisatie Project, dat waardevolle 
t',I'J.ichten uit de negentiende en twintigste eeuw, zoals woonwijken en industrie
l.mdschappen, in kaart heeft gebracht. Bovendien wordt er nagedacht over het op 
,lr;,c wijze beschermen van verdedigingslinies en industrieel benutte waterwegen, 
"'1als het Kanaal Almelo-Nordhorn. 

I )e schaalvergroting van monumenten, verwezenlijkt in de bescherming van 
·,1 .1ds- en dorpsgezichten, roept de vraag op waar de grens ligt van een monument 
' 11 de bijbehorende entourage. Binnen de monumentenzorg wordt die grens het 
l1rfst zo ruim mogelijk getrokken. Zo wordt in de jaren tachtig geklaagd over on
voldoende bescherming van de directe omgeving van een beschermd gezicht. 98 

Verdere uitdijing van als monument aan te duiden objecten of gehelen maakt ver
·'''dering, een van de wezenskenmerken van geschiedenis, echter minder gemak
krlijk zichtbaar. Wanneer eigentijdse en oude bebouwing steeds losser van elkaar 
Iw men te staan, lijkt het alsof het verleden kan worden losgeweekt van het heden, 
dsof het verleden zou kunnen voortleven in een soort reservaat. Hierdoor wordt 
h·t besef aangetast dat monumenten per definitie beperkte zaken zijn, fragmenta
l i se he restanten uit een vcrleden dat niet meer aanwezig is. De historische ge
l,~;,gdheid van het heden wordt als het ware uiteengerafeld door het verleden zo 
1udrukkelijk los te koppelen van het heden. 

Natuurmonumenten 

liet streven naar bescherming en behoud blijft allang niet meer beperkt tot de be
lmuwde omgeving. Sedert geruime tijd richt dit streven zich eveneens op natuur 
··u landschap. De verwantschap tusen het streven naar behoud op beide terreinen 
·l'rcekt onder meer uit de institutionele koppeling die enige tijd gangbaar is ge
weest. Zo kent het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in de ja
'"'' vijftig een gezamenlijke afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming, ter
wijl de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg zich in de eerste naoorlogse 
,lcccnnia zowel met historische monumenten als met natuurmonumenten bezig
lmudt. De verwantschap tussen natuurbescherming en monumentenzorg komt 
l11·t sterkst naar voren in de term 'natuurmonument', die in de negentiende eeuw 
'], >or Fr ederik Willem van Eed en sr.wordt geïntroduceerd.99 Met dit vermoedelijk 
v.111 het Duitse Naturdenkmal afgeleide begrip wordt aanvankelijk verwezen naar 
lwt in1871 verdwenen Beekbergerwoud, het laatste vermeende ongerepte oerbos 
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in Nederland. De term wordt vervolgens vooral gebruikt als aanduiding voor 
waardevol geachte stukken karakteristieke natuur. 

Vooral na de oprichting van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
in 1905 wordt natuurmonument een veelgebruikt begrip. De vereniging komt tot 
stand als reactie op een plan van de gemeente Amsterdam om het Naardermeer tot 
stortplaats voor het stedelijk afval te maken. Met enig succes streeft deze vereni
ging er in de daaropvolgende decennia naar om de exploitatie van de natuur aan 
banden te leggen. Vooralsnog komt het belangrijkste motief voor deze zorg voort 
uit esthetische overwegingen; zorg voor de natuur is in de eerste helft van de twin
tigs te eeuw vooralliefde voor de schoonheid van de natuur. Daarnaast spelen ook 
overwegingen van recreatieve en biologisch-wetenschappelijke aard een rol. Het 
officiële naoorlogse standpunt van Natuurmonumenten inzake de bescherming 
van natuurterreinen is niet om de natuur haar gang te laten gaan, maar om de gro
te diversiteit aan leefgemeenschappen, die mede door menselijk ingrijpen zijn ont
staan, te bewaren. 

De maatschappelijke erkenning van het streven naar natuurbescherming krijgt 
in 1946 voorzichtig gestalte door de instelling van een Voorlopige Natuurbe
schermingsraad die de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen moet 
adviseren op het terrein van natuurbescherming en landschapsschoon. Twee de
cennia later, in 1967, wordt de Natuurbeschermingswet ingevoerd, bedoeld als 
'groene' pendant van de Monumentenwet, waardoor gebieden kunnen worden 
aangewezen als natuurmonument. In woord en daad erkent de overheid vervol
gens het belang van de natuur, onder meer door de creatie van natuurreservaten. 

Inmiddels zijn vanaf het begin van de jaren zestig radicalere organisaties ont
staan die zich om de natuur bekommeren. Deze veelkoppige beweging komt 
voort uit verzet tegen de schaduwzijden van de snelle industrialisatie van Neder
land na 1945 en is vooral gericht op de bestrijding van milieuvervuiling. De nieu
we actiegroepen ontwikkelen daarnaast uitgesproken ideeën over maatschappij 
vormen waarin natuur en milieu beter tot hun recht zullen komen. In die zin is de 
milieubeweging sterker op de toekomst gericht dan de traditionele, meer naar be
houd strevende organisaties. 

Natuurbescherming krij gt erkenning van een steeds breder publiek en tevens 
meer aandacht in de politiek. Die waardering is echter voor een belangrijk deel ge
richt op de Nederlandse natuur, die volgens de historici Van Zanden en Verstegen 
'gefixeerd' is . Terecht wijzen zij er op dat de oude dynamiek van het landschap na
genoeg verdwenen is: zeearmen zijn afgesloten door dammen, meanderende rivie
ren worden slechts bij uitzondering getolereerd en groot wild leeft alleen nog 
maar op afgebakende terreinen.100 De historische en biologische ontwikkeling is 
hier duidelijk aan beperking onderhevig. 

Vanaf eind jaren zestig krijgt naast deze natuurbescherming ook de zorg voor 
het historisch gevormde cultuurlandschap gestalte. Dan wordt duidelijk dat ver
schijnselen als schaalvergroting, productieverhoging en ruilverkaveling de regio
nale verscheidenheid aantasten. Dit leidt rond 1970 bij Staatsbosbeheer tot plan
nen om gebieden met bij zondere landschappelijke waarde te beschermen in de 
vorm van nationale landschapsparken. Nadat in 1979 een uitgebreide inventarisa-
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111 1utuur- en cultuurwaarden in het landelijk gebied is verschenen, worden in 
,j,,11 opvolgende jaren nadere plannen gemaakt voor de bescherming van grote 

urt lcvolle landschapseenheden. 
' '".!''~ degenen die zich beroepshalve met ruimtelijke ordening bezighouden, 

enige kritiek op de bescherming van het landschap. Het nieuwe bescher
",1 reven wordt toegeschreven aan een nostalgisch verlangen naar een over
, lqkc en kleinschalige wereld, waarbij de kenmerkende verandering van het 

. kt L11tdse cultuurlandschap wordt miskend. 101 Toch wint het behoud van cul
i>!ldschappen gestaag aan populariteit. Zo bevat het voorontwerp van de 

N atuurbeschermingswet dat in 1988 verschijnt, de mogelijkheid om 'be
i! lik Lmdschapsgezichten' aan te wijzen. 
•' 11 .1dvies van de Natuurbeschermingsraad uit 1991 wordt opnieuw aange

np een samenhangende bescherming van cultuurhistorische elementen 
1 1 1 a t men in het Nederland se landschap, zoals terpen, vestingwerken, kavel

' 'll' IJ en dijken. Nederland is immers een cultuurlandschap bij uitstek, omdat 
'I .dies in het landschap door de mens is aangelegd of aangeplant. Het be-
' .ut deze cultuurhistorische waarden wordt van belang geacht voor de hand-

" .w de herkenbaarheid en de identiteit, de aantrekkelijkheid en de weten
.. ·liikc betekenis van het Nederlandse landschap. Wel ontbreekt het bij het 
Hd1lick nog aan voldoende waardering voor en inzicht in het historische ka

IJ het landschap, omdat de gangbare wijze waarop tegen het landschap 
Lllli',<'kcken vooral te maken heeft met schoonheidsbelcving en vcrbonden

I de eigen omgeving. Maar met enige educatieve inspanning, zo wordt 
·•. ,J [',!'dacht, zou het publiek gevoelig gemaakt kunnen worden voor land
'.! wl11 llld. 102 

Waardering en motivering van de monumentenzorg 

11 l.ijn liefde en begrip voor monumenten in de ruimste zin van het woord 
1pl v.lnzclfsprekcnd. In recente decennia mag monumentenzorg in Neder

l~cval rekenen op positieve waardering. Dat niet alleen een klein groep
' ·kht'IH'll geïnteresseerd is, blijkt uit onderzoek naar de waardering van mo-

' 11 uit 1973. Ruim 87 procent van 1530 ondervraagde personen geeft aan 
lp liJd van monumenten 'belangrijk' te vinden, slechts minder dan vijf pro

lwl 'onbelangrijk'. De voorstanders van monumentenzorg blijken voor
n tcgcnwoordigd onder ouderen en hoger opgeleiden; jongeren en men

' • 1'11 Lq~crc opleiding zijn iets minder enthousiast. 103 

'" happclijke steun voor monumentenzorg blijkt ook uit het bestaan 
1 •.IJ! ietdiere organisaties op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. Van

, ontplooien ruim zevenhonderd Nederlandse organisaties activiteiten 
h 1 1!'111. ( )ngcveer 140 organisaties zijn slechts zijdelings betrokken bij dit 

w,J.ll niet minder dan 560 particuliere organisaties, met een sterke regio
, ~>liJ I)',, rekenen de monumentenzorg tot hun hoofdtaak. Veel particuliere 

''"• richten zich op specifieke soorten monumenten of op monumenten 
•.LJidc plaats en brengen uit bezorgdheid over de bebouwde omgeving 
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monumenten onder de aandacht van het publiek en de politiek. Deze verenigin
gen en stichtingen, in omvang variërend van kleintjes met slechts tientallen leden 
tot grote met tienduizend leden, vertegenwoordigen volgens een telling uit 1988 
een groep van circa 150.000 enthousiaste en actieve personen. Onder hen bevin
den zich naar schatting tienduizend vrijwilligers die de harde kern van de monu
mentenzorg vormen. 104 

De overgrote meerderheid van de particuliere monumentenorganisaties is na de 
Tweede Wereldoorlog opgericht; slechts dertien procent dateert van vóór 1945. 
De geleidelijke toename van bet aantal organisaties tijdens de naoorlogse weder
opbouwjaren is vooral te danken aan het initiatief van personen uit gegoede krin
gen die traebtten de sloop van bepaalde panden te verhinderen. In de jaren zestig 
leidt de wens tot bescherming van oude stads- en dorpskernen tegen de modieus 
geachte' slooprazernij en de uitzinnige wij ze van bouwdrift' tot de oprichting van 
nieuwe organisaties. 105 Vooral in de jaren zeventig en tachtig neemt het aantal or
ganisaties flink toe. Terwijl betrokken burgers kennis en kracht bundelen om 
plannen van gemeenten te bestrijden, wordt de belangstelling voor monumenten 
gestimuleerd door een onbepaald verlangen naar behoud en herstel van het 'oude'. 

Het in vergelijking met de veelal zeer omvangrijke natuurbeschermingsorganisa
ties ietwat gering lijkende ledental van de monumentenorganisaties omvat lang 
niet alle belangstellenden voor oude gebouwen. Dat blijkt alleen al uit de hon
derdduizenden bezoekers die de jaarlijkse monumentendagen in september tel
kens weer weten te trekken. Dit weerspiegelt het gegeven dat sinds de jaren ze
ventig bijna de helft van de Nederlandse bevolking van twaalf jaar en ouder 
jaarlijks één of meer monumenten bezoekt. Deze groep is qua omvang min of 
meer vergelijkbaar met die van de museumbezoekers, maar de frequentie van het 
monumentenbezoek ligt hoger: de gemiddelde monumentenliefhebber bezoekt er 
gemiddeld vier per jaar. Vooral oude kerken, kastelen en molens kunnen op veel 
bezoek rekenen. 106 

Uit onderzoek is gebleken dat monumenten iets vaker door vrouwen dan door 
mannen bezocht worden. Wat betreft de leeftijd van de bezoekers valt op dat het 
aandeel van de bezoekers tussen 12 en 34 jaar daalt tussen 1979 en 1995, terwijl het 
aandeel van personen van 35 jaar en ouder stijgt. De categorie met het hoogste 
percentage bezoekers verschuift van 12-19 jarigen in 1979 ( 46,2%) naar de 35-49 
jarigen in 1995 ( 49,6% ). Dit geeft waarschijnlijk een reëler beeld van de interesse, 
aangezien jongeren naar verwachting veelal vooral verplichte bezoeken afleggen 
in school- of gezinsverband terwijl het bij de dertigers en veertigers eerder een 
keuze uit eigen vrije wil betreft. 

Het (stijgende) opleidingsniveau is eveneens een factor van belang. Van de Ne
derlanders met een HBO of universitaire opleiding bezoekt in 1995 ruim 70% 
monumenten. Bij degenen die alleen lager onderwijs hebben gevolgd, bedraagt dit 
percentage nog geen 24% . Ook in 1979 is een dergelijk verschil al geconstateerd. 
Verschil in scholing en de daarmee samenhangende culturele achtergrond is blijk
baar van doorslaggevend belang voor de mate van deelname aan culturele activi
teiten waarbij relatief complexe informatie verwerkt moet worden, en waartoe 
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"' ,k het bezoek aan monumenten gerekend dient te worden. 107 Dit beïnvloedt in 
tnkc mate het bezoek aan monumenten en, naar alle waarschijnlijkheid, ook het 

lid nuatschap van particuliere monumcntenzorgorganisatics. 

Beleving en motieven 

! I'" historische indrukken die bij monumentenbezoek worden opgedaan, zijn on
,j, r meer afhankelijk van de beschikbare informatie en van het inlevingsvermogen 

111 de bezoeker. Vaak worden monumenten op vrijblijvende wijze bekeken, ge
.Linlcerd vanwege hun uiterlijke schoonheid als overblijfselen uit een vcrleden 

-!.11 nns weinig meer zegt. Niet zelden worden ze aanschouwd vanuit een recrca-
kadcr. Monumenten van techniek en industrie bezoekt men als toerist, niet als 

u I widcr of vanuit een andere vorm van economische of sociale betrokkenheid. 
ditaire verdedigingslinies liggen in lommerrijke gebieden en niet meer in een le

' IIS)',cvaarlijk schootsveld. Grote kerkgebouwen worden gemakkelijk herkend 
d-. houwwerken met een religieuze betekenis, maar de hedendaagse levensbe
, houwingen garanderen geen besef van de betekenis van kerkbezoek in vroeger 

·liJ Wen. Alleen al het feit dat wij meer gewend zijn aan gebouwen van grote af
'"'·tingen vormt een belemmering om een beeld op te roepen van de imposante 

"'ltsheid die voorgaande generatics ervoeren bij de 'zelfde' aanblik. Inlcvings
, rmogen kan hier ongetwijfeld het een en ander verhelpen, maar kan het verleden 

llH·t zo dichtbij brengen als monumentenzorg soms lijkt te suggereren. 
i"--h;lr de motieven die het bezoek aan monumenten verklaren, blijft het vaak gis

' 11. Meer valt er op te merken over de motieven die ten grondslag liggen aan het 
\., !J,>ud van monumenten. De monumentenwetten van 1961 en 1988 motiveren de 

1 ''I', slechts beknopt met het argument dat bepaalde onroerende zaken van alge
flHTil belang zijn vanwege hun schoonheid en wetenschappelijke, volkskundige of 
'111! tturhistorischc waarde. Opmerkelijk is dat in beide wetsteksten het estheti
, I"· belang van monumenten voorafgaat aan de historische waarde. Deze argu-
"~"IJI<Ilie wordt niet altijd overgenomen in de praktijk van alledag, waar cultuur
lu wdu·s soms vooralmotieven noemen ter rechtvaardiging van de grote bedragen 

11 ~~cmeenschapsgeld die omgaan in de monumentenzorg, een onderwerp dat 
>ultW verwant is aan het politiek gevoelige terrein van volkshuisvesting en ruim-· 
"lqkc ordening. Zo nu en dan hebben voorstanders van monumentenzorg zich 

11lt'r meer moeite getroost om hun bezigheden te legitimeren. Aangezien een 
'I. l)',''lijke legitimatie op veel andere deelterreinen van de historische cultuur ge
i" ,.J of gedeeltelijk afwezig is, is het de moeite waard daar nader op in te gaan. 

Legitimering 

! 1, •• 11111 de Rijksdienst voor de Monumentenzorg verbonden architcctuurhistori
, ", F.J I. ter Kuilc stelt begin jaren vijftig dat het bchoud van monumenten zin aan 
"tl" il'ven en zelfrespect geeft. Hij vermoedt echter een verschil in opvatting tus-

' 11 de professionele monumentenzorgers en het grote publiek. De waardering 
""' het behoud van boerderijen, molens en eenvoudige woningen die hij meent 
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te signaleren bij een groot deel van de bevolking, zou namelijk veeleer te verklaren 
zijn uit het feit dat monumenten een onwillekeurige, ambachtelijk gerealiseerde 
schoonheid vertegenwoordigen die smartelijk wordt gemist in moderne bouw
werken.1 08 Dat juist tekortkomingen van de eigen tijd bij velen de waardering 
voor het erfgoed bepalen, is voor Ter Kui le teleurstellend. 

In de beweegredenen om te behouden en te restaureren loopt blijkbaar een breuk
lijn tussen de betrokken professionals en het grote publiek. Een dergelijk beeld van 
een kleine groep die uit andere motieven opereert dan een groot deel van de bevol
king duikt in de naoorlogse geschiedenis van de monumentenzorg meer dan eens 
op. Alleen anders dan in het door Ter Kuile geschetste beeld wordt de verdeling veel
al niet zozeer tussen kenners en een geïnteresseerd publiek gelegd, maar meer tus
sen kenners en geïnteresseerden enerzijds en ongeïnteresseerden anderzijds. 

Een dergelijke breuk spreekt bijvoorbeeld uit enkele artikelen in Elseviers 
Weekblad uit 1954 waarin Geurt Brinkgreve de monumentenzorg verdedigt tegen 
de smalende opvatting dat het hier slechts een liefhebberij van behoudzuchtige 
estheten betreft. Brinkgreve wijst op een motief dat urgent en actueel is. De nog 
resterende gebouwen uit vorige eeuwen moeten namelijk beschermd worden te
gen degenen die leven zonder binding met wat aan hun eigen bestaan is voorafge
gaan en die geen begrip hebben voor de betrekkelijke waarde van het hier en nu. 109 

Deze verbondenheid met het verleden die hier- naast het relativeren van het he
den - als voornaamste motief geldt voor de monumentenzorg, wordt in 1959 
eveneens benadrukt tijdens een tentoonstelling over de naoorlogse monumenten
zorg. Het in stand houden van oude gebouwen dient bevorderd te worden 'voor 
het bewaren van de continuïteit, die tussen heden en verleden onverbrekelijk be
staat.'110 Directeur R. Meischke van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
voegt daaraan toe dat monumentenzorg geen beweging is die zich uit afkeer van 
de eigen tijd koestert in een sfeer van vroeger. Monumentenzorg is niet tegen 
noodzakelijke sanerings- en verkeersplannen van oude stadskernen, maar wi l 
meebouwen aan de toekomst door ervoor te zorgen dat oude panden een passen
de functie kunnen blijven vervullen. Het belang van monumentenbehoud schuilt 
volgens Meischke bovenal in een verrijking van het leven van alledag, waar voor
al recreanten en toeristen van kunnen profiteren. 111 

Bij de monumentententoonstelling Levend Erfdeel in 1961 wordt er opnieuw 
op gewezen dat monumentenzorg niet voortkomt uit de mentaliteit om alles wat 
er ooit is gebouwd te behouden. Blijkbaar is die overtuiging nog zo wijdverbreid 
dat bestrijding ervan noodzakelijk blijft. Als argument voor monumentenbehoud 
wordt benadrukt dat in een steeds voller land afwisseling en schakering in de be
bouwing belangrijk zijn. Oude gebouwen dienen wel benut te worden: 'Het zal 
een verrijking van ons leven betekenen als wij er in slagen ook de vroegere gene
raties aan het woord te laten en de gebouwen, die zij ons nalieten, te blijven 
gebruiken en op deze wijze ons erfdeellevend te houden.' 112 Daarmee worden zo
wel een indirect esthetisch argument (afwisseling) en een historisch continuïteits
argument (aanvaarden wat vroegere generaties ons nalieten) als een pragmatisch 
argument (gebouwen kunnen en moeten nog gebruikt worden) verwoord . 

Deze argumenten duiken herhaaldelijk op bij het legitimeren van monumenten-
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"'I~· In 1966 voegt C.A. van Swigchem in zijn bock over de Nederlandse monu
nllïlLcnzorg hier wederom een nostalgisch argument aan toe, namelijk het zoeken 

.111 geborgenheid in het vcrleden nu de toekomst onzeker is. De aandacht voor 
nl<>llumentcn hangt volgens hem samen met de karakterverandering van de maat
, happij die zich ook in de bouwkunst manifesteert. Tegenover de grotere schaal 
,lil het nieuwe bouwen bestaat behoefte aan de oude gebouwde omgeving die in-

t wmcr wordt gcacht.I13 Van Swigchem benadert de opvatting van Ton Koot, pro
mi!!Cnt lid van de Bond Heemschut, die van mening is dat de vroegere bouwkunst 
J,L\Îcre producten heeft opgeleverd dan de moderne, inferieur geachte nieuw
,, HIW. 114 In dat verband kan gewezen worden op de Amerikaanse sociologe Dianc 

1\,Jrt hel die beweert dat materiële erfgoederen en de interpretaties ervan 'nat only 
11 // pcople a version of who they oncc were, but who thcy are now, and whether it 
,.,,, worth the trip'. 115 Sommige uitgesproken monumentenvoorstanders conclu

.l,·rcn blijkbaar dat de reis niet op alle terreinen de moeite waard is geweest. 

I l1· nostalgische en emotionele benadering van Koot wijkt af van de zakelijke toon 
dl(' de Nederlandse sectie van de Raad der Europese Gcmeenten bezigt in een nota 
it'J ~~clcgenhcid van het Europees Monumentenjaar 1975. Hierin wordt het 
Hl>stalgische argument gehanteerd naast nader uitgewerkte argumenten van csthe
!!·,, he, historische (continuïteit) en pragmatische aard. 116 Professionals die zich 

JlUÎt de overheid of vanuit particuliere organisaties bezighouden met mmm
IJH'Iltenzorg zijn doorgaans terughoudend in het gebruik van nostalgische argu
nwnten. Het warme gevoel dat nostalgie oproept, wordt alleen gemobiliseerd zo-

het niet leidt tot de gevreesde beschuldiging van ongeremde behoudzucht. 
ll•·t ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubcheer stelt 
'"de jaren negentig zelfs nadrukkelijk: 'Monumentenzorg is niet de kunst van het 
Iw houden, maar de kunst van het 'verantwoord vernietigen' door vcrandering.' 117 

Vanaf de jaren tachtig zijn het niet zozeer de motieven voor monumentenzorg 
'Iw vcranderen als wel de formuleringen; de eerder verwoorde argumenten worden 
d 11;tar gelang de doelstelling en doelgroep op andere wijze verpakt. Zo spreekt een 
lH· kidsmedewerkster van de Vereniging vanNederlandseGemeenten anno 1996 in 
Jll.q~matisch eigentijds jargon uitsluitend over de voordelen van monumenten. 

<>llUmenten dragen namelijk positief bij aan de vestigingsfactor, ze zijn belang
' qk voor het toerisme en ze zijn van doorslaggevend belang voor de identificatie 
uH't een dorp of stad. Ze maken de omgeving aantrekkelijker en leefbaarder. Ze 
• '"men aanschouwelijk en drempelloos cultuurhistorisch onderricht voor elke 
1 •.1.-:sant. Bovendien bevorderen onderhoud en restauratie de werkgelegenheid. 118 

1 lvn minder aantrekkelijke kanten, zoals de aan behoud en restauratie verbonden 
L., >st en, wordt gezwegen, terwijl van een verdergaande bezinning op de vraag hoe
• •T moet worden gegaan met behouden en restaureren geen sprake is. 

l)ij alle legitimerende overwegingen blijft schoonheid, naast nostalgische ver
!!•>IJWdheid, een zeer voornaam argument. 119 Zelfs de visueel vaak minder aan
IJ l'kkelijk geachte monumenten van industrie en techniek zijn, volgens een bro
' !Jure uit hetJaar van het Industrieel Erfgoed (1996), niet meer synoniem met hun 

Jllcgcre lelijkheid. Met nadruk wordt gesteld dat industriële monumenten juist 
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een eigen schoonheid hebben. 'En vaak heeft de natuur op charmante wij ze allanr 
weer bezit genomen van wat ooit de motor der vooruitgang was.' 120 Deze roman 
tisch-esthetische benadering lijkt immers het meest kansrijk om in brede kring aa11 
te slaan. 

De oude kritiek dat monumentenzorg eenvoudigweg voortkomt uit sentimen 
tele behoudzucht die slechts verstarrend werkt, lijkt vanaf eind jaren zeventÎH 
steeds meer te verstommen. Tijdens de hausse aan nostalgische uitingen in de ja 
ren zeventig verschijnen er echter opnieuw critici die stilstaan bij de invloed va11 
monumentenzorg op de cultuur in het algemeen en de woonomgeving in het bij 
zonder. Hun aantal is ditmaal gering. 

In de marge van het Monumentenjaar 1975 duiken enkele kritische kanttekc 
ningen op in de pers. In NRC-Handelsblad wordt erop gewezen dat voorstande1 \ 
van goedbedoelde restauraties zich niet bewust zijn van het gevaar dat de Neder 
landse cultuur loopt om een tijdloos en dood ding te worden 'in de vorm va11 
kneuterige, romantische, fraaie, pittoreske en museumachtige binnensteden en 
dorpen'. 121 Jan Blokker laat de lezers van de Volkskrant op luchtige wij ze wetc11 
geen voorstander te zijn van monumentenzorg. Zijn opvatting is 'dat Verenigin 
gen tot Behoud van iets( ... ) de historische vrucht zijn van een op zichzelf verwer 
pelijke burgerlijke levensbeschouwing waarin alles gericht is op de handhaving 
van zoveel mogelijk'. Blokker koestert bezwaren tegen de grote kosten van re~ 
tauraties: 'Venetië, de scheve toren van Pisa, de uit hun lood geraakte huizen in dt• 
Kinkerbuurt- op is op, en laat u zich nooit iets wijs maken door de burgermans 
romantiek die al die oude rommel wil opknappen voor miljoenen guldens, wa. 1 
we allemaal een knap Opeltje-Kadett voor zouden kunnen kopen.'122 

Intern restauratiedebat 

Tot een grondige bezinning op de omgang met het materiële, gebouwde verledc11 
komt het niet. Dat sluit aan bij de betrekkelijke theoretische rust die reeds decen 
nialang heerst op het terrein van de monumentenzorg. Een uitzondering daarop i ~ 
de interne technische discussie over de wijze van restaureren, variërend van een 
voudige conservering tot totale reconstructie. Aan het begin van de twintigsu• 
eeuw geldt het als verwerpelijk om te restaureren in een andere stij l dan de eigen 
tijdse; een architect is immers een scheppend kunstenaar met een eigen inbreng. lil 
de jaren zestig wordt inmiddels de opvatting vertolkt dat het gebouw zelf, en niet 
de architectuurmode, de weg van de restauratie moet wijzen. Dit leidt er in de res 
tauratiepraktijk toe dat men vanaf de jaren zeventig minder geneigd is om gebou 
wen zoveelmogelijk tot één stijlperiode terug te brengen. Het streven is er nu op 
gericht aanpassingen uit opeenvolgende eeuwen naast elkaar te respecteren on1 
daarmee recht te doen aan de geschiedenis van het gebouw. 

De heersende communis opinio dat de historische ontwikkelingen in een te re 
taureren bouwwerk zoveel mogelijk gerespecteerd moeten worden, leidt in 1980 
tot nieuwe kritiek in het progressieve architectuurtijdschrift Wonen TA/BK. 
Hierin wijst Niek de Boer erop dat in de hedendaagse restauratiepraktijk weli 
waar alle historische ontwikkelingen tot dan toe erkend worden, maar nieuwe 
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',,·essen niet geoorloofd zijn. De his
'' i se he dynamiek die gekoesterd 
ll dt door voorstanders van monu

l!wlltcnzorg, wordt door dezelfde per-
"''cn in het heden stopgezet. De term 

•llllllllment lijkt een definitieve, onver
tndcrlijke en daarmee tijdloze status 
u11 een bouwwerk te verlenen, alsof de 
rl.tJmpvolgende geschiedenis er geen 

.11 meer op zou kunnen en mogen 
In i>l>cn. De Boer acht deze verstarring 
nH·t alleen een aantasting van de vrij
t,,.,tJ om de ruimtelijke ordening naar 
'l'.t'lltijdse maatstaven in te vullen, 

Ht,ur vreest bovendien dat monumen
,, llJorg doorslaat naar dwangmatige 
•, 1 umelwoede en een krampachtige 
• •plichting jegens voor- en nage
l." ht.l23 

l k;.c wezenlijke opmerkingen over 
. .,dnwerpen als een mogelijke bevrie
"'1~ van een geïdealiseerde situatie uit 

1 vcrleden en de beperking van de 
l'~"<'lruimte van toekomstige genera

Restauraties vereisen de inzet van gespeciali
seerde valemensen die zowel oude als nieuwe 
teelmieken beheersen (Brochure Stichting 
Vakgroep Restauratie). 

lokken merkwaardig genoeg geen fundamentele gedachtewisseling uit. Een 
.h·.• 11ssic over het waarom van monumentenzorg, gekoppeld aan een bezinning 
T' de invloed die monumentenzorg uitoefent op zowel onze omgang met het ver
d,·n als op de invulling van de hedendaagse leefwereld, komt eenvoudigweg niet 
''' de grond. 124 Eind jaren tachtig wordt in het jaarboek Architectuur in Neder

wederom vastgesteld 'dat we geen idee hebben van wat wc nou eigenlijk met 
,j d11.· monumenten moeten, anders dan ze koesteren en er geld mee verdienen'. 

,1, ditmaal blijft een discussic uit. 125 

\\iel lijkt het er rond 1995 even op dat de oude discussie over hoe te restaureren 
• ,., oplaait als architectuurhistoricus A. van der Woud zijn beklag doet over het 
!I dat veel grote restauratics in werkelijkheid verbouwingen of reconstructies 
'~"·I{ estauratic vcrwijst niet meer naar 'de meest terughoudende consolidatie van 

'>11de substantie', maar is een ernstig vervuild begrip geworden, waarin de prin
'1 '":Je tegenstelling tussen herstel en nieuwbouw onzichtbaar is geworden. Zo 

I 11 clt de 'restauratie' van het stadje Ficusden voor een belangrijk deel nieuw
L,<~Jw in oude trant. Het authentieke karakter van monumenten wordt hierdoor 

ll'Îgd. 126 

I l,· reactie op deze onvrede beperkt zich grotendeels tot de erkenning in de mo
"''''"'lllcnzorgwereld dat veel restauraties, vooral van in de Tweede Wereldoorlog 
·''woeste gebouwen, in materiële zin inderdaad niet authentiek zijn. Er wordt 
· 1,, •T veel waarde gehecht aan het feit dat het resultaat authentiek lijkt in de bele-



90 2 De 'officiële' historische cultuur 

ving van mensen zonder gespecialiseerde bouwhistorische kennis. Sterkere accen
tuering van het begrip authenticiteit, dat door opponenten in deze discussie wordt 
afgedaan als wetenschappelijke norm, zou er slechts toe leiden dat een aanzienlijk 
deel van de beschermde monumenten in beginsel wordt prijsgegeven. Dat zou 
vermoedelijk in brede kring begrepen noch toegej uicht worden. 127 Die overwe
ging weegt blijkbaar zwaarder dan de authenticiteit. 

Van der Wouds pleidooi voor authenticiteit wordt niettemin in een enkele reac
tie van harte onderschreven. Daarbij wordt een nieuw argument van mystiek-spi
rituele aard uit de kast gehaald. Monumenten tonen het verleden namelijk niet al
leen in hun bouwkundige details en tastbare gebruikssporen maar zullen ook op 
onzichtbare doch voelbare wijze de tijdgeest hebben opgeslagen. Onder verwij 
zing naar de Chinese Feng Sl1Ui-leer wordt beweerd dat een dergelijke geest in een 
gebouw zou fungeren als een levenselixer dat mensen voedt.128 Slechts bij restau
raties waarbij de authenticiteit voorop staat, zou die mystieke geest behouden 
kunnen blijven. 

Het gebruik van een dergelijke argumentatie is uitzonderlijk. Hoezeer de zorg 
voor monumenten ook op emoties gestoeld is, van levenselixer, Feng Shui en een 
onzichtbare geest wordt doorgaans niet gerept. Zulke begrippen roepen gemak
kelijk een lacherige sfeer op. Wanneer echter een andere terminologie wordt ge
bruikt, wordt duidelijker waarop gedoeld wordt: de waarde van oude gebouwen 
schuilt niet uitsluitend in de materiële obj ecten zelf, maar minstens zozeer in de 
geestelijke en zelfs emotionele waardering waarbij het erfgoed wordt beschouwd 
als een symbool dat een verband legt tussen heden en verleden. De motieven van 
waaruit dit gebeurt, worden onvoldoende in de overwegingen betrokken. 

Conclusie 

Geschiedenisonderwijs heeft nooit uitsluitend betrekking gehad op de overdracht 
van historische feitenkennis. Zowel in het lager als in het middelbaar onderwijs 
zijn geschiedenislessen evenzeer gericht op de vorming tot staatsburger, op het 
bijbrengen van tijdsbesef, op het bevorderen van inleving en inzicht in uiteenlo
pende situaties en op bestaansverheldering in het algemeen. Sterker dan in enig an
der deelgebied van de alledaagse historische cultuur bestaat in het onderwijs een 
doelbewust streven om bij te dragen aan het vermogen tot oriëntatie en aan de 
vorming van de identiteit. Deze doelen worden in de loop der decennia met be
hulp van enig sociaal-wetenschappelijk jargon steeds preciezer geformuleerd. De 
ambitieuze verwachting die daardoor ontstaat wordt evenwel niet altijd verwe
zenlijkt. 

De behandelde lesstof wordt ingeperkt- vaderlandse geschiedenis is verdwenen 
als apart vak- waarnaast ruimte wordt geschapen voor praktische vaardigheden 
en voor het bevorderen van de zelfwerkzaamheid . Tegelijkertijd wordt het te be
studeren spectrum verbreed; naast politiek-militaire geschiedenis is de aandacht 
voor culturele en sociaal-economische geschiedenis gegroeid. Daarbij komt -
vooral in het lager onderwijs- meer nadruk te liggen op de ervaringen van gewo-



Conclusie 91 

w mensen, aansluitend bij de eigen leefwereld van de leerlingen. Bovendien wordt 
• ' 11 sterk accent gelegd op de twintigste eeuw. De groei van de lesstof die het rc
"dlaat is van dit alles, valt echter samen met een afname van de ruimte die bc
' hikbaar is voor het gcschiedenisondcrwijs, althans op de middelbare school. 

I !nor de gestegen deelname aan het onderwijs krijgen meer leerlingen geschiede
n•·, Jes, maar omdat de maatschappelijk positie van dat vak niet meer vanzelfsprc
hciHl is, moeten zij met relatief weinig lesuren genoegen nemen. 

I )c museumwereld wordt vooral vanaf de jaren zeventig gekenmerkt door een 
·lnke groei van het aantal instellingen. Zij bestrijken met hun vele specialisaties 
llillliddels een zeer uitgestrekt en gevarieerd historisch terrein. Er wordt in Nc
dn hnd ongekend veel bewaard en gedocumenteerd. Collecties worden fors uit
;; hrcid, waarbij met name de aandacht voor het dagelijks leven is gegroeid. De 
n IJJ·cding van het vcrleden die op deze wijze tot stand komt, gaat bovendien vcr

van een verjonging van het verleden. Steeds meer onderwerpen uit het rc
i'lltc verleden worden in een museale context herkenbaar voor het voetlicht ge

L, ,ll'ht. In veel gevallen wordt het verleden daarbij als zeer toegankelijk 
""q~csteld. Musea bedienen zich in toenemende mate van aansprekende eigen

•qdsc presentatietechnieken, wat noodzakelijk is in de strijd om de aandacht van 
.1,· bezoeker. Die wordt immers ook op vakantie en in de massamedia verwend 
mei hijzondere indrukken en ervaringen. 

i\ I met al is het aantalmuseumbezoeken dat een Nederlander jaarlijks aflegt in 
naoorlogse decennia aanzienlijk gestegen, zij het niet tot een opzienbarend ni

' .1!1. Een groot aantal Nederlanders bezoekt nog altijd zelden of nooit een mu
<lllll en komt dus niet op deze wijze in aanraking met het verleden. Niettemin 
1111 veel van de gesignaleerde ontwikkelingen in de museumwereld kenmerkend 

·,,orde moderne historische cultuur. Dat geldt ook voor het feit dat de veelal 
I,, 'l',n dan gemiddeld geschoolde- museumbezoekers doorgaans niet in de eerste 

s op zoek zijn naar historische kennis en inzicht in het verleden. Ontspan
llllil~ en recreatie, evenals het genieten van schoonheid, zijn voornamere redenen 

>t een bezoek. De betrokkenheid bij het geëxposeerde verleden loopt dan ook 
mlcl'!l. Enerzijds wordt er volop nostalgisch gezwijmeld bij een blik op het her
··nhare, nabijgelegen verleden. Anderzijds doet het enthousiasme waarmee bui

d.uldse musea worden bezocht niet onder voor het bezoek aan instellingen op 
'r.•·n bodem. De publieke belangstelling voor historische musea lijkt nogal wille
ilil ig; het zoeken naar houvast is lang niet altijd het doorslaggevende motief voor 

•nll';cumbezock. 
t lp het terrein van de monumentenzorg worden verschillende ontwikkelingen 

1.ijn waar te nemen in de museumwereld duidelijk weerspiegeld. Hoewel de 
klull'ftc aan deze zorg al vanaf de het einde van de negentiende eeuw groeit, krij
' ' '1 'oncrete overheidsmaatregelen pas vrij laat gestalte. Na de afkondiging van de 
'donumcntcnwet in 1961 ontvangen enkele tienduizenden monumenten binnen 
nkcle jaren een beschermde status. De uitbreiding van de monumentenzorg die 
.I 1 1.d eind jaren tachtig plaatsvindt, gericht op de bouwkunst vanaf 1850 en ver
, ,JI•,cns ook op die vanaf 1940, zorgt op dit terrein eveneens voor een vcrjonging 
.n1 het verleden. Eerder is reeds een ontwikkeling in gang gezet die leidt tot 
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schaalvergroting. Dit zorgt tevens voor een verbreding: in de gebouwde omgeving 
van de beschermde gezichten worden naast kerken en stadhuizen ook meer ge
wone woonhuizen erkend terwij l ook natuur en landschap een beschermde status 
krijgen. 

D e hoge kos ten van monumentenzorg worden veelal gefinancierd uit publieke 
middelen, zij het niet altijd in die mate waarop geestdriftige liefhebbers van oude 
bouwwerken hopen. Vooral vanaf de jaren zeventig is sprake van een toename van 
de publieke betrokkenheid, met name onder bovenge middeld geschoolde burgers 
boven de veertig jaar. De overwegingen om zich in te zetten voor dit erfgoed zijn 
doorgaans van zowel esthetische als nostalgische aard. Het eigen karakter van 
oude bouwwerken wordt als essentieel beschouwd voor de identiteit van een 
plaats of regio, terwijl soms ook een weinig beredeneerd beroep op continuïteit 
wordt gedaan. Daarnaast lijkt een duidelijke waardering te bestaan voor het in
standhouden van verscheidenheid, meer dan eens voortkomend uit een zekere on
vrede met eigentijdse ontwikkelingen in bouwkunst en planologie. De uitbreiding 
van de monumentale bescherming leidt echter zelden tot diepgaand e of w ijdver· 
spreide bezinning inzake kwes ties als verstarring en authenticiteit . D e grote aan· 
tallen passanten met een waard erend oog voor bet historisch ontwikkelde uiterlijk 
van de huidige Nederlandse nederzettingen en landschappen zitten evenmin te 
wachten op een dergelijke bezinning; ook hun appreciatie zal voornamelijk ge· 
stoeld zijn op gevoelens van schoonheid en vertrouwdheid. 

Verbreding en verjonging van het verleden, opvall end e kenmerken van de eigen· 
tijdse historische cultuur, vormen een gemeenschappelijke noemer voor de ont· 
wikkelingen op het terrein van het geschiedenisonderwij s, de histo ri sche mu sea en 
de monumentenzorg. Op alle drie de terreinen komen bovendien grote aantallen 
mensen in aanraking met het verleden. Om dit in de juiste proportie te zien, zijn 
twee kanttekeningen op hun plaats. Als eers te moet benadrukt worden dat het in 
positie teruggedrongen schoolvak geschiedenis niet in elk schooltype en elk leer 
jaar adequate aandacht krijgt. Een tweede kanttekening betreft de omvang van het 
p ubliek van musea en monumenten. Hoewel op beid e terreinen sprake is van een 
indrukwekkend e belangstelling voor het verleden, komt een groot deel van de be
volking hier nauwelijks op deze w ij ze mee in aanraking. Het opleidingsn iveau 
speelt daarbij een belangrijke rol, maar het is de vraag of dat de enige verklaring 
vormt. Wellicht is het eerd er zo dat het verleden dat uitdrukking vindt in veel mu· 
sea en monumenten niet aansluit bij de histo ri sche belangstelling van de niet-be
zoekers. D e wij ze waarop het verleden een plaats inneemt in hun bestaan, komt 
mogelijk op andere wij ze tot uitdrukking. 

Er is nog altijd onvoldoende bekend over de motieven waaruit deel name aan 
deze deeltereinen van de historische cultuur voortkomt. Dat ve rklaart waarom de 
soms klakkeloos herhaalde maar niet mind er hoogdravende fo rmuleringen van de 
veronderstelde motieven voor publieke belangstelling voor de bestudeerde deel 
terreinen niet alti jd overtuigen. De beperking tot hooggeachte motieven ontneemt 
het zicht op de ware aard van de huidige historische cultuur. 
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Geschiedenis als vrijetijdsbesteding 

Inleiding 

l\,{mgstelling voor het vcrleden komt bij de meeste Nederlanders vooral tot ui
llll)', in hun vrije tijd. Daarbij kan het gaan om een veelheid aan activiteiten. Het 
L,·;.ocken van historische attracties, het lezen van geschiedenisbocken of het on
,1,rwcken van de lokale geschiedenis; het zijn slechts enkele van de vele moge-

heden. In dit hoofdstuk is de aandacht gericht op een selectie van die histc)l·i-
1 lt' activiteiten die behoren tot de meest populaire op dit terrein. 
I lc/.e activiteiten moeten geplaatst worden tegen de ontwikkelingen die zich 

>nds l 945 voordoen op het terrein van de vrije tijd. De eerste representatieve lan
,j, lij kc gegevens over vrijetijdsbesteding dateren van 1955/1956. In die jaren be
,, hikt de gemiddelde Nederlander over 23,9 uur per week voor vrijctijdsbezighe-
1, 11. In 1962 is dit toegenomen tot bijna 29 uur. 1 Verdere uitbreiding in de jaren 
'•.t i1; en zeventig, onder andere door de introductie van de vrije zaterdag voor 

knemers, brengt dit cijfer naar een gemiddelde van ruim 46 uur per week in 
'~'';, In latere jaren schommelt dit cijfer, deels onder invloed van huiselijke ver-

J,tingen, tussen 48,2 uur in 1985 en 47,2 uur in 1995.2 

I lc toename aan vrije tijd is niet evenredig verdeeld over de bevolking. Een deel 
'"de bevolking wordt de laatste jaren geconfronteerd met een opeenhoping van 
l"·id en taken terwijl in de groep tussen 50 en 65 jaar juist sprake is van een 

"'"tgaande ontlasting van arbeid en taken.3 Ook de stijging van de reële koop
' H l1t per vrij uur- wat betekent dat er meer geld is voor vrijetijdsbezigheden 

,, ""gelijk verdeeld. 

I en groot deel van de nieuw vcrworven vrije tijd wordt gevuld met televisie kij-
• n, I harnaast komen er ook steeds meer andere wijzen waarop de toegenomen 
''i" tijd, afhankelijk van persoonlijke voorkeur en welstand, kan worden inge
ql,l.' Diversiteit in vrijetijdsgedrag blijkt regel te zijn; vcrdieping vormt een uit
'""lcring. Vooral jongeren en hoger opgeleiden nemen in hun vrije tijd aan meer 
'~'lllopende activiteiten deel dan ouderen en laagopgclciden. De gemiddelde 
.l<'rlander besteedt zijn vrije tijd in 1990 aan onder meer televisie kijken en mu

,, I· luisteren (28% van de totale vrije tijd), contacten (21 %), uitgaan, inclusiefbc
'' k .t.m musea en attractieparken (12%), lezen (11 %) en hobby's (bijna 10%).5 

aandeel hierin bestaat uit activiteiten die in zekere mate gericht zijn op het 
,Ji'dcn is moeilijk aan te geven. Voor de meeste Nederlanders blijven de histori
lw .tt'liviteiten vcrmoedelijk beperkt tot het ophalen van herinneringen tijdens 

>JIIlcie contacten en het kijken naar televisie, voor een minder grote groep tot 
I lo.cn van boeken en tijdschriften, voor andere mensen tot het bezichtigen van 
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lllll ~l' .l t' ll historische bouwwerken en voor sommigen tot het beoefenen van een 
hiswrischc hobby. 

In dit hoofdstuk zal achtereenvolgens worden ingegaan op historische publica
ties, historische televisieprogramma's, het verzamelen van oude objecten, lokale 
geschiedbeoefening, genealogie, archiefbezoek, archeologie en historisch toeris
me. Daarbij wordt getracht om aan te geven welke ontwikkelingen zich hierin 
hebben voorgedaan in de periode na de Tweede Wereldoorlog en welke verklarin
gen hiervoor kunnen worden aangedragen. 

1 Geschiedenisboeken 

Over de wijze waarop naar alle waarschijnlijkheid het grootste deel van de Ne
derlandse bevolking kennis neemt van het verleden, namelijk via massamedia, is 
niet veel meer bekend dan dat het een veelvormig iets betreft. Nieuwsberichten in 
kranten, om een voorbeeld te noemen, doen geregeld een beroep op een zekere 
kennis van het verleden en dagbladredacties leveren historische achtergrondinfor
matie als toelichting op actuele feiten en gebeurtenissen. 

Een krant is natuurlijk in de eerste plaats een nieuwsmedium waarin de actuali
teit een overheersende rol speelt. Wanneer dagbladen belangstelling voor het ver
leden tonen, bestaat daar gewoonlijk een actuele aanleiding voor. Op deze wijze 
halen berichten over de juridische en maatschappelijke nasleep van de Tweede 
Wereldoorlog, nieuwe vondsten in onlangs opengestelde archieven, recente op
gravingen en historische tentoonstellingen met de regelmaat van de klok de ko
lommen. Ook jubilea en herdenkingen geven aanleiding tot het publiceren van 
historische beschouwingen, waarbij aandacht voor de hedendaagse situatie door
gaans niet ontbreekt. Sommige kranten hebben bovendien een vaste rubriek waar 
historische onderwerpen aan de orde komen. Ook in de advertentiekolommen 
duikt het verleden op. Zowel bierbrouwers, autofabrikanten als producenten van 
luxe goederen verwijzen in hun presentatie graag naar de geschiedenis. Daarbij 
wordt gestreefd naar een betrouwbaar en duurzaam imago; hun produkt wordt 
geplaatst in een gewaardeerde- al dan niet verzonnen- traditie of er wordt inge
speeld op een verlangen naar situaties die het hier en nu achter zich laten. 

Omdat het hier te ver voert de rol van het verleden in zeer uiteenlopende media 
als tijdschriften (van specifieke geschiedenisbladen als Spiegel Historiael tot alge
mene bladen als Panorama), boeken, radio, film en televisie in kaart te brengen, 
wordt de aandacht in dit hoofdstuk beperkt tot boeken en, in de volgende para
graaf, televisie. Het boek kent, op het terrein van de geschiedenis, uiteenlopende 
vormen als het wetenschappelijke werk, het populair-wetenschappelijke boek en 
de historische roman. De kennis over de invloed van deze lectuur op de histori
sche cultuur staat nog in de kinderschoenen. Onbekend is hoeveel tijd de gemid
delde Nederlander in de naoorlogse decennia besteedt aan het lezen van publica
ties met een historische inhoud. Wel staat vast dat het totaal aantal vrije uren dat 
aan het lezen van boeken, tijdschriften en kranten wordt besteed, enigszins is af
genomen. Aanvankelijk stijgt het gemiddeld aantal vrije uren dat wekelijks lezend 
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• 11 dt doorgebracht van in 1955 naar 6,1 uur in 1975. Daarna zet een daling in 
.lit lezerspubliek van 12 jaar en ouder, zodat het wekelijks aantalleesuren in 
~~emiddeld 5,1 bcdraagt. 6 

l11 de vrije tijd worden meer fictie dan non-fictie bocken gelezen. Halverwege de 
, n ''IJ vijftig blijken historische romans, naast onder meer streekromans, tot de 

'l"dairste genres te bchorcn. 7 Dat historische vcrhaalstof een respectabele bc
dling geniet, komt ook in 1960 uit onderzoek naar voren, als blijkt dat ruim 

1 procent van de door de onderzochte personen van 21 jaar en ouder in dat jaar 
>eh te boeken in de categorie 'historie' valt. Daarbij blijken historische romans 

aftrek te vinden dan historische non-fictie werken. 8 

I t'll in 1965 verschenen onderzoek onder middelbare scholieren uit de twee 
"');ste klassen van gymnasium, HBS, MMS en kweekschool en onder volwassc

'" 11 tussen de 40 en 50 jaar geeft aan dat bijna de helft van de volwassenen en ruim 
wk wart van de jongeren 'wel eens een geschiedenisboek' leest. De jongeren ge

. 11 daarbij de voorkeur aan historische romans, de volwassenen aan populair- en 
•IIV<.T-wetenschappelijke werken. Bovendien geeft 80%, van zowel ouderen als 

l""!:crcn te kennen zo nu en dan historische artikelen in de krant te lezen.Y De uit-
' >liJsten van dit onderzoek worden sterk bepaald door de specifieke, relatief hoog 

; "''hoolde groepen die hierin centraal staan. Bijna de helft van de volwassenen 
l'lt een universitaire opleiding gevolgd, en is daarom niet representatief voor de 

Nederlandse bevolking. 
Tn vergelijking kan gewezen worden op een Utrechts onderzoek in 1984-1985 

·"Hier een doorsnee publiek tussen de 18 en 64 jaar. Hiervan blijkt 38% wel eens 
r.•·c,,·hicdkundige werken' te lezen, een cijfer dat duidelijk lager ligt dan de veel se
' tt•re onderzoeksgroepen uit 1965. 10 Vergelijking van deze twee onderzoeken 

.I, ... 1 vcrmoeden dat personen met een hoger opleidingsniveau meer historische 
"){·ken lezen. Deze situatie doet denken aan die van het museum- en monumen

t• 1liwl'.oek, waar het opleidingsniveau eveneens de mate van het 'gebruik' bcïn
L.H.·dt. 
I lit vermoeden wordt in 1997 bevestigd door SCP-onderzoeker De Haan die 

t vastgesteld dat het lezen over zaken uit het verleden sterk samenhangt met 
mJJo,cumbezoek en met het bezichtigen van monumenten. Aangezien museum- en 

Hlumentenbezoekers bovendien veelal hoger geschoold blijken te zijn dan ge-
1ddcld, lijkt hiermee aangetoond dat personen met een hoger opleidingsniveau 

H~<lcrdaad meer historische bocken lezen. Overigens heeft De Haan tevens gccon
.!1 ccrd dat het aantallezers van geschiedkundige werken een minderheid van de 

'kdcrlandsc bevolking vormt. Hij beweert dat 47% van de Nederlandse bevol-
111)', van 16 jaar en ouder 'ooit' boeken of tijdschriften over het vcrleden heeft ge-

l. /l'IL Dat zijn cijfer hoger uitvalt dan het Utrechtse kan deels verklaard worden 
1111 l1ct opnemen van tijdschriften in de vraagstelling, terwijl de term 'ooit' door 
• ,•.,pondenten zeer ruim kan worden opgevat; ook lezing van een verplicht school
I,, H'k kan hieronder vallen. Door het gebruik van deze weinig concrete tijdsaan
,J,Ii,ling is de zeggingskracht van die laatste constatering gcring. 11 
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Aanbod 

Van welk aanbod aan historische uitgaven kunnen de lezers gebruik maken? Wan· 
neer de blik beperkt wordt tot non-fictie titels in de zogeheten najaarsaanbiedin
gen, waarin uitgevers steeds hun aanbod voor het daaropvolgende halfjaar presen· 
teren, blijkt dat er in grote lijn sprake is van een groei van het aantal titels dat 
verschijnt. De najaarsaanbieding van 1950 bevat in totaal 52 historische titels. 
Dertig jaar later kondigt het najaarsnummer van het Nieuwsblad voor de Boek 
handel inmiddels 176 titels aan in de rubriek GeschiedenisY 

Om deze cijfers op waarde te kunnen schatten, moeten ze vergeleken worden 
met het totaal aantal boektitels dat jaarlijks in Nederland op de markt wordt ge 
bracht; een aantal dat met uitzondering van een daling in de jaren tachtig, nagc· 
noeg voortdurend toeneemt. In 1950 omvat de in het boekbedrijf gangbare ru 
briek 'politieke, economische en algemene cultuurgeschiedenis' 313 titels oftewel 
4,8% van het totale titelaanbod. Vijf jaar later is het procentuele aandeel geschic 
denisboeken in het titelaanbod even groot, maar is het absolute aantal titels geste 
gen tot 352. In de daaropvolgende jaren komt het aandeel geschiedenisboeken op 
een hoger peil te liggen, zodat het aandee l in 1960 al 6,0 % bedraagt. Na een lichtt• 
daling rond 1970 wordt in 1980 met 6,5% een hoogtepunt bereikt. In absolutt• 
aantallen gaat het om een verdubbeling sinds 1960: van 475 naar 942 titels in 
1980. 13 In de eerste helft van de jaren tachtig wordt het boekenaanbod 011derge 
bracht in een nieuwe indeling in 33 rubrieken, waaronder de rubriek 'geschiede 
nis, levensbeschrijving'. Die omvat 6,4% van het titelaanbod (oftewel 811 ge 
schiedenistitels) in 1985. In 1993 bedraagt het aandeel van deze rubriek 5,8%, 
maar door de totale groei aan titels staat dat inmiddels voor 964 geschiedenisti 
teJs.14 

Afgaande op de hier vermeld e gegevens blijken Nederlandse geschied enisboe 
ken in de periode tussen 1950 en 1993 een gemiddeld aandeel in de totale titelpro 
ductie in te nemen van ongeveer 5,8%. In de jaren vij ftig betreft het bijna 5%, in 
de jaren zestig wordt de grens van 6% bereikt, waarna een kleine inzinking rond 
1970 wordt gevolgd door een duidelijke toename naar circa 6,5% in de tweedt 
helft van de jaren zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig. Vervolgens loopt 
dat aandeel terug tot 5,8% in 1993. In absolute getallen is lange tijd sprake van 
groei, al doet zich een daling voor rond 1985. 15 

Of een gemiddeld aandeel van vijf tot zes procent als veel of weinig moet wor 
den opgevat, is bij gebrek aan maatstaven moeilijk aan te geven. Vergelijkbare ge 
gevens uit andere Westerse landen zijn nauwelijks voorhanden. 16 De constaterin~ 
dat minstens één op de twintig titels die in naoorlogs Nederland verschijnt een 
historisch boek is, lijkt echter geen aanleiding om te treuren over een kwantitatief 
gebrek aan historische publicaties. Ook het aanbod van bij het Centraal Boekhui' 
beschikbare historische boeken is indrukwekkend. Alleen al in november 1980, 
om een willekeurig tijdstip te noemen, betreft het 2387 titels. Zelfs in vergelijkin).\ 
met de omvangrijke categorie literaire romans, verhalen en novellen, met bijn.1 
3200 beschikbare titels, is dat een aanzienlijk aantal. 17 Bovendien kunnen de hie1 
in kaart gebrachte historische non-fictie publicaties nog worden aangevuld met 
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,,,derc uitgaven die ook deels of geheel als historisch te karakteriseren zijn, zoals 
J,,storischc romans of historische inleidingen op andere terreinen. 

Vraag 

I kt aantal gepubliceerde geschiedenistitels vcrtelt vooral iets over het aanbod. 
1 )IJl ook een indruk te krijgen van de vraag dient gekeken te worden naar het aan
ui verkochte boeken, dat immers per titel varieert. Probleem daarbij is dat uitge
' ns terughoudend zijn met het verstrekken van oplage- en vcrkoopcijfers per ti-
1<'1. Wel kan, op basis van een wekelijks consumentenonderzoek in 600 
ll!lishoudens over de periode 1976-1986, geconcludeerd worden dat tussen 1976 
'IJ 1986 jaarlijks gemiddeld bijna 2,1 miljoen historische non-fictie boeken zijn 
,,Tkocht. 18 

<)ok kan een indruk gebaseerd worden op de vanaf 1970 beschikbare cijfers van 
l"·t totaal aantal jaarlijks in Nederland verkochte boeken. Deze cijfers vertonen 
, <ïl dalende lijn van 44,6 miljoen verkochte boeken in 1970 naar 25,9 miljoen in 
I 'J'JJ. Dit betekent, tegen de achtergrond van een toenemende bevolking, dat het 
'·' JJtal boeken dat de gemiddelde Nederlander jaarlijks koopt tussen 1970 en 1993 
l•·rugloopt van 3,4 naar 1,7. 19 Indien gcmakshalve wordt uitgegaan van de (ver
llHledelijk te optimistische20) veronderstelling dat het aandeel historische titels in 
I H.·t toraal aantal gepubliceerde boektitels evenredig is aan het aandeel in het totaal 
!.lilt al verkochte boeken, zouden er in 1970 ongeveer 2,44 miljoen historische boc
IH'IJ zijn verkocht en in 1993 zo'n 1,5 miljoen. Dat betekent dat de gemiddelde Nc
,lnhnder 0,19 geschiedenisboek kocht in 1970 en in 1993 maar 0,09. Met andere 
woorden: kocht in 1970 naar schatting bijna één op iedere vijf Nederlanders jaar
lqks een geschiedenisboek, in 1993 is dat nog maar één op de tien Nederlanders. 
l 1,. ;\anschaf van een geschiedenisbock is voor de meeste mensen dus een steeds 
lilliJder gewone bezigheid geworden. Toch betekent de afname van het aantal ge
lw,·htc boeken niet per definitie dat er minder boeken gelezen worden. Hier staat 
Hnmcrs tegenover dat het aantal uitleningen bij openbare bibliotheken tussen 
1'1/0 en 1985 is verdrievoudigd tot 172 miljoen.21 Daarmee wordt de daling in het 
l.llllal verkochte boeken vcrmoedelijk ook in het historische genre ruim
'' boots gecompenseerd. 

Nu een beeld kan worden gevormd van de absolute omvang van de historische 
lwlangstelling op boekengebied, rijst de vraag wat voor boeken er gekocht en ge
lcnTJ worden. Als antwoord kan gewezen worden op enkele bestsellers die zo nu 
, IJ dan elk een aanzienlijk deel van het aantal verkochte historische boeken voor 
iJlliJ rekening nemen. Daartoe behoren zulke uiteenlopende werken als de her
"'''k in pocketvorm van L.J. Rogiers Geschiedenis van het katholicisme in Noord
'v~·dcrland in de 16de en 17de eeuw (1964), Jacques Presscrs Ondergang (1965) en 
\ ITicden land, 's lands meest verspreide archeologische publicatie waarvan in 
I'JXl 120.000 exemplaren de weg naar de lezer vinden.22 

Natuurlijk valt ook te denken aan het bekende verkoopsucces uit de jaren tach-
11(',, E. Le Roy Laduries Annales-geschiedschrijving Montaillou (1984), waarvan 
111 de eerste drie jaar al 85.000 exemplaren verkocht worden. Het boek staat dan 
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ook bijna een jaar lang op de eerste plaats van de non-fictie top 10.23 Uit eigen land 
zijn er de succesvolle werken van Geert Mak, Hoe God verdween uit Jorwerd 
(1996) en De eeuw van mijn vader (1999). Een ander succes is het jaaroverzicht 
Het aanzien van 19 .. dat in de jaren negentig steevast behoort tot de best vet 
kochte boeken. Zo is de editie over 1993 met 115.000 exemplaren het best vet 
kochte 'historische' boek in 1994, goed voor naar schatting bijna 8% van alle ver 
kochte geschiedenisboeken dat jaar.24 

Een dergelijk lij stje van bestsellers geeft weliswaar een enigszins vertekend beeld 
van de doorsnee vraag naar historische boeken, maar is niettemin indicatief voot 
bepaalde ontwikkelingen. Zo illustreert Rogiers vijfdelige werk dat de boeken 
over historische onderwerpen die met name in de jaren zestig verschenen in ondct 
meer Prisma-, Aula- en Elsevierpockets een duidelijk accent leggen op de zestien 
de en zeventiende eeuw.25 In de jaren tachtig bestaat er veel belangs telling voor d1 
middeleeuwen, zoals blijkt uit de aantrekkingskracht van Montaillou. Persoonlij 
ke en nostalgisch getinte geschiedschrijving over het recente verleden trekt in dl 
jaren negentig een groot publiek. Biografieën winnen sinds de jaren tachtig op 
nieuw aan populariteit. 

Pressers werk zal op een dergelijk lijstje ongetwijfeld niet de enige titel zijn ovc1 
de Tweede Wereldoorlog; publicaties over dit onderwerp vormen immers een ze 
kere constante in de naoorlogse vraag naar boeken. L. de Jong stelt eind jaren 
tachtig dat er vanaf 1970 geen jaar is geweest 'waarin in ons land niet een twee 
honderdtal nieuwe boeken verscheen die aan diverse aspecten van dat gebeuren 
waren gewijd'.26 Jan Bank heeft eerder al geconstateerd dat het met betrekking tol 

Nederland gaat om een aantal van circa tachtig boeken per jaar tussen 1972 en 
1982. Dat verschilt slechts weinig van het gemiddelde over de jaren 1945-1971, :1l 
verschijnen er in de eerste vijf jaar na de bevrijding veel meer publicaties dan in d • 
twee daaropvolgende decennia.27 Tot de bestsellers onder deze boeken behoort 
niet in de laatste plaats het werk van De Jong zelf, met name zijn invloedrijke Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. De gemiddelde oplagl' 
bedraagt per deel maar liefst 75.000 exemplaren.28 

Populaire lokale publicaties 

Een andere constante in het naoorlogse aanbod, die vooral vanaf de eers te helft 
van de jaren zeventig opgang maakt, beslaat het terrein van de lokale geschiede 
nis.29 Het betreft veelal publicaties die op ongecompliceerde wijze en met behulp 
van illustraties het vaak recente en vertrouwde verleden van en voor relatief klei 
ne doelgroepen behandelen. Een bekend voorbeeld zijn de boekj es met bistori 
sche ansichtkaarten die vanaf de tweede helft van de jaren zestig op de markt wor 
den gebracht. De Zaltbommelse uitgeverij Europese Bibliotheek blijkt met de 
serie ... in oude ansichten te voldoen aan een onmiskenbare behoefte aan - liefst 
herkenbare - beelden van het lokale verleden. De prentbriefkaarten die centraal 
staan in hun uitgaven hebben grotendeels betrekking op de periode 1880-1940 en 
tonen vooral straatbeelden, woonhuizen, winkels, kerken, boerderij en, molens en 
buitenhuizen. In de eerste vier jaar na de start van de serie in 1966 verschijnen er 
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hoekjes. De populariteit van deze bockjes wordt vooral manifest in de jaren 
:, Jll ig, als er gemiddeld ruim drie bockjes per weck verschijnen (inclusief her
<~kkcn). 

1 >uk ;1ndere uitgeverijen proberen een graantje mee te pikken van de grote be
clling.30 Om tegemoet te komen aan de voortdurende vraag brengt de Euro

Bibliotheek vanaf 1972 bovendien nieuwe series op de markt als Kent 11 ze 
(de Middelburgers), dat meer gericht is op verenigingen, schoolklassen en lo-

' !,,~kende personen. In de jaren tachtig wordt echter langzaam maar zeker een 
' .Hiigingspunt bereikt. Er verschijnen dat decennium wekelijks nog gemiddeld 

hoekjes ' ... in oude ansichten' maar in de eerste helft van de jaren negentig is 
Jtlllliddels teruggelopen tot nog geen half boekje per week. Het feit dat de 

""··:.te plaatsen in Nederland inmiddels voorzien zijn van een of meer van derge
hoekjes lijkt een belangrijker reden voor deze afname dan een eventueel in 

ht afnemend nostalgisch verlangen. In de jaren tachtig zijn er immers nog ver-
' lulkncle uitgeverijen die het de moeite waard vinden om een eigen, concurre

' nde reeks op te zcttcn.31 Bovendien verschijnt, mede dankzij de mogelijkheden 
·· ut dcsktop-publishing, een toenemend aantal lokale historische publicaties in 
· 'i:"l hebeer bij historische hobbyisten en verenigingen. 

I >.urnaast publiceert het Zwolse uitgeversbedrijf Waanders sinds 1980 de in 
'qdo;chriftvorm verschijnende serie Ach lieve tijd. In circa zestien, met vele afbeel

gcïllustreerdc afleveringen passeert telkens het eeuwenoude vcrleden van 
t~ulliddels ruim dertig vcrschillende steden en regio's de revue. Onder de namen 
!f, de dag van gisteren; Zoals het was; Van dag tot dag verschijnt vanaf 1987 ook 

• , 11 variant die in lokale en regionale edities vooral ingaat op de laatste honderd 
! Hl. In de jaren negentig verzorgt deze uitgever voorts een aantal historische se
r u", over onder meer Nederlands- Indië, Nederland in de Tweede Wereldoorlog en 
lwt I luis van OranjcY 

I lc verschijning van vooral de plaatselijk georiënteerde reeksen wijst op een 
i:wnemende populariteit van publicaties waarin geschiedenis bovenal als herken
h,,,tr en toegankelijk wordt gepresenteerd. Ze weerspiegelen een historische be
Lnq~stelling die oog heeft voor uiteenlopende onderwerpen zolang de gebanteer-

invalshoek een zekere persoonlijke betrokkenheid veronderstelt. Deze 
I'"Pulair geschreven en aantrekkelijk vormgegeven publicaties lijken een lezcrs
jillhlick te bereiken dat zich veelal minder aangetrokken voelt tot meer traditione
f,. historische publicaties die als te moeilijk, oninteressant of ronduit saai worden 
l,.·:;chouwd. 

( )m deze popularisering van historische publicaties te dateren, loont het de 
nHJCite om dit segment van het historische boekenaanbod nader te bestuderen. 

!gaande op populair geformuleerde titels blijkt een sterke groei waarneembaar 
111 de tweede helft van de jaren zeventig.33 Wie de groei in kaart brengt van veelal 
l'"pulair geschreven bocken met titels waarin de woorden 'toen', 'verleden', 'wel
eer', 'eertijds' of 'vroeger' voorkomen, ziet in de eerste drie naoorlogse decennia 
1o1 J 975 een groei van gemiddeld 21% per vijf jaar. Tussen de eerste en de tweede 
helft van de jaren zeventig bedraagt die groei ineens 97%. Daarna neemt de groei 
l<.·ts af en eind jaren tachtig daalt het aantal soortgelijke titels zelfs enigszins, om in 
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de eerste helft van de jaren negentig weer verder te groeien. Een zelfde ontwikkc 
ling valt waar te nemen bij titels waarin combinaties als 'toen-nu', 'heden-verlc 
den', 'voorheen-thans ' en 'vroeger-nu' voorkomen: in de eerste drie naoorlogsl' 
decennia tot 1975 is er elke vijf jaar een groei van gemiddeld 19% . In de eerste helft 
van de jaren zeventig bedraagt die groei ineens 72%. Daarna neemt ook deze gro{'i 
af en daalt het aantal titels vervolgens, om in de eerste helft van de jaren negenti f; 
weer te gaan groeien.34 

De popularisering van historische publicaties lijkt daarom vooral geplaatst u· 
kunnen worden in de eerste helft van de jaren zeventig. Sindsdien is deze trend 
niet meer weg te denken. Publicaties in deze categorie hebben de meer traditionc 
le weergave van het verleden in monografieën niet verdrongen maar nemen er 
naast een eigen positie in. De verbreding en vergroting van het aanbod hebbeu 
echter geen verandering kunnen brengen in het feit dat er gemiddeld minder tijd 
aan lezen wordt besteed. 

2 Het verleden op televisie 

Menig Nederlander heeft zijn beeld van het verleden voor een niet onbelangrijl 
deel gebaseerd op wat hij in de bioscoop heeft aanschouwd. Historische thema\ 
vormen geregeld het onderwerp van allerlei speelfilms. Die films worden echtc1 
steeds minder in de bioscoop bekeken. De ontwikkeling van het naoorlogse bios 
coopbezoek in Nederland heeft de vorm van een neerwaartse spiraal. Het aanml 
bioscoopbezoeken van 60,4 miljoen dat anno 1955 wordt bereikt, is vier keer Z (l 

groot als het bezoekersaantal halverwege de jaren negentig. Ook het bioscooppu 
bliek van historische speelfilms is parallel daaraan aanzienlijk teruggelopen. In 
1955 halen de min of meer historisch getinte genres 'Oorlog en verzet' en 'Histo 
rische liefdesfilms' respectievelijk 4 miljoen en 3,6 miljoen bezoekers waarmee dt• 
gezamenlijke belangstelling niet onder doet voor het destijds populairste filmgen 
re 'Avontuur'.35 Actuele gegevens zijn niet voorhanden, maar het heeft er all • 
schijn van dat de historische genres vandaag de dag geen 7,6 miljoen Nederlands • 
bioscoopbezoekers meer op de been brengen. 

Daarmee is niet gezegd dat de populariteit van historische fi lms is afgenomen, 
noch dat het aanbod van historische films is teruggelopen. De belangstelling voo1 
deze films heeft zich echter grotendeels verplaatst van de bioscoop naar de huis 
kamer waar televisie en video tegemoet komen aan de audiovisuele wensen. Des 
ondanks blijven er met wisselend succes historische speelfilms verschijnen. Su 
cesvol zijn uiteenlopende speelfilms als The Great Gatsby in de jaren zeventig en 
Schindler's List in de jaren negentig. Ook de relatief bescheiden Nederlandse pr 
ductie aan speelfilms telt meer dan eens een historische rolprent, waarin vooral dl' 
Tweede Wereldoorlog sterk vertegenwoordigd is. 36 

Hoewel er geen enkel massamedium is dat het verleden buiten beschouwing 
laat, loopt de mate waarin aandacht aan geschiedenis wordt besteed sterk uiteen. 
Historische programma's op de radio zijn dun gezaaid, als althans de uitzendingen 
met klassieke en andere niet-eigentijdse muziek buiten beschouwing worden ge-
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i ti<'JJ. De bekendste uitzondering wordt gevormd door het VPRO-programma 
1 In r>n!tooid Verleden Tzjd ( 0 VT). Deze combinatie van actueel historisch nieuws, 
, ' l'' 1rtages en gcsproken documentaires kent echter nauwelijks navolging bij an
.lnc landelijke omroepen. Wel verzorgen verschillende omroepen radiodocumen
illi<'S waarin nader wordt ingegaan op bepaalde facetten van het verleden. Daar
ll-•,Jst kan gewezen worden op de educatieve programma's van met name Teleac 

.LlrÎn ook historische thema's worden belicht. Geen van deze programma's be
'ort echter tot het mainstream-aanbod op de Nederlandse radio, dat vooral uit 

IIJIJI.iek en actualiteiten bestaat. Het merendeel van de historische programma's 
!"·reikt slechts een relatief kleine groep veelal hooggeschoolde luisteraars met een 
J,.,vcngemiddelde interesse in het verleden. 

1\ cc ent onderzoek naar de activiteiten die mensen verrichten om zich te infor
IIH'JTn over cultuurhistorische onderwerpen, heeft duidelijk gemaakt dat slechts 
I.''Y,, van de bevolking hiertoe van de radio gebruik maakt. Een veel bredere groep 

1rdt daarentegen bediend door het vooral vanaf 1985 toenemend aantal Nedcr
L,,Hisc televisie-omroepen en zenduren. Het kijken naar films, documentaires en 
u11.krc programma's op televisie behoort tot de meest benutte activiteiten om in 
u11raking te komen met het verleden. Ruim de helft van de Nederlandse bevol
l·iil!', maakt hiervoor gebruik van de televisic.17 

I )c televisie vcrvult een niet te vcrwaarlozen rol in de historische cultuur, een rol 
.Iw in de loop der jaren alleen maar sterker is geworden. In de eerste jaren na de in-· 
11 "ductie in 1951 is de televisie nog een schaarse, want luxueuze, verschijning in de 
lnliskamer, maar in de jaren zestig stijgt het televisiebezit met sprongen. In 1972 is 
111 bijna alle huishoudens een toestel aanwezig. Daarmee is televisiekijken een al
l, ,]a;<gse tijdspassering geworden. Dat wordt gestimuleerd door een groeiend aan
I ,.,.j van programma's, zoals onder meer blijkt uit het feit dat de zendtijd van de 
iJnlcrlandsc televisie bijna vcrdubbelt tussen 1975 en 1990. Dit leidt er, in combi
ll.ttie met de gegroeide vrije tijd toe, dat de gemiddelde kijktijd toeneemt van am
jH'J een kwartier per week in de jaren vijftig tot elf uur in 1990.18 

I )c generaties die vanaf de jaren zestig zijn opgegroeid, behoren tot het 'tv-tijd
pnk'. Dat is, zoals onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau terecht 
"jllllerken, geen aanleiding tot een geringschattend oordet,;l. Want wie 'hoofdza
kl·lijk televisie kijkt en goed weet te selecteren, kan net zo goed met belangwek
kl'nde informatie en cultuur in aanraking komen als degene die zich op lezen con
' t'IJtreert.' In beide gevallen bestaan immers mogelijkheden tot selectie. 39 Hoeveel 
,., uiteindelijk naar historische programma's werd gekeken, is in het kader van 
do.c globale terreinverkenning niet gemakkelijk vast te stellen. 

i\an historische documentaires, historische items in actualiteitenrubrieken, ge
"' bi edenisuitzendingen met een educatieve inslag, informatieve programma's die 
llif~i1<U1 op het actuele aanbod van musea of herdenkingsprogramma's ontbreekt 
IH·t niet in het programma-aanbod. En dan worden de veelvuldig voorkomende 
1 n·lameboodschappen waarin aangeprezen producten geassocieerd worden met 
historische elementen nog buiten beschouwing gelaten. Met een aan zekerheid 
);rcnzende waarschijnlijkheid kan worden gesproken van een alomtegenwoordig
IH'id van het vcrleden in het televisie-aanbod. De Utrechtse film- en televisiewe-
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tenschapper William Uricchio is van mening dat tv-kijkers steeds minder willen 
weten wat er op hetzelfde moment elders in de wereld gebeurt. De vele tv-kana
len bieden veeleer het tegenovergestelde: 'we kijken niet naar andere plaatsen 
maar naar andere tijdstippen. Naar een fi lm uit 1940, muziek uit 1960. Het is veel
eer een "teletijdmachine" geworden, dan een apparaat waarmee je je virtueel naar 
een andere plaats begeeft.'40 

Invloed 

Hoewel televisie ook een functie heeft als informatieverstrekker over het hier en 
nu, vervult dit medium voor de meeste kijkers vooral een amuserende rol. In dat 
kader is het voor velen bijzaak of een programma gesitueerd is in het heden of in 
het verleden en of dat alles gebaseerd is op werkelijkheid of fantasie. Wat bovenal 
telt, is dat de kijker geboeid en geamuseerd wordt. In hoeverre kijkers zich daar
bij realiseren dat ze naar een historisch programma kijken, is nog maar de vraag. 
Geschiedenis fungeert temidden van andere inspiratiebronnen bovenal als voor
raadschuur van verhalen, die aantrekkelijk kunnen zijn vanwege aanspraken op de 
realiteitswaarde. Bovendien kunnen aan de geschiedenis ook mythen en verzinsels 
ontleend worden. Het is een basis voor amusementsprogramma's op de televisie. 
Over het al dan niet waarheidsgetrouwe karakter van historische vertellingen 
wordt nauwelijks discussie gevoerd; stilzwijgend wordt doorgaans verondersteld 
dat de historische verbeeldingen correct zijn. Het besef dat er sprake is van gedra
matiseerde, zo niet verzonnen vertellingen, gesitueerd tegen een achtergrond uit 
het verleden, lijkt niet al te groot. 

Ook kan de vraag worden gesteld vanuit welke motieven historische program
ma's worden bekeken. Deze beweegredenen kunnen nogal uiteenlopen. Program
ma's over de Tweede Wereldoorlog worden, zeker wanneer het dramaproducties 
betreft, niet per definitie bekeken om een afgewogen beeld te krijgen van deze in
grijpende periode. Een deel van de Nederlandse tieners die in 1979 de door de 
TROS verzorgde uitzending van het Amerikaanse televisiedrama Holocaust 
volgt, kijkt bijvoorbeeld niet zozeer vanuit een politieke of historische belangstel
ling naar de serie 'maar vanuit hun voorkeur voor griezelfilms en knokfilms, in 
welke rij ook de oorlogsfilms blijkbaar thuis horen.'41 Dat neemt overigens niet 
weg dat ook via gedramatiseerde geschiedenis historische kennis kan worden 
overgedragen. 42 

Dat er in de jaren negentig meer historisch-getinte televisie-uitzendingen zijn te 
aanschouwen dan in de jaren vijftig, heeft allereerst te maken met de toename van 
het aantal zenduren en omroepen. Of ook het aandeel van historische program
ma's van fictieve en non-fictieve aard in het totale programma-aanbod is toegeno
men, is niet duidelijk. Aannemelijk is wel dat de historische aandacht niet altijd 
even constant is geweest. Zo wordt in 1975 in de Volkskrant opgemerkt dat de be
handeling van geschiedenis op televisie op dat moment 'ongeveer epidemische 
vormen' aanneemt.43 

De precieze invloed van televisie op het beeld van het verleden is, zoals Chris 
Vos opmerkt, moeilijk aan te geven. Het is slechts één van de factoren die invloed 
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hr·hhcn op het beeld van het vcrleden naast onder andere het onderwijs, de literai
r,. verbeelding, films, radio, muziek, herdenkingstoespraken, familieverhalen en 
, '1;1'11 herinneringen. Door haar grote bereik onderscheidt televisie zich echter van 
l\Jdcrc leveranciers van (beeldende) historische gegevens. Het zorgt meer dan eens 
""ur een beeld dat snel is gcncsteld.H 

!let beeld van het verleden wordt niet uitsluitend bepaald door de vaak in het 
, "'I', springende historische dramaproducties. De impact van documentaires bij 
IH·I nestelen van bepaalde beelden moet niet onderschat worden, bijvoorbeeld als 
111'1 gaat om de periode van de Tweede Wereldoorlog. Van alle historische docu
"''·ntaircs over de Nederlandse geschiedenis uitgezonden op de Nederlandse telc
o,I';Îe in de periode 1951-1990 zoals L. de Jongs bekende serie De Bezetting uit de 
1 11 en 1960-1965 -is niet minder dan eenderde gewijd aan de Tweede Wereldoor
J,,I; in Nederland en de koloniën.45 Met meer dan 300 programma's lijkt de oorlog, 

>oral in de periode vanaf 1975, vele malen populairder dan andere historische 
'•ndcrwerpen.46 

I >c audiovisuele weergave van de oorlog toont dat er in de presentatie van het vcr
lnlcn geen onwrikbaar beeld wordt gecreëerd en herhaald, maar dat steeds weer 
111dcre accenten worden gelegd. Zo valt in de Nederlandse oorlogsdocumentaires 
r·vn duidelijke ontwikkeling waar te nemen. In de jaren vijftig wordt vooral aan-
1·,csloten bij de behoefte tot herdenken en ligt het accent op het heldendom van het 
1nzet, de martelaars en de lessen voor het heden. In de jaren zestig wordt onder 
111vloed van een hernieuwde belangstelling voor de oorlog het algemene vcrhaal 
v,111 de oorlog gereconstrueerd. De nadruk verschuift vcrvolgens van de bestuur
lijke en militaire elite naar de gewone man en vrouw, terwijl er ook een duidelijke 
I >I' langstelling komt voor de 'foute' kant van de geschiedenis, die steeds genuan
' vcrder wordt bekeken. Vanaf de jaren zeventig wordt het slachtoffer en diens lij
den op de voorgrond geplaatst terwijl ook de relevantie van de oorlog voor de ac
I I Iele maatschappelijke problematiek- de oorlog als moreel ijkpunt- steeds meer 
.~.mdacht krijgtY 

Afgezien van enkele uitzonderingen vertoont dit patroon van audiovisuele non
I ictic geschiedschrijving voortdurend een achterstand op zowel de maatschappe
lijke discussic als op de academische geschiedschrijving.48 Dat betekent dat tclcvi
o;Îc in de regel niet vooroploopt bij wijzigingen in het beeld van de bezetting, maar 
1ooral geneigd is het reeds (elders) gevormde beeld te volgen en dus te versterken. 
!let lijkt aannemelijk dat dit ook geldt voor andere historische onderwerpen die
.tl dan niet in documentairevorm op televisie behandeld worden. 

Ondanks onzekerheden over het historisch gehalte van de audiovisuele massa
media in Nederland en de belangstelling daarvoor, blijkt toch dat de rol van tele
visie in de historische cultuur van de afgelopen decennia aanzienlijk is; televisie 
heeft in sterke mate bijgedragen aan de visualisering van het verleden. Daarbij is 
v;m belang dat de functie van televisie minder eenduidig is dan de bioscoopfilm 
waar het vermaak duidelijker vooropstaat. De vermenging van amusement met 
het bieden van informatie en het vormen van opinies vcrleent televisie een ver
lwudingsgewijs veelzijdiger rol binnen de omgang met het verleden. 
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3 Verzamelen 

Een andere populaire vrijetijdsbezigheid die velen in aanraking brengt met de his
torie, maar evenmin als televisie kijkendirect geassocieerd wordt met geschiedenis, 
is het verzamelen van materiële relicten uit het verleden: het actief en gepassioneerd 
bijeenbrengen, apart zetten en bewaren van geselecteerde gelijksoortige voorwer
pen of van uiteenlopende voorwerpen gecentreerd rond een bepaald thema.49 

Verzamelen is, anders dan in voorgaande eeuwen, niet langer voorbehouden aan 
een kleine bevoorrechte groep, noch beperkt tot unieke en kostbare kunstvoor
werpen. Het heeft niet meer uitsluitend betrekking op ambachtelijk vervaardigde 
zaken die ouder zijn dan honderd jaar, zoals de omschrijving van antiek luidt. 
Weliswaar heeft antiek vooral in de jaren zestig en zeventig sterk aan populariteit 
gewonnen, maar het moderne verzamelen gaat verder dan de bekende succesnum
mers uit de antiekhandel zoals schilderijen, meubels, klokken, juwelen, porselein 
en kristal. 

De belangstelling voor antiek, die valt af te lezen aan het sterk gestegen prijspeil 
in de afgelopen kwart eeuw en de aanwezigheid van meer dan 2250 antiekzaken in 
Nederland, vormt slechts een van de vele indicaties voor de populariteit van het 
verzamelen. Een ander bewijs hiervan wordt gevormd door de groei van het aan
tal antiquariaten en tweedehandsboekwinkels in Nederland. Alleen al in de jaren 
tachtig verdubbelt het aantal antiquariaten tot ongeveer 400 rond 1990. Zes jaar la
ter zijn er inmiddels 681 bedrijven actief in deze branche. 50 Oude boeken, varië
rend van grote werken van beroemde literatoren tot eerder veronachtzaamde 
strips of brochures, wekken de nodige geestdrift en koopzucht. 

Bij een deel van de antiekzaken en antiquariaten gaat het om markt- en straathandel. 
Deze ambulante verkoop vindt voor een belangrijk deel plaats tijdens de vele eve
nementen die elk weekend in alle delen van het land georganiseerd worden. Sport
zalen, markthallen en congrescentra verhuren hun ruimtes graag voor dit doel. Rom
melmarkten, vaak aangeduid als vlooien- of snuffelmarkt, en de iets sterker gespe
cialiseerde verzamelbeurzen zijn freq uent voorkomende en drukbezochte evene
menten waar rommel en curiosa naast elkaar te koop, soms ook te ruil, worden aan
geboden. Grote evenementen als de Verzamelaarsjaarbeurs in Utrecht of de zomerse 
boekenmarkt in Deventer brengen imposante aantallen liefhebbers op de been. 

Deze markten zijn het gevolg van een toegenomen vraag naar verzamelobjecten. 
Zij trekken bezoekers die hun hobby veelal in stilte beoefenen. Slechts zo nu en dan 
trekken deze verzamelingen de aandacht van de massamedia, waarbij de blik veel
al gericht wordt op uitzonderlij ke collecties van bevlogen lieden. Gegevens over het 
totaal aantal verzamelaars zijn, anders dan gegevens over het aantal georganiseerde 
postzegel- en muntenverzamelaars, schaars. Indicatief is echter de ontwikkelingvan 
de vereniging De Verzamelaar, een krachtenbundeling van liefhebbers van zeer uit
eenlopende objecten. De vereniging wordt in 1950 door een klein groepje geïnte
resseerden opgericht in een Haags cafézaaltj e en telt drie decen11ia later al bijna 10.000 
leden. Toch vormt deze groep slechts een fractie van het totaal aantal verzamelaars, 
dat deels ongeorganiseerd is 51 , deels te vinden is bij talloze specialistische vereni
gingen. Vooral vanaf de jaren tachtig ontstaan veel van dergelijke organisaties. Al-
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ne Verzamelaarsjaarbeurs, die elk voor- en najaar in Utrecht plaatsvindt, is een van de 
!~motste evenementen voor liefhebbers van onder meer curiosa ( BrochureJaarbeurs Utrecht 
2000). 
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I ' t' ll .d o1 hl' t g ·bied van oude auto's, motoren en desbetreffende documentatie be
,q ,t,\11 ·r in Nederland circa200verzamelaarsverenigingen.52 

De indrukwekkende omvang van het aantal verzamelgebieden en -organisaties 
staat uiteraard in de schaduw van het totaal aantal verzamelaars. Volgens een NIPO
onderzoek uit 1977 zijn er op dat moment circa 780.000 Nederlanders van vijftien 
jaar en ouder die zich op enigerlei wijze om een verzameling bekommeren. Anno 
1994 wordt het aantal verzamelaars in Nederland inmiddels geschat op anderhalf 
miljoen, een omvangrij k en nog altijd groeiend deel van de Nederlandse bevolking. 
Recent onderzoek heeft aangetoond dat er meer mannelijke dan vrouwelijke ver
zamelaars zijn. Bovendien is gebleken dat zich onder hoog opgeleide landgenoten 
relatief meer verzamelaars bevinden dan onder laaggeschoolde Nederlanders.53 

Terwijl het aantal verzamelaars en hun spreiding over de verschillende bevol
kingslagen na de oorlog toenemen, wint ook het spectrum va·n hun belangstelling 
aan breedte. Het assortiment verzamelwaardig geachte objecten wordt in de loop 
der jaren aanzienlijk uitgebreid. Natuurlijk kennen de reeds eerder populaire 
postzegels, munten en antieke voorwerpen allangere tijd minder serieus genomen 
concurrenten als suikerzakjes en sigarenbandj es. Dit gezelschap wordt vanaf de 
jaren zestig en zeventig met nieuwe verzamelobjecten uitgebreid. Deze artefacten 
lopen uiteen van alledaags tot bijzonder, van massaproduct tot unicum en van 
spotgoedkoop tot nagenoeg onbetaalbaar. Het betreft prentbriefkaarten, onder
scheidingen, blikken speelgoed, radio's, spoorwegattributen, stripverhalen, came
ra's, wandtegeltjes, scheergerei, reclameborden, jukeboxen en nog heel veel meer. 

Nostalgie 

Hoewel sommige objecten verzameld worden als investering, kan de bestaande 
verzameldrift in zijn algemeenheid moeilijk als winstgerichte activiteit worden af
gedaan. Veeleer heeft deze hobby te maken met de als nostal gie bestempelde col
lectieve heimwee naar alle mogelijke aspecten van grootmoeders en moeders 
tijd.54 Nostalgie, jeugdsentiment en andere emotioneel-historisch geïnspireerde 
motieven spelen echter niet bij alle verzamelobjecten een even belangrijke rol. 
Toch kunnen veel verzamelactiviteiten als historisch worden gekarakteriseerd 
vanwege het feit dat de meeste verzamelobjecten een zekere ouderdom hebben 
terwijl ze bovendien juist bij eengebracht worden om ze te behoeden voor ver
dwijning of teloorgang. De veelal jeugdige enthousiastel ingen die vandaag de dag 
een coll ectie kaartjes van fantastische vechtersbazen bijeenbrengen vallen voorals
nog dus buiten deze omschrijving, in tegens telling tot verzamelaars van mu ziek
opnamen uit de jaren zeventig. 

Dat veel verzamelaars zichzelf als historische hobbyisten beschouwen, komt 
duidelijk naar voren uit recent onderzoek. Bijna tien procent van de Nederlandse 
bevolking van zestien jaar en ouder beweert documenten, prenten, antiquiteiten 
of andere voorwerpen van 'historische waarde' te verzamelen.55 Deze becijfering 
van het historische karakter van veel verzamelde objecten, afkomstig van het So
ciaal en C ultureel Planbureau, benadert de in 1994 gemaakte schatting van het to
taal aantal verzamelaars in N ederland. 
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ude ansichtkaal'ten van vooral de eigen w oonplaats z ijn een geliefd verzamelaarsobject 
(collectie auteur). 

Nu is de respectabele omschrijving 'historische waarde' een rekbaar begrip, ze
ker wanneer verzamelaars het toekennen aan hun eigen voorliefde. Het klinkt 
mooi als gepassioneerde hobbyisten hun verzamelwoede motiveren met het argu
ment dat ze zich opwerpen als redder van nagenoeg verloren, genegeerde of be
dreigde objecten, maar de geloofwaardigheid van die pretentie is mede afhankelijk 
van de aard, ouderdom en zeldzaamheid van de verzamelde objecten. Indien de 
blik wordt gericht op de zes meest geliefde verzamelterreinen- postzegels, mun
ten, suikerzakjes, ansichtkaarten, sigarenbandjes en lucifermerken- dan ligt de 
conclusie voor de hand dat vooral oudere exemplaren bij verzamelaars de indruk 
zullen wekken van historische waarde. Thomas Leeflangs beschrijving van enkele 
fanatieke verzamelaars leert bovendien dat velen van hen geïnteresseerd zijn in de 
historische achtergronden van de verzamelde objecten. Het is dan ook aanneme
lijk dat naarmate een verzamelaar zich langer en intensiever bezighoudt met zijn 
verzamelobjecten, er steeds meer vragen ontstaan over herkomst, ouderdom en 
ontwikkeling daarvan. Dit betekent echter niet dat elke verzamelaar zich daad
werkelijk verdiept in historische achtergronden. De groep verzamelaars is te groot 
en te gemêleerd van samenstelling om over één kam te scheren. 

Het vermeende historische karakter van (althans een deel van) de verzamelingen 
komt ook tot uiting in de onder verzamelaars niet ongebruikelijke wens om hun 
verzameling in een museum onder te brengen, waarmee de historische waarde van 
de verzameling als het ware bevestigd wordt. In Nederland bestaat die mogelijk
heid onder meer bij het Verzamelmuseum in Veendam, waar mijnlampen, kan
toorartikelen, opscheplepels en vele andere objecten zijn tentoongesteld. Dit ex-
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po~ •t ·n vc.:rschaft niet alleen een zeker prestige aan de verzamelaar, zoals de Ame
rikaanse onderzoeker Russell W. Belk en zijn Britse collega Susan Pearce bena
drukken, maar bevestigt tevens de 'self-transcending sacredness' van het toegewij
de verzamelen door het apart zetten van objecten. Daarmee wordt gedoeld op het 
bij zondere karakter van de verzamelde objecten, die door hun aparte status en 
zeldzaamheid een bij zondere, zo niet monumentale uitstraling hebben gekregen 
die gevoelsmatig sterk gewaardeerd wordt. Deze status van het verzamelobject 
overstijgt veruit de oorspronkelijke waarde van wat eens een gewoon gebruiks
voorwerp is. Dat verzamelobj ecten bovendien associaties kunnen oproepen met 
het verleden, dat zelf afwezig en onbereikbaar is, versterkt nog eens de bij zonde
re gevoelswaarde van verzamelobjecten.56 

Volgens Pearce is de eigenschap van verzamelde objecten om in het heden 'a sen
se of the p ast' te creëren emotioneel veelbetekenend. Dit ervaren van het verleden, 
deze historische sensatie, is in haar ogen zelfs zo sterk dat het de hoofdoorzaak is 
van veel verzamelactiviteit. Het verzamelen schept een band met het verleden en 
daarmee ook een gevoel van continuïteit. Die verbondenheid met het verleden 
zou bovendien belangrijk zijn voor de persoonlijke identiteit van de betrokke
nen.57 Hoewel een dergelijk verband moeilijk is vast te stellen, maken deze theo
rieën in elk geval duidelijk dat het verzamelen van historische objecten be
schouwd mag worden als een manier waarop grote groepen mensen vorm geven 
aan hun belangstelling voor het verleden. 

4 Lokale geschiedbeoefening 

Om kennis te nemen van het verleden hoeft iemand zich niet per se te storten op 
het bijeenbrengen van oude materiële relicten. Ook tal van andere mogelijkheden 
staan daartoe open, zowel ver van huis als heel dichtbij. Lokale geschiedenis, het 
verhaal van het eigen huis, de straat, de wijk, de parochie of gemeente, het dorp of 
de stad, vormt vanwege de betrokkenheid van de bewoner een voor de hand lig
gend onderwerp dat tal van aanknopingspunten biedt voor bestudering. 

De belangstelling voor het lokale verleden kent een lange geschiedenis. Allang 
voordat de eerste professionele en wetenschappelijk geschoolde historici in het 
negentiende-eeuwse Nederland hun opwachting maken, bestaat er reeds een 
groot aantal publicaties over de geschiedenis van tal van steden. De schrijvers van 
deze veelal kroniekachtige werken zijn vaak plaatselijke notabelen, eenlingen die 
in hun eigen woonplaats doorgaans geen specifiek historisch forum kennen. Met 
het ontstaan van lokaal-historische verenigingen in de tweede helft van de negen
tiende eeuw komt hierin verandering. 

In Dordrecht worden al in 1859 initiatieven ontplooid voor de oprichting van 
een historische vereniging, maar deze poging blijft zonder resu laat.58 Twee jaar la
ter, in december 1861 wordt in Den Haag de Vereeniging tot beoefening van de ge
schiedenis der stad 's-Gravenhage opgericht. Na het ter ziele gaan van dit kleine 
gezelschap ontstaat in 1890 een nieuwe, nog altijd bestaande vereniging onder de 
naam Die Haghe. Doel hiervan is de geschiedenis van de stad 'uit bronnen te leren 
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geschiedbeoefening & musea 

kennen en te doen kennen, door het uitgeven van geschriften dan wel door voor
drachten ' .59 De zes oprichters zien hun geesteskind binnen een jaar uitgroeien tot 
een vereniging met 44 leden. Hierna volgt de oprichting van meer lokale vereni
gingen, met name in Holland. D e vereniging 'Oud-Dordrecht' wordt in mei 1892 
opgericht. De voornaamste doelstelling, die al na twee jaar wordt bereikt, is de 
opening van een oudheidkundig museum. Ook het ledental, dat binnen twee 
maanden al op 135 staat, geeft reden tot tevredenheid. Blijkbaar is de tijd rijp voor 
dit soort initiatieven. Daarop volgt de oprichting van de verenigingen Amsteloda
mum in 1900, Haerlem in 1901 en Oud-Leiden in 1902.60 

De groei van het aantallokale verenigingen -vergezeld van een toenemend aan
tal provinciale historische verenigingen - gaat niet overal automatisch gepaard 
met een bloeiend verenigingsleven . Terwijl de belangstelling in de ene plaats toe
neemt, dalen elders de ledentallen. 61 In 1941 wordt dan ook geconcludeerd dat er 
voor lokale geschiedenis in Nederland weinig publieke belangstelling bestaat. 'Ze
ker, er waren wel enige experts, die op onderzoek uitgingen, en er waren ook wel 
verenigingen, die z ich met de plaatselijke historie en met de volkskunde bezig
hielden [ . .]. Maar het publiek voelde er niet bijster voor.'62 
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Heemkunde 

Een nieuwe benaming moet daarin verandering brengen. In 1941 verschijnen niet 
minder dan vijf inleidingen op het terrein van de heemkundé3, een benadering 
waarin lokale geschiedenis van stad en vooral platteland geplaatst wordt temidden 
van andere karakteristieken van de lokale omgeving zoals folklore, dialect en na
tuur. Dat dit verschijnsel zich juist tijdens de Duitse bezetting manifesteert, staat 
niet los van de nationaal-socialistische ideologie waarin opvattingen over het be
lang van het volkseigene, over bloed en bodem, een belangrijke rol spelen. Toch 
zijn niet alle auteurs even verdacht als de nationaal-socialist H. Reydon, die zich 
erop beroept te willen opkomen voor de plattelandsbevolking die vaak 'de schat
ten van zijn eigen cultuur [ziet] vernietigen, of wegsleepen door Joodsche antiek
handelaren '. Doel van de heemkunde, aldus Reydon, is versterking van de eigen
waarde en bevordering van de eigen cultuur waardoor 'die duizenden, die 
losgescheurd zijn uit de levenssfeer van hun voorgeslacht en als van hun ankers 
geslagen schepen ronddrijven' hun leven kunnen verrijken. 64 

Een soortgelijke gedachte wordt ook geformuleerd door auteurs die niet blin
delings de leer van de nieuwe machthebbers volgen. Hugo Heijman, die in de sa
menleving een veel te geringe kennis van het verleden bespeurt, spreekt van een 
streven naar fierheid en liefde voor het heem 'om langs historischen weg de ziel er
van te kennen, te doen kennen, lief te hebben en zijn eigen levenshouding er op af 
te stemmen' . Het behoud van tradities , en daarmee het creëren van continuïteit in 
de geschiedenis, vormt hierbij een belangrijk motief.65 

De Limburgse heemkundige W. Roukens benadrukt enkele jaren na de oorlog 
dat het niet zijn bedoeling is 'een uitgeleefde museumcultuur te propageren, laat 
staan op te dringen aan een nieuwe maatschappij '. Integendeel, hij stemt in dit 
geïndustrialiseerde tijdperk in met noodzakelijke veranderingen 'in het uiterlijk 
van onze levensstijl ', maar voelt tegelijkertijd een verplichting om de ziel van de 
West-Europese levensstijl te behouden. Hij hecht duidelijk waarde aan een besef 
van continuïteit; wat in cultureel opzicht verouderd is, is nog niet louter verleden. 
Daarin leeft de nog altijd actuele geest van het 'constante in de mutabiliteit' , die 
vaak slechts om nieuwe vormgeving vraagt.66 

Deze defensief geformuleerde heemkundebeoefening krij gt in de jaren veertig 
en vijftig eigenlijk alleen in Noord-Brabant, en in mindere mate in Limburg, voet 
aan de grond. In het algemeen bestaat er na de oorlog, tot in de jaren zestig, slechts 
in beperkte kring belangstelling voor de beoefening van lokale en regionale ge
schiedenis. D at die kring niettemin geleidelijk in omvang toeneemt, spreekt uit de 
oprichting van een vijftigtal lokale en regionale historische verenigingen tussen 
1945 en 1964.67 Deze groei wordt gestimuleerd door ondersteunende instellingen 
als de Fryske Akademy en het Gelders Oudheidkundig Contact, die reeds in de 
jaren vijftig heemkundige handleidingen beschikbaar stellen en cursussen en 
werkgroepen organiseren. 
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In de tweede helft van de jaren zestig is er sprake van een duidelijk toenemende 
I >clangstelling zoals blijkt uit de oprichting van de (Hollandse) Stichting Contact
tentrum voor regionale en locale geschiedbeoefening en het ontstaan van 32 nieu-
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w • Vt'll' lli gin gen in ee n tijdsbestek van slechts vijf jaar. Deze groeistuip wordt be
geleid door de verschijning van een Handleiding voor de beoefening van lokale en 
regionale geschiedenis in 1968 en een verdere uitbreiding van het aantal lokaal- en 
regionaal-historische en heemkundige tijdschriften.68 

Begin jaren zeventig telt Nederland ten minste 128 lokale en regionale histori
sche verenigingen. Een groot deel daarvan is vrij jong. De verklaring voor de op
richting van deze organisaties en de toenemende ledentallen wordt gezocht in de 
overweging dat 'de tijdige vastlegging van veel dat door de eeuwen wel bewaard is 
gebleven meer dan ooit nodig wordt, nu door de snelle veranderingen van de 
maatschappij veel door afbraak en bouw, herverkavelingen, wegenaanleg, plotse
ling verdwijnen ook van vele oude gewoontes en gebruiken etc. voorgoed verlo
ren dreigt te gaan' .69 Historische belangstelling krijgt in deze jaren steeds meer 
waardering naarmate de overtuiging terrein wint dat de welvaartsmaatschappij het 
verleden dreigt onder te ploegen. 

Een groeiend aantal geïnteresseerden verdiept zich in de jaren zeventig en tach
tig in de lokale historische literatuur, neemt kennis van de resultaten van histo
risch bodemonderzoek of raakt betrokken bij de plaatselijke oudheidkamer en de 
bescherming van historische bouwwerken. Steeds meer publicaties in boek- of 
tijdschriftvorm, waaronder tal van herdrukken, zien het licht, terwijl ook het aan
tal mensen, dat zelf op onderzoek uitgaat en archieven bezoekt, toeneemt. Cur
sussen oud schrift, maar ook cursussen over het schrijven van een historisch arti
kel, dorpsonderzoek en het gebruik van mondelinge bronnen worden verzorgd 
door archiefdiensten, culturele raden en historische verenigingen. Dergelijke in
stellingen vervullen een stimulerende rol. Daarnaast ontstaan nieuwe instellingen 
die- vormgevend aan de professionalisering van het terrein- een begeleidende en 
ondersteunende rol spelen bij de beoefening van regionale en lokale geschiedenis, 
zoals de IJsselacademie in Kampen (sinds 1977) en het Staringinstituut in Doetin
chem (1979). Ook komen er functionarissen met soortgelijke taken zoals de bege
leider regionale geschiedbeoefening in Noord-Brabant (1976). 70 

Halverwege de jaren tachtig telt Nederland inmiddels ruim 540 organisaties die 
zich bezighouden met de beoefening en bevordering van lokaal en regionaal his
torisch onderzoek. Binnen de meeste organisaties bestaat aandacht voor een breed 
spectrum van historische aspecten. Sommige richten zich vooral op het behoud en 
beheer van historisch waardevolle landschappen, monumenten en andere onroe
rende objecten, andere op genealogie en heraldiek, archeologie, streektaal en dia
lect. Het merendeel van deze organisaties heeft tussen de 50 en 300 leden. Bij de 
meeste verenigingen is het ledental de laatste tien jaar alleen maar toegenomen. 71 

De schattingen over de hedendaagse omvang van lokale historische verenigin
gen lopen uiteen, maar zeker is dat het om substantiële aantallen gaat. Het lijkt 
niet overdreven om, zoals de Tilburgse historicus H.F.J.M. van den Eerenbeemt 
doet, met enige armslag te spreken over 'honderdduizenden mensen' die zijn aan
ges loten bij dergelijke verenigingen. Die zijn volgens gegevens uit 1995 verdeeld 
over ongeveer 1500 lokale of regionale organisaties in Nederland. Dit aantal is in 
de jaren tachtig onder meer toegenomen als reactie op (voorgenomen) gemeente
lijke herindelingen. Nieuwe heemkundeverenigingen worden opgericht om ge-
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~ ta l te te geven aan de identiteit van het eigen dorp, dat door gemeentelijke herin
d ·lingen wordt bedreigd.72 Het betrouwbaarste landelijke cijfer dat voorhanden 
i ~ , is afkomstig van het Sociaal en C ultureel Planbureau. SCP-onderzoeker Jos de 
liaan heeft in 1997 aangetoond dat drie procent van de Nederlandse bevolking 

.1 11 16 jaar en ouder, dus ruim 300.000 mensen, lid is van een vereniging voor re-
1\ionale en lokale geschiedenis of van een oudheidkundig genootschap. 

ln deze verenigingen blijken personen boven de 50 jaar en hoger opgeleiden 
oververtegenwoordigd te zijn, terwijl mensen van buiten de randstad sterker ver
I ·genwoordigd zijn dan randstedelingen. Ook zijn er meer mannen dan vrouwen 
1 • vinden.73 Andere auteurs voegen hieraan toe dat historische verenigingen in 
kle ine plaatsen vaak meer leden hebben dan die in grote gemeenten. Overigens 
1\· at het hierbij zeker niet uitsluitend om mensen die in de desbetreffende plaats of 
~ Lreek geboren en getogen zijn; ook nieuwkomers spelen een rol in de verenigin
g ·n . Toeëigening van een nieuwe geografische en historische identiteit blijkt geen 
1 nmogelijkheid. 

De vanaf de jaren zestig zo sterk gegroeide lokale historische belangs telling 
1 icht zich op een steeds breder spectrum aan historische facetten, wat de groei ver
I ·r heeft gestimuleerd. Een niet gering aantal mensen is inmiddels bij een histori

~ ·he vereniging aangesloten om zo hun kennis over het lokale verleden te vergro
l ' 11 of in elk geval bevestigd te zien. Slechts weinigen onder hen voelen zich echter 
f\e roepen om door middel van eigen activiteiten antwoorden te zoeken op hun 
vragen over het verleden. De activiteit van veelleden blijft beperkt tot kennisna
lll e van het jaarboek en/ of tijdschrift. Deze publicaties - uiteenlopend van een 
~· ·nvoudig contactorgaan tot een blad met bijdragen van wetenschappelijk niveau 

worden in de regel vooral van kopij voorzien door een kleine groep langzitten
de redactieleden. Daarnaast verschijnen er zo nu en dan boeken in eigen beheer 
over zeer gevarieerde onderwerpen. 

De leden kunnen deelnemen aan verenigingsactiviteiten als lezingen, rondlei
dingen, excursies en soms ook aan cursussen om de deskundigheid te bevorderen. 
I e actieve leden, doorgaans veel geringer in aantal, bekommeren zich daarnaast 
om de monumentenzorg in hun plaats of beheren een documentatiecollectie. Die 
I an bestaan uit boeken en tijdschriften, foto's, documenten, kaarten en prenten en 
historische voorwerpen, die voornamelijk betrekking hebben op de moderne en 
(•igentijdse geschiedenis. Voor deze taken worden vaak werkgroepen in het leven 
),\Croepen, waarin de meest gedreven leden te vinden zijn. Dat zijn doorgaans ook 
degenen die daadwerkelijk historisch onderzoek verrichten, op het terrein van de 
f;C nealogie, de bewoningsgeschiedenis van huizen en veldnamenonderzoek Mo
numenten, archeologie en dialecten genieten eveneens de nodige belangstelling. 74 

I )c imponerende opsomming van historische activiteiten die verbonden kan wor
den aan de vele lokaal-historische verenigingen, wordt gerelativeerd door een on
lerscheid te maken tussen een actieve minderheid- de harde kern van elke orga
nisatie - en een grote groep meer passieve belangstellenden. Niet iedereen is 
im mers even actief en fanatiek. De vraag is of dit verschi l in participatie samengaat 
met een principieel verschil tussen de motieven van beide groepen. Dat lijkt on-
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w<1arschijnlijk. Een algemene belangstelling voor het verleden, die gedeeltelijk 
voortkomt uit een zeker nostalgisch verlangen naar grootmoeders tijd, vormt ver
moedelijk voor beide groepen een belangrijke reden om zich aan te sluiten bij der
gelijke verenigingen. Dit gemeenschappelijke motief brengt hen vervolgens in 
aanraking met een bont palet van historische onderwerpen dat hun kennis van het 
verleden vergroot. Daarmee wordt niet alleen curiositeit bevredigd, maar kan des
gewenst ook tegemoet gekomen worden aan de behoefte aan een gemeenschappe
lijk historisch houvast. Dit zoeken naar houvast in de snel veranderende samenle
ving vormt een gedeeltelijke verklaring voor de toegenomen lokaal-historische 
belangstelling. Dat het vooral senioren zijn die belangstelling tonen voor het lo
kale verleden is niet verwonderlijk, omdat zij immers die veranderingen waarne
men nu ze (kunnen) terugkijken. Hun nieuwsgierigheid naar het verleden heeft 
evenwel niet altijd van doen met het zoeken van houvast, ook vrijblijvende inte
resse is veellokaal geïnteresseerden niet vreemd. 

5 Genealogie 

Veel geïnteresseerden in lokale geschiedenis wagen zich niet zelf aan historisch on
derzoek. Daardoor zijn professionele historici geneigd deze belangstelling als pas
sief te omschrijven. Die aanduiding gaat echter niet op voor de grote groep stam
boomonderzoekers die zich en masse op onderzoek heeft gestort. Stamboomon
derzoek of genealogie is voor veel hobbyisten een geliefde wijze om zich het verle
den toe te eigenen. Het napluizen van namen, data en activiteiten van de eigen 
voorouders heeft vooral sinds de jaren tachtig fors aan populariteit gewonnen. 

Het vervaardigen van genealogieën is traditiegetrouw een veelal elitaire bezig
heid die dient om iemands maatschappelijke positie en prestige te bepalen of te 
vergroten. Deze eeuwenoude bezigheid kent in de tweede helft van de negentien
de eeuw een opleving die gestalte krijgt in de verschijning van enkele genealogi
sche periodieken in Nederland. In 1883 ontstaat bovendien het Genealogisch
Heraldisch Genootschap De Nederlandsche Leeuw dat gedurende enkele 
decennia de belangrijkste organisatie op het terrein van de genealogiebeoefening 
is . In 1933 wordt de naam veranderd in Koninklijk Nederlandsch Genootschap 
voor Geslacht- en Wapenkunde; de activiteiten blijven als vanouds gericht op on
derzoek naar stambomen en familiewapens van vooraanstaande geslachten. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het beeld van de genealogie in sterke 
mate bepaald door het belang dat in de nationaal-socialistische ideologie wordt 
toegekend aan een raszuivere afstamming. De bestaande genealogische verenigin
gen worden in 1940 samengebracht in het overkoepelende Nederlandsch Verbond 
voor Sibbekunde. De nieuwe benaming waaronder deze historische activiteit 
wordt gepresenteerd, afgeleid van het Duitse Sippenforschung, leidt echter nauwe
lijks tot nieuwe belangstelling. Pas na de Tweede Wereldoorlog neemt de aandacht 
voor deze bezigheid toe. In de eerste naoorlogse decennia is er sprake van een ge
staag toenemende institutionele activiteit, maar de grote toeloop van belangstel
lenden laat nog op zich wachten. De belangrijkste ontwikkelingen vinden kort na 
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l>cvrijding plaats: de oprichting van het Centraal Bureau voor Genealogie 
' lH ;) in Den Haag, dat een uitgebreide documentatie over personen en families 

en van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). In de regionale 
d,lclingen van de NGV wisselen leden informatie uit over hun bronnen, ondcr
.,,·ksmethodcn en vondsten, wonen ze lezingen bij, gaan ze op excursie en kun

i?< 11 "f.e gebruik maken van een documentatiedienst en een bibliotheek. 75 

l >c circa 600 leden die er rond 1950 zijn, hebben een grote behoefte aan kcnnis
nll wisseling, temeer omdat er nog weinig literatuur voorhanden is die de begin
'"'JJdc onderzoeker de weg wijst. In 1952 verschijnt een heruitgave van een voor
"''rlogs handboek van H.L. Kruimel, Handleiding voor stamboomonderzoek, elf 
1,11 r later gevolgd door een herdruk van het in 1941 vcrschenen Geschreven verle-

. genealogie en oud schrift van H. Brouwer. Met het oog op de gebrekkige litc
I.Hllurvoorziening begint de NGV in 1953 een schriftelijke cursus genealogie met 
"ndcr meer lessen over oud schrift, Latijnse uitdrukkingen, wapen- en zegelkun
.L· en grondslagen van het oud recht. 

Vooralsnog blijft de genealogische belangstelling bescheiden, hocwel niet meer 
nilsluitend beperkt tot de notabelen van weleer. Niet alle stamboomonderzoekers 

IJl I per definitie bezitters van een familiewapen, ook al koestert menigeen de stil
l< hoop een eerbiedwaardig wapen te vinden. Vanaf eind jaren zeventig neemt de 
I ,,·l.mgstclling voor genealogie toe, wat vergezeld gaat van een groei aan mogelijk
h,·dcn om relevante kennis op te doen. Nadat de commerciële onderwijsaanbieder 
1'1\NA in 1979 het voortouw heeft genomen met het opzetten van een schriftelij
l.c cursus genealogie, brengen verschillende uitgevers genealogische handlcidin
I'Yil op de markt. Tussen 1980 en 1995 worden naar schatting 60.000 tot 70.000 ge
IH\\Iogischc handleidingen verkocht. In 1988 vcrzorgt Teleac een genealogiecursus 
• •p radio en televisie. De programma's worden zo enthousiast onthaald dat ze en
kele malen herhaald wordcn. 76 In 1997 wordt een nieuwe cursus uitgezonden. 
I harnaast zijn inmiddels verschillende gespecialiseerde handleidingen vcrschenen 
'•ver historische thema's waarmee genealogen in aanraking kunnen komen. 

I )c Nederlandse Genealogische Vereniging groeit van circa 2600 leden begin ja
lt"ll zeventig, verdeeld over twintig afdelingen, naar 5000 leden in 1981. Die groei 
lwcft zich vervolgens voortgezet zodat de NGV vandaag de dag zo'n 11.000 leden 
h'il, wat ook in internationaal opzicht zeer behoorlijk is. Er zijn 31 regionale af
delingen, deels met eigen tijdschriften, een landelijk documentatiecentrum en 
·;i nds 1983 ook een afdeling computergenealogie die de mogelijkheden van digita
le informatieverwerking verkent. De ontwikkeling van de genealogische belang
·;tciling spreekt evenzeer uit de cijfers van het Centraal Bureau voor Genealogie. 
I kt aantal contribuanten dat gebruik kan maken van de verzamelingen, stijgt van 
• irca 750 in 1950 naar ruim 11.000 in 1995. En ook buiten de NGV en het CBG 
1ijn er nog duizenden genealogen actief. 

Werkwijze 

Wie de stamboom van de eigen familie in kaart wil brengen, begint meestal fami
lieleden te benaderen met het verzoek om informatie over geboorte-, trouw- en 
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1 •tl d. \1 .1. I >c t t.; •lijke gegevens zijn vaak vastgelegd op bekendmakingen, knipsels 
~· n lo t o 's. De volgende stap bestaat uit het bezoek aan een archief waar verder in 
d · tijd wordt teruggegaan. En daarbij gaat het doorgaans niet om een eenmalig be
zoek zoals wel eens verondersteld wordt door sommige al te optimistische ar
chiefbezoekers die menen dat er voor iedere Nederlander op afroep een kant-en
klare stamboom gereed ligt. 

De meeste genealogen wenden zich tot de twaalf provinciale rijksarchieven 
waar de voor stamboomonderzoek onmisbare lokale doop-, trouw- en begrafe
nisregisters beschikbaar zijn. Hier vormen ze zo'n tachtig procent van de bezoe
kers. Vaak blijken het doorzetters; genealogen zijn gemiddeld zo'n 52 jaar oud en 
al een jaar of vier bezig met hun onderzoek. Dat ze hun hobby serieus nemen, 
blijkt uit het feit dat bijna de helft van de genealogen lid is van een of meer genea
logische of historische verenigingen en ooit een cursus heeft gevolgd om het ar
chiefonderzoek te vergemakkelijken. 77 

Handleidingen en cursussen geven tal van handreikingen die geïnteresseerden 
de minst omslachtige weg w ij zen om hun honger naar feiten te stillen. De genea
logen worden aangespoord om hun stamboom- waaronder doorgaans een soort 
geraamte van namen plus geboorte-, trouw- en sterfdata wordt verstaan - uit te 
bouwen tot een fami liegeschiedenis van vlees en bloed. Dat gebeurt door ook aan
dacht te besteden aan onder meer het beroep, de behuizing, het geloof en de be
zittingen van hun voorvaderen. Want, zo melden de samenstellers van de Teleac
cursus, 'het verleden gaat pas leven wanneer u meer weet van de omstandigheden 
waarin uw voorouders leefden'. 78 Aangeraden wordt ook om de verzamelde gege
vens te situeren in de context van de tijd en plaats van de fami liegeschiedenis. On
dersteund door gespecialiseerde cursussen probeert ongeveer de helft van de ge
nealogen de stamboom uit te breiden tot een familiegeschiedenis, terwijl een 
kleiner deel pogingen onderneemt om ook niet-genealogisch onderzoek te ver
richten, vooral op het terrein van de lokale geschiedenis. 

De kring van personen die in aanraking komen met genealogie, groeit doordat 
steeds meer vruchten van genealogisch onderzoek in druk verschijnen. De groei 
van het onderzoek maakt het mogelijk dat gerenommeerde genealogische perio
dieken hoge maatstaven aanleggen bij het selecteren van te publiceren artikelen. 
Dat heeft in positieve zin bij gedragen aan het imago van de genealogie, bijvoor
beeld in de archiefwereld, waar wetenschappelijk onderzoek van algemeen histo
rische aard vaak hoger gewaardeerd werd dan de meesmuilend als geslachtsziekte 
aangeduide genealogiebeoefening. Inmiddels grijpen archivarissen de aanwezig
heid van genealogen dankbaar aan om het bestaansrecht van de archieven te on
derstrepen. In de wetenschappelijke geschiedbeoefening wordt genealogie nog al
tijd grotendeels beschouwd als een saaie hulpwetenschap waarin te veel 
eenkennige amateurs rondlopen die zich nauwelijks bekommeren om hun onder
zoeksmethoden. Amateurs die bovendien met hun grootschalige aanwezigheid 
een aanslag plegen op de rust in de door historici gefrequenteerde studiezalen van 
archieven. 



3. 5 Genet<logic 117 

Motieven 

cnschappers staan zelden stil bij de vraag waarom mensen zich met genealogie 
!w1.ighouden; wat nu eigenlijk de zin is van deze bezigheid. Meer dan eens blijft 
1111'11 steken in de constatering dat wie eenmaal op zoek gaat naar de herkomst van 
'IJil familie, niet meer loskomt van het stamboom virus. Het speuren naar ge ge
. • ns creëert inderdaad voortdurend een behoefte aan nieuwe gegevens. I Iet mec
,Jvpcnde karakter van dit historisch onderzoek moet dan ook niet onderschat 

mlen als ( deel)verklaring voor de genealogische belangstelling, zoals ook het 
r"·c.tcgen scholingspcil, de uitbreiding van de vrije tijd, de betere toegankelijkheid 

111 archieven, en de hoge organisatiegraad van deze hobbyisten hebben bijgcdra
aan de groei van dit verschijnsel. 

I )czc uiteenlopende achtergrondfactoren vormen echter geen afdoende vcrkla
, 111[; voor de drukke activiteiten van de vele hedendaagse stamboombouwcrs. Er 
n1, >eten andere redenen zijn. Het aantonen van een prestigieuze afstamming mag 
,, 11 enkele genealoog wellicht een prettig gevoel bezorgen, maar is in de huidige 
·. IIJienleving slechts van geringe waarde. 79 Een andere mogelijke vcrklaring voor 
,j,· grote genealogische activiteit zou kunnen liggen in een toegenomen besef van 
·. ··rwantschap met voorgaande generaties, de idee van een eigen identiteit die his-

JJ isch geworteld is in een gezamenlijk verleden. Het is echter twijfelachtig of gc
iH',liogie voortkomt uit dat motief. Gaat het hier immers niet veel meer om een 
. !iJJCreet besef van gcmeenschappelijkheid dat pas tijdens het werken aan de stam
i" >1 >m ontstaat? 

Vcrwant hieraan is de in de jaren tachtig geopperde suggestie dat de huidige gc
•w.dogischc interesse verklaard kan worden als reactie op de hedendaagse wester
,,. ndtuur waarin het individu centraal staat en het belang van verwantschap min
.ln aandacht krijgt. Een mogelijke ondersteuning van deze hypothese is de 
"prichting van veel familieverenigingen in de laatste decennia, waarbij niet zozeer 
.11· genealogiebeoefening voorop staat als wel het aanknopen en hernieuwen van 
lun i licbanden. 80 

I let is echter te gemakkelijk om genealogie te kenschetsen als een activiteit die op-
· ettelijk afstand neemt van het individualisme. Want is het niet zo dat de belang
,,.JJing voor het verleden zich hier juist richt op dat persoonlijke en individuele? 

I I 1'l gevoel van gemeenschappelijkheid en verwantschap dat ontstaat tijdens genea
L •i•,ischc activiteiten kan weliswaar uitmonden in sociale activiteiten zoals het pu
j,J,ccrcn van (onderdelen van) de stamboom, het organiseren van familiereünies of 
!"'1 oprichten van familieverenigingen, maar blijft vcrmoedelijk in veel gevallen be
l"'rkt tot het individuele domein van de studeerkamer waar nauwelijks andere be
L,,q~stellenden over de drempel komen. De aanwezigheid van grote aantallen ou
den: volwassen met veel vrije tijd en van een goede infrastructuur op dit historische 
,L·,·Iterrein vormt vcrmoedelijk een belangrijke combinatie die veel verklaart. Dat 
'lo.c mensen zich juist op genealogie richten, komt vermoedelijk voort uit de aan
I 1 ,·kkelijke invalshoek waarbij de onderzoeker uit kan gaan van zijn eigen persoon 
''" 1.ijn eigen verleden. Een stellingname tegen het individualisme is hierbij hoog
illl een incidentele bijwerking, maar zeker geen vanzelfsprekend resultaat. 
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6 Archiefbezoek 

Vroeg of laat wendt een deel van de geïnteresseerden in geschiedenis zich, evenals 
de meeste genealogen, tot een archief om de oorspronkelijke bronnen te bestude
ren. H un nieuwsgierigheid wordt niet langer bevredigd door de beschikbare his
torische publicaties en tentoonstellingen die op basis van andermans bevindingen 
een afgerond verhaal over een aspect van het verleden bied en. Zelfstandig probe
ren zij gegevens te achterhalen en te combineren zodat hun vragen over het verle
den beantwoord kunnen worden. Zodoende vergroten deze archiefbezoekers hun 
kennis en dragen zij bij aan de ontwikkeling van de historische cultuur. De over
heid beschouwt archiefonderzoek tegenwoordig dan ook terecht als een vorm van 
cultu urparticipatie. 81 

Grootschalig archiefbezoek is een vrij recent verschijnsel. In de eerste jaren na 
de Tweede Wereldoorlog zijn de tientallen overheidsarchieven in Nederland 
slechts ingesteld op een zeer gering aantal gebruikers. Wetenschappelijk geschool 
de onderzoekers bepalen aanvankelijk het beeld. Een zeer geleidelijke stij ging van 
het aantal bezoekers zorgt reeds kort na de oorlog voor enige problemen; al in d · 
eerste naoorlogse decennia kampen verschi llende rijksarchieven met ruimtege· 
brek in hun leeszalen.82 

Met een verdere toename van h et bezoek, dat niet langer nagenoeg uitsluitend 
uit wetenschappelijke kring afkomstig is, groeit vanaf de jaren zestig langzaam het 
besef in de archiefwereld 'dat het in de archiefdepots aanwezige culturele erfdeel 
vruchtbaar en toegankelijk moet worden gemaakt niet slechts voor de hoogge· 
klassificeerde wetenschappelijke onderzoeker maar ook voor de belangstellende 
leek, voor de enthousiaste amateurhistoricus'. 83 Deze opvatting wordt in de prak
tij k gebracht door het organiseren van historische tentoonstellingen en van cur
sussen oud schrift en genealogie voor beginners en gevorderden. 

De belangstelling voor het archief neemt bovendien toe als gevolg van de popu· 
larisering van het hoger onderwijs en de groeiende belangste lling voor lokale ge
schiedenis in de jaren zeventig. Dit komt duidelijk naar voren uit de statistieken. 
Rond 1950 registreren de elf rijksarchieven jaarlijks in totaal nog geen 25.000 be
zoeken. Twintig jaar later is het totaal aantal bezoeken met de helft uitgebreid . 
Vanaf dat moment begint de belangstelling pas echt toe te nemen, zodat er in 1975 
al ruim 58.000 bezoeken worden afgelegd en in 1985 niet minder dan 108.000. In 
1995 is het jaarlijks aantal bezoeken aan de inmiddels twaalf rijksarchieven verdct 
opgeklommen tot 128.000, verdeeld over 32.000 belangstellenden. Daarmee is het 
gemiddeld aantal bezoekers per rijksarchief vertienvoudigd sinds 1950.84 

Dat bezoek gaat niet alleen naar de in de provinciale hoofdsteden gevestigd · 
rijksarchieven; deze instellingen ontvangen 'slechts' een derde deel van bet totale 
archiefbezoek in Nederland. Het meeste bezoek is verdeeld over tientallen streek 
en gemeentearchieven en archieven van onder meer waterschappen. In 1990 ont· 
vangen in totaal 536 archiefbeherende overheidsinstellingen 429.000 bezoeken, 
een toename met 132% sinds 1977. Per duizend inwoners gaat het om 29 bezoe
ken, waarmee sprake is van een voorheen ongekende archiefparticipatie in Neder
land.85 Dit participatiecijfer komt zelfs nog iets hoger te liggen wanneer ook d · 
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I>I'Zoekcijfcrs van archieven van kerkelijke instanties, bedrijven en politieke en so-
' i.1lc bewegingen worden meegerekend. 

Wie zijn deze bezoekers? Gegevens van de rijksarchieven tonen aan dat de be
>ckers voor driekwart uit mannen bestaan die doorgaans hoger opgeleid zijn dan 

>k gemiddelde Nederlander en ook een hoger inkomen hebben. Bijna de helft van 
de bezoekers is tussen de 45 en 65 jaar en heeft al enkele jaren archiefervaring, ter
wijl geïnteresseerden van boven de 65 eveneens een substantieel deel van het be
/I>Ck vormen. Slechts een op de vijf bezoekers is tussen 25 en 45 jaar, jongere be-
oekers komen nog minder over de drempel. Wel valt een toename van het aantal 

wugdige bezoekers te vcrwachten als gevolg van nieuwe onderwijsprogramma's in 
het middelbaar onderwijs, waarbij belang wordt gehecht aan zelfstandig onder
/ ock. 

I )c amateurhistorici die het archief bezoeken, richten zich, behalve op genealo
l',ic, op zeer verschillende onderwerpen. Vooral de geschiedenis van eigen dorp, 
·.t .td of streek is populair. Nationale en internationale geschiedenis staan daarbij in 
•. Ie schaduw. Dat hoeft, gezien de populariteit van lokale historische verenigingen, 
hvt succes van Geert Maks exemplarische beschrijving van Jorwerd en de talloze 
!"kaal-historische ansichtkaartenbockjes die gretig aftrek vinden, geen verbazing 
fl· wekken. Er bestaat onder de niet-genealogische bezoekers van de rijksarchie
ven sterke belangstelling voor de geschiedenis van personen, organisaties en ge
l>nuwen. Bovendien zijn sociaal-economische onderwerpen meer in zwang dan 
l"'litiek-staatkundige geschiedenis. In de meeste gevallen betreft het thema's uit 
'Ie zeventiende tot en met de twintigste eeuw. De zestiende eeuw en eerdere 
ecuwen weten slechts bij een kwart van de bezoekende onderzoekers bclangstel
llllg te wekken. 86 De toegang tot dit verre verleden wordt met name beperkt door 
<Til gebrek aan specifieke kennis om de moeilijk toegankelijke bronnen te inter
l'rcteren. Bronnen uit meer recente eeuwen worden echter intensief geraadpleegd. 
l >c studiezaal van het archief is niet meer uitsluitend het domein van de professio
nele historicus. Zijn werkterrein moet hij delen met een groeiend aantal personen 
,lic hun eigen bijdrage leveren aan de hedendaagse historische cultuur. 

7 Archeologie 

I kt massaal bezochte archief, de gerespecteerde verzamelplaats van papier en an
' kre documenten, kent een minder bekende pendant in de vorm van het zogehe-
1 <'11 bodemarchieL Hiermee wordt gedoeld op al het ondergronds bewaard geble
'.•t'll erfgoed. Dit archief wordt door archeologen het liefst zoveel mogelijk 
o11gemoeid gelaten, maar deze wens is moeilijk te verwezenlijken in een dichtbe
mlkt land waar voortdurend bouwactiviteiten worden ontplooid. De daarom 
1 .uk noodgedwongen raadpleging van dit archief is, anders dan bij de reguliere ar
, l1icven, vooral in handen van wetenschappelijk geschoolde professionals. Deze 
professionele archeologen, merendeels verbonden aan de Rijksdienst voor het 
t >udheidkundig Bodemonderzoek, verschillende universiteiten en gemeenten, 
"1j n echter niet de enigen die dit bodemarchief benutten. Meer dan eens maken zij 
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gebruik van de diensten van enthousiaste amateurs. Hoewel in omvang veel ge 
ringer dan de grote aantallen die de papieren equivalenten bezoeken, telt Neder 
land toch enkele duizenden geïnteresseerden die zich in hun vrije tijd ontferme11 
over dit modderige archief. 

De meesten van hen, zo'n 2750 personen, zijn aangesloten bij de Archeologische 
Werkgemeenschap voor Nederland. Daarnaast zijn de iets avontuurlijker inge 
stelde gebruikers van metaaldetectors georganiseerd in twee afzonderlijke vereni
gingen: The Coinhunters Company en De Detector Amateur met in totaal onge· 
veer 2000 leden. 87 De leden van deze drie verenigingen vormen de harde kern van 
de archeologisch geïnteresseerden in Nederland. 

De totale omvang van het aantal archeologisch geïnteresseerde Nederlander~ 
wordt geschat op vijf- tot tienduizend personen. Daaronder bevinden zich dege
nen die daadwerkelijk deelnemen aan opgravingen, de bezoekers van opgravingen 
(die steeds vaker enkele dagen voor nieuwsgierigen worden opengesteld) en dele
zers van de verenigingsorganen. In deze groep moeten ook de lezers worden ge· 
zocht van het populair-wetenschappelijk archeologietijdschrift Scarabee . 

Daarnaast bestaat een brede groep algemeen geïnteresseerden van enkele tien· 
duizenden personen die met belangstelling kennis neemt van de media-aandacht 
voor archeologie en soms ook enige archeologische lectuur in de boekenkast heeft 
staan. Deze liefhebbers bezoeken af en toe een archeologisch museum, themapark 
of monument zoals een hunebed . Ondanks hun nieuwsgierigheid naar archeolo
gische vondsten en de achterliggende verhalen, wordt de betrokkenheid van deze 
achterban niet al te hoog getaxeerd door archeologische insiders. 88 Ook hier 
wordt, zoals op het terrein van de lokale geschiedenis, door professionals blijk
baar een grens getrokken tussen een relatief kleine kern actievel ingen en een veel 
grotere, meer passief ingestelde groep belangstellenden. 

Recent onderzoek naar de archeologische belangstelling van de Nederlandse 
bevolking toont aan dat veertien procent van de bevolking een zogeheten 'redelij 
ke participatie' en één procent een 'grote participatie' heeft wat betreft archeolo
gische activiteiten. Deze participatie, die sterker is naarmate het opleidingsniveau 
stij gt, uit zich onder meer in bezoek aan archeologische presentaties. Zichtbare ar· 
cheologische monumenten blijken het populairst, gevolgd door reconstructies 
van bijvoorbeeld stadsmuren en bezoeken aan opgravingen. Pas daarna volgen de 
bezoeken aan de zeven Nederlandse archeologiemusea (zoals het Rijksmuseum 
voor Oudheden te Leiden en het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum in 
Borger) of de twee themaparken, Archeon in Alphen aan den Rijn en het Prehis
torisch Openluchtmuseum Eindhoven.89 

Op deze laatste twee instellingen, die in niet geringe mate het beeld vormen dat 
de leek heeft van het verleden in het algemeen en de archeologie in het bij zonder, 
bestaat enige kritiek onder historici. Vooral het gegeven dat bezoekers hier temid
den van reconstructies in de waan gebracht worden het verleden te beleven, wekt 
hun irritatie. De pretentie is dat de moderne mens zich, op nauwelijks een steen
worp afstand van de bewoonde wereld, binnen een tijdsbestek van enkele uren 
zou kunnen verplaatsen in een wezenlijk van het heden verschillend historisch 
tijdperk (of zelfs drie verschillende tijdperken, prehistorie, Romeinse tijd en mid-
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IHb eon probeert, behalve de Romeinse tijd en de middeleeuwen, ook de prehistorie uit te 
J,,.dden (Broch1tre Archeon. Beleef het levend verleden van Nederland 1998). 

d •leeuwen, zoals Archeon claimt). Ondanks de nauwgezette wijze waarop ge
lil u ik is gemaakt van oude bouwtechnieken, blijft dit een illusie. De claim van Ar
I hcon 'een samenhangend beeld [te geven] van ontwikkelingen over 100.000 jaar 
f\ ·schiedenis' waar eenieder zich niet alleen in het verleden kan wanen maar er bo
Y •ndien op creatieve wijze aan kan deelnemen,90 is niet waar te maken. De inzet 
v.tn artistieke en hulpvaardige medewerkers in historische kledij, de zogenaamde 
ll'cheotolken, kan dat niet verhelpen. Ook een creatieve presentatie van archeolo-

1\ische gegevens kan het verleden niet doen herleven. 
Natuurlijk wordt ook elders, en dan vooral in musea, gebruik gemaakt van re

' onstructies om inzicht te scheppen in het verleden. Bijna elke omgang met het 
v ·rieden is een beperkte poging tot reconstructie, maar er schuilt een principieel 
vt·rschil in het feit dat verbeeldingen van het verleden in musea doorgaans niet de 
pretentie hebben de geschiedenis daadwerkelijk te doen herleven. De suggestie dat 
men het verleden kan meebeleven stuit veel historici tegen de borst. De pretpark
'' ·htige benadering waarin het verleden steeds als toegankelijk, interessant en af
wisselend gepresen teerd moet worden, gaat al te gemakkelijk voorbij aan de moei
lijkheden die ontstaan wanneer men zich werkelijk zoveel mogelijk tracht in te 
k·ven in een andere historische situatie. 

Dat ook op het terrein van de archeologie getracht wordt om aansluiting te vin
den bij de hedendaagse belangstelling is niettemin begrijpelijk. Het is namelijk de 
vraag hoe archeologie in dit tijdperk van visualisering en veelvuldige afwisseling 
~ t.cun en belangstelling kan verwerven indien aansprekende eigentijdse presenta-
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tiewijzen in de ban worden gedaan. Anders dan de reguliere monumentenzorg, 
die zich eveneens ontfermt over materieel erfgoed, wordt archeologie gekenmerkt 
door een geringe zichtbaarheid. Grote delen van het Nederlandse bodemarchief 
zijn immers onzichtbaar. Dat bemoeilijkt het om publieke belangstelling te ver
werven en in te zetten. Zo heeft de constatering van de Rijksdienst voor het Oud
heidkundig Bodemonderzoek in 1993 dat sinds de oorlog maar liefst eenderde van 
het bodemarchief verloren is gegaan door onder meer woningbouw en de aanleg 
van infrastructuur,91 bepaald niet geleid tot een brede mobilisatie van mogelijl 
geïnteresseerde personen. 

Toch moet de belangstelling voor archeologie niet onderschat worden. De te
genvallende bezoekerscijfers van het in 1994 geopende Archeon, die overigen 
losstaan van de historische kritiek op de opzet van het park, hebben veel publici
teit gekregen. In al het rumoer over de inmiddels afgeslankte versie van het park, 
dat volgens smalende beweringen van sommigen 'meer verleden dan toekomst 
heeft', wordt echter gemakkelijk over het hoofd gezien dat het park jaarlijks een 
voor historische attracties zeer respectabel bezoekersaantal van enkele honderd
duizenden gasten uit binnen- en buitenland weet te trekken. Een luchtige en le
vendige verbeelding van het verleden lijkt w el degelijk in een behoefte te voorzien. 
Voor een teloorgang van de archeologische belangstelling hoeft niet gevreesd t 
worden. 

8 Historisch toerisme 

In dit overzicht van hobby's en andere vrij etijdsbezigheden kan niet voorbij wor
den gegaan aan misschien w el de meest typerende vorm van de eigentijdse histori 
sche cultuur, namelijk de toeristische benadering van geschiedenis. Toerisme is in 
de naoorlogse samenleving uitgegroeid tot een onvervreemdbaar bestanddeel van 
het westerse levenspatroon en historische aspecten maken daar een belangrijk on
derdeel van uit. Het bezoek aan archeologische bezienswaardigheden, hetzij in 
Nederland, hetzij op een mediterrane vakantiebestemming, vormt daar slechts een 
enkel voorbeeld van. 

D e vele recreatieve reisactiviteiten van korte of langere duur die tegenwoordig 
in de vrije tijd plaatsvinden ter ontspanning en vermaak, hebben tal van raakvlak
ken met geschiedenis. Toeristische brochures geven een overvloed aan voOl·beel
den, zoals in West-Brabant. D e belangstellende bezoeker van deze regio wordt 
onder meer geattendeerd op een historische rit met authentieke rijtuigen langs 
monumentale gebouwen in Bergen op Zoom, een stad die zich aanprijst vanwege 
haar rijke verleden, en op een jaarmarkt met oude ambachten in Roosendaal. Een 
historische stadswandeling in Breda en een antiekmarkt in Ginneken staan even
eens op het programma. Op een boerendag in Rij sbergen wordt bovendien het 
wonen en werken van vroeger 'levensecht' in beeld gebracht met behulp van oud e 
landbouwwerktuigen en personen in historische boerenkledij. In Dongen kan in 
het heemkundig museum een expositie over kasteelopgravingen worden bekeken, 
terwijl in Oudenbosch een tweedehands-stovenmarkt te bezoeken is . Wie dorstig 
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h,·stclt desgewenst een versnapering in een 'ouderwets gezellig dorpscafé' in 
lJ;<' l:waluwe of in een restaurant in Geertruidenberg dat wordt aangeprezen 
1nwcge het uitzicht op de 'historische markt'. 92 Het verleden, zo lijkt de onver

•HJjdclijke conclusie, is in volle hevigheid aanwezig. 
!. ;rotc aantallen mensen komen op dergelijke wijze in aanraking met het verie

althans met bepaalde aspecten van het verleden die worden gekoesterd. Het 
Lqwonen van een als origineel en afwisselend beschouwde activiteit bevredigt zo

een nostalgisch verlangen als de behoefte aan vermaak Dit leidt doorgaans tot 
· "' housiastc reacties van dagjesmensen en andere toeristen. Onder professionele 

orici bestaat daarentegen veel minder waardering voor zulke uitstapjes omdat 
1"·1 vcrleden bij deze vormen van reereatic niet serieus genomen lijkt te worden. 

l kze kritische benadering doet denken aan de manier waarop in het verleden 
•lti:·.szins werd neergekeken op toerisme. Dédain voor de in omvang toenemende 

•nistenstroom die gemakkelijk als acultureel wordt beschouwd, is niet onge
'' • HJI1. Begin jaren zestig maakt L.C. Schade van Westrum een onderscheid tussen 
de klassieke toerist die ergens heen zou willen en de moderne toerist die ergens 
• .1ndaan zou willen. De eerste, hoogstaand geachte categorie documenteert zich 
'.,J v,cns hem met behulp van cultuurhistorische reis- en monumentengidsen, en 
.h,•tJt zoveel mogelijk vrije toegang te krijgen tot monumenten van natuur, ge-

hicdenis en kunst. Tegenover deze cultuurliefhebbers wordt de moderne toerist 
;:<plaatst, een weinig waardevol product van de 'vreemdelingenindustrie', die tot 

otc verontwaardiging van de schrijver bijna evenzeer geïnteresseerd is in win-
en amusement als in musea en andere bezienswaardigheden. Deze laatste ca

tegorie moet maar worden ondergebracht in de groeiende toeristencentra 'waar 
,,.,,handig zakenman ieder pand kan vcrtimmeren tot een "oud-hollands" eet
httisjc van wcreldfaam!'93 Geschiedenis en authenticiteit hoeven in het massatoe
t 1·.mc blijkbaar niet zo nauw genomen te worden. 

Fen dergelijk opvatting is niet buitengewoon uitzonderlijk; het associëren van 
'''usca en monumenten met toerisme ligt ook bij anderen erg gevoelig. Ruim een 
'l('cenniumlater geeft de officiële chroniqueur van een eeuw overheidzorg voor de 
n1onumenten, J.A.C. Tillema, te kennen dat hij het 'in belangrijke mate of zelfs uit 
····rste overweging brengen van de monumentenzorg onder de noemer van het 
l"crisme' ronduit vulgair vindt. 94 

l >crgclijke elitaire opvattingen over het vreemdelingenverkeer raken op de achter
!',rond wanneer de ontwikkeling van het toerisme niet te stuiten blijkt. Als gevolg 
v.111 de toename van vrije tijd en de stijging van inkomens wordt vooral vanaf de 
J.ucn zestig steeds massaler gebruik gemaakt van de recreatieve mogelijkheden in 
J,illncn- en buitenland. De uiteindelijke keuze van een toeristische bestemming en 
·k ;ddaar te verrichten activiteiten is van oudsher afhankelijk van een combinatie 
v.111 factoren als landschap, natuurschoon, het weer en het prijsniveau. In toene
lilende mate wordt ook het erfgoed ingeschakeld in deze mix. Dit samengaan van 
nlgoed en toerisme komt in 1974 tot uiting op een door de Koninklijke Neder
Lit!dse Toeristenbond ANWB georganiseerde studiedag. De aldaar aanwezige 
morstanders van monumentenzorg tonen zich zeer verheugd over alle tocristi-
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sche aandacht. Deze recreatieve aantrekkingskracht van het verleden wordt ver 
der gestimuleerd door het organiseren van evenementen zoals de Nationale Mo 
lendag (vanaf 1973). Op deze wijze wordt getracht de vraag naar recreatieve bc 
stemmingen en het aanbod van historische attracties op elkaar af te stemmen. 

De toenemende verwevenheid van geschiedenis - in de vorm van materieel erf 
goed- en toerisme wordt bevestigd door een onderzoek uit 1983. De meerderheid 
van de ondervraagden die in het voorafgaande jaar één of meer monumenten of 
musea hebben bezocht, blijkt dat in twee van de drie gevallen tijdens een vakanti(' 
te hebben gedaan. Opvallend daarbij is dat deze historische attracties tijdens bui· 
tenlandse vakanties vaker worden bezocht dan tijdens binnenlandse vakanties.91 

Tevens blijkt dat de totale bestedingen voor monumenten- en museumbezoek in 
1983 ongeveer 1 miljard gulden bedragen, wat gelijkstaat aan ongeveer 5 a 6% van 
de totale toeristisch-recreatieve bestedingen binnen Nederland.96• 

Onderzoek in de jaren negentig toont opnieuw aan dat bezoek aan monumen· 
ten en musea tijdens buitenlandse vakanties driemaal zo vaak plaatsvindt als tij 
dens binnenlandse vakanties.97 Het opmerkelijke feit dat monumenten en muse~ 
juist in den vreemde sterk de belangstelling trekken, maakt duidelijk dat voor· 
zichtig moet worden omgesprongen met de redenering dat historische interessl' 
per definitie verbonden is met betrokkenheid bij het eigen verleden, zeker voor 
zover dit wordt gedefinieerd binnen een nationaal-historisch kader. Bij de popu 
laire buitenlandse attracties is de belangstelling immers niet gericht op het eigen 
verleden - de omgang met het verleden staat hier dan ook grotendeels los van d~· 
identiteitsvorming en -bevestiging - maar betreft het veeleer een enigszins vrij 
blijvende belangstelling voor een vreemd en zelfs exotisch verleden. Ook in dat 
opzicht geldt de uitspraak: the past is a foreign country. 

Economisering 

Wat de motieven ook mogen zijn voor het bezoek aan historische attracties- be
trokkenheid of vrijblijvende interesse- feit is dat het gaat om een activiteit van in
drukwekkende omvang. Een belangrijk deel daarvan vindt plaats tijdens meer· 
daagse vakantiereizen, maar ook tijdens dagtochten worden veel historische 
bezoeken afgelegd. Van de ruim tachtig miljoen dagtochten die Nederlanders in 
het seizoen 1990/1991 ondernemen naar een attractiepunt, bezienswaardigheid of 
evenement, gaat bijna een kwart naar historische bezienswaardigheden als musea, 
monumenten en oude steden en dorpen.98 De bestemmingen op het terrein van 
het cultuurhistorisch toerisme worden vooral gekenmerkt door een omvangrijk, 
pluriform en vaak relatief kleinschalig aanbod, zoals de eerder genoemde voor· 
beelden uit de toeristische overzichten aantonen. 

De steeds toenemende vraag naar het veelzijdige aanbod aan historische attrac· 
ties vertegenwoordigt een aanzienlijk economisch belang dat niet onopgemerkt is 
gebleven. Uiteenlopende organisaties zoals Coopers & Lybrand Management 
Consultants en het ministerie van Economische Zaken hebben zich inmiddels ook 
verdiept in dit terrein. Het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toe· 
risme komt zelfs met de aanbeveling om de diversiteit van het cultuurhistorisch 
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•. u1hod terug te brengen tot 'voor het publick hanteerbare vormcn'.99 Zo gemak
helijk laat noch het verleden, noch het particulier initiatief zich echter vormen en 

11rcn. 
Nu zelfs management consultants geconstateerd hebben dat het historisch toe

ll~;me niet alleen bijdraagt aan het- ongelukkig omschreven- 'cultuurhistorisch 
van onze geschiedenis' maar ook aan de economische ontwikkeling van Nc

dt·rLmd 100, neemt de belangstelling voor de toeristische mogelijkheden van het 
rcrlcden verder toe. Terwijl het ministerie van Economische Zaken het cultuur
IJistmisch erfgoed heeft aangewezen als een van de pijlers voor de bevordering van 
lw1 binnenlands en inkomend buitenlands toerisme, beoogt het ministerie van 
1 >ndcrwijs, Cultuur en Wetenschappen (evenals voorheen het ministerie van Wel
;ijn, Volksgezondheid en Cultuur) de sociale samenstelling van het cultuurhisto
' isd1 publiek te verbreden en tegelijkertijd de financiële middelen voor de in
\l.llldhouding van het culturele erfgoed te vergroten. Bovendien moet ook nog 
, cllS het culturele besef 'inzake het Nederlandse culturele erfgoed' bevorderd en 
n-rdiept worden. 101 

Zulke doelstellingen en aanbevelingen lijken er vooral op gericht steeds grotere 
r,rocpen geïnteresseerden aan te trekken, die hun potentiële belangstelling in da
,),.n en klinkende munt omzetten. Ondanks nobele doelstellingen van de cultuur
JIJlbtenarcn- die de rendabele exploitatie van het cultuurhistorisch erfgoed ech
ter niet uit het oog vcrliezen-zijn het vooral economische overwegingen die deze 
1orm van toerisme op de agenda hebben geplaatst. Deze economische benadering 
draagt er echter toe bij dat culturele argumenten gemakkelijk ondergesneeuwd ra
kt'Il. Niet alleen verdwijnt de vraag naar de motieven waaruit cultuurhistorisch 
1ucrisme voortkomt gemakkelijk uit het zicht, ook aan cruciale elementen als au
thenticiteit wordt soms onvoldoende aandacht besteed. 

Authenticiteit en toegankelijkheid 

liet probleem van authenticiteit is echter niet te vermijden bij de talloze quasi-his
torische evenementen die heden ten dage op poten worden gezet. Terwijl in mu
·;cale presentaties over het algemeen terughoudend wordt omgegaan met niet-au
I hcntieke objecten, wordt hier bij veel toeristisch georiënteerde vormen van de 
hedendaagse historische cultuur aanmerkelijk nonchalanter mee omgesprongen. 
\!echts een enkele keer wordt aandacht besteed aan het spanningsveld tussen 
waarheid en beleving, aan het risico van een gemanipuleerde beleving. In de in 
I ')95 vcrschenen bundel Cultuurhistorie en recreatie, een verhaal van mensen 
wordt op voorzichtige en doordachte wijze gepleit voor het verbeteren van de 
;intuiglijkc belevingswaardc van het rijke verleden, dat met toeristische invcntivi
l<'tl weer tot leven te brengen zou zijn. 102 Het daarbij verwoorde besef van een on
,lct·scheid tussen fictie en werkelijkheid, tussen de authenticiteit van het verleden 
Cl I de beperkte mogelijkheden om ons als 'nakomers' daarin te verplaatsen, is niet
Icmin uitzonderlijk. Doorgaans lijkt het immers aan zorgvuldigheid te ontbreken 
hij allerlei suggestieve historische manifestaties zoals optochten, braderieën en 
wat dies meer zij. 
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Authenticiteit wordt dan ook niet altijd door iedereen gewaardeerd; de meest 
accurate weergave van het verleden is niet au tomatisch de meest gewaardeerde. Zo 
staat er tussen de beboste heuvels van het Nederlands Openlu chtmuseu m in Arn
hem een Marker scheepswerf uit 1885, terwijl in het Zuiderzeemuseum in Enk
huizen een kopie aan het water is te vinden waar reparatiewerkzaamheden plaats
vinden. D e namaakeditie wordt door bezoekers authentieker en sfeervoller 
gevonden dan het Arnhemse origineel, dat losstaat van zijn oorspronkelijke om
geving. 103 Ook de niet geringe bezoekcijfers van de Batavia-werf in Lelystad, 
waar een eigentijdse replica van een zeventiende-eeuws schip kan worden bezich
tigd, maken duidelijk dat authenticiteit niet per definitie een zwaarwegend argu
ment is in de waardering van het grote publi ek. 

D e wil van het volk botst hier met de in professionele kringen heersende afkeer 
van niet-traditionele presentaties . De manier waarop het verleden wordt bestu
deerd en de context w aarin het wordt gepresenteerd, worden door historici niet 
graag uit handen gegeven. Deels berust die houding op koudwatervrees, of zelfs 
op een zekere mate van hooghartige betweterij . Maar daarnaast bestaat een be
paalde vrees voor onzorgvuldige omgang met het verleden, een omgang waarbij 
luchtig vermaak zwaarder weegt dan inhoudelij ke diepgang. 

N iet zonder reden doen historici hun beklag wanneer kwesties als authenticiteit 
en het aan grenzen gebonden inlevingsverm ogen in het ve rleden gemakzuchtig 
terzijde worden geschoven. D eze wellicht weinig toeschietelijke houding is nog 
steeds invloedrij k. Het nabootsen van historische gebeurtenissen en personen, be
kend als living history, is in de onder professioneel toezicht staande sector van de 
Nederlandse historische cultuur nog altijd vrij ongebruikelijk. Her en der komt 
het w el voor, zoals de vissersmannen en -vrouwen uit 1905 in het Zuiderzeemu
seum te Enkhuizen, de zich tot de bezoekers richtende arcbeotolken in Archeon 
en de steeds vaker bij kleinschalige toeristische attracties en evenementen optre
dende personen in folkloristische uitsdossing. 

Het zou echter kortzichtig zijn deze- aan invloed winnende - levendige vertol
king van het verleden vanwege de schaduwzijden te negeren. Wie zich verant
woordelijk voelt voor de historische cu ltuur dient zich een beeld te vormen van 
alle niveaus van deze cultuur. Uitgangspunten, doeleinden en middelen mogen 
onderling verschillen, dat is geen reden om bepaalde niveaus principieel te nege
ren of te veroordelen. Dat betekent overi gens niet dat historici klakkeloos moeten 
instemmen met de heersende normen op bepaalde historische terreinen. Maar het 
kan geen kwaad om na te gaan welke mensen op welke wij zen en vanuit welke 
motieven omgaan met het verleden. Een beter besef van de veelzijdigheid van de 
hedendaagse historische cultuur verschaft uiteindelijk meer inzicht in de omgang 
met het verleden. 

Conclusie 

Zoals vrij etijdsbesteding gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan activi
teiten, zo kent ook de hiermee in sterke mate verweven historische cultuur tal van 
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IIÎtingswij:;.cn. Massamedia brengen grote, in samenstelling uiteenlopende, groc
jH'll in aanraking met historische informatie of met vcrhalen die gebaseerd zijn op 
historische uitgangspunten. Onderzoek naar geschiedenisboeken laat zien dat de 
verscheidenheid in het aanbod nagenoeg voortdurend toeneemt, parallel aan de 
~~roei van de totale titelproductic. Deze vergroting van het aanbod gaat zowel ge
paard met een daling van de gemiddelde oplage als met golfbewegingen in de 
waardering voor bepaalde onderwerpen. Naastde-in de naoorlogse periode
lllÎn of meer constante interesse voor een onderwerp als de Tweede Wereldoorlog, 
I 1cstaat ook een aan wisselingen onderhevige belangstelling voor plotseling uit
vcrkoren onderwerpen of perioden. Voor een deel kan die wisselende interesse in 
vcrband wordt gebracht met vragen rondom de eigen identiteit, in andere gevallen 
I\ het leggen van een dergelijk verband gezocht en kunstmatig. Dat betekent niet 
,Jat elke belangstelling voor het verleden willekeurig is; de geschiedenis die bc
l.mgstelling geniet staat niet geheellos van de eigen leefwereld van de belangstel
lenden. Binnen de verbrede historische cultuur is vanaf de jaren zeventig namelijk 
·.prake van een aanzienlijke toename van populair opgezette, toegankelijk ge
"'·hreven en herkenbaar geïllustreerde publicaties die met name op lokaal histo-
1 isch niveau veel titels heeft opgeleverd. Dit heeft er toe bijgedragen dat geschie
denisboeken door bijna de helft van de bevolking wel eens worden gelezen. 

I let bereik van dergelijke publicaties wordt ruimschoots overtroffen door bis
I orische uitzendingen op televisie. De nadrukkelijke en minder nadrukkelijke wij
;.c waarop het vcrleden frequent een rol vcrvult in uitzendingen via dit populaire 
lllcdium, hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de toenemende visualisering 
van de historische cultuur. Van een verhaal dat vooral met woorden werd overgc
l>r;Kht, is geschiedenis steeds meer een vcrhaal geworden dat pas aanspraak kan 
maken op grote publieke belangstelling wanneer het onderwerp daadwerkelijk 
;ichtbaar (en liefst ook beweeglijk) kan worden gemaakt. Dat spreekt kijkers aan 
<'11 verklaart waarom zij televisie als een belangrijke bron van historische informa-
1 ie beschouwen. Dit overlapt deels de onmiskenbare amuscmcntsfunctie van het 
medium waarbij het vcrleden eveneens wordt ingeschakeld. Een strikt ondcr
·,c·hcid tussen beide functies is daardoor soms moeilijk aan te geven. 

I )c keuzemogelijkheden die de massamedia bieden, waarbij de consument vrij is 
, >111 al dan niet gebruik te maken van een bepaalde verbeelding van het verleden, 
;ijn ook aanwezig op het terrein van het verzamelen. Wie warm loopt voor een 
dl'rgelijke hobby kan kiezen uit de veelsoortige objecten die het verleden als spo-
1<.'11 heeft achtergelaten. Opmerkelijk aan deze musealiscring op persoonlijk ni
I<':Hl is de bijzondere, eerbiedwaardige status die wordt toegekend aan de bijeen
r,chrachte historische objecten. Deze gepassioneerde activiteit wordt door 
h<'ocfenaars meer dan eens beschouwd als in vcrbinding staand met de persoonlij
kc identiteit. Nostalgische gevoelens spelen daarbij een niet te vcrwaarlozen rol, 
JJJ:Jar van een verdergaande poging tot oriëntatie in de tijd is nauwelijks sprake. 

Andere hobby's die de beoefenaar terugvoeren naar het vcrleden zijn iets een
I oudiger te herleiden tot een specifiek uitgangspunt. Belangstelling voor lokale 
f',<'schiedenis kent het startpunt veelal in de eigen woonplaats, gencalogiebeoefc
IJing is grotendeels gecentreerd rondom de eigen voorouders. Het verleden wordt 
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in beide gevallen op selectieve wijze benaderd vanuit een min of meer persoonlij 
ke en daardoor vertrouwde invalshoek. Maar waar de motivatie voor de eerstg\' 
noemde bezigheid nog gedeeltelijk valt terug te voeren op een nostalgisch verlan 
gen, mogelijkerwijs geïnspireerd door het zoeken naar houvast, lijkt daar in h ' I 
geval van genealogie weinig sprake van te zijn. Een sterke nieuwsgierigheid na:11 
de eigen afstamming- op te vatten als impliciete belangstelling voor continuïteit 
en een zekere vatbaarheid voor het onderzoekersvirus zijn in dat geval belangrij 
kere motieven. Praktische factoren als de toegenomen scholingsgraad, de toerramt 
aan middelen en vrije tijd hebben eveneens bijgedragen aan de popularisering v:111 
dergelijk onderzoek. Andere praktische factoren, zoals het gebrek aan bronnen en 
specialistische kennis, verklaren in belangrijke mate dat het veelal sociaal-econo 
misch getinte onderzoek van gemotiveerde amateur-historici vooral gericht is OI"' 
historische onderwerpen uit de meest nabijgelegen eeuwen. 

Actieve belangstelling voor het in tijd verder weg gelegen verleden komt in N~· 
derland eveneens voor, maar op minder grote schaal. Op het terrein van de a•· 
cheologie bestaat een kleine groep fanatiek geïnteresseerden, wier activiteit zelw 
voor een deel eveneens verklaard kan worden uit de spanning van het zoeken na~• 

oude sporen. Om grotere groepen aan te spreken dient het verleden echter zicht 
en tastbaarder gemaakt te worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de uiteenlopendt 
verschijningsvormen van het toeristisch-historische aanbod. In het vanaf de jaren 
zestig steeds meer gemeengoed geworden toerisme neemt geschiedenis een ni t·l 
onbelangrijke plaats, ook in economisch opzicht. Het verleden wordt daarbij bo 
vena! voorgesteld als toegankelijk en afwijkend van het heden. Dit doorgaans on 
schuldige verleden trekt veel betalende bezoekers, deels uit nostalgie, maar even 
zeer uit nieuwsgierigheid en uit een behoefte aan afwisseling. Van betrokkenheid, 
verband houdend met de eigen identiteit, is in veel gevallen weinig sprake. Tekc 
nend daarvoor is het gegeven dat historische attracties in den vreemde vaak ni 'I 

minder gretig worden bezocht dan binnenlandse varianten. De vrijblijvende ma;u 
bonte wij ze waarop het verleden vertolkt wordt in de toeristische sector komt t 
gemoet aan de uiteenlopende belangstelling van het grote publiek, dat zich mw 
dan eens niet zal herkennen in het beeld dat sommige theoretici koesteren van dl' 
historische cultuur. 



Hoofdstuk 4 

Historisch toerisme 

Inleiding 

I '''>Ie aantallen toeristen komen tijdens vakantiereizen in aanraking met het verle
·lnl. liet kan gaan om het gericht opzoeken van de geschiedenis, bijvoorbeeld door 

hczoeken van een museum, of om ongezocht contact met het verleden, wanneer 
'qdn1s een wandeling op de plaats van bestemming het oog op een oud pand valt. 
i li'/l' hedendaagse ontmoetingen met het verleden mogen zich verheugen in een gro

popularitcit, een verschijnsel dat gepaard gaat met een grote economische impact. 
llr·l bracht David Lowenthal tot de uitspraak 'If the past is a foreign country, nos

has made it "the foreign country with the healthiest taurist trade of all. "' 1 

l tistorische aspecten zijn niet meer weg te denken in het toerisme, een verza
welbegrip voor reisactiviteiten die ter ontspanning in de vrije tijd plaatsvinden en 

:t.ijn uitgegroeid tot een vast onderdeel van het westerse levenspatroon. Hier
worden doorgaans slechts reisactiviteiten gerekend die meerdere dagen in be-
nemen. Kortdurende activiteiten in de vrije tijd worden veelal als reereatic 

unt•,cduid.2 In deze case study worden alle reisactiviteiten ter ontspanning naar 
• 1'11 hestemming buiten de eigen woonplaats, ongeacht hun duur, tot het toerisme 
~~~·rckcnd. Voor het onderzoeken van toeristische activiteit met een historisch ka
uldcr - vaak aangeduid als cultuurhistorisch toerisme3 - bestaat immers geen 
•11 >mi zaak om een minimale tijdsomvang voor de reis vast te stellen.4 

l11 dit hoofdstuk wordt getracht inzicht te verschaffen in de wijze waarop bin
IWil het toeristische spectrum wordt omgegaan met het verleden. Welke invulling 

rijgt het verleden en welke rol vervult dit verleden voor de Nederlandse toerist 
1d 1945 tot heden? Welke factoren spelen hierbij een rol? Om hiervan een beeld 

H vormen, is gebruik gemaakt van publicaties van de ANWB, de grootste dienst
nimende organisatie in Nederland op het terrein van het toerisme. Al meer dan 

• ,.,, eeuw volgt én stuurt zij de ontwikkelingen op dit terrein. Twee door deze 
In >nd verzorgde uitgaven, bestaande uit het massaal verspreide ledenblad De 

.nnpioen en uit diverse reisgidsen die de toerist in binnen- en buitenland de weg 
wij1.cn, geven een representatief beeld van de historische aspecten op het terrein 

.111 recreatie en toerisme. Het zijn media die de historische attracties en de decl
n,·mcrs aan het historisch toerisme met elkaar in contact brengen. 

Voordat de inhoud van beide bronnen onder de loupe wordt genomen, wordt 
'''l~cgaan op de achtergronden van het toerisme5, op de geschiedenis van het Ne
,J,Tiandse toerisme en op de daarmee verweven historie van de ANWB en haar 
!"lhlicaties. Daarna zal de behandeling van het vcrleden in zowel De Kampioen als 
.Ie reisgidsen geanalyseerd worden. 
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1 Achtergronden van het toerisme 

De massale populariteit van het toerisme in de tweede helft van de twintigste eeuw 
heeft geleid tot uiteenlopende verklaringen voor dit menselijk gedrag. Want waar
om gaan mensen eigenlijk op vakantie, en waarom blijven ze dat doen nu de hele 
wereld via massamedia tot hen komt? En hoe rationeel is het om jaarlijks aanzien
lijke bedragen te besteden aan iets dat geen bezit oplevert, het comfort van de 
eigen vertrouwde omgeving in te ruilen voor vreemde plaatsen waar ze je eigen 
taal niet spreken en waar het risico bestaat een of andere ziekte op te lopen?6 

Een eerste aanzet tot een antwoord op deze vragen is te vinden in een Neder
lands overheidsrapport over vakantiebesteding uit 1949 waarin vakantiegangers 
worden aangeduid als personen die bevrijding zoeken uit de banden van het dage
lijks leven. 7 In deze opvatting wordt het dagelijks leven tegenover het vakantiebe
staan geplaatst, arbeid tegenover vrije tijd. Vakantie wordt beschouwd als een vrij 
ere periode waarin de banden losser en minder knellend zijn. Deze opvatting is 
verwant aan de zogeheten compensatietheorie waarin vakantie wordt beschouwd 
als rustgevend en overzichtelijk tegenwicht ten opzichte van het drukke en min
der doorzichtige dagelijks leven. 

Daarnaast bestaat de exploratietheorie waarin de nadruk ligt op de behoefte van 
de nieuwsgierige vakantieganger om nieuwe ervaringen op te doen. De Neder
landse socioloog A. Hessels acht beide theorieën te beperkt om de vakantietrek 
van alle toeristen te verklaren. Ook de statustheorie, waarin de vakantieganger 
vooral wordt gezien als statuszoeker die zijn vakantie benut om zijn maatschap
pelijk aanzien te vergroten, vindt bij hem geen genade.8 Zijn eigen verklaring is dat 
de vakantieganger gedurende een overzienbare termijn 'in den vreemde' balan
ceert tussen het verlangen naar nieuwe ervaring en avontuur en het zoeken van ze
kerheid bij dingen die vertrouwd zijn. De vakantieganger ambieert slechts een be
perkte verandering.9 Dit sluit aan bij Hessels' uitgangspunt dat ook tijdens de 
vakantie veel van de alledaagse normen en waarden van de samenleving waaruit d • 
toerist afkomstig is van kracht blijven. 10 Van belang is echter dat de vakantiegan
ger een gevoel heeft van vrijheid om zijn tijd en leven zelf te structureren, te kun 
nen kiezen uit mogelijkheden. 11 

De gedachtenvorming over de aard van het eigentijdse toerisme is sterk gesti
muleerd door de Amerikaanse socioloog Dean MacCannell en diens Britse colle
gaJohn Urry. In zijn in 1976 verschenen boek The taurist wil MacCannel l afreke
nen met het uit intellectueel dédain voortkomende denkbeeld dat toeristen 
kunstmatige en verzonnen ervaringen wensen te beleven door zich onder te dom· 
pelen in simplistische illusies. 12 MacCannell beweert juist dat de toerist gedreven 
wordt door een wens naar authentieke ervaringen in tijden en plaatsen buiten 
diens alledaagse leven. Daaraan ligt de opvatting ten grondslag dat authentieke er 
varingen - op te vatten als originele belevenissen- inmiddels een ongewoon goed 
zijn in het eigen leven. Bovendien worden andere samenlevingen beschouwd al ~ 
buiten de historische tijd staand. 13 

De authentieke ervaringen waarnaar toeristen in de bezochte plaatsen verlan· 
gen, worden niet altijd bereikt. MacCannell wijst op de creatie van staged authen-
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ill', een tegemoetkoming aan de toeristische nieuwsgierigheid die acceptabel is 
"•r de bezochte samenlevingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om speciaal ge

' ,.;:<'rde rondleidingen op plaatsen die gewoonlijk minder toegankelijk zijn. Bij 
;v en andere vormen van staged authenticity vervaagt het onderscheid tussen 

n!l hentieke, karakteristieke uitingen en opzettelijke, gemaakte uitingen. 14 J enni
( :raik omschrijft dit verschijnsel als negotiated experiences waarin toeristen 

'" 1rspelbare ervaringen opdoen, die doorgaans geconsumeerd worden in termen 
,111 voorafgaande kennis, verwachtingen, fantasieën en mythen ontwikkeld bin

di 11 de eigen cultuur van de toerist en niet zozeer door het culturele aanbod van de 
'' J•;hestemming. 15 

Sturing 

.1cCannell wijst er voorts op dat hetgene waarop de toerist zijn belangstelling 
win, wel aangeduid moet zijn als iets dat de moeite van het bezoeken en aan
' hnuwen waard is, bijvoorbeeld in een reisgids. Hij beschouwt een toeristische 
;liJ actie daarom als een empirische relatie tussen een toerist, een bezienswaardig
lwJd en een marker: een bron van informatie over de bezienswaardigheid. 16 De 

van de toerist is zodoende beperkt tot wat een marker aanduidt als toeristisch 
!IIIJ"ressant. Daarmee gaat MacCannell voorbij aan mogelijke individuele keuzes 
''' interpretaties door toeristen. 

\lok Urry, die zich vooral richt op de gaze, de blik waarmee de toerist de wereld 
wkijkt, onderstreept het belang van het toenemend aantal markers met zijn uit

'l"''ak: 'The fame of the object becomes its meanz:ng.' De rol van toeristische in
lnrmatie houdt volgens Urry in dat toeristen17 niet zomaar dingen zien, maar ob
Jn 1 en die als symbool voor iets anders staan. Zo kan (een afbeelding van) een 
h.mnant Engels dorp gezien worden als de belichaming van de continuïteit en 

li.Hlities van Engeland vanaf de middeleeuwen tot heden. Toeristen zouden sterk 
.!v neiging hebben wat ze waarnemen te verheffen tot het symbool van iets type
H'IIds, iets typisch Frans of oud-Engels, etcetera. 18 

I let aantal markers is zowel in getal als in verscheidenheid toegenomen. De 
nt,irl~ers die de blik sturen en handreikingen voor de interpretatie geven, verwij-

<'11 tegenwoordig naar zeer uiteenlopende onderwerpen. Urry signaleert dat de 
'didactische wetgever' die bezoekers instrueerde wanneer, waarnaar en waarom 
i q!,ens naar gekeken moest worden- een houding die tot uiting kwam in de Bae
,1,·/.·er- en Michelin-gidsen-is ingeruild voor een benadering waarbij bezoekers 
L111gemoedigd worden met belangstelling te kijken naar zeer uiteenlopende ob
l'·,·ten en culturen waarvan er niet een geacht wordt superieur te zijn. 19 

( )f een zoektocht naar authenticiteit de basis is van het toerisme wordt door 
! irry betwijfeld. Zijn verklaring voor het toerisme schuilt in het willen beleven 
v.111 iets bijzonders, iets onbekends, iets aangenaams dat verschilt van het gewone 
>'11 routinematige in het alledaagse leven. Het verlangen naar authenticiteit vormt 
·.lcchts een onderdeel van de verschillende toeristische zienswijzen die Urry on
derscheidt; er zijn immers ook toeristen die bewust plezier beleven aan niet
.111 t hentieke toeristische ervaringen of voor wie de authenticiteitsvraag niet leeft. 20 
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El ke maatschappij , sociale groep en historische periode kent een eigen tou1·ist 
gaze, soms gericht op collectief spektakel zonder contemplatie, soms op indivi
duele waardering van onder meer landschappen.21 

De voortdurende massale verspreiding van uiteenlopende beelden door visuele 
media heeft een sterke invloed op wat als ( on)gewoon wordt gezien in westerse sa
menlevingen. Aangezien de toeristenblik gestructureerd wordt door cultuurge
bonden noties van wat bijzonder is en dus de moeite van het aanschouwen waard, 
kan het mediagebruik effect hebben op de keuze en waardering van toeristische 
bestemmingen.22 De toename van de publieke bekendheid met tal van bestem
mingen en ervaringen verandert vermoedelijk echter weinig aan de motieven die 
ten grondslag liggen aan het gedrag van toeristen. Volgens Chris Ryan is het aan
tal motieven beperkt. Belangrijk daarbij zijn - als vanouds - de behoefte om te 
ontsnappen aan de alledaagse omgeving, om te ontspannen en het vcrlangen om 
nieuwe dingen, plaatsen en mensen te ontdekken.23 

Bedacht moet worden dat de uiteindelijke invulling van de vakantie afhankelijl< 
is van diverse factoren. Het betreft onder meer de prijs van een vakantie, het be
schikbare budget, de beschikbare vakantieperiode(s), de promotie van bepaald 
bestemmingen, het beeld van de bestemming en de daarbij behorende associaties, 
de ervaring van de toerist met eerdere bestemmingen, diens leeftijd, waardensys
teem etc.24 Zo ontplooien toeristen die hoger opgeleid zijn en meer dan gemiddeld 
verdienen tijdens hun vakantie doorgaans meer en gevarieerdere culturele activi
teiten dan de 'toevallige' cultuurtoerist. 25 Onderscheid in vakantiestijlen berust 
deels op een bewuste, groepsgebonden keuze. Een dergelijke wens om zich te 
onderscheiden door middel van de vakantiestij l doet zich onder meer voor bij 
maatschappelijke stijgers die hun statusaspiraties kracht bijzetten 'door zich de 
vakantiestij len aan te meten van groeperingen die een trede hoger op de maat
schappelijke ladder staan' en, zoals Heidi Dables betoogt, tussen verschillende ge
neraties. Van een waterdichte scheiding tussen deze generaties is echter geen spra
ke. Massatoerisme, aldus Dahles, komt onder elke generatie voor. 'Massa toeristen 
reizen in een environmental bubble, zijn locals at heart en slechts op zoek naar een 
"home plus-ervaring": alles dient te zijn zoals thuis, maar dan met mooier weer.'26 

Deze opvattingen dienen ten aanzien van het historisch toerisme gerelateerd te 
worden aan het gegeven dat historische activiteiten niet automatisch in elke va
kantie een plaats krijgen, laat staan dat het altijd een bewuste keuze betreft om het 
verleden op te zoeken. Europees onderzoek uit de eerste helft van de jaren negen
tig toont aan dat slechts een klein deel (5 tot 15%) van de toeristen die culturele at
tracties tot een onderdeel van hun vakantie maken, in sterke mate gemotiveerd 
wordt door culturele overwegingen.27 Voorzover het streven naar authenticiteit 
een rol van betekenis speelt in de toeristische motivatie leidt dit niet automatisch 
tot een historische invulling van de vakantietijd. De nagestreefde authentieke er
varingen lijken bovenal ruimhartig te moeten worden opgevat als originele bele
venissen in de zin van bijzonder en onalledaags. Deze vermeende persoonlijke en 
unieke (toeristen)ervaring wordt doorgaans niet al te kritisch tegen het licht ge
houden. De omgang met historische authenticiteit lijkt daarbij aan te sluiten. 



4.2 Ontwikkeling van het Nederlandse toerisme 133 

lnJicatief zijn ook de resultaten van recent buitenlands onderzoek waarbij ruim 
1100 respondenten aangeven van welke aspecten van hun vakantie zij het meest 
t tlicten. De tien voornaamste onderdelen zijn achtereenvolgens: ontspanning; 
til' I klimaat; landschap; nieuwe plaatsen ontdekken; lekker eten; met familie of 
ttt•nden zijn; lekker wandelen; gevoel van vrijheid; vriendelijke mensen en, op de 

lll 'tH.I c plaats, goede accomodatie. Pas als elfde wordt de geschiedenis/cultuur van 
1 11 bestemming genoemd.28 Het vinden van ontspanning in prettige en nieuwe 

ttl iiStandigheden, bestaande uit het opdoen van aangename en niet-alledaagse er-
11 ingen, is voor de meeste toeristen een belangrijker motivatie dan het in contact 
•unen met het verleden. Dat betekent niet dat geschiedenis slechts een verwaar

hlsbare rol speelt in het toerisme. Veeleer is het zo dat het verleden al zodanig zit 
111g •bakken in de toeristische praktijk, dat het veelal niet doelbewust hoeft te wor
d1•11 opgezocht. 

2 Ontwikkeling van het Nederlandse toerisme 

,,] antie is tegenwoordig een alledaagse gebeurtenis . Het lijkt wel of iedereen 
l•'•' rlijks op vakantie gaat, de meeste mensen schijnen zelfs meer dan eens per jaar 
11• t-;aan, en niemand lijkt eigenlijk meer tevreden met een vakantie in eigen land. 
I lil beeld is echter onjuist. En voorzover er sprake is van een situatie die als zoda
ltÎ~ oogt, is deze van recente datum en bepaald niet vanzelfsprekend. De bewering 

.111 het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) halverwege de jaren vijftig dat 
l•,tkantie 'meer en meer een maatschappelijk goed, een recht voor allen' is gewor
d ·n29

, heeft vooral betrekking op het beschikken over een aaneengesloten periode 
v .111 vrije tijd. Het doorbrengen van deze tijd op een andere lokatie dan de eigen 
woonplaats is in de jaren veertig en vijftig niet vanzelfsprekend. Zeker de helft van 
d · bevolking gaat in deze tijd nog niet langdurig met vakantie. 

liet hedendaagse verschijnsel van een of zelfs meer vakanties per jaar is niet los 
ll' zien van de negentiende-eeuwse industrialisatie die een vrij radicale scheiding 

.111 werktijd en vrije tijd teweeg brengt. Deze vrije tijd bestaat uit avonden, week
t• nden en later ook zomervakanties. Moderne vrijetijdsidealen als fysiek wel
bevinden, educatieve mogelijkheden en culturele verrijking gaan hun stempel 
drukken op de invulling van deze tijd. Ook de toenemende welvaart en de be
' ·hikbaarheid van treinen, auto's en fietsen spelen een rol bij de invulling. Gelei
d ·lijk verandert de functie van vrije tijd van het opdoen van krachten voor de ar
ht! id in een vorm van zelfvervulling.30 O ndanks dit eigen karakter zijn vrije tijd en 
va kantie niet los te zien van werk, dat niet alleen een essentieel contrast vormt met 
va kantie maar het ontspannen ook financieel mogelijk maakt. 

De strijd om meer vrij e tijd, die eind negentiende eeuw uitgroeit tot één van de 
speerpunten van de arbeidersbeweging, zorgt tot na de Tweede Wereldoorlog 
voor een gestage groei van het aantal vakantiedagen voor grote aantallen werkne
mers. Ook de toekenning van een vakantietietoeslag wordt steeds gewoner. Rond 
1950 hebben de meeste werknemers in Nederland jaarlijks achttien vakantie- en 
fees tdagen. Rond 1960 wordt de vijfdaagse werkweek ingevoerd. Hierdoor ont-
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staat de vrije zaterdag en een gemiddelde werkweek van 45 uu r, die vervolgens 
wordt teruggebracht naar 38 uur. De vrij e tijd wordt steeds verder uitgebreid en in 
1966 wordt het recht op vakantiedagen in de wet vastgelegd. In 1981 bedraagt het 
gemiddeld aantal vakantiedagen per jaar 23,5.31 

De toenemende beschikbaarheid van vrije tijd, veelal in combinatie met stij gen
de inkomens, maakt het voor steeds meer mensen mogelijk een vakantie buitens
huis door te brengen. Bij een onderzoek naar de vakantiebesteding in 1947 blijkt 
56% van de ondervraagde gezinnen dat jaar met vakantie te zijn geweest, waaron
der wordt verstaan 'een verblijf (voor genoegen) van meer dan 24 uur buiten de 
woongemeente'. Bij de vier welstandsgroepen die worden onderscheiden, varieert 
dit percentage van 36% bij de 'arme volksklasse' tot 106% bij de ' gegoede mid
denstand en welgestelden' die dus gemiddeld meer dan eens per jaar met vakantie 
gaan.32 Dit welvaartsverschil blijft bestaan in latere decennia; mensen met een la
ger inkomen gaan naar verhouding minder vaak en minder ver op vakantie.33 

In 1970 gaat 45,7% van de bevolking met vakantie. De achteruitgang ten op
zichte van 1947 is een vertekening; als gevolg van een nieuwe definitie van vakan
tie is het minimale verblijf buiten de woonplaats voor recreatieve doeleinden ver
hoogd naar vier achtereenvolgende overnachtingen.34 Volgens deze maatstaf stijgt 
de vakantieparticipatie tot ruim 61 % in 1980 waarna een kleine daling inzet in de 
eerste helft van de jaren tachtig. In 1995 gaat inmiddels 77% van de bevolking 
minstens één keer per jaar voor een lange vakantie van huis35 en behoort de N e
derlandse vakantieparticipatie tot de hoogste ter wereld. 

Het toenemende aantal toeristen is steeds mobieler. Zowel voor het bereiken 
van de tijdelijke verblijfplaats als voor het ontplooien van activiteiten tijdens hun 
verblijf kunnen toeristen beschikken over verschillende middelen van vervoer. 
Slechts een minderheid van de vakantiegangers beschikt in 1947 over eigen ver
voer. Van de vakantiegangers gebruikt 56% de trein, 16% een bus en minder dan 
1% het vliegtuig. Voorzover reizigers erop uit trekken met een eigen vervoermid
del, betreft het voornamelijk fietsers (16%) en automobilisten (13 % ). In 1982 is de 
situatie ingrijpend veranderd. Trein en bus zijn slechts goed voor 19% van de bui
tenlandse vakanties. De auto, die vanaf de jaren zestig gemeengoed is geworden, 
bezet met 65% een dominante eerste plaats waardoor de toerist mobieler is dan 
ooit tevoren. Bovendien is het vliegtuig inmiddels goed voor 12% van de buiten
landse vakanties, een aandeel dat binnen enkele jaren fors groeit.36 

Bestemmingen 

Waartoe wordt deze mobiliteit aangewend; waar reizen de Nederlandse toeristen 
heen ? De vooroorlogse binnenlandse vakantiebestemmingen als de Hollandse en 
Zeeuwse badplaatsen, de natuurgebieden in Gelderland en Zuid-Limburg, de 
Zuiderzeestadjes, de Brabantse vennen en de Friese meren trekken in 1947 ruim 
de helft van de Nederlandse vakantiegangers. 37 Halverwege de jaren zestig wor
den de Noordzeebadplaatsen en de Veluwe, Utrecht en 't Gooi nog steeds het 
drukst bezocht, gevolgd door Brabant en Noord-Limburg. Vervolgens treedt een 
verschuiving op ten gunste van de watersportgebieden, Noord-Brabant en het 
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noorden van het land. Eind jaren tachtig zijn de belangrijkste binnenlandse be
stemmingen de Noordzeebadplaatsen, de Veluwe, de drie noordelijke provincies, 
Brabant en Limburg en het Rijk van Nijmegen. 38 

Buitenlandse bestemmingen worden in deze jaren steeds populairder. Vanaf de 
tweede helft van de jaren tachtig overtreft het aantal Nederlandse vakantiegangers 
in den vreemde zelfs het aantal binnenlandse vakantiegangers . Dat is een groot 
verschil met de situatie in 1947 en 1966 als de verhoudingen tussen binnen- en bui
tenland respectievelijk nog op 96:4 en 59:41 liggen. Buitenlandse reizen zijn aan
vankelijk slechts voor weinigen weggelegd. Wie zich in 1947 een buitenlandse va
kantie kan veroorloven, gaat meestal naar België, Luxemburg, West-Duitsland, 
Prankrijk, Zwitserland of Oostenrijk. In de jaren vijftig komen Groot-Brittannië, 
Ltalië, Spanje, Joegoslavië en Griekenland bij dit ri jtj e. Van alle buitenlandse va
l antiebestemmingen, trekt de Bondsrepubliek Duitsland lange tijd de meeste Ne
derlanders; Italië schommelt tussen de tweede en de vierde plaats. Griekenland 
telt pas vanaf de tweede helft van de jaren zestig noemenswaardig mee.39 

Hoewel de variatie aan buitenlandse bestemmingen steeds verder toeneemt van
af de jaren zeventig, blijven de populairste bestemmingen voor buitenlandse zo
mervakanties weinig verrassend. Anno 1998 is de populariteitsvolgorde van bui
tenlandse bestemmingen van Nederlandse vakantiegangers: Frankrijk, Spanje, 
Duitsland, België, Italië, Oostenrijk en Griekenland. Pas na Groot-Brittannië, 
Portugal en Zwitserland volgen de Verenigde Staten als eerste niet-Europese be
stemming.40 

Generaties 

l-Iet beantwoorden van de vraag wat al deze toeristen precies doen op hun be
stemming, en welke rol het verleden daarbij speelt, wordt belemmerd door een ge
brek aan gegevens. Het ligt echter voor de hand dat bezoekers van badplaatsen 
vooral zwemmen, zonnen en flaneren terw ijl bezoekers van de Veluwe veel wan
delen in de natuur. Bij een veel omvangrijker bestemming als Frankrijk wordt een 
dergelijke redenering vaag en onzeker. Bovendien blijft ongewis of en zo ja, hoe 
vakantiegangers in aanraking komen met het verleden. 

Om een concreter beeld te krij gen van de invulling van vakanties in de naoor
logse periode heeft Dahles in 1997 een ietwat generaliserende maar illustratieve 
driedeling in generaties opgesteld. Zij merkt allereerst op dat de huidige generatie 
SS-plussers, geboren in 1940 en eerder, vakantie beschouwde als een bij zondere 
doorbreking van de dagelijkse routine. Bezoek met de ouders aan het buitenland 
was uitzonderlijk. Deze generatie zou haar eerste vakanties grotendeels fietsend 
en kamperend in Nederland en België hebben doorgebracht. Vanaf de jaren zestig 
worden bestemmingen rond de Middellandse Zee steeds populairder. Tijdens de 
jaarlijkse buitenlandse (doorgaans: Europese) reis- die later gezelschap krijgt van 
een korte vakantie in eigen land of een korte stedentrip-wordt de tijd niet alleen 
zonnend op het strand doorgebracht maar worden ook bezienswaardigheden in 
dorpen en steden bezocht, waaronder musea. 'Bij de oudere generatie leeft nog het 
idee dat cultuur iets verhevens is dat veilig en zorgvuldig opgeborgen is in cul-
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tuurtempels, waaraan men een ritueel bezoek verschuldigd is, waarna men zich 
weer overgeeft aan stedelijk vermaak.' Van onderdompeling in de andere cultuur 
was geen sprake, het bleef bij observeren. 

De generatie midlifers van 30 tot 45 jaar, geboren tussen 1950 en 1965, groeide 
op met het massatoerisme. Als kind brachten ze hun vakantie door in de achter
tuin of op fiets- en strandvakanties. Als tieners en jonge volwassenen trokken zij 
er in de jaren zeventig zo vaak mogelijk op uit om met hun rugzak Europa te 
doorkruisen, maar door financiële beperkingen was de vakantieduur kort. Anders 
dan de eerste generatie zocht deze generatie op vakantie 'niet meer het vertrouw
de op, maar juist het onbekende.' Reizen buiten Europa sloten daarop aan. Deze 
reizigers stelden zich vragen over de authenticiteit van hun ervaringen. De grote 
diversiteit aan vakantiestijlen van deze generatie - met voorliefdes voor zowel 
zon, zee en strand als cultuur, avontuur en natuur- is moeilijk van een signatuur 
te voorzien. Duidelijk is wel dat vakantie meer dan voor de eerste generatie een le
vensbehoefte is waarvoor deze generatie veel over heeft. 

De derde generatie, grofweg te omschrijven als jongeren geboren tussen 1970 en 
1980, is opgegroeid met de opvatting dat vakantie iets vanzelfsprekends is. Al van
af jonge leeftijd zijn ze met hun ouders op vakantie geweest op verschillende be
stemmingen in birmen- en buitenland. Vakantie zou voor hen een gelegenheid zijn 
om de eigen identiteit te ontwikkelen, hoewel daarbij sprake is van een zekere ho
mogenisering van vakantiepatronen. Veel jongeren lijken zich behoorlijk op hun 
vakantie voor te bereiden, onder meer door het lezen van reisgidsen. Dahles sig
naleert echter geen 'kritische houding ten aanzien van de authenticiteit van cultu
rele ervaringen'. Hoewel het motto voor jonge vakantiegangers 'veel, vaak en ver' 
lijkt te zijn, beperkt voor velen geldgebrek het 'ver' vaak tot Europa. 41 

3 Geschiedenis van de ANWB 

De ANWB is meer dan een belangenbehartiger van de Nederlandse automobilist. 
Het ondersteunen van de mobiliteit is immers nauw verweven met een ander 
bondsdoel: het bevorderen van recreatie en toerisme in binnen- en buitenland.42 

De wortels van de ANWB liggen op het gebied van de vrijetijdsbesteding. De taak 
die de bond zich aanvankelijk ten doel stelt, is beperkt tot fietsliefhebbers. De 
naam Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond dateert van 1885, wanneer de 
twee jaar oude koepelorganisatie van wielerclubs in den lande afscheid neemt van 
de benaming Nederlandsche Vélocipède Bond. De bond houdt nog enkele jaren 
bemoeienis met het wedstrijdwielrennen, maar richt zich bovenal op het stimule
ren van ontspannende fietstochten in de buitenlucht. Het bondsbestuur is van 
mening dat fietsen zowel ten goede komt aan de vo lksgezondheid als aan het fiets
producerende bedrijfsleven; fietsen wordt gezien als een algemeen maatschappe
lijk belang. Dit uitgangspunt van het algemeen belang, later overgezet op het auto
mobilisme, heeft volgens de geschiedschrijver van de ANWB, M.F.A. Linders
Rooijendijk, 'vanaf het begin als een rode draad door het werk van de bond gelo
pen: aanvankelijk vanuit een idealistische maatschappijvisie, later als machtsmid-
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1\NWB-leden konden jarenlang op aanvraag een 1·eisroute naar hun vakantiebestemming 
laten opstellen door deze dames in het hoofdkantoor te Den Haag (Historisch archief 
1\ NWB, Den H aag). 

del, als legitimatie voor het bestaan en voortbestaan.'43 

Vanaf 1898 richt de ANWB zich meer op de behartiging van het toerisme in al zijn 
facetten. Dit komt tot uiting in de aanvullende benaming 'Toeristenbond voor Ne
derland', die in 1905 officieel in de statuten wordt opgenomen. Daarnaast worden 
geleidelijk aan ookhulpverlenings-en voorlichtingsactiviteiten ontplooid op het ter
rein van verkeer en verkeersveiligheid, natuurbehoud, landschap en milieu.44 Deze 
activiteiten vinden bijval onder een groeiende groep Nederlanders. Bij het 25-jarig 
bestaan in 1908 zijn er bijna 30.000 leden, een kwart eeuw later wordt het 1 OO.OOOste 
lid ingeschreven. Maatschappelijke waardering blijkt voorts uit de erkenning als in
stelling van algemeen nut in 1918.45 De ANWB zet zich in voor verkeerswetgeving 
en wegenaanleg, maar ook voor natuurbehoud en historisch stedenschoon. Dat blijkt 
onder meer uit haar betrokkenheid bij de oprichting van de Bond Heemschut in 1910 
en uit de persoonlijke en financiële ondersteuning van de stichting Menno van Coc
hoorn, die zich inzet voor het behoud van oude vestingwerken.46 

Deugdzaam toerisme 

De redactie van De Kampioen, het ledenblad van de ANWB, omschrijft de bond 
in 1923 als 'een vereeniging, die de menschen wil opvoeden tot eenige der schoon
ste maatschappelijke deugden: orde op straat en weg, het eerbiedigen van elkan-
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ders rechten op de verkeerswegen, het aankweken van liefde voor de natuur en 
eerbied voor hetgeen in vroeger eeuwen gewrocht werd op het gebied van kunst'. 
Dit ideaal wordt belichaamd door voorzitter Edo]. Bergsma die echter niet over 
alle vormen van toerisme even enthousiast is. Hij heeft weinig op met de groeps
reizen van onder meer de Nederlandsche Reisvereeniging, waarover hij minach
tend spreekt als 'kuddetoerisme'. Hoewel de ANWB ook zelf georganiseerde rei
zen aanbiedt, ziet de voorzitter de taak van zijn organisatie vooral in het 
ondersteunen van het individuele toerismeY 

Dit toerisme bestaat voor de Tweede Wereldoorlog grotendeels uit wandel- en 
fietstoerisme, gemotoriseerde vormen van toerisme komen pas voorzichtig op. 
Ook watersport wordt door de bond gerekend tot het toerisme, terwijl tevens po
gingen worden ondernomen om ruitertoerisme en bergtoerisme te stimuleren. D e 
ANWB springt in op de groeiende behoefte aan informatie over het zich lang
zaam verbredende scala aan toeristische bestemmingen. Deze informatie wordt 
verstrekt in de tijdschriften en reisgidsen en door de afdeling Reisinlichtingen.48 

Het vormt een belangrijke steun voor veel onervaren toeristen. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog richt de ANWB haar aandacht onder meer op 

binnenlandse wandelingen en het verblij f op kampeerboerderijen. In de eerste ja
ren na de oorlog is het toerisme niet de eerste prioriteit van de bond. De ANWB 
-in 1945 ruim 165.000 leden sterk- houdt zich tijdens de wederopbouw vooral 
bezig met verkeer en verkeersveiligheid. Wat het toerisme betreft, beperkt de 
bond zich tot stimulering, voorlichting en dienstverlening. Met een dergelijke be
hartiging van het (individuele) toerisme meent zij bij te dragen aan het sociaal-cul
turele belang van een verantwoorde vrijetijdsbesteding.49 

Geleidelijk aan tracht de ANWB haar werkterrein uit te breiden. In 1946 wordt 
het voornemen geformuleerd om ook het toerisme voor de arbeider te bevorde
ren. Enkele jaren later ontfermt de ANWB zich over de als 'sociaal toerisme' aan
geduide busreizen, al blijft dit beperkt tot een enquête naar de kwaliteit van ver
schillende touringcar-reizen. Halverwege de jaren vijftig moet het bestuur dan 
ook vaststellen 'dat het arbeiderselement in de bond toch nog maar in geringe 
mate is vertegenwoordigd'. 50 

De aanwas onder de middenklassen blijft daarentegen gestaag doorzetten, 
waardoor het ledental oploopt naar ruim 450.000 in 1960. Daaronder bevindt zich 
een toenemend aantal automobilisten. In 1967 zijn er all miljoen leden, een aan
zienlijk deel van de Nederlandse bevolking. Deze leden zijn nog steeds relatief 
welgesteld, zo leert onderzoek uit 1963: 'Zelfstandigen, directeuren en eigenaren 
van bedrijven zijn oververtegenwoordigd, arbeiders en mensen zonder beroep 
ondervertegenwoordigd.' Door de voortgaande inburgering van het autobezit en 
van buitenlandse vakanties neemt het aantalleden onder de minder draagkrachti
ge groepen echter toe in de jaren zestig. Belangrijke redenen om lid te worden zijn 
het bezit van een motorvoertuig en beschikbare diensten als de Wegenwacht en de 
Internationale Reis- en Kredietbrief. Ideële en sociale motieven spelen een veel 
minder belangrijke roP1 
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Van leden naar klanten 

In de eerste naoorlogse decennia probeert de ANWB de overheid te stimuleren 
1.oveel mogelijk rekening te houden met de belangen van toerisme, recreatie, na
tuur en landschap. Vanaf de jaren zestig doen zich echter steeds meer spanningen 
v or tussen de uiteenlopende doelstellingen van de ANWB, waarbij een keu ze ge
maakt moet worden tussen de soms tegengestelde belangen van verkeer, recreatie 
en natuurbehoud. Een oriëntatie op de taak van de bond is geboden. Dit leidt in 
de jaren zeventig tot het onderbrengen van verschillende belangen bij verschillen
Ie afdelingen van de ANWB. Daarbij blijft toerisme een belangrijk werkterrein, 
waarop de bond naast voorlichting, verzekering en hulpverlening nu ook reisbu 
reau-activiteiten aanbiedt.52 

De achterban blijft gestaag groeien. Het ledenbestand van 1,65 miljoen in 1973 is 
l i en jaar later uitgebreid tot 2,6 miljoen personen, al is er in 1983 sprake van een te
ruggang in het ledental. Die ontwikkeling van het ledental maakt duidelijk dat het 
niet alleen meer leden betreft die hun vereniging door dik en dun trouw blijven, 
maar dat het voor een belangrijk deel 'utiliteitsleden' zijn die als klanten gezien 
moeten worden.53 De verminderde betrokkenheid van een deel van de achterban 
neemt niet weg dat de in zo sterke mate met het gemotoriseerde verkeer geasso
·ieerde ANWB vanaf de jaren zeventig achtervolgd wordt met het terechte verwijt 
dat zij te weinig voor de fietser doet. Het duurt enige tijd voordat de bond zich hier 
iets van aantrekt. De bond is weliswaar vanaf 1974 betrokken bij de organisatie van 
c.le nationale fietsdag, maar dat is slechts één van de vele activiteiten waar de bond 
bemoeienis mee heeft. Zo worden er ook wandeltochten georganiseerd, waaron
der stadswandelingen en vanaf 1977 ook wandel ingen in samenwerking met de 
Nederlandse Kastelen Stichting. Bovendien worden individuele wandelingen ver
aangenaamd door vanaf 1983 op tal van plaatsen in het land monumentenborden te 
plaatsen met informatie over monumenten en hun geschiedenis.54 

Tijdens de economische teruggang in de jaren tachtig ligt de nadruk op reorga
nisatie van de ANWB en herbezinning op haar taken.55 In het daaropvolgende de
cennium lijken verkeer en recreatie een sterke en gelijkwaardige positie in te ne
men binnen de acitiviteiten van de ledenrijke bond. Voor de achterban, anno 1999 
3,4 miljoen leden sterk, blijft de ANWB bovenal een leverancier van technische 
hulp door middel van de Wegenwacht, en van reisinformatie, vooral in de vorm 
van een breed pakket van kaarten, gidsen, tijdschriften en andere publicaties . 

4 De ANWB-periodieken en -gidsen 

De band die de ANWB onderhoudt met haar groeiende achterban krijgt in be
langrijke mate gestalte door de uitgave van verschillende contactorganen. Het eer
ste Maandblad, een uit twee vellen bestaand bondsorgaan, verschijnt in april1884. 
Vanaf juni 1885 draagt het blad de naam De Kampioen, refererend aan de ver
meende positie als voorvechter van de wielersportbelangen. Het tijdschrift wordt 
vanaf 1890 wekelijks uitgebracht. De drukbezette voorzitter van de bond heeft 
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dan reeds zijn functie als hoofdredacteur overgedragen aan een redactiecommis
sie.56 De nieuwe hoofdredacteur krij gt een onafhankelijkere positie; hij maakt 
vanaf 1900 geen deel meer uit van het dagelijks bestuur van de bond. Halverwege 
de jaren dertig wordt echter vastgelegd dat de directie voortaan grotendeels be
paalt wat moet worden opgenomen, rekening houdend met plaatsruimte, actuali
teit en lezers. De redactie dient over de artikelen te overleggen met de betrokken 
directeuren en moet bijdragen van de directie nagenoeg ongewijzigd opnemenY 

De Kampioen is niet de enige periodieke uitgave van de ANWB. Sinds 1916 be
staat de Motorkampioen, in 1930 omgedoopt tot Autokampioen. Daarnaast geeft 
de ANWB sinds 1927 De Waterkampioen uit. Een afzonderlijke Kanokampioen 
blijkt in de jaren dertig niet levensvatbaar. Meer succes is weggelegd voor het van
af 1936 verschijnende weekblad Toeristenkampioen dat zich met reizen in binnen
en buitenland bezighoudt. Vanaf 1940 verschijnt bovendien een afzonderlijke 
Kampeerkampioen, die ook tijdens de Duitse bezetting blijft verschijnen . Zowel 
De Kampioen als de Autokampioen krijgen daarentegen in november 1941 een 
verschijningsverbod opgelegd wegens 'papierschaarste'. De Toeristenkampioen 
wordt in 1942 in omvang teruggebracht maar vervolgens alsnog door een publica
tiestop getroffen. 

Vanaf begin 1946 kunnen de ANWB-tijdschriften weer verschijnen. Naast on
der meer De Kampioen en Toeristenkampioen - gericht op respectievelijk 'het 
meer eenvoudige toerisme' en de niet nader omschreven 'hogere toeristische be
hoeften'58 - verschijnen Autokampioen en Waterkampioen plus de j eugdkam
pioen, een nieuw tijdschrift dat de achterban van de ANWB moet vergroten. In 
kwaliteit en omvang blijven de bladen aanvankelijk achter bij het vooroorlogse ni
veau. Vanaf 1949 wordt het bladenpakket uitgebreid met de Motorkampioen, de 
Bromfietskampioen en de Scooterkampioen maar omdat de belangstelling achter
blijft bij de gemaakte kosten worden deze uitgaven na enkele jaren gestaakt, wat 
ook geldt voor dejeugdkampioen. Het publieksblad De Kampioen blijft behou
den, evenals de Auto kampioen, Waterkampioen, Toeristenkampioen en (de inmid
dels omgedoopte) Kampeer- en Caravankampioen. 59 

Het na de oorlog als maandblad verschijnende De Kampioen is het belangrijkste 
verenigingsorgaan. Het houdt de leden op de hoogte van de activiteiten van de 
bond en biedt informatie op het terrein van toerisme en verkeer. De inhoud is in 
het bijzonder gericht op 'vormen van toerisme voor de bescheiden beurs' en mag 
slechts in geringe mate overlappen met die van de andere bondsbladen. ANWB
directeur H.J. van Balen streeft er rond 1960 naar om van De Kampioen een aan
trekkelijk algemeen toeristisch blad te maken, zonder de specialistische ANWB
bladen voor de voeten te lopen.60 Dit streven uit zich in 1961 in de vergroting van 
het papierformaat terwij l de titel wordt ingekort tot Kampioen . 

Datzelfde jaar blijkt uit onderzoek dat de abonnee doorgaans een gehuwde man 
is tussen de 35 en 49 jaar met twee tot drie kinderen. 61 Van de geabonneerde ge
zinshoofden is 61% werkzaam als leidinggevend of toezichthoudend personeel of 
is zelfstandig beroepsbeoefenaar. Uitgaande van een onderverdeling in vier wel
standsklassen behoort ruim driekwart van de abonnees tot de twee hoogste klas-
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'' I )c op een na hoogste welstandklasse-voornamelijk employees van middel
" niveau- is met bijna de helft van de abonnees het sterkst vertegenwoordigd. 
Ik abonnees zijn, niet verbazingwekkend, behoorlijk mobiel. Bijna driekwart 
11 de abonneegezinnen heeft een personenauto ter beschikking, die veelal ge-

tt llkt wordt voor de jaarlijkse vakantiereis. In meer dan een kwart van de gezin
" 11 is ook een motor, scooter of bromfiets aanwezig. Ruim driekwart van de abon
" ,., gaat in 1961 buiten de woonplaats met vakantie. Gemiddeld blijft men acht tot 
, ,. , 1 i en dagen weg, waarbij meer dan de helft van het aantal vakantiegangers in het 

!.t illen land verblijft. Hoewel Kampioen -lezers reislustiger zijn dan de gemiddelde 
t•d ·rlander blijken wintersport- en vliegvakanties nog uitzonderlijk. 
11 ·t onderzoek geeft aan dat de Kampioen goed wordt gelezen: per honderd 

lutn neegezinnen zijn er 274lezers van 15 jaar en ouder. Daarvan lezen 137 per
'" ' ' n het blad geregeld, terwijl het blad door 15% van de abonnees ook nog aan 
tt dcre gezinnen wordt doorgegeven. Bijna de helft van de ondervraagden raad-

I lt'l'gt de Kampioen ook nog wel eens nadat hij of zij het blad al gelezen heeft. 
~icuw onderzoek in 1963 toont aan dat 82% van alle bondsleden de Kampioen 

Httlvangt. Bij een gespecialiseerd blad als de Toeristenkampioen betreft dit niet 
ntrc r dan 4%. Een lezerskringonderzoek in 1965 leert dat ruim driekwart van de 
~~ •.1bonneerde gezinnen de Kampioen geregeld leest, terwijl 70% positief is over 
dl' inhoud. De ANWB concludeert hieruit dat het uitgavebeleid kan worden 
\ ' o rtgezet. 62 

Ook halverwege de jaren zeventig lijkt er nog geen reden te zijn de formule van 
l1 ·t blad bij te stellen. Onderzoek wijst uit dat De Kampioen beschouwd wordt als 
t•r n eerlijk blad dat veel informatie en voorlichting biedt. Latere berichten hebben 
t' ·n minder positieve toonzetting. In 1980 moet geconcludeerd worden: 'Een be
l,tngrijk deel van het interessegebied van de lezers komt niet aan bod en veelleden 
k:r.en de Kampioen niet of nauwelijks .' Het is reden voor de bond om een stuur
woep samen te stellen die uitgangspunten voor een nieuwe stijl moet formuleren 
waarmee het blad aantrekkelijker en lezenswaardiger wordt. De geschiedschrijver 
van de ANWB constateert echter dat de Kampioen begin 1982 'een nieuw jasje' 
I rijgt, maar inhoudelijk weinig verandert.63 Wel wordt in de daaropvolgende jaren 
de vormgeving geregeld bijgesteld naar eigentijdse maatstaven met vee l kleurge
hruik terwijl tevens meer korte berichten worden opgenomen. 

R eisgidsen 

Naast tijdschriften publiceert de ANWB ook reisgidsen. De eerste R eiswijzerver
schijnt enkele jaren na de oprichting van de bond in 1883 en bevat diverse routes 
in eigen land, afstandstabellen en andere voor wielrijders relevante gegevens.64 

Moderne reisgidsen zijn een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Een van de eerste 
reisgidsen wordt in 1828 gepubliceerd door de Duitse boekhandelaar Karl Baede
ker met veel aandacht voor stedenschoon en monumenten in het Rijnland. Dit 
voorbeeld wordt in het tweede kwart van de negentiende eeuw gevolgd door 
soortgelijke toeristische uitgaven in Engeland en Frankrijk. 

In 1897 verschijnt een ANWB-reisgids voor België en Luxemburg, waarin ge-
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detailleerde praktische gegevens de beschrijving van steden en monumenten over
treffen. In de twintigste eeuw neemt het aantal gidsen voor fietsers en automobi
listen gestaag toe en verschijnen er ook specifieke gidsen voor watersporters en 
ruiters. Tot na de Tweede Wereldoorlog behoudt de ANWB nagenoeg een mono
poliepositie in het uitgeven van reisgidsen. 

Het model van de reiswij zer, met veel nadruk op routebeschrijvingen en infor
matie over accommodaties, blijft lange tijd gehandhaafd. Wie behoefte heeft aan meer 
culturele informatie moet gebruik maken van buitenlandse reisgidsen. Onder in
vloed van de toenemende populariteit van reizen in de jaren vijftig en de daarmee 
gepaard gaande groei van het lezerspubliek, past de ANWB het concept van de reis
wijzers aan. De boekjes worden omvangrijker en de informatie diepgravender.65 

Meer uitvoerige ANWB-publicaties verschijnen vanaf 1960, 'aanvankelijk sobe
re, eenvoudige gidsen in zwart-wit uitvoering, boordevol informatie, streek- en 
stadsbeschrijvingen, auto- en wandelroutes.'66 In de jaren zes tig ontstaat boven
dien toenemende concurrentie, vooral van de uitgeverijen Kosmos en Allert de 
Lange, waar de bekende gidsen van dr. L. van Egeraat verschij nen. In dit decen
nium wordt een vijftal nieuwe series reisgidsen gelanceerd in Nederland, waaron
der de vanaf 1969 verschijnende gidsen van geschiedenisleraar Jo Dominicus.67 

Dit alles draagt rond 1971 bij aan het besluit van de ANWB haar uitgavefonds 
te reorganiseren. De nieuwe gidsen die vervolgens worden uitgebracht, geven niet 
meer uitsluitend een alfabetische opsomming van all erlei plaatsen, maar beschrij 
ven- in navolging van de populaire Michelin-gidsen-de gebieden overzichtelijk 
in kleinere regio's . Er wordt meer achtergrondinformatie opgenomen, nu ook 
over stedenbouw, industriële archeologie, moderne architectuur en literatuur. De 
nieuwe reisgidsen met hun grijze omslag, inmiddels ook via de reguliere boek
handel verkrijgbaar voor niet-leden, maken de ANWB eind jaren zeventig tot 
marktleider in reisgidsenland.68 

In 1980 zijn de meeste van de ruim veertig titels uit het gidsenpakket van de 
ANWB inmiddels herschreven door een achtkoppige redactie.69 Terwijl het aantal 
concurrerende titels steeds verder toeneemt in de jaren tachtig70, krijgt de grote se
rie grij ze gidsen in 1990 gezelschap van een kleine, weinig succesvolle, serie be
knopte full colour gidsen voor grote steden en andere populaire bestemmingen. 
Een derde serie richt zich op verre bestemmingen en Europese steden en vormt 
een tussenvariant wat betreft informatievoorziening en kleurgebruik.71 

Voor informatie over Nederland kunnen ANWB-leden van oudsher gebruik 
maken van verschillende meer incidentele publicaties. Daarnaast verschijnt in de 
jaren zestig het uitvoerige Reisboek voor Nederland. Eind jaren zestig komt er een 
serie provinciegidsen, in de jaren zeventig en tachtig gevolgd door praktische 
boekjes per provincie. In de jaren negentig verschijnt de serie Reisgids Nederland. 
Deze van fraaie kleurenfoto's en kaarten voorziene gidsen schenken niet alleen 
aandacht aan monumenten en cultuur maar ook aan de geschiedenis van het land
schap en aan sociaal-economische aspecten. Daarnaast verschijnen er jaarlijks di
verse brochures over toeristische mogelijkheden in verschillende regio's. Deze 
uitbreiding van het aanbod staat uiteraard niet los van de aanzienlijk toegenomen 
concurrentie in de jaren negentig.72 
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Mate van beïnv loeding 

V ·cl ANWB-leden sluiten zich aan bij de bond vanwege de Wegenwacht-service 
•n niet vanwege de inhoud van De Kampioen. Niettemin neemt een groot aantal 
N 'derlanders kennis van dit blad en van overige ANWB-publicaties. In welke 
ll t ~ te hun toeristische kennis en activiteit beïnvloed wordt door de hierin gepre-

·nteerde informatie is de vraag. 
nderzoek van het CBS in 1954 geeft aan dat vooral voorlichting door familie 

t! f kennissen van belang is bij de keuze van het vakantiegebied. Bij een binnen
l.tnds bezoek laat bijna de helft van de vakantiegangers zich hierdoor geheel of ge
l •cltelijk leiden; bij een buitenlandse reis bedraagt dit ruim eenderde. Voodieh

l in g door organisaties zoals de ANWB speelt alleen een noemenswaardige rol bij 
buitenlandse reizen; in dat geval maakt ruim eenderde van de vakantiegangers 
hiervan gebruik. Het raadplegen van literatuur is voor een vakantie in eigen land 
;.eer uitzonderlijk, maar voor een bezoek aan het buitenland doet 13% van de va
l , ntiegangers hierop een beroep.73 Daarbij moet bedacht worden dat de beschik
bare reisliteratuur in die jaren beperkt is. 

Gegevens uit 1971 lijken te bevestigen dat de invloed van de vele beschikbare 
1 ublicaties op de keuze van de vakantiebestemming gering is. Slechts 3% van de 
ondervraagden zegt bij de keuze van een binnenlandse bestemming enige invloed 
te ervaren van tijdschriften van reisbureaus en reisorganisaties. Een soortgelijk 
percentage geldt voor reisgidsen en reisboeken. Advertenties en mondelinge in
formaties via reisbureaus lijken iets meer invloed uit te oefenen. Bij de keuze voor 
·en buitenlandse bestemming ziet 17% invloed weggelegd voor de genoemde tijd

schriften; voor reisgidsen is dit cijfer nauwelijks hoger/ 4 

Oe invloed van de ANWB-publicaties lijkt al met al nogal gering. Voorzien de au
teurs van informatieve toeristische teksten dan nauwelijks in enige behoefte? We
ten zij niet in te spelen op de bestaande toeristische belangstelling? Enkele kantte
keningen zijn hier op zijn plaats. Allereerst is het de vraag in hoeverre de toerist 
zich bewust is van de invloed van bepaalde publicaties. Als de geënquêteerde toe
rist de vragen zodanig heeft opgevat dat er sprake moet zijn van een rechtstreeks 
verband tussen het lezen van een publicatie en een daaruit voortvloeiende keuze 
voor een bestemming, dan wordt begrijpelijk waarom dit veelal ontkennend is be
antwoord. Zo direct werkt het keuzeproces doorgaans niet, en bovendien zal niet 
iedereen willen toegeven dat hij of zij beïnvloedbaar is. 

Voorts is het zo dat de vragen vooral gericht zijn op de keuze van 'de vakantie
bestemming'. Hierdoor wordt onvoldoende aandacht geschonken aan de verdere 
invulling van het verblijf in de gekozen bestemming. Het is aannemelijk dat dit in 
niet geringe mate beïnvloed wordt door de vaak pas na keuze van de bestemming 
aangeschafte en soms pas ter plekke gelezen toeristische publicaties. 

Het voert derhalve te ver om te stellen dat toeristische publicaties nauwelijks ef
fect hebben op het gedrag van toeristen. Het precieze effect van dergelijke publi
caties kan hier echter niet met zekerheid worden vastgesteld. Wel mag de conclu
sie worden getrokken dat toeristische publicaties niet fungeren als handboeken 
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De ledenwijzen die de ANWB in de jaren negentig publiceert, wijzen de lezer in elke regio 
de weg naar historische bezienswaardigheden en andere toeristische activiteiten (Brochure 
ANWB 1998). 
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die klakkeloos worden nagevolgd door de lezer. Niettemin hebben dergelijke pu
llicaties minstens een attenderende functie, temeer daar de makers van deze pu
blicaties trachten hun producten af te stemmen op de vermeende belangstelling 
van de lezer. Er bestaat een gemeenschappelijk referentiekader. 

5 De historische inhoud van De Kampioen 

De omvang van het beschikbare onderzoeksmateriaal- meer dan vijftig jaargan
gen De Kampioen met bijna 20.000 redactionele pagina's75 - dwingt tot het maken 
van een selectie. Daarom zijn de naoorlogse jaargangen om de vijf jaar bekeken. 

p deze wijze zijn de ontwikkelingen in het tijdschrift steeds met een vijfjarige 
interval nauwkeurig te volgen. 76 

Alle in deze jaargangen verschenen artikelen waarin onderwerpen worden be
handeld die in enige mate te maken hebben met het verleden- al dan niet betrek
I ing hebbend op een concrete reisbestemming - zijn betrokken in de analyse. Het 
kan gaan om artikelen over musea, over jubilea van de ANWB of over monumen
ten. Ook uitspraken van nostalgische aard of reisimpressies waarin wordt terug
geblikt op het verleden zijn in de synchroon geordende analyse opgenomen. 77 

Kwantitatieve inhoudsanalyse 

Het jaarlijks aantal redactionele pagina's in De Kampioen neemt in de naoorlogse 
decennia fors toe; van 132 pagina's in 1946 naar 740 in 1995. Bovendien wordt het 
paginaformaat begin jaren zestig bijna verdubbeld, zodat de ruimte voor informa
tie nog sterker toeneemt dan in deze cijfers tot uitdrukking komt. 

In de onderzochte periode groeit het aantal pagina's per jaargang waarop aan
dacht wordt besteed aan historische onderwerpen van 18 naar 191.78 Deze ver
tienvoudiging kent echter geen eenduidig verloop; een direct verband met de toe
nemende omvang van het blad is er niet. De groeipercentages voor de historisch 
ingevulde pagina's schommelen sterker dan de vijfjaarlijkse groei van het aantal 
Kampioen-pagina's.79 Omdat de groei van het aantal pagina's met historische arti
kelen die van het totaal aantal redactionele pagina's overtreft, neemt de ruimte 
voor historische artikelen zowel in absolute als relatieve zin toe. 

In de elf bestudeerde jaargangen, bestaande uit 4215 redactionele pagina's, zijn 
in totaal 253 historische artikelen aangetroffen met een gemiddelde omvang van 
twee-en-een-halve pagina. Gemiddeld wordt 16,2% van de redactionele pagina's 
van De Kampioen besteed aan historische onderwerpen.80 Alleen in 1950, 1990 en 
1995ligt dit percentage hoger, namelijk rond de 26%. In 1960 en 1970 lijkt de his 
torische belangstelling daarentegen gering met percentages van minder dan 
10%.81 

Om een indruk te krijgen van de uiteenlopende wijzen waarop het verleden in 
De Kampioen ter sprake komt, zijn alle historische artikelen op drie manieren ge
codeerd. 82 De eerste indeling, bestaande uit twaalf categorieën, betreft de histori
sche typologie. Hierbij is gelet op het historische thema (politieke geschiedenis, 
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folklore etc.) en de historische presentatievorm (musea, monumenten) die centraal 
staan in het artikel: 

- politieke en militaire geschiedenis 
sociale en economische geschiedenis 

- culturele en religieuze geschiedenis inclusief kunstgeschiedenis 
landschapsgeschiedenis inclusief natuurhistorie 
geschiedenis van de ANWB/fiets/auto/toerisme 

- volkscultuur, traditie, folklore, heemkunde, heemschut 
- archeologie 
- monumenten(zorg) 

herdenkingen, jubilea 
- gedenktekens, grafmonumenten 
- musea, oudheidkamers, particuliere verzamelingen, museale objecten 
- living history, re-enactment 

Wanneer de gehele bestudeerde periode in ogenschouw wordt genomen, blijken 
vooral de categorieën die betrekking hebben op monumenten, cultuurgeschiede
nis en musea met elk meer dan 15% van de historische artikelen de meeste aan
dacht te krijgen in De Kampioen . Bijna 60% van de gecodeerde artikelen heeft be
trekking op een of meer van deze drie thema's . Daarmee bepalen deze thema's in 
belangrijke mate het beeld dat de lezers van het verleden gepresenteerd krij gen. 

Ook de categorie volkscultuur scoort met bijna 10% goed, terwijl de eigen ge
schiedenis van de ANWB en daaraan verwante onderwerpen bijna evenveel aan
dacht ontvangen, gevolgd door de elkaar in omvang nauwelijks ontlopende cate
gorieën politiek-militaire en sociaal-economische geschiedenis. Daarna opent de 
categorie herdenkingen en jubilea de onderste regionen van het klassement. Bij 
deze en alle resterende categorieën bedraagt de aandacht- gemeten in aantallen ar
tikelen - minder dan de helft van die van de drie best bedeelde categorieën. On
derwerpen als gedenktekens, archeologie, living history en in mindere mate land
schapsgeschiedenis krijgen nauwelijks aandacht in het ANWB-orgaan. Binnen 
het toeristisch spectrum zijn deze onderwerpen blijkbaar nauwelijks relevant. 

Wanneer nauwgezet wordt gekeken naar de per jaargang uitgewerkte indeling 
in historische typologieën ontstaat een minder eenduidig beeld. Er zijn immers 
nogal wat onderlinge verschillen tussen de elf bestudeerde jaargangen. In de cate
gorieën politiek-militaire, sociaal-economische en landschapsgeschiedenis zijn de 
schommelingen over het algemeen beperkt. Een veel sterker schommelende aan
dacht bestaat er voor het ANWB-verleden en voor musea. Zo besteedt in het ene 
jaar ruim een derde van het aantal historische artikelen aandacht aan musea, ter
wijl dat onderwerp vijf jaar daarvoor nog nagenoeg afwezig is. Musea zijn vanaf 
1965 een stuk prominenter in de berichtgeving aanwezig dan voor die tijd, wat 
wellicht duidt op (een streven naar) het verlagen van de drempel voor museumbe
zoek. 

De veranderingen in de categorieën cultuurgeschiedenis en volkscultuur verlo
pen vrij gestructureerd. De laatstgenoemde categorie is vooral sterk aanwezig in 
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Geleidelijk aan bereikten Nederlandse toe1·isten steeds verder gelegen vakantiebestemmin
gen, zoals Italië. (Historisch archief ANWB, Den H aag). 
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de jaargangen tot en met 1970, terwijl de eerstgenoemde pas vanaf 1975 sterk dt• 
aandacht trekt. Het is niet zo dat de twee categorieën elkaar in populariteit een 
voudigweg hebben afgewisseld. Wanneer namelijk de categorieën cultuurgeschic 
denis en volkscultuur bij elkaar worden opgeteld, blijkt een duidelijk verschil in 
aandacht tussen de beide periodes. Zo is 21,6% van de historische artikelen tot en 
met 1970 gewijd aan deze beide onderwerpen, terwijl dit in de daaropvolgende ja 
ren met 35,1% aanzienlij k hoger li gt. 

De ontwikkeling van de artikelen over monumenten wijst met uitzondering vall 
1990 op een sterke aanwezigheid van dit thema door de jaren heen. Niettemin is Cl 

sprake van behoorlijke schommelingen, die niet onmiddellijk te verklaren zijn. 
Omdat een nadere onderverdeling van deze categorie wellicht meer duidelijkheid 
zou kunnen bieden is ook een driedeling gemaakt in a) kastelen, vestingwerken, 
kerken, kloosters, patriciërshuizen b) molens, boerderijen, pakhuizen, fabriekell 
en c) waterwegen en andere landschapselementen. Tevens is een verzamelcatego 
rie opgesteld voor artikelen die betrekking hebben op niet of nauwelijks nader L • 

specificeren monumentale bouwwerken inclusief ruïnes, stads- en dorpsgezichten 
en landschapselementen. Deze onderverdeling toont een afnemende aandacht 
voor kastelen en andere upper class-bouwwerken, hoewel deze ontwikkeling niet 
gepaard gaat met een duidelijk toenemende aandacht voor meer alledaagse bouw 
werken en landschapselementen. Meer algemene artikelen in de verzamelcatego· 
rie zijn daarentegen sterk vertegenwoordigd . 

Een tweede manier om de historische artikelen in te delen bestaat uit het onderscheid 
maken tussen zeven tijdperken plus een algemene categorie voor artikelen over his
torische onderwerpen waarin nauwelijks expliciete dateringen worden gebruikt: 

- prehistorie 
- oudheid 
- middeleeuwen 
- 1500-1795 
- 1795-1900 
- 1900-1945 
- 1945-heden 
- algemeen 

Uit deze indeling blijkt dat naarmate een tijdperk recenter is het meer aandacht 
krijgt. De geschiedenis van de laatste halve eeuw blijkt het populairst; zij ontvangt 
ruim viermaal zoveel aandacht als de oudheid. Daarnaast valt op dat ruim een zes
de van alle historische artikelen zo algemeen geformuleerd is dat het voor de lezer 
weliswaar duidelijk is dat het artikel betrekking heeft op het verleden, maar dat dit 
verleden niet direct chronologisch kan worden afgebakend. 

In de geringe aandacht voor de prehistorie en de nauwelijks grotere aandacht 
voor de oudheid doen zich geen noemenswaardige schommelingen voor. Opval
lend zijn de moeilijk verklaarbare schommelingen in de aandacht voor de middel
eeuwen tussen 1955 en 1970 en die voor de daaropvolgende periode tot aan de 
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\lakanties in eigen land, met tochtjes door ouderwets ogende landschappen, worden door 
~-:ro t e aantallen recreanten en toeristen gewaardeerd (collectie aHteHr ). 
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l:ranse revolutie tussen 1955 en 1980. De aandacht voor de periodes tussen 1795 
t• n heden blijkt vrij stabiel te zijn. 

De relatief sterkere aandacht voor recentere tijdperken staat vermoedelijk niet 
Ins van het feit dat er uit deze periodes meer bezienswaardigheden zijn die kunnen 
fungeren als toeristische bestemming. Hoewel die overweging van belang kan zijn 
voor een toeristisch tijdschrift, is het de vraag of de geringere aandacht voor ou
dere tijdperken toegeschreven moet worden aan de aantallen overblijfselen . Het is 
geenszins onwaarschijnlijk dat ze veel meer het resultaat is van de algemene histo
rische belangstelling die tegenwoordig nu eenmaal sterk gericht is op meer recen
lC tijdperken. 

Een derde en laatste indeling biedt zicht op de geografische achtergrond van de 
behandelde historische thema's: 

Nederlandse geschiedenis 
Europese geschiedenis (met uitzondering van Nederland) 
Niet-Europese geschiedenis 

Hier wordt duidelijk dat de nadruk in de historische artikelen op het Nederlandse 
verleden ligt, hoewel buitenlandse geschiedenis- goed voor ruim 40% van alle his
torische artikelen- eveneens een voorname plaats inneemt. De rol van de buiten
Europesegeschiedenis is minimaal. Wel treedt in de loop der jaren een onmisken-
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bare verschuiving op. Het aandeel Nederlandse geschiedenis ligt tot begin jaren 
zestig op ruim 90 %, maar loopt nadien terug tot circa 50%. Naarmate buiten
landse vakantiebestemmingen meer in trek raken, neemt vanaf midden jaren zestig 
ook de redactionele aandacht voor het ni et-Nederlandse verleden toe. D e ontwik
keling in vakantiebestemmingen en de ontwikkeling in behandelde onderwerpen 
lopen redelijk parallel. In de jaren negentig overtreft de aandacht voor buitenland
se historische onderwerpen dan ook die voor binnenlandse onderwerpen. 

Kwalitatieve inhoudsanalyse 

Ongeveer een kwart van de historische Kampioen-artikelen (62 van de 253) bevat 
uitspraken die een indruk geven van de wijze waarop de auteurs - en vermoede
lijk ook de lezers- aankijken tegen het verleden en die zich lenen voor een kwali
tatieve analyse. Dat verleden komt op uiteenlopende manieren ter sprake, maar 
een toeristisch-recreatieve benadering overheerst. Geschiedenis vertoont zich 
hierin vooral in de vorm van te bezoeken monumentale gebouwen en te aan
schouwen fo lkloristische gebeurtenissen. 

Over het algemeen spreekt uit de artikelen een vanzelfsprekend geachte belang
stelling voor uiteenlopende aspecten van het verleden, al komt zo nu en dan een 
zeker besef tot uiting dat waardering voor het verleden een tijdgebonden ver
schijnsel is. In een artike l uit 1950 wordt herinnerd aan de vroegere gewoonte om 
historische gebouwen die hun functie hadden verloren eenvoudigweg te slopen. 
'In onze tijd echter heeft men meer piëteit en vraagt men zich af, of het niet beter 
is dergelijke gebouwen van de ondergang te redden door ze te restaureren en ze 
over te leveren aan het nageslacht.'83 In dezelfde jaargang wordt niettemin klagend 
opgemerkt dat onder de huidige generatie nog altijd een gebrek bestaat 'aan in
zicht in de waarden, die er met behoud van deze monumenten gemoeid zijn.'84 

De recreatieve beleving van het verleden wijkt af van de wijze waarop veel Kam
pioen-lezers in het onderwijs kennis hebben genomen van de geschiedenis, maar 
sluit hier blijkbaar wel op aan. Zo wordt Sevilla in 1980 beschreven als een stad 
'waar de antieke gebouwen, huizen en straatjes je in een sfeer terugbrengen die uit 
tal van geschiedenisboekjes opstijgt.'85 In 1995 wordt in een beschrijving van Zut
phen een kleine nuancering aangebracht: 'De stad is één groot geschiedenisboek 
en nog gezellig ook.'86 Dat publicaties over het verleden blijkbaar niet per defini
tie gezellig of aantrekkelijk zijn, blij kt dat jaar uit een artikel over de Vereniging 
Open Monumenten. Het verenigingsergaan wordt nadrukkelijk gepresenteerd als 
'geen "vakblad voor historici" ' maar juist als 'een interessant rijk geïllustreerd 
tijdschrift' met aandacht voor menselijke achtergronden en dramatische omstan
digheden. 87 

Ongeacht de waardering voor bepaalde historische publicaties, gaat de redactie er
van uit dat niet iedereen evenveel weet van het verleden of daar in even sterke mate 
in geïnteresseerd is. Dat blijkt uit een in 1965 verschenen artikel over Grieken
land: 'Het heeft even weinig zin om met een Amsterdams "plein" -meisje een 
boom op te zetten over Floris de Vijfde als om een Atheense kelner naar de Pe-
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loponnesische oorlogen te vragen. De goede man heet misschien Adonis of Achi
leion, maar hij zal nauwelijks weten wie deze beroemde figuren waren.' Vervol
gens wordt opgemerkt dat het antieke verleden weinig lijkt te betekenen in het he
dendaagse Griekenland, maar dat het daar toch niet van los valt te denken. 88 Dat 
inzicht is blijkbaar alleen weggelegd voor wie wel beschikt over voldoende histo
rische kennis. 

De vraag in hoeverre de toerist zich wil of kan inleven in de eigenheid van het 
verleden (als hij zich daar althans bewust van is) en zich zijn beperkingen reali
seert, komt slechts eenmaal aan bod. In een in 1960 verschenen artikel, waarin 
wordt teruggekeken op het begin van de twintigste eeuw, toen het fietsen voor do
minees nog aanstootgevend werd geacht, staat: 'Wij kunnen ons moeilijk inden
ken dat die toestanden hebben bestaan. Maar ja, de mensen die over 50 jaar leven, 
zullen misschien niet kunnen begrijpen dat er in 1960 nog mensen waren die nooit 
in een straalvliegtuig hadden gezeten!'89 Een dergelijk bewustzijn van de beper
kingen is echter zeldzaam. 

Over de hedendaagse band met het verleden in naoorlogs Nederland zijn de be
studeerde artikelen zwijgzaam. In 1946 wordt terloops opgemerkt dat de bezoe
ker aan een oude Karolingische walburcht in Overijssel 'zich nader verwant [zal] 
voelen met zijn verre voorouders'. Een nadere uitleg van dit gevoel van continuï
teit (waar is het op gebaseerd, wat houdt het in?) blijft uit.90 Het duurt tot 1980 
voor een soortgelijke opmerking opnieuw opduikt. In een artikel over het Neder
landse rivierenland wordt erop gewezen dat het zich eeuwenlang in samenspel 
tussen mens en natuur ontwikkelende landschap op veel plaatsen zijn eigen ge
zicht verliest door verdwijnende boomgaarden en uitbreidende industrieterrei
nen. Deze onherstelbare aantasting van het karakteristieke landschap zou de her
kenbare banden met onze voorouders doorsnijden. 91 Herkenning speelt vooral 
een belangrijke rol bij de band met het meer recente verleden. In een artikel uit 
1995, gewijd aan musea waar bezoekers niet alleen mogen kijken maar ook ruiken 
en proeven, wordt verteld hoe enkele bezoekers de 'nostalgische verleidingen' niet 
kunnen weerstaan en snoepgoed uit hun jeugdjaren kopen.92 

In deze gevallen wordt de band met het verleden opgehangen aan materiële ob
jecten. Dat is logisch omdat concrete objecten die de tijd overleefd hebben- en 
daarmee de continuïteit belichamen -immers bezocht, bekeken of betast kunnen 
worden in het kader van het toerisme. Toch wordt het materiële ook gecombi
neerd met het immateriële, zoals in het in 1990 verschenen artikel 'In het spoor 
van de Romeinen'. Daarin wordt niet alleen gewezen op bewaard gebleven Ro
meinse bouwwerken in Europa, maar wordt vooral de doorwerking van het Ro
meinse verleden benadrukt: het gebruik van het Latijn door artsen, apothekers en 
biologen, de grondslagen van de rechtspraak, de maanden van het jaar etc.93 

De immateriële verbinding tussen heden en verleden komt - zij het veelal ge
koppeld aan materiële bouwwerken- ook tot uiting in beweringen dat op uiteen
lopende plaatsen 'nog iets van de sfeer van het verleden' hangt. 94 Een dergelijke 
sfeer wordt aangetroffen bij kastelen, maar ook in 1955 in het Zwolse Drosten
huis95, of op het Begijnhof in het Vlaamse Lier, waar in 1975 nog alti jd 'iets van de 
mystiek en de rust der middeleeuwen' hangt.96 
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Periferie 

Nauw verwant hieraan is de opvatting dat het verleden op sommige plaatsen nog 
gewoon leeft. De plaatsen waar dat verleden leeft, liggen doorgaans in de perife
rie.97 Een dergelijke indruk wordt voor het eerst gewekt in een artikel uit 1946 
waarin melding wordt gemaakt van volkskundige gebruiken zoals de palmpaas, 
'nog in zwang in het Oosten van ons land.'98 Die indruk van een voortlevend ver
leden in afgelegen plaatsen en streken - althans bezien vanuit randstedelijk per
spectief- wordt in latere jaren meer dan eens bevestigd in De Kampioen . Een ar
tikel over Zeeuws-Vlaanderen in 1950 beschrijft een wandeling over de wallen in 
Hulst: 'In de bolwerken wijlt nog de geest van vervlogen tijden . Hier wordt de 
historie weer levend.'99 In het artikel 'Wintertoer door Drenthe: terug in de tijd' 
uit 1980 doet de auteur verslag van zijn wandeling in hetBallingeren Mantinger 
Zand: '[ .. ]ploegend door het zand en soms struikelend over half verborgen boom
stronken, dring ik het verleden binnen', een verleden dat ongerept en wonder
schoon is. 'Alleen in weer en wind temidden van een stukje onvervalste natuur zo
als dat er al vele honderden jaren bijligt. Drenthe op z'n mooist.' 100 

Ook in het buitenland zijn dergelijke perifere streken te vinden waar het verle
den nog leeft. De in 1995 als 'een vergeten stukj e Frankrijk' gepresenteerde streek 
1' Ain, ten noorden van Lyon, herbergt het stadje Pérouges, waar de middeleeuwen 
blijkbaar nog voortleven. 'De mooiste tijd om terug te keren in de middeleeuwen' 
zo wordt de lezer aangeraden ' is 's morgens vroeg of 's avonds tegen schemering, 

Kastelen en verdedigingswerken, zoals hier in het Ierse Killarney, trekken nog altijd de 
belangstelling van toeristen (Historisch archief ANWB, Den Haag). 
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In de perifer·ie, waartoe Ierland vaak wordt gerekend, ontstaat telkens wee1· het beeld van 
een aldaar nog voortlevend verleden (Historisch archief ANWB, Den H aag) . 

. ds de duizenden toeristen weg zijn en je in de stille straten je voetstappen hoort 
weerklinken.' 10 1 Hier lijkt eenvoudigweg sprake van de associatie van het verleden 
met rust, voortkomend uit een zekere afkeer van de zo sterk met het moderne le
ven geassocieerde voortrazende drukte van alledag. 102 

De rust van het verleden wordt, gelukkig voor de toerist, op meer dan één plaats 
behouden. Zo staat in 1985 een andere weinjg populaire streek in Frankrijk, de 
Pyreneeën, symbool voor de rust en eenvoud van het verleden: 'Een legertje va
kantiegangers dringt slechts door tot een wereld die eerder in het verleden thuis
noort dan in het heden.' [ .. ] 'De bergen worden op tweehonderd miljoen jaar ge
schat, het dorpsleven lijkt in het verleden te zijn gestrand.' 103 Een ander voorbeeld 
is de stenen hoogvlakte van de Burren waar een verslaggeefster in 1990 het gevoel 
bekruipt dat het heden in Ierland nauwelijks bestaat. 'Maar de voorgaande 
eeuwen doen zich krachtig gelden. 's Avonds blader ik door het gastenboek van 
mijn hotel. Ik lees: 'De leren: Europa's laatste volk uit het Stenen Tijdperk.' Wie 
het ook schreef, hij of zij heeft Ierland begrepen.' 104 

Continuiteit 

Ondanks een dergelijke impressionistische benadering- deels voortkomend uit het 
toeristisch streven iets authentieks waar te willen nemen- bestaat er ook oog voor 
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\'l'l.,lld l· tlijl h ·id , voor moderniseringvan tradities. Ditwordt echter nagenoeg over
s ·h,td uwd door aandacht voor gesignaleerde continuïteit. In een artikel in 1970 wordt 
aangegeven dat de nodige veranderingen hebben plaatsgevonden in de traditionele 
gang van zaken rond het huwelijk in Lapland, maar dat de bruiloftsfeesten zich nog 
steeds rond Pasen concentreren. 105 Dezelfde houding is terug te vinden in 1995 als 
verteld wordt dat de traditie van het uithuwelijken en het kiezen van een zigeuner
koningin tijdens een zigeunerfeest in de Franse Camargue niet meer bestaat. Tege
lijkertijd kan men het niet nalaten om op te merken dat zigeuners al eeuwenlang hand
lezen, koffiedikkijken en kaarten leggen. 106 Blijkbaar spreekt de standvastigheid van 
oude tradities meer aan dan de moderne veranderingen. 

Moderne veranderingen van authentiek geachte tradities worden overigens ook 
als ongewenst beschouwd als het aanpassingen betreft ten behoeve van het toeris
me. In 1955 wordt de Maitli-zondag belicht waarbij vrouwen in twee Zwitserse dor
pen voor een dag de rol van mannen overnemen. Deze traditie moet zich- tot af
schuw van de auteur- met geweld handhaven 'want door het moderne verkeer en 
door de reclame der zakenlieden lokt de Maitli-Zondag steeds meer gasten uit an
dere plaatsen[ .. ], zodat het oorspronkelijk zinrijke feest voor een groot deel tot een 
"zaakje" is geworden en menige karakteristieke trek heeft ingeboet.' 107 Twintig jaar 
laterverschijnt een artikel over de als levende folklore betiteldeAlpfahrt in het Zwit
serse Obertoggenburg. Hierin wordt tevreden opgemerkt dat niet al te zeer tege
moet wordt gekomen aan de wensen van toeristen bij dit opdrijven van het vee naar 
de hoogstgelegen bergweiden. 'De toeristen mogen hier komen, er wordt zelfs een 
stoeltjeslift voor hen in werking gesteld, maar daar houdt het dan ook mee op . Hier 
wordt geen folklore bedreven, en zéker niet om toeristen te gerieven.' 108 

Het denkbeeld dat er niet of nauwelijks verschil bestaat tussen heden en verle
den wordt slechts een enkele keer aangetroffen in De Kampioen en dan nog maar 
uitsluitend wanneer het gaat om bepaalde aspecten van de geschiedenis. Zo wordt 
in een artikel uit 1995 over het Italiaanse Trentino naar aanleiding van twee mid
deleeuwse schilderingen opgemerkt: 'Er is weinig verschil met nu: de chic geklede 
rijken vieren feest en de armen werken.' 109 Of, met betrekking tot het in 1990 als 
puur en kwetsbaar omschreven Toscane: 'De bewoners van de streek hebben mis
schien meer gemeen met hun Etruskische voorvaderen dan zij zich bewust zijn. 
Het leven van een Etrusk draaide om wijn, olijfolie en graan. Twintig eeuwen heb
ben daar weinig aan veranderd.' 11 0 

De opvatting dat het verleden nog voortleeft, gaat dus slechts in beperkte mate 
op; alleen met betrekking tot bepaalde aspecten of bepaalde gelegenheden. Daar
naast schenkt De Kampioen meer dan eens aandacht aan specifieke evenementen 
of presentaties waarbij het verleden bewust wordt opgeroepen. Zo doet een in 
1960 beschreven rondgang in de abdij te Middelbu rg 'de geschiedenis van de Ab
dij en van kerk en staat in Zeeland[ .. ] herleven. Stemmen van vroeger weerklinken 
en oude muziek wordt gehoord.' 111 Over het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen 
wordt in 1995 geschreven dat de 'alledaagse geschiedenis van de Zuiderzeedorpen 
in de periode 1880-1932 herleeft' tijdens ambachtsdemonstraties en publieksacti
viteiten. 'In het Zuiderzeemuseum spreekt het verleden!' 112 

De positieve houding tegenover het voortleven van het verleden spreekt ook uit 
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d ' waardering voor het samengaan van verschillende tijdperken. Zo wordt Zwol
I · in 1955 beschreven als een stad 'waar herinneringen liggen aan de Hanze, waar 
d ' moderne tijd en het woelige heden nog met het oude licht vervlochten zijn'. 11 3 

In dezelfde jaargang wordt betreurd dat een dergelijke vervlechting van heden en 
v rieden enkele tientallen kilometers westelijker niet mogelijk is. Een sfeerverhaal 
over de laatste resterende vissers in Harderwijk, wordt afges loten met de opmer
ki ng: 'Het is jammer, dat het oudenjet naast het nieuwe kan voortbestaan, dat veel 
1-\oeds en schoons noodgedwongen moet verdwijnen.' 114 

In 1960 wordt met waardering gesproken over een Brabants dorp dat 'in de oor
~ pronkelijke dorpskern [ .. ] het eigen landelijke karakter door de eeuwen heen 
heeft weten te bewaren.' Het bezit bovendien 'gemeenschapszin, een eigen stij l en 
een eigen aard', iets waar het menige grotere plaats aan ontbreekt. De continuïteit 
van deze kenmerken wordt als positief beschouwd. 115 Continuïteit speelt ook een 
bescheiden rol in een verhaal uit 1990 over pelgrimstochten door Frankrijk: 'Al 
euwen lang trekken pelgrims naar het graf van St. Jacob in Santiago de Compos

te la. In hun spoor werden kerken, kloosters en steden gebouwd. De vakantiegan
ger die nu dezelfde route volgt, maakt een reis door de Romaanse en Gotische cul
tu ur.' Toch wordt deze continuïteit niet helemaal serieus genomen; de religieuze 
re izen worden bovenal beschouwd als een middeleeuws verschijnsel. 116 

I e band met het verleden en het besef van continuïteit mag niet altijd even sterk 
i'.ijn, toch bestaat er over het algemeen een positief, welgevallig en zelfs eerbiedig 
beeld van het verleden. Expliciet komt dit in 1950 naar voren in een artikel over 
Montferland . Volgens dit artikel raken bezoekers van het eeuwenoude en bekoor
lijke Huis Berg in 's-Heerenberg 'in de ban van een groots verleden.' De 'zwij
gende ouderdom' van tien eeuwen wekt relativerende eerbied op: 'Wat is een jaar 
in deze omgeving? Een enkel jaar, dat soms een eeuwigheid schijnt in een men
senleven, gaat verloren in de vergaarde schatten van duizend jaren, verliest zich als 
een droppel water in de vloed der eeuwen en nog is deze, naar onze begrippen, 
eerbiedwaardige ouderdom slechts een zucht in de eeuwigheid.' 11 7 

Dit positieve oordeel over het verleden in het algemeen en over overblijfselen 
uit het verleden in het bijzonder, is veelal gebaseerd op een combinatie van esthe
tische en romantische opvattingen. In 1946 wordt bijvoorbeeld de aandacht van 
de lezer gevraagd voor de 'romantische bekoring' die uitgaat van 'stoere en toch 
zoo sierlijke' oude bastions, wallen en fortgrachten met hun lommerrijke ta
luds.11 8 Datzelfde jaar wordt in een artikel gepleit voor het behoud van 'de knus
se beslotenheid, het hoogst intieme van deze landelijke schoonheid' van het pol
derlandschap in de Lopikerwaard. 119 

Een dergelijk beroep op het fraaie uiterlijk van historische overblijfselen spreekt 
dat jaar ook uit een artikel waarin gepleit wordt voor het behoud van een aantal 
met afbraak bedreigde molens in Zuid-Holland. Daarbij wordt gewezen op de 
aantrekkingskracht van hun fraaie verschijning in het landschap. De geschiedenis 
en ouderdom van de molens lijkt daarbij amper relevant. 120 Dat sluit in zekere zin 
aan bij de uitgangspunten van de Bond Heemschut zoals die in 1960 worden ver
woord in De Kampioen . Deze organisatie die waakt 'voor de schoonheid van Ne-
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derland'- en die vooral in de jaren veertig en vijftig meer dan eens op welwillen 
de aandacht in het ANWB-orgaan kan rekenen - hecht grote waarde aan harmo 
nie in landschap en bebouwing, en dat geldt voor zowel oude als nieuwe land
schapselementen. 'Het gaat dus niet om oud of nieuw, maar om mooi of lelijk.' 121 

Cultuurkritiek 

De positieve waardering voor het verleden gaat geregeld samen met een - uit de 
nostalgiekritiek bekende - ietwat negatieve waardering ten opzichte van het he
den, met een zekere onvrede over de moderne maatschappij . In een bijdrage uit 
1946 over Monnikendam wordt het feit dat 'het jachtige, moderne leven er geen 
vat heeft kunnen krijgen' beschouwd als een duidelijk voordeel, zodat deze plaats 
nu 'een openluchtmuseum van de eerste soort' geworden is. 122 In 1950 komen op· 
merkingen vanuit een soortgelijke achtergrond een enkele maal terug in de pagi
na's van De Kampioen. In een artikel over oude Paasgebruiken wordt getracht 
waardering te kweken voor deze overgeleverde gebruiken vanuit de overweging 
'dat er in onze onrustige tijd met zijn zware problemen [gelukkig] nog iets van 
deze kinderlijke eenvoud is overgebleven.' 123 In een bijdrage over kerstmis in de 
aan traditie zo rijke Achterhoek wordt onwill ig geconstateerd dat na de kerst 
weer gesproken zal worden over de pH -graad van het weiland, de tractor en de in
dustrialisatie, 'over al die vooruitgang welke moet worden betaald met de cijns der 
vervlakking'. 124 

Een zelfde afkeer van hedendaagse verschijnselen spreekt in 1985 uit een artikel 
over de voormalige Drentse veenkoloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord en 
Willemsoord. Aan het boerenland in deze streek worden de 'karaktertrekken van 
een oud-Hollandse prent' toegedicht omdat het zicht er niet bedorven wordt door 
stroomdraden en 'gemotoriseerde koekblikken'. 125 Een zekere onwelgevalligheid 
van gevestigde verschijnselen in de moderne samenleving roept hier van weerom
stuit nostalgie op. 

Slechts incidenteel worden in De Kampioen opvattingen vertolkt waarin aspecten 
van het verleden als negatief worden beschouwd. In 1946 wordt bericht dat men 
in het Nederlands Openluchtmuseum temidden van verschillende oude bedrijven 
kan zien 'hoe de Hierdensche kolenbranders[ .. ] in hun slechte, kleine hutten ver
blijf hielden.' 126 Een schaduwzijde van het verleden die in 1980 getoond wordt 
heeft betrekking op de machtige clans op het Schotse eiland Skye. Deze 'voorna
me families die veel land bezaten, hebben door de eeuwen heen de dienst in dit 
land uitgemaakt. Ze bevochten elkaar om de macht. Het volk leed eronder [ . .]' .127 

Alleen uit dergelijke schaarse opmerkingen blijkt dat het verleden niet per defini
tie boven het heden valt te verkiezen. 

Een genuanceerde blik spreekt uit een in 1990 verschenen overzicht van Neder
landse openluchtmusea. In het museum Plaggenhutten in De Zeven Marken vor
men enkele nagebauwde plaggenhutten een herinnering aan het leven van de arme 
veenarbeiders met hun schamele behuizing. Met enige distantie wordt in De Kam
pioen beschreven hoe de armoede van toen op sommige mensen een wonderlijke 
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,,uHrekkingskracht blijkt uit te oefenen. Zo ' n aarden bouwwerk lijkt misschien een 
t.udig vakantiehuisje, maar: 'Als je je voorstelt hoe de turfgravers zich avond-aan
tvond in de donkere, vochtige plaggenhut rond een schamel vuur schaarden, vraag 
jl' je af hoe iemand op het idee komt.' Toch laat een rondgang over het museumter
I ·in een vertederende indruk achter: 'Het werken en leven in het arme Zuidoost
I rcnthe van rond de eeuwwisseling was zeker geen lolletje. Toch stemt De Zeven 
Marken zijn bezoekers niet droef. D aarvoor ziet alles er te verzorgd uit. ' 128 Ook de 
,, hets van een ander openluchtmuseum geeft blijk van een genuanceerde kijk op 
h ' l verleden en de presentatie daarvan. 'Rond het meer is geleden en gestreden. Het 
ungsteeds uitdij ende Zuiderzeemuseum in Enkhuizen getuigt ervan.[ .. ] Nu een nos
l.dgisch gezicht, maar toen het beeld van een hard bestaan.' 129 

Deze stelling wordt ook verdedigd in een artikel over Ierland uit 1975 waarin de 
VI aag gesteld wordt of de nostalgisch ingestelde tijdgenoten, in hun comfortabele 
woningen met Anton Pieck-kalenders, werkelijk terugverlangen naar grootmoe
d •rs tijd. 'Wie wil nagaan in hoeverre de tijd een geelfilter plaatst voor ons objec-
1 i •f kan bijvoorbeeld Ierland bezoeken.' Daar wonen nog mensen in huizen met da
k n van stro en boeren die hun open haarden stoken met turf. Hun zo tot de ver
h ·clding sprekende boerderijtj es vertonen in de praktijk echter tal van gebreken, 
t od at de opvatting van de toerist te romantisch blijkt. Maar daar wordt haastig aan 
locgevoegd dat het beeld van dit boerderijtj e natuurlijk niet representatief is voor 
heel Ierland. 130 De Kampioen wil zijn reizende lezers immers niet afschrikken. 

Dat toeristische informatie niet altijd even genuanceerd is, wordt een enkele keer 
onderkend in De Kampioen. Aspecten uit het verleden die een minder positief 
beeld geven van de geschiedenis van de bezochte bestemming, of van de betrok
kenheid van landgenoten van de bezoekers, worden wel eens weggemoffeld. In 
llJ80 komt dit tot uitin g in een reisverslag over Indonesië waarin een lokale gids 
ten tonele wordt gevoerd die een rondleiding geeft op het voormalige N ederland
sc fort De Koek. Deze laat zich tegenover de verslaggever ontvallen "'Daar zijn 
d ·stijds honderd Indonesiërs gefusilleerd, maar daar praten we niet meer over 
wanneer er Nederlandse toeristen komen." Hij kijkt verbaasd als we hem zeggen 
dat hij dit inmiddels wel kan doen; tijden en inzichten zijn veranderd.' 131 

Een and er voorbeeld, afkomstig uit dezelfde jaargang, heeft betrekking op het 
Beierse stadj e Rothenburg met haar 'oud-duitse karakter met alle bezienswaar
tligheden op wandelafstand.' Enkele kerken worden nader bestudeerd, waarna in
eens melding gemaakt wordt van 'een oude synagoge, nu een soort pakhuis, die 
niet in de toeristenfolder voorkomt. "Ja", zei de oude vrouw die de parkeerplaats 
met bezemen keerde, "dit was eens een begraafplaats, maar de joden zijn er nu niet 
meer."' Die luchthartig overkomende opmerking, waar verder niet op ingegaan 
wordt, is voldoende om deze plaats in de titel van het artikel te kapittelen met de 
leuze 'Rothenburg ob der Tauber, geschiedenis met een blinde vlek ~ . 132 Het- al 
dan niet bewust- buiten beschouwing laten van kwalijke aspecten uit het verle
den, wordt echter zelden gesignaleerd in De Kampioen. Het is niet waarschijnlijk 
dat de gemiddelde toerist, die juist onbekommerd wil ontspannen, hier op gespitst 
IS . 
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Het verleden is voor de toerist doorgaans niet iets waarover hij kritisch reflec
teert, maar veeleer een als vaststaand gegeven beschouwde situatie, een achter
grond die moet bijdragen aan een aangename invulling van de toeristische activi
teit. Die houding wordt weerspiegeld in een in 1995 verschenen artikel over 
verschillende 'plaatsjes' in de Zwitserse Jura, 'Het een[ .. ] nog boeiender dan het 
ander'. Treffend is de omschrijving van het middeleeuwse La Neuveville. Deze 
met stadsmuren omringde plaats wordt 'een prachtig bewaard decor' genoemd. 
Daarmee wordt duidelijk dat 'de gevels, achterommetjes, doorkijkjes, de recht
bank en gevangenis, de hoge huizen met wijnzolders' slechts een welgevallige ach
tergrond vormen voor het heden. 133 Dit idee van een decor gaat ook op voor het 
artikel uit 1975 van reisgidsenschrijver Jo Dominicus over Indonesië. Hij maakt 
duidelijk dat de hedendaagse werkelijkheid 'natuurlijk anders' is dan de oude (fic
tie)beelden uit Couperus' Stille Kracht en Multatuli's Max Have/aar. 'Borneo is 
nu Kalimantan, Celebes is Sulawesi en Buitenzorg heet Bogor. Maar de schoon
heid van de "gordel van smaragd", zoals Indonesië eens door Multatuli is ge
noemd, is gebleven.' 134 Kortom, het decor is gebleven als welgevallige achtergrond 
voor het vakantieavontuur van de toerist. 

6 De historische inhoud van de ANWB-reisgidsen 

Het materiaal voor deze zoveel mogelijk diachroon geordende paragraaf bestaat 
zowel uit algemene toeristische publicaties- voornamelijk reiswijzers met route
beschrijvingen en de meer gedetailleerde reisgidsen - als uit enkele specifiek his
torisch getinte uitgaven. Deze publicaties hebben betrekking op Nederland, 
Duitsland, Italië en Griekenland. De keuze voor deze landen vloeit voort uit de 
veronderstelling dat in de bijbehorende toeristische literatuur uiteenlopende his
torische tijdvakken en aspecten bestreken zullen worden. Omdat de ANWB naast 
landen-publicaties ook tal van publicaties kent over specifieke regio's in binnen
en buitenland worden ook uitgaven over respectievelijk Noord-Brabant en Sauer
land in het onderzoek betrokken om een beeld te krijgen van de historische aan
dacht voor bepaalde regio's. 

Uiteraard is de inhoud van deze publicaties afhankelijk van de bedoelingen van 
de auteurs en hun opvattingen over de wensen en activiteiten van de toerist. In het 
boekje uit de serie Nederland, ons aller tuin dat de ANWB in 1949 aan Noord
Brabant wijdt, wordt de 'ware toerist' hoog geschat als iemand die zich graag ver
diept 'in de geschiedenis van het land, dat zich aan zijn oog ontrolt, in het ontstaan 
van de bodem waarop hij wandelt en het landschap dat zich daarop ontwikkelde, 
met zijn natuur en zijn cultuur.' 135 Dat er niettemin grenzen zijn aan de belang 
stelling blijkt uit de in 1951 verschenen editie van deel42 van de Reisgidsen voo1· 
het buitenland over 26 Italiaanse steden. 136 Hier wordt de toerist gekarakteriseerd 
als iemand die nieuwe indrukken op wil doen 'doch zich niet wil vermoeien mei 
diepgaande studies.' 

Zelfs de keuze voor reisbestemmingen met een sterk historisch karakter impli 
ceert geen onvoorwaardelijke en serieuze belangstelling voor het verleden. D at 
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Vt~ak wordt de toerist, temidden van andere zaken die z ijn aandacht trekken, terloops ge
, rmfronteerd met histo1·ische overblijfselen (collectie auteur). 

hl ijkt uit de in 1960 verschenen reisgids van Rome waarin na vermelding van en
I cle wetenswaardigheden over de vroegste bewoningsgeschiedenis staat geschre
\1 '11 : 'Zo zijn de feiten. Maar is het niet beter om in plaats van ons te verdiepen in 
onzekere archeologische thesen, het voorbeeld van Vergilius te kiezen en in de 
~chaduw van een pijnboom te dromen over de mooie Romeinse legenden?' 137 

ln de geheel vernieuwde en uitgebreide reisgids van Rome uit 1970 wordt de 
toerist gezien als zelfstandig handelend persoon. 138 'Het is niet aan de ANWB of 
iemand anders die moet bepalen wat u nu beslist moet gaan zien als u maar één dag 
of misschien enkele dagen in Rome bent. In de eerste plaats bent u dat zelf. Uw 
persoonlijke smaak, uw interesse en zoveel andere factoren spelen hierbij een 
ro l.' 139 Toch kan de reisgids bij deze afweging een voorname rol vervullen, zeker 
in het geval van Rome. Hier zijn immers zoveel beschavingslagen uit de westerse 
cultuurgeschiedenis over elkaar heen gebouwd, dat Rome voor de toerist een 
moeilijke stad is die voorbereiding vergt. 'De stenen spreken ... maar men moet 
hun taal wélleren verstaan.' Daarbij wijst deze gids de toerist de weg zonder voor
bij te gaan aan winkels en restaurants waar de lezer 'achter een espresso of capuc
·ino alle historie een moment aan [zijn] laars lapt'. 140 

Niet in alle toeristische boekwerken van de ANWB wordt een vanzelfspreken
de belangstelling aan de dag gelegd voor het verleden. In sommige uitgaven is ge
schiedenis eenvoudigweg onderbelicht.14 1 Geregeld herdrukte gidsen als Per auto 
door Nederland 142 of Per auto en te voet 143, die verschijnen vanaf de tweede helft 
van de jaren veertig tot begin jaren zeventig, bevatten voornamelijk routebeschrij-
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vingen voor auto- en wandeltochten. Daarbij gaat het nagenoeg uitsluitend om 
tochten in de natuur waarbij de geschiedenis van het landschap en de aanwezige 
bebouwing niet noemenswaardig worden belicht. Bij enkele wandelroutes binnen 
de bebouwde kom en bij de zeer summiere plaatsbeschrijvingen is evenmin veel 
aandacht weggelegd voor het verleden. 

Ook de reiswijzers voor Duitsland en Italië uit de jaren vijftig en zestig bestaan 
grotendeels uit routebeschrijvingen met vooral aandacht voor landschappelijk 
schoon en natuur. De twee landen worden dan ook elk getypeerd als 'een land met 
veel natuurschoon' .144 Historische gegevens over oude steden nemen geen promi
nente plaats in, ook niet in de beknopte plaatsbeschrijvingen. Zo wordt bij Offen
burg onder het kopje bezienswaardigheden volstaan met 'oude gebouwen, mu
seun1.'145 

Opvallend aan de toch opgenomen historische gegevens in de plaatsbeschrijvin
gen is de voorkeur van de samenstellers voor de overtreffende trap . Bremen is de 
'Oudste Duitse Hansestad', Dinkelsbühl is 'na Rothenburg het bekendste der 
merkwaardige middeleeuwse stadjes in Beieren' en Trier de 'Oudste stad van 
Duitsland'. Ook in de reiswijzer voor Italië valt het gebruik van de overtreffende 
trap op . Zo is Bologna de 'oudste universiteitsstad van Europa', vindt men in Pa
estum 'de grootste bouwwerken der Grieken op het Italiaanse vasteland' en is 
Rome 'aan kunstverzamelingen rijker dan enige andere stad ter wereld '. 146 Dit 
soort opmerkingen wij st, behalve op stilistische armoede, op een fascinatie voor 
records als de grootste, de oudste en de hoogste, waardoor de aandacht meer op 
extremen is gericht dan op bet alledaagse verleden. De mogelijke overtuiging van 
de samenstellers dat de gebruiker van deze reiswijzers zich tot dergelijke hoogte
punten wil of moet beperken, kan ertoe leiden dat de toerist het verleden louter 
beschouwt als een aaneenschakeling van hoogtepunten. 

Klassieke aandacht 

Meer aandacht voor het verleden dan in de reiswijzers is te vinden in de verschil
lende reisgidsen, 147 al is die aandacht daar soms evenmin vanzelfsprekend. De eer
ste naoorlogse reisgidsen uit de periode 1953 tot 1962 over het Sauerland, een 
Duitse regio die veel Nederlandse toeristen trekt, bevatten aanvankelijk nauwe
lijks historische informatie. 148 Wanneer de gids in 1966 verschijnt in een nieuw 
formaat is ook de inhoud bijgesteld. In de uitgebreide inleiding is naast aandacht 
voor onder meer landschap en bevolking ook een overzicht opgenomen van 'on
bedorven, oude, pittoreske plaatsen' .149 Een schets van de geschiedenis van deze 
streek loopt vanaf het Paleolithicum tot de twintigste eeuw, al wordt nauwelijks 
aandacht geschonken aan de periode vanaf 1933. 

In de plaatsbeschrijvingen worden de belangrijkste bouwwerken genoemd, 
soms voorzien van een bouwjaar, iets vaker van een stijlaanduiding. In sommige 
gevallen wordt ook iets over het interieur opgemerkt of over details aan de bui
tenzijde. Wanneer meer ruimte is uitgetrokken voor de plaatsbeschrijving wordt 
iets verteld over het ontstaan van de plaats, de toekenning van stadsrechten, in 
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wiens (adellijke) handen de plaats zich door de eeuwen heen bevond en hoeveel 
l' hade is veroorzaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

ommige bestemmingen lenen zich beter voor een uitgebreidere historische be
h.wdeling. Rome is zo'n bestemming. Sinds 1960 verschijnt een aparte gids voor 
l(ome 150 die zowel qua formaat als inhoud afwijkt van de overige gidsen in de se
' i ' Reisgidsen voor het buitenland. De gids begint met een overzicht van de Ro
!lteinse veroveringen tussen 753 voor Christus en de eerste eeuw voor Christus, 
w. arna wordt ingegaan op de grote bouwers van het antieke Rome. Vervolgens 
w rdt uitgewijd over de Griekse en Romeinse beeldhouwkunst, over de Romein-
t· architectuur tot aan de vroegchristelijke periode en over de bouwactiviteiten 

V,\n pausen uit de vijftiende tot de achttiende eeuw. Verwijzingen naar de geschie
d ·n is van de negentiende of twintigste eeuw zijn ook hier zeldzaam. 

Dat geldt eveneens voor de ANWB-reisgids over Griekenland die in 1965 ver
·hijnt. De inleiding is veel uitgebreider dan in andere ANWB-reisgidsen uit deze 

p ·riode 151 , wat ongetwijfeld voortvloeit uit de relatieve onbekendheid van het 
l.1nd bij de Nederlandse toerist. Terecht wordt opgemerkt: 'Wie zo maar even een 
paar ruïnes wil "doen" zal teleurgesteld huiswaarts gaan. Kennis van geschiedenis 
L' l1 cultuur scheppen de mogelijkheid in deze antieke wereld te worden opgeno
lllen, eerst dan zal men geraakt en bewogen worden door de grootsheid van dit 
v ·rleden.' 152 Niet alleen wordt iets verteld over landschap, natuur en klimaat, 
111aar ook over de geschiedenis tot het begin van het Byzantijnse keizerrijk in de 
vierde eeuw na Christus. Er is veel aandacht voor cultuur terwijl ook gewezen 
wordt op de vermenging van de vroege Griekse geschiedenis met tal van mythen. 
l)c belangrijkste mythische figuren worden alfabetisch toegelicht. De bijzondere 
.\,tndacht voor het verleden komt in deze gids voorts tot uiting in de paragraaf ar
' heologie en kunst waarin vrij gedetailleerd wordt ingegaan op verschillende pe
l i oden en stijlen uit de geschiedenis van de bouwkunst en voorts op beeldhouw
kunst, schilderkunst en keramiek. Daarnaast bevat de inleiding een opgave van 
Mcheologische vindplaatsen, van Byzantijnse en middeleeuwse monumenten en 
v:~n enkele musea. 

Bij de beschrijving van Athene wordt na een summier overzicht van de hoofd
lijnen van de stadsgeschiedenis aan de hand van een route door de stad, beginnend 
hij de Acropolis, nader ingegaan op de geschiedenis en betekenis van vooral tem
I els en theaters . Er worden tal van dateringen gegeven - grotendeels betrekking 
h 'bbend op de periode tot de tweede eeuw na Christus- en ook namen van his
torische personen passeren regelmatig de revue. Geregeld wordt verwezen naar 
lll usea waar allerlei (kunst)objecten zijn ondergebracht.153 

Knossós op het eiland Kreta krijgt een uitgebreide beschrijving, wat volgens de 
1 •isgids nodig is om het aanschouwde te kunnen waarderen: 'Wil men niet teleur
gesteld van een bezoek aan Knossós terugkomen, dan moet men wel ter zake kun
dig zijn en dan zal men bij het aanschouwen van deze ruïnes bewondering krijgen 
voor de Minoïsche cultuur; op zich zelf zijn de paleisresten moeilijk mooi te vin
den.'154 Blijkbaar heeft de toegankelijkheid van het verleden zijn beperkingen. 155 

I h t blijkt ook uit de plaatsbeschrijving van Knossós in de reisgidseditie uit 1976. 
)pgemerkt wordt dat niet alle reconstructies wetenschappelijk verantwoord zijn; 
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Een juist begrip van de Minoïsche cultuuT in Knossós is volgens verschillende ANWB
publicaties afhankelijk van de mate van vo01·bereiding (Collectie auteur). 

voor de leek ontstaat hierdoor echter beter zicht op de Minoïsche cu ltuu r. 156 

Het sterk historische aandeel in de Romeinse en Griekse toeristeninformatie is 
niet representatief voor de doorsnee informatievoorziening. Voor een algemener 
beeld kan beter naar het Reisboek voor Nederland worden gekeken, een vuistdik
ke verzameling streekbeschrijvingen en alfabetische plaatsbeschrijvingen waar
mee de ANWB in 1964 inspringt op de toenemende behoefte aan voorlichting 
voor vakanties en weekendtochten.157 Bijgevoegd is een boekje met stadswande
lingen vol routebeschrijvingen waarin de bezienswaardige panden die de wande
laar onderweg passeert, benoemd en soms ook gedateerd worden, maar zonder 
systematische toelichting op de geschiedenis of functie van deze bouwwerken. 158 

In de streekbeschrijvingen ligt de nadruk op de ontstaansgeschiedenis van het 
landschap . Verder zijn er rubriekjes met landschappelijk mooie punten; oude, 
schilderachtige plaatsen; oude kerken; kastelen en landgoederen; interessante mu
sea en attracties en evenementen zoals de jaarlijkse herdenking van de Airborne
luchtlandingen in Oasterbeek en de viering van Prinsj esdag in Den Haag. Bij 
sommige streken bestaat extra aandacht voor oude boerderijen, molens en andere 
monumenten, een enkele keer ook voor moderne architectuur, natuurreservaten 
en recreatieoorden. De belangstelling voor het verleden die hieruit spreekt is aan
zienlijk en voor een groot deel gebaseerd op de aanwezigheid van oude bouwwer
ken. 
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Thematisering 

·ze materiële benadering van het verleden, die ook in De Kampioen duidelijk 
11 .1. rvoren komt, is sterk vertegenwoordigd in de bestudeerde reisgidsen. Een uit
tondering hierop vormen de gidsen uit de reeks Eigen land met eigen ogen waar
l il Ie ANWB aandacht vraagt 'voor het karakter van de provincie, voor het geva
t i ·erde landschap, voor de steden, de dorpen, de kunstwerken en de mensen die er 
I ·ven en werken tegen de achtergrond van hun historische, sociale en culturele 
tmtwikkeling.' 159 Hoewel er in het deel over Noord-Brabant uit 1967 wordt ge
w zen op oude gebouwen, is er daarnaast ruime aandacht voor een niet-objectge-

•ntreerde benadering van het verleden. De gids bevat namelijk een uitgebreide 
tilleiding met een karakterschets van Brabant, een beschrijving van de landschap
p"n, een overzicht van historische personen en ontwikkelingen en informatie over 
lolklore, kunst en cultuur.160 

Een dergelijke uitvoerige informatievoorziening per regio krijgt in 1995 op
tti cuw gestalte met de verschijning van de gids Oostelijk Brabant in de serie 
'ANWB/VVV reisgids Nederland'.161 De plaatsbeschrijvingen worden hierin 
voorafgegaan door inleidende hoofdstukken over onder meer geschiedenis en cul
Luur.162 In tien bladzijden wordt de geschiedenis vanaf de negende eeuw in kaart 
~cbracht, met nadruk op politieke en daarmee verbonden kerkelijke en economi
~c he geschiedenis. Daarbij wordt in navolging van recent historisch onderzoek ge
l racht de mythe van Brabant als Hollands wingewest te nuanceren. Om de sporen 
van dit verleden te kunnen aanschouwen zijn lijstj es opgenomen met de belang
rijkste musea, stads- en dorpsgezichten en voorbeelden van bouwkunst. 

Het gebruikelij ke historische overzicht in de inleiding van diverse reisgidsen, 
waarin de informatie niet direct in verband staat met toeristische bezienswaardig
heden, lijkt een nagenoeg geheel zelfstandige positie in te nemen in een ANWB
pu blicatie met een geheel nieuwe opzet. De rijk geïllustreerde uitgave Levende 
historie. In het kielzog van de VOC uit 1996 fungeert niet als gids voor concrete 
bezienswaardigheden, maar biedt een helder geformuleerde economische, sociale 
en politieke geschiedenis met korte kaderteksten over historische voorvallen of 
personen. De geschiedenis lijkt daarmee een meer zelfstandige plaats te verwerven 
binnen de toeristische informatievoorziening. Alleen uit de geografische indeling 
van de stof, die ingaat op de 'imponerende geschiedenis' van de zes vestigingen 
van de Vereenigde Oostindische Compagnie in Nederland 163, valt af te leiden dat 
een toeristisch oogmerk heeft meegespeeld bij de samenstelling. Dat het boek als 
achtergrondinformatie voor een bezoek aan deze vestigingen kan dienen, blijkt 
pas wanneer ter plaatse een van de zes afzonderlijk verschenen routebeschrijvin
gen wordt aangeschaft. 

Deze publicatie vormt een uitzondering in de uitgeefstrategie van de ANWB in 
de jaren negentig. Het concept van het Reisboek als alomvattend werk dat jaren 
mee moet, is namelijk vervangen door minder omvangrijke, veelal jaarlijks op
nieuw te verschijnen 'ledenwijzers', zoals Op stap in Nederland. In deze gids voor 
dagtochten en korte vakanties in eigen land worden telkens tien thema's behan
deld die betrekking hebben op cultuur en natuur, waaronder diverse historische 
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omlt:rwcrpcn. De editie 1995-1996 behandelt onder meer Romeins Nederland, dt· 
I L nzcsteden, vestingwerken en de VOC. Maar ook de thema's dijken, polders en 
gcmalen en luchtvaart krijgen een historische behandeling. In het hoofdstuk 'Ro 
meins Nederland' worden in zeven pagina's de hoofdlijnen geschetst van de Ro· 
meinse aanwezigheid in Nederland. Afgezien van de foto 's ui t het Thermenmu 
seum in Heerlen en het themapark Archeon wordt slechts één keer expliciet naa1 
een te bezoeken bezienswaardigheid (museum) verwezen. Aan het eind van het 
hoofds tuk wordt echter een overzicht gegeven van Nederlandse musea met een 
(archeologische) Romeinse collectie. 164 

Verleden in steen 

De nadruk in de reisgidsen, inclusief de reiswijzers, ligt overduidelijk op mater!' 
le overblijfselen uit het verleden; oude gebouwen vormen daarin de hoofdmoot. 
Zo wordt in de in 1951 verschenen reisgids Italiaanse steden vooral gewezen op 
kerken, palazzi en musea waarbij waardeoordelen als fraai, indrukwekkend en 
schilderachtig niet geschuwd worden. 165 Bij het aanduiden van gebouwen worden 
volop jaartallen genoemd, maar informatie over onder meer de functie van de ge 
bouwen is schaars . Ook het historisch gehalte van de Reiswijzer voor West-Duits 
land uit 1952 bestaat voornamelijk uit het attenderen op bezienswaardige bouw 
werken vanaf de Romeinse tijd tot en met de negentiende eeuw, waarbij het vooral 
kerken, raadhuizen, stadspoorten, vestingen en gedenktekens betreft. 166 

In de R eisw ijzer voor Zwitserland en I talië uit 1956167 ligt de nadruk in de his 
torische informatie op gebouwen uit de periode vanaf de Romeinse oudheid tot en 
met de Renaissance, in het bijzonder op kerken en paleizen. Zo nu en dan worden 
bepaalde stijlen aangeduid, maar alleen in de beschrijving van Rome worden ze 
systematisch onderscheiden en toegelicht. 168 Jaartallen worden - behalve bij 
Rome- weinig genoemd, al zijn aanduidingen als 'in de tijd van de Oostgothen ' 
of 'vroege Renaissance' behulpzaam voor de lezer die thuis is in de geschiedenis. 
Wie zijn beeld van het Italiaanse verleden baseert op deze publicatie, ontkomt niet 
aan de impressie dat er door de eeuwen heen nauwelijks iets anders is gedaan dan 
het vervaardigen van esthetisch waardevolle bouwwerken. De nadruk op archi 
tectuur, met af en toe enige aandacht voor aspecten van het interieur, wekt de in
druk dat geschiedenis alleen bes taat als materieel overblijfsel. 

Die indruk wordt bevestigd door de bij zondere aandacht voor kastel en in de 
ANWB-gids Kastelen in Nederland. De eerste naoorlogse druk uit 1946 bevat 
kastelen en ruïnes 'welke door hun vorm opvallen, door hun historie bekendheid 
hebben verworven, of in den volksmond als zoodanig worden aangeduid.' 169 De 
gids oogt onaantrekkelijk; de inhoud bestaat uit niet meer dan een op plaatsnaam 
geordende lij st met zeer beknopte informatie over de eigenaar, de toegangsbepa
lingen, de ligging en soms enkele bij zonderheden uit de bouwgeschiedenis en de 
krijgsgeschiedenis. Ondanks de ronduit saaie opzet lijkt de geregeld herdrukte 
gids in een behoefte te voorzien. 

D e verschijning van de inmiddels negende druk in 1968 wordt als vanzelfspre
kend voorgesteld aangezien 'juist in dit technische tijdperk[ .. ] de romantische be-
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koring van het stenen getuigenis uit het verleden' des te sterker aan zou spreken. 170 

ndanks de aanwezigheid van een rudimentair besef van de bekende historische 
compensatiegedachte, wordt er geen reden gezien om het opsommende stramien 
te doorbreken. Pas bij de elfde druk in 1973 wordt de gids veraangenaamd met een 
hoofdstuk over de ontwikkeling van kastelen. Daarnaast wordt nu uitvoerig be
toogd dat het belangrijk is om kastelen in stand te houden- blijkbaar iets waar de 
lezer niet bij voorbaat van overtuigd is - omdat het historische reservaten zijn 
waar een deel van onze afkomst bewaard wordt. Op voorzichtige wijze wordt zo 
gerefereerd aan de historische fundering van onze identiteit. Kastelen zijn boven
dien 'nauw verwant met schoonheid en afwisseling, die het moderne leven vaak 
niet meer kan bieden.' 171 Dit romantische beeld van deze bouwwerken wordt be
vestigd in de herziene gids uit 1984 waarin het overzicht van de Nederlandse kas
telen is ingeruild voor een 'een tocht door het heden en verleden' van de 64 inte
ressantste exemplaren. 172 De beschrijvingen - met aandacht voor de architectuur-, 
bezits- en krijgsgeschiedenis -zijn aanmerkelijk levendiger. 

Deze materieel gerichte voorliefde spreekt ook uit de in 1980 verschenen zelf
standige uitgave 80 stadswandelingen, die niet veel meer behelst dan een opsom
ming van oude gebouwen, voorafgegaan door korte inleidingen vol clichés als 'het 
rijke verleden' van Alkmaar. Hier en daar wordt een zeer algemeen verband ge
legd tussen de geschiedenis en de bebouwing, zoals in Deventer waar de 'glorie 
van voorbije tijden' spreekt uit 'opvallend mooie gebouwen' 173 maar over de ge
schiedenis van de beschreven plaatsen wordt de lezer nauwelijks wijzer. Toelich
tingen die naam, datering en stij laanduiding van een gebouw ontstijgen, zijn 
schaars. Daarmee ontstaat de indruk dat meer waarde wordt gehecht aan estheti
sche overwegingen dan aan historische motieven. 

De uitgave Vestingen in Nederland uit 1998 wijkt enigszins van het stramien af, 
doordat de beschrijving van 34 vestingsteden voorafgegaan wordt door een inlei
ding van niet minder dan dertig bladzijden over de geschiedenis van Nederlandse 
verdedigingswerken vanaf de Romeinse castel/a en stationes tot de recente IJssel
linie uit de Koude Oorlog. Toch staat ook hier de bruikbaarheid van deze infor
matie voor een toeristisch bezoek voorop .174 

Musea 

Musea vormen eveneens een materieel aanknopingspunt voor de toeristische aan
dacht voor het verleden. In reisgidsen uit de jaren vijftig wordt hun aanwezigheid 
een enkele maal aangestipt. Vanaf 1965 verschijnt zo nu en dan een afzonderlijke 
ANWB-gids waarin deze instellingen centraal staan, wat hun belang voor het toe
risme onderstreept. Als eerste verschijnt de gids Musea in Nederland. De be
schrijvingen in dit overzicht van enkele honderden musea zijn bepaald niet wer
vend en doen geen moeite het tentoongestelde verleden te verlevendigen; de 
museumcollecties worden eenvoudigweg opgesomd . Niettemin is de gids bedoeld 
als 'sleutel tot een boeiend verleden'. Nadrukkelijk wordt in deze gids gesproken 
van een herwaardering van musea als reactie 'op de verschijning van de robot, van 
een duizelingwekkende veelheid van specialismen, die de mens in ons dichtbe-
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vo lkte land zich soms zeer eenzaam doet gevoelen' .175 Deze reactie op technologi
sche vernieuwingen- waarmee getracht zou worden de kloof tussen heden en vcr
leden te overbruggen- is duidelijk verwant aan die in de kastelengids uit 1968. 

Ook in buitenlandse reisgidsen wordt de lezer met enige regelmaat op musea 
geattendeerd. In Italiaanse zeebadplaatsen uit 1967 wordt zelfs aangeraden om al
vorens naar Pompeï te gaan een museum te bezoeken om beter vertrouwd te ra
ken met de klassieke oudheid. Ook al krijgt men nergens anders dan in Pompeï 
'een beter beeld [ .. ] van een stad en van een samenleving uit de dagen van Ro
meinse keizerrijk' 176

, toch blijken er beperkingen aan het historisch inlevingsver
mogen of de toegankelijkheid van het verleden te bestaan. De gids voor Grieken
land uit 1976 bevat eenzelfde advies voor de bezoeker van de oude orakelplaats 
Delfi. In het geval van 'het volgepakte museum in Irák1ion' wordt zowaar geadvi
seerd om voorafgaand aan een museumbezoek relevante literatuur te lezen om er 
echt plezier aan te kunnen beleven. 177 

Musea blijven deel uitmaken van de aanbevolen bezienswaardigheden, ook in de 
brochure-achtige gidsen die in de jaren negentig verschijnen. 178 In de in 1995 ver
schenen museumgids Leuke musea in Nederland is een selectie gemaakt van in
stellingen die zich richten op een achttal thema's waaronder de geschiedenis van 
de Nederlandse landbouw, de historie van auto's, motoren en fietsen, de joodse 
cultuur in ons land en archeologie in Nederland. 179 

In het hoofdstuk over archeologie in Nederland is er vooral aandacht voor 
vondsten uit de Romeinse tijd. Van het 'romantische beeld van de archeoloog die 
de ene schat na de andere opgraaft' wordt weinig heel gelaten. Bovendien wordt 
toegegeven dat zelfs in de beste archeologische musea de bezoeker 'maar moeilijk 
een echte indruk [krijgt] van hoe onze voorouders hebben geleefd', hoe hard het 
themapark Archeon in Alphen aan den Rijn en het Prehistorisch Openluchtmu
seum in Eindhoven dat ook elk op hun eigen manier proberen te bereiken. 180 De 
grenzen aan het inlevingsvermogen- bij oude gebouwen, musea of waar dan ook 
-zijn en blijven een ongewenst obstakel voor de toerist. 

Folklore 

Het historische element in het toerisme stoelt voor een belangrijk deel op de aan
wezigheid van oude bouwwerken en musea. Daarnaast bestaat een derde, minder 
op materiële objecten gefixeerd, aanknopingspunt dat een brug slaat tussen de 
toerist en het verleden: het voortleven van tradities en fo lkloristische gebruiken. 
Dit onderwerp duikt hier en daar op in de reisgidsen, maar krijgt doorgaans geen 
uitvoerige behandeling. In het Reisboek voor Nederland uit 1964 worden folklo
ristische evenementen en gebruiken zoals het skûtsjesilen in Friesland en de lui
lakviering in de Zaanstreek genoemd, maar nauwelijks toegelicht. Niettemin beli
chamen tradities een vorm van authenticiteit die door toeristen wordt 
gewaardeerd. Met leedwezen wordt in de gids voor Sauerland uit 1953 geconsta
teerd dat de traditionele schuttersfeesten van de Westfalers steeds meer 'een sterk 
op het toerisme gericht karakter' krijgen, waardoor het authentieke dat de toerist 
zoekt bedreigd wordt. 181 
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Ei nd jaren zeventig en begin jaren tachtig verschijnen diverse folkloristi sche 
111.1n ifestaties op de evenementenlijst in de Brabantse deeltjes van de serie Waar 
lltlctr toe vandaag. Zo kent de editie 1983 naast kunst-, antiek-, curiosa- en vlooi
l' llmarkten onder meer heilig bloedprocessies, tochten met antieke rijtuigen en 
lnlkloristische markten. 182 Maar het verleden is in Brabant ook op een andere im
lll ateriële wijze te ervaren. Eindhoven wordt in 1975 weliswaar geschetst als stad 
di ·qua bebouwing arm is aan historie, maar de band met het verleden blijkt hier 
in de mentaliteit te schuilen: 'al is het uiterlijk modern toch heeft de Eindhovenaar 
I · gemoedelijke Brabantse aard in zijn stad weten te behouden.' 183 Enkele jaren 

l.ttcr is die opvatting uitgebreid tot heel Noord-Brabant wanneer de provincie ge
l arakteriseerd wordt als een gebied waar 'nog veel van de vroegere gastvrijheid en 
I' ·moedelijkheid bewaard is gebleven.' 184

• 

De buitenlandse verpersoonlijking van tradities duikt op in de beschrijving die 
I reta in 1976 krijgt in de reisgids voor Griekenland. De Kretenzers zouden ge
kenmerkt worden door 'veel gevoel voor traditie' en veelal nog hun traditionele 
kledij dragen. Bovendien is het haar van de Kretenzers als vanouds 'blauwzwart 
.li s dat van Zeus, de hormonenrijke, die op het eiland geboren werd en bij wiens 
naam men hier en daar op Kreta nog zweert: ni Zia, bij Zeus!' 185 Dergelijke tradi
tics betekenen echter niet dat hier, noch elders in Griekenland een ouderwetse 
vorm van grootse gastvrijheid verwacht moet worden: 'Bereidt u zich, om teleur
stellingen te voorkomen, zelfs maar liever voor op het spelen van de alom ter we
reld inmiddels al klassieke rol: melkkoe van de toeristenindustrie.' 186 

Folklore en andere oud e gebruiken zijn, ook in de ogen van de reisgidssamen
stellers, geen vanzelfsprekendheid in de moderne wereld. In de gids voor Sauer
land uit 1988 wordt erkend dat de traditionele volkscultuur steeds meer 'een zaak 
van het verleden' is. Klederdrachten zijn aanwezig in de vele heemkundige musea, 
maar worden alleen nog uit de kast gehaald bij 'op het toerisme gerichte volks
feesten'. Iets soortgelijks geldt voor traditioneel gebouwde boerderijen en huizen, 
waarvoor de toerist naar het openluchtmuseum moet. Niettemin zou de volkscul
tu ur nog tot uiting komen tijdens kermissen, carnaval en andere feesten. 187 

Historische sensatie 

Hoe gaat de toerist, in zijn benadering van het verleden, om met de kernelemen
ten oude gebouwen, musea en folklore/traditie? Welk beeld van deze omgang 
wordt er voorgeschoteld in de bestudeerde reisgidsen? In de in 1951 verschenen 
editie van de gids voor Italiaanse steden wordt expliciet gesteld dat' een wandeling 
door de oude wijken van Italiaanse steden een sensatie [kan] geven van verplaatst 
te zijn in vroeger eeuwen' .188 Kennis van de aanschouwde bouwstijlen zou daarbij 
niet nodig zijn, zodat de benadering van het verleden hier meer een gevoelskwes
tie is dan een kwestie van kennis. Het verleden wordt gezien als een sfeer, opge
wekt door een verzameling fraaie oude bouwwerken, waarvan de datering en stijl
aanduiding, en daarmee de mogelijkheid tot plaatsing in de historische context, 
niet als belangrijk worden beschouwd. 

Evenals in De Kampioen wordt in reisgidsen soms de suggestie gewekt dat het 
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verleden nog op sommige plaatsen voortleeft. Fritzlar wordt in 1966 voorgesteld 
als een romantisch stadje 'dat als weinig andere Duitse plaatsen in de beslotenheid 
van zijn stadsmuren de Duitse middeleeuwen als een kostbaar kleinood heeft be
waard.'1 89 Ook in het doorgaans vrij neutraal geformuleerde Reisboek voor Ne
derland wordt hier en daar de illusie opgeroepen dat een zekere onderdompeling 
in het verleden mogelijk is: in Den Bosch 'proeft [men] zijn oude en rijke geschie
denis' en in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem kan de bezoeker een 
wandeling maken 'door het Nederland van vroeger eeuwen'. 190 Een ander voor
beeld levert het Griekse Levadiá waar 'iets van de sfeer uit de Turkse tijd' nog al
tijd tussen de huizen en kerkjes hangt, terwijl de mannelijke toerist opAthos een 
unieke belevenis kan ondergaan: 'Hoewel de kalender opAthos slechts 13 dagen 
achter loopt op de onze, voelt men zich een duizend jaar in de geschiedenis terug
geplaatst.'191 

In de recente ledenwij zer Op stap in No01·d-Brabant, '98- '99 wordt eveneens de 
illusie gewekt dat de toerist het verleden opnieuw kan betreden. 'Wilt u terug in de 
tijd, dan kunt u terecht in het Prehistorisch Openluchtmuseum aan de zuidrand 
van Eindhoven.[ .. ] U gaat terug naar de IJzertijd[ .. ] waarbij jong en oud zelf aan 
de slag kunnen met prehistorische recepten, boomstamkano's en oeroude spelle
tjes.'192 Zo gemakkelijk lijkt het soms voor de toerist om zich te verplaatsen in het 
verleden. 

Soms komen er beperkingen naar voren die ldeven aan het zich inleven in, laat 
staan het bezoeken van het verleden. Zo wordt in de reisgids van Rome uit 1960 
weliswaar opgemerkt dat niets een beter beeld van het Romeinse leven onder het 
Keizerrijk geeft dan de Thermen, maar wordt tevens geconstateerd dat van deze 
bouwcomplexen slechts 'grandioze, maar doodse geraamten' resteren, die hooguit 
een indruk geven van de afmetingen. 193 Erg nadrukkelijk is een dergelijk besef 
doorgaans niet aanwezig in de reisgidsen. 

Expliciet positieve of negatieve denkbeelden over het verleden in het algemeen 
komen veel minder vaak voor dan in De Kampioen. Bovenal ontstaat de indruk 
dat overblijfselen uit het verleden doorgaans interessant en pittoresk zijn, al wordt 
dat zelden uitvoerig betoogd. Slechts een enkele keer wordt aangegeven dat het 
verleden ook negatieve aspecten kent, zoals met betrekking tot het Keizerrijk in 
de gids voor Rome en omgeving uit 1970: 'Het ligt voor de hand dat niet àll es zo 
rooskleurig en mooi was als uit vorige alinea's blijkt. Er waren ook minder pretti
ge dingen' zoals de positie van de slaven. 'Maar deze kwamen nauwelijks boven de 
triomftonen en de jubel uit.' 194 

Al even weinig aandacht bestaat er voor kwesties als continuïteit. De gids van 
Brabant uit 1967 bevat weliswaar opmerkingen met de strekking dat de pleinen 
van de eeuwenoude steden en dorpen met hun gevels, monumenten, linden en 
kastanjes 'de trant van het zuiden' vasthouden en de middeleeuwse oorsprong van 
het Brabantse hertogdom aan het moderne heden binden 195, maar dit zijn schaar
se uitzonderingen. 

Iets meer aandacht is er voor authenticiteit, waarvan de aantasting doorgaans 
kritisch bejegend wordt. J . Daams betreurt in zijn gids voor Brabant uit 1949 het 
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vc rlies van talloze eeuwenoude gebruiken en gewoonten sedert de negentiende 
·cuw, maar benadrukt daarbij dat het streven om verloren gegane tradities te doen 
herleven slechts ontaardt in een opgeschroefde naäperij van wat vroeger intens 
werd beleefd. Hij gruwelt dan ook van de jaarlijkse schuttersfeesten die 'dikwij ls 
ontaarden in kijkspelen voor vreemdelingen' .196 Een andere auteur over Brabant 
bekritiseert in 1995 het gebrek aan authenticiteit bij veel kraakhelder gerestau
reerde boerderijtjes. Evenmin is hij enthousiast over de grootschalige restauratie 
van Heusden 'compleet met schilderachtige kasseien, lantaarns en pompen. Anton 
Pieck was here ... '. 197 Het verleden moet in zijn ogen niet mooier of anders gemaakt 
worden dan het was, maar het is de vraag of daarmee de opvatting van de gemid
delde toerist wordt vertolkt. 

Verjonging en verbreding 

Wat betreft de historische onderwerpen waarop de toeristische aandacht is ge
richt, valt op basis van de reisgidsen weinig op te merken dat niet reeds bij de be
spreking van De Kampioen behandeld is. Zo blijkt ook hier sprake te zijn van een 
toenemende aandacht voor de jongste geschiedenis. Reisgidsen in de jaren vijftig 
besteden nauwelijks aandacht aan de twintigste eeuw. 198 D aarna groeit de belang
stelling voor de eigentijdse geschiedenis geleidelijk, al blijft die interesse lange tijd 
beperkt tot bouwkunst. Illustratief daarvoor is de gids Stadswandelingen in Ne
derland uit 1994. 199 Hierin gaat ook aandacht uit naar industriële architectuur en 
naar jonge, naoorlogse bouwwerken in onder meer Almere.200 De nadruk in de 
gidsen blijft echter liggen op voorgaande eeuwen, zeker bij een bestemming als 
Griekenland die zo nadrukkelijk met het klassieke verleden wordt geassocieerd.20 1 

De in 1988 verschenen reisgids voor het Sauerland is een aardig voorbeeld van 
de toegenomen belangstelling voor moderne geschiedenis. Er is aandacht voor de 
naoorlogse economische en culturele geschiedenis van Düsseldorf en voor de ge
schiedenis van de staalindustrie in Essen.202 Daarbij wordt ook gewezen op de rol 
van Essen als 'wapensmid van het Derde Rijk' en andere aspecten van de Tweede 
Wereldoorlog. 203 Deze beladen periode komt in de eerste naoorlogse jaren nau
welijks ter sprake in de reislectuur; hooguit worden de gevolgen van oorlogshan
delingen op de bebouwde omgeving aangestipt.204 Over de omgang met dit recen
te verleden- en de invloed ervan op het contact tussen Duitsers en Nederlanders 
-wordt met geen woord gerept; dit ligt kennelijk te gevoelig om het een plaats te 
kunnen geven op het meer vrijblijvende terrein van het toerisme. 

In 1954 verschijnt in de Reiswijzer voor West-Duitsland een beschrijving van 
Dachau met een verwijzing naar 'het beruchte kamp waar zoveel Hollanders het 
leven lieten' .205 Het is de eerste verwijzing naar niet-materiële aspecten van de 
Tweede Wereldoorlog. Het ontbreken van nadere toelichting komt vermoedelijk 
voort uit de veronderstelde bekendheid van dergelijke locaties. Dit leidt ertoe dat 
de vermeldingen van de kampen Vught, Amersfoort en Westerbork in het Reis
boek voor Nederland uit 1964 al evenmin voorzien zijn van een verhelderende 
toelichting. 206 

Overigens staat informatie die betrekking heeft op deze oorlog ook in dit R eis-
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f,ut•l..• doorgaans ietwat verloren temidden van andere gegevens, zoals bij Holten: 
' 'l'ocristenplaats van betekenis [ .. ] aan de voet van de prachtige Holterberg, waar
op men behalve een mooie natuur, een Natuur-Historisch museum en een Cana
dees oorlogskerkhof vindt.'207 Deze voor reisgidsen zo typerende opeenhoping 
van beknopte en ongelijksoortige informatie weerspiegelt de weinig specifieke 
aandacht voor historische informatie. 

De nogal impliciete aandacht voor de oorlog spreekt in 1995 ook uit het hoofd
stuk over joods Nederland in de gids Leuke musea in Nederland. Na een schets 
van de joodse geschiedenis vanaf 1600 tot de negentiende eeuw wordt onder meer 
gewezen op drie monumentale plaatsen die in verband staan met de nauwelijks 
nader toegelichte 'grote joodse tragedie': de Hollandsche Schouwburg, het Anne 
Frank-huis en kamp Westerbork.208 Begrippen als concentratiekamp en antisemi
tisme worden wel genoemd, maar de termen Tweede Wereldoorlog, nazi's en 
moord zijn blijkbaar te vanzelfsprekend of juist te confronterend om te gebrui
ken. Die terughoudendheid heeft ongetwijfeld van doen met het feit dat het door
gaans met ontspanning verbonden toerisme moeilijk te koppelen is aan gevoelige 
historische onderwerpen. 

Een ander kenmerk, dat ook uit D e Kampioen naar voren komt, betreft een ver
breding van het historische spectrum. Zo schenkt de vernieuwde reisgids voor 
Sauerland uit 1993 aandacht aan industriële geschiedenis, waaronder de geschie
denis van de mijnen en de arbeidershuisvesting.209 Leuke musea in Nederland en 
de jaarlijkse ANWB-brochure Transportmusea in en rond Nederland schenken in 
de jaren negentig aandacht aan oude auto's, motoren, fietsen en andere transport
middelen. 210 Dat lijkt vanzelfsprekend in een uitgave van een bond die zo actief is 
op dat terrein, maar geldt niettemin als een vrij nieuwe ontwikkeling. Tot in de ja
ren zeventig is het immers ook in ANWB-publicaties ongebruikelijk om musea te 
associëren met andere zaken dan elitecultuur of oude volkscultuur. De aandacht 
voor andere onderwerpen mag daarom beschouwd worden als de weerspiegeling 
van een nieuwe ontwikkeling. 

Conclusie 

De in dit hoofdstuk bestudeerde publicaties geven een indirect maar levendig 
beeld van het historisch toerisme. Deze uitgaven, die op doorgaans ongedwongen 
wijze trachten de aandacht van de toerist te sturen, fungeren voor de gebruiker als 
marker, een belangrijk fenomeen in het toerisme. In deze case study nemen ze 
vooral de gedaante aan van onmisbare bron. Daarmee is getracht het gebrek aan 
nauwkeurige informatie over de naoorlogse vakantie-activiteiten van de Neder
landers zoveel mogelijk te compenseren. Bedoeld voor het toenemend aantal 
ANWB-leden, zijn deze publicaties afgestemd op een aanzienlijk deel van de Ne
derlandse bevolking dat vanaf de jaren zestig onder invloed van de stijgende wel
vaart steeds verder weg gaat en langer wegblijft met vakantie. De inburgering van 
toeristische activiteiten in het Nederlandse levenspatroon wordt door de ANWB 
op de voet gevolgd, zonder dat de bond hier in haar publicaties al te ver op voor-
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uit loopt. Steeds wordt rekening gehouden met de vermeende opvattingen en ac
I iv iteiten van de achterban, waarbij getracht wordt tegemoet te komen aan de uit
. ·nlopende vormen van belangstelling die voortkomen uit de diverse soorten tau
list gaze. De door de jaren heen in ANWB-publicaties verwoorde toeristische 
npvatttingen over het verleden tonen niettemin een redelij k consistent beeld met 
weinig extreme uitschieters, wat kenmerkend mag heten voor de heersende op
v:mingen op dit terrein. 

Het verleden is bepaald geen quantité négligeable in de wereld van het toerisme: 
bi j na een zesde deel van de artikelen in De Kampioen heeft betrekking op het ver
I •den. Een kwantitatieve analyse van dit bonte geheel van historische artikelen 
111aakt duidelijk dat vooral monumenten en musea de aandacht trekken. Dat is be
Hrijpelijk omdat het hier bij uitstek bezienswaardigheden betreft die de toerist kan 
bezoeken. Opmerkelijk is dat de aandacht voor volkscultuur en de belangstelling 
voor cultuurgeschiedenis elkaar in het begin van de jaren zeventig lijken af te los
sen, waarna de belangstelling voor de blijkbaar als toegankelijk beschouwde cul
tuurgeschiedenis verder toeneemt. Voor de hand liggend is voorts de constatering 
dat de vergroting van de mobiliteit ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de toege
nomen aandacht voor het buitenlandse verleden. 

De belangstelling voor het verleden neemt geenszins af. De groei van het aantal 
pagina's met historische artikelen in De Kampioen overtreft juist die van het totaal 
aantal redactionele pagina's, waardoor de ruimte voor historische artikelen zowel 
in absolute als relatieve zin toeneemt. Bovendien is de historische belangstelling 
met name in de meest recente bestudeerde jaargangen het grootst. Ook in reisgid
sen lijkt de historische belangstelling in de loop der decennia toe te nemen, nadat 
er tot de jaren zestig- met uitzondering van bestemmingen die als expliciet klas
siek-historisch gelden zoals Rome en Griekenland- nog weinig historische aan
dacht was in verschillende gidsen. 

Naast de geïsoleerde vermelding van losse historische bezienswaardigheden bie
den reisgidsen steeds meer overzichten van de historische ontwikkeling van een be
paald gebied of onderwerp. Hierdoor wordt het mogelijk de beschreven beziens
waardigheden in een historische context te plaatsen. In de jaren negentig nemen deze 
overzichten een meer zelfstandige positie in; het belang ervan wordt niet langer ge
heel ondergeschikt geacht aan dat van de direct bruikbare toeristische informatie. 

Historisch besef 

Van een duidelijke ontwikkeling in de heersende opvattingen over het verleden is 
in de bestudeerde ANWB-publicaties amper sprake. Niets wijst erop dat de waar
dering van het verleden binnen de toeristische context ingrijpend is veranderd in 
de tweede helft van de twintigste eeuw. Uitspraken over de gangbare opvattingen 
gelden daarom voor het bestudeerde tijdperk als geheel. 

Belangstelling voor uiteenlopende aspecten van het verleden wordt in de mees
te toeristische publicaties vanzelfsprekend geacht, al bestaat er enig begrip voor 
het feit dat geschiedenis niet altijd leuk en interessant wordt bevonden. Veel para
te historische kennis wordt doorgaans niet verondersteld. 
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Het valt te betwijfelen of er in de bestudeerde periode daadwerkelijk sprake is 
van een band met de geschiedenis in de zin van een sterk besef van continuïteit 
tussen het heden en het verleden. De toeristische interesse voor overblij fselen uit 
het verleden komt niet in sterke mate voort uit het feit dat deze deel uitmaken van 
de historische ontwikkeling waar ook de huidige wereld onderdeel van is. Wel 
speelt een zekere eerbied voor de ouderdom van bepaalde objecten een rol in de 
historische belangstelling. Op vergelijkbare wij ze dwingt ook continuïteit een ze
kere bewondering af- tradities die onveranderd lijken, kunnen op meer sympa
thie rekenen dan tradities die meegaan met hun tijd- maar de verklaring hiervoor 
moet meer gezocht worden in een onbestemd respect voor ouderdom dan in een 
uitgesproken gevoel van verwantschap. 

Dat de belangstelling voor geschiedenis niet zozeer als een intens beleefde band 
tussen de toerist en zijn als eigen beschouwde verleden moet worden opgevat, 
wordt door samenstellers van gidsen kennelijk al dan niet bewust aangenomen. 
Noch in onderwerpkeuze, noch in wijze van benadering verschilt de toenemende 
belangstelling voor het buitenlandse verleden noemenswaardig van die voor het 
Nederlandse verleden (met uitzondering van de herkenning van historische land
schappelijke elementen). Het nagenoeg ontbreken van een onderscheid tussen de 
omgang met de eigen wortels en de belangstelling voor het verleden in het alge
meen is kenmerkend voor het ietwat vluchtige karakter van het huidige contact 
met geschiedenis. 

Er bestaat een sterk besef dat het heden ingrijpend verschilt van het verleden. 
Voorzover er enige band tussen het heden en het verleden wordt ervaren, bestaat 
deze veelal uit de incidentele constatering dat 'ergens' - soms in het binnenland, 
soms in het buitenland, maar meestal in de periferie- nog iets van de sfeer van het 
verleden hangt, of dat het verleden daar nog voortleeft. Deze plaatsen en gelegen
heden waar het verleden voortleeft worden gewaardeerd, maar bovenal als uit
zonderlijk beschouwd. 

D e belangs telling voor historische objecten en attracties komt grotendeels voort 
uit het feit dat ze afwijken van veel hedendaagse equivalenten. Niet zozeer hun 
verre verwantschap maar juist hun anders-zijn maakt ze de moeite van het aan
schouwen waard in de ogen van de toerist, waarbij de vermeende ouderdom van 
het aanschouwde een bijkomende reden voor bewondering vormt. De toeristische 
belangstelling voor het bij zondere, het afwijkende, kan samengaan met een zeker 
verlangen naar het authentieke. Deze belangstelling voor het authentieke staat 
echter minder hoog op de prioriteitenlijst van de gemiddelde toerist dan theoreti
ci als MacCannell menen. De invulling van toeristisch gedrag heeft meer te maken 
met het ontdekken en ervaren van andere (dat w il zeggen: niet alledaagse) verha
len, plaatsen en objecten. Historische attracties zijn vaak in dat streven onder te 
brengen, maar vormen zeker niet de enige at tracties die aan deze wensen voldoen. 

Het verleden is bovendien interessant omdat de overblijfselen ervan uit een 
combinatie van esthetische en romantische opvattingen als aantrekkelijk en be
wonderenswaardig worden beschouwd. Aandacht voor negatieve aspecten uit de 
geschiedenis is schaars. Het verleden lijkt vooral iets te bieden dat in het heden 
ontbreekt. Toch komt de toeristische liefde voor het verleden slechts in beperkte 
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mate voort uit een zekere onvrede over het heden. 
Het mag duidelijk zijn dat het verleden voor de toerist doorgaans niet iets is 

waarover deze kritisch reflecteert, maar veeleer een als vaststaand gegeven be
schouwde situatie, een achtergrond die geacht wordt bij te dragen aan een aange
name invulling van de toeristische activiteit. Oude gebouwen en andere sporen 
van het verleden vormen in veel gevallen slechts een bevallig, ietwat willekeurig 
decor voor het hedendaagse vakantie-avontuur van de toerist. 

Aanknopingspunten 

Deze algemene waardering van het verleden blijft in grote trekken gelijk in de 
naoorlogse periode. Niettemin zijn de onderwerpen waarop de historische be
langstelling zich in deze periode richt aanwijsbaar veranderd. In de toeristische 
aandacht voor het verleden ligt een onmiskenbare nadruk op de materiële belicha
ming van de geschiedenis, op historische overblijfselen. Deze nadruk richt zich al
lereerst op oude gebouwen; aanvankelijk vooral op kerken en kastelen, later ook 
op tal van gebouwen die minder uitzonderlijk en elitair van aard zijn en die, bij
voorbeeld tijdens een stadswandeling, de veelzijdigheid van het verleden weer
spiegelen. Veelal is de aangeboden informatie over deze gebouwen summier; be
halve de naam worden in toeristische publicaties vaak hooguit bouwjaar en 
stij laanduiding genoemd. 

Vanaf de jaren zestig is er een toenemende aandacht voor musea, waar niet alleen 
historische objecten aanschouwd kunnen worden, maar waar desgewenst ook 
meer kennis kan worden opgedaan voor het interpreteren van historische over
blijfselen. Inmiddels hebben musea een vaste plaats verworven in het toeristische 
aanbod . De suggestie van boze tongen dat deze attractie haar bezoekers vooral 
dankt aan de status van verplicht cultureel nummer of als overdekte accomodatie 
bij slecht weer is overdreven. 

Een derde opvallend punt, dat enigszins losstaat van deze twee materiële vor
men van geschiedenis, is de aandacht voor tradities en folklore, voor volkscu ltuur. 
Onveranderde en nog voortlevende folkloristische gebruiken belichamen in de 
ogen van ANWB-auteurs veelal iets dat als authentiek en waardevol beschouwd 
wordt. Artikelen in De Kampioen wekken de indruk dat de belangstelling voor 
volkscultuur vanaf 1975 licht afneemt, maar dit wordt meer dan gecompenseerd 
door de toenemende aandacht voor cultuurgeschiedenis. 

De aandacht voor het verleden die zich rond deze en andere aanknopingspun
ten manifesteert, richt zich op een uitdijend aantal verschillende onderwerpen, 
waaronder tal van meer alledaagse onderwerpen. De bevinding van Urry dat mar
kers naar steeds meer verschillende onderwerpen wijzen, blijkt ook op te gaan 
voor het historische veld. Anders dan voorheen lijkt daarbij van een superioriteit 
van sommige (high-brow) onderwerpen niet of nauwelijks meer sprake.211 Dat 
een gevoelig onderwerp als de Tweede Wereldoorlog niettemin lange tijd groten
deels buiten het toeristische domein is gehouden, heeft alles te maken met het feit 
dat dit moeilijk is in te passen in een domein dat bovenal met amusement en vrij
blijvendheid wordt geassocieerd. 
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De historische belangstelling richt zich voorts op uiteenlopende tijdperken. 
Hoewel er steeds een zekere belangstelling voor de oudheid en de middeleeuwen 
bestaat, blijkt uit dit onderzoek dat naarmate een tijdperk recenter is, het meer 
aandacht krij gt. De jongste geschiedenis is ontegenzeggelijk favoriet. Deze be
langstelling is het eerst tot uiting gekomen op het terrein van de bouwkunst, maar 
heeft zich daarna verder uitgebreid tot de twintigste-eeuwse politieke, economi
sche en verdere culturele geschiedenis. Als verklaring kan gewezen worden op de 
tendens om onderwerpen steeds sneller als 'historisch' en daarmee als afgerond te 
bestempelen. Bijkomend voordeel voor de toerist is dat ze door hun relatief re
cente herkomst toegankelijker overkomen dan verder weggelegen periodes- hoe
wel ze duidelijk anders zijn dan hedendaagse equivalenten. Bovendien zijn er veel 
te bezichtigen objecten uit recentere periodes aanwezig. 

Naast de grote aandacht voor het meer recente verleden telt De Kampioen een 
aanzienlijk aantal artikelen waarin geen concrete dateringen worden gegeven. 
Hieruit moet niet worden afgeleid dat er een grote mate van historische kennis bij 
het lezerspubliek wordt verondersteld die dergelijke dateringen overbodig maakt, 
doch veeleer dat aan concrete dateringen en de daaraan verbonden mogelijkheid 
van plaatsing in de bijbehorende historische context weinig waarde wordt ge
hecht. Veel 'toeristische consumenten' van geschiedenis lijken de opvatting 'oud is 
oud ' te huldigen. Het verleden als zodanig wordt interessant bevonden, maar op 
een ordenend en zingevend systeem zitten velen niet te wachten. 



Hoofdstuk 5 

Een stad herdenkt 

Inleiding 

r;Jnlerland kent in de naoorlogse geschiedenis talloze herdenkingen van beroem
,Jc personen en indrukwekkende gebeurtenissen uit recente en lang vervlogen tij
den; deze manifestaties behoren tot de bekendste uitingen van de hedendaagse 
historische cultuur. 1 Naast de bekende plechtigheden die betrekking hebben op de 
hvccde Wereldoorlog zijn er uiteenlopende herdenkingen van belangrijke pcrso
!H'Il, met name uit de sfeer van politiek en cultuur. Voorts wordt meer dan eens 
•,t i I gestaan bij de totstandkoming van gerenommeerde instellingen of objecten, 
v.1rió·end van vervoermiddel tot wetboek. 

I )crgelijke herdenkingen vinden doorgaans plaats op momenten en lokaties die 
niet willekeurig zijn. Het tijdstip van de herdenking is veelal gekoppeld aan de ge
buurte- of sterfdatum van de herdachte persoon, waarbij een veelvoud van 10- of 
"1 jarige termijnen wordt opgeteld. Wanneer het gaat om gebeurtenissen en ver
", l1ijnselen wordt meestal de bijbehorende begin- of einddatum als aanknopings
J'IInt gebruikt voor deze cijfermatige herdenkingssystematiek. Dit wekt de indruk 
d,It er sprake is van een volkomen regelmatige en gelijkvormige herdenkingspro
t nlure. Het is echter de vraag of herdenkingen wel met een dergelijke mechani
"' he regelmaat plaatsvinden en of die herdenkingen steeds inhoudelijk gelijk zijn. 

( )m meer zicht te krijgen op het verschijnsel herdenkingen worden in dit 
lHJofdstuk diverse herdenkingen nader bestudeerd. Gezien de overvloed aan be
'" hikbare voorbeelden wordt de aandacht beperkt tot herdenkingen op lokaal ni
l'<';lu.2 Mogelijk verschaffen juist deze herdenkingen enig inzicht in de eventuele 
I wt rokkenbeid van bredere lagen van de bevolking bij de hedendaagse historische 
'1dtuur. 

( ;rote steden als Amsterdam en Den Haag beschikken over een groot aantal be
l, •cm de en voor herdenking in aanmerking komende historische personen die een 
h,\lld hebben met een van deze gemeenten, terwijl daar bovendien een groot scala 
.1.111 gedenkwaardige gebeurtenissen heeft plaatsgevonden. Dit bemoeilijkt het om 
,-,·n werkbare selectie te maken. Bovendien is bij deze steden het onderscheid tus
,cn lokale en landelijke herdenkingen niet altijd even duidelijk aan te brengen. 

Beter geschikt voor een gedetailleerd onderzoek zijn plaatsen van geringere om
\ ,111!~· Hier is ervoor gekozen om het herdenkingsfenomeen te illustreren aan de 
k\lld van voorbeelden uit Zwolle.3 De Overijsselse hoofdstad biedt het voordeel 
,1.11 hier in de loop der decennia naast herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog 

de enige niet-religieuze herdenking die gedurende de gehele bestudeerde perio
t!l' jaarlijks terugkeert- verschillende andere herdenkingen hebben plaatsgevon-
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den waarbij een aantal beroemde Zwollenaren is herdacht. Het betreft acht man
nelijke Zwollenaren - waarvan er twee actief waren op politiek terrein, een op so
ciaal-economisch terrein, twee op religieus terrein en drie op cultureel terrein -
wat het mogelijk heeft gemaakt om in de beschikbare tijd een redelijk compleet 
overzicht te krijgen van de voornaamste plaatselijke herdenkingen. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan de herdenkingen van twee andere voorname gebeur
tenissen, namelij k de toekenning van stadsrechten en het ontstaan van het dorp 
Windesheim. 

Historische infrastructuur 

Als hoofdstad van de provincie Overijssel vormt Zwolle een ambtelij k centrum. 
Aangezien de aanwezigheid van industrie ook in de naoorlogse jaren beperkt is 
gebleven, domineert het karakter van dienstencentrum. De bevolking groeit van 
45.000 inwoners in 1945 naar ruim 100.000 in 2000. Grondgebied en inwonertal 
worden in 1967 vergroot na opheffing en annexatie van de omringende gemeente 
ZwolierkerspeL Op cultureel terrein geniet Zwolle behoorlijke voorzieningen en 
er bestaat een omvangrijk verenigingsleven. 

De historische infrastructuur bestaat de eerste naoorlogse decennia voorname
lijk uit het Gemeentearchief, het Rijksarchief in de provincie Overijssel en het 
Provinciaal Overijssels Museum, sinds 1996 Stedelijk Museum Zwolle.4 In dit 
museum is de historische collectie ondergebracht van de voornamelijk uit notabe
len bestaande Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 
en worden met enige regelmaat historische tentoonstellingen over Zwolle inge
richt.5 Het Gemeentearchief begint pas een noemenswaardige publieksrol te spe
len na de verhuizing in 1969 van het historisch archief van de gemeente Zwolle 
naar een eigen onderkomen in het centrum. D aarvoor was sprake van een bekla
genswaardige huisvesting; hoewel Zwolle een oude, niet van trots gespeende stad 
is, waren belangstelling voor het lokale verleden en de daarbij passende materiële 
inspanning destijds geen vanzelfsprekendheid.6 D at hierin enige verandering op
treedt, blijkt uit het toenemend aantal bezoeken aan het Gemeentearchief van 474 
in 1969 naar 5045 in 1998 (waarvan gemiddeld iets meer dan de helft voor rekening 
komt van de lokale bevolking). Vanaf 1994 streeft het Gemeentearchief nadrukke
lijk een positie na als historisch informatiecentrum voor de stad Zwolle en de na
bij e regio. Dit streven wordt begeleid door een verdere verbetering van de dienst
verlening (onder meer het aanbieden van cursussen), toenemende automatisering 
(tot uiting komend in een eigen website) en het stimuleren van de belangstelling 
onder scholieren en studenten. Het archief is voorts intensief betrokken bij de 
voorbereiding van een nieuwe stadsgeschiedenis en bij de zogeheten 'Historische 
avonden? 

Deze lezingencyclus vindt sinds 1995 jaarlijks plaats in samenwerking met de 
Zwolse Historische Vereniging, de Vereniging Vrienden van de Stadskern en de 
Sectie Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Zwolle. De Zwolse 
Historische Vereniging (ZHV) is een relatief jonge vereniging, opgericht in de
cember 1983. In 1986 wordt het 400ste lid ingeschreven, in 1997 het 700ste. Doel-
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stelling is 'bevordering van de uitbreiding en verspreiding van de kennis omtrent 
de geschiedenis van Zwolle'. Dit wordt, behalve door het organiseren van lezin
gen, verwezenlijkt door de uitgave van een eigen periodiek dat vanaf 1985 ver
schijnt onder de naam Zwols Historisch Tijdschrift terwijl tot 1989 ook een jaar
hoek verschijnt. Het aantal Zwolse leden, dat veruit in de meerderheid is, vormt 
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minder dan één procent van de plaatselijke bevolking.8 

Een meer omvangrijke groep van circa 1200 historisch geïnteresseerden is t · 
vinden bij de Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle (VVSZ). De leden 
(296 eind 1961) van deze als Vereniging Vrienden van de Stichting Stadskern 
Zwolle tot stand gekomen organisatie, ondersteunen het streven van de in april 
1955 opgerichte Stichting Stadskern Zwolle (SSZ) om het oude stadsschoon te be
houden en gebouwen te restaureren. Via de SSZ, waarvan de meeste bestuurs- en 
adviserende leden verbonden zijn aan de gemeente Zwolle, wordt meer rijkssub
sidie verworven dan het bedrag waarop de gemeente zelf aanspraak kan maken. 
Wanneer duidelijk wordt dat het kritisch volgen van het gemeentelijk stadsher
stelbeleid ambtelijk onbehagen oplevert binnen de SSZ, kiest de voorloper van de 
VVSZin 1968 voor een bestaan los van de SSZ. De SSZ gaat uiteindelijk ter ziele, 
nadat haar werkzaamheden zijn overgenomen door het in 1963 opgerichte ge
meentelijke bureau Huisvesting en Monumentenzorg, de voorloper van de Sectic 
Monumentenzorg en Archeologie.9 

De VVSZ vestigt in de loop der jaren de aandacht op het belang van het behoud 
van oude panden in vooral het centrum van de stad. Deze cu ltuurhistorische am
bitie is niet onomstreden. In 1965 wordt in de gemeenteraad volop gemord over 
de te omvangrijk geachte lijst van circa 325 hesehermenswaardig geachte monu
mentale panden. 10 De belangstelling voor monumentenzorg neemt echter verder 
toe nadat plannen voor een nieuw stadhuis in het oude stadscentrum de gemoede
ren tussen 1969 en 1972 hoog hebben doen oplopen. Dit vertolkt zich in maart 
1985 in commotie rond de plotselinge sloop van het laat-negentiende-eeuwse 
Gouverneurshuis, de voormalige ambtswoning van de Overijsselse commissaris
sen der Koningin. De verontwaardiging onder de bevolking leidt tot het vertrek 
van de verantwoordelijke wethouder en een grotere waardering voor (onder meer 
jonge) monumenten." 

Landelijke verenigingen als de Nederlandse Genealogische Vereniging, de Ne
derlandse Jeugdbond voor Geschiedenis en de Bond Heemschut ontplooien in re
gionaal of lokaal verband eveneens activiteiten in Zwolle. Ook de in Kampen ge
vestigde IJ sselacademie, die sinds 1977 onderzoek en publicaties stimuleert over 
geschiedenis, taal en cultuur van de IJssel-Vechtdelta, is in Zwolle actief. Archeo
logische activiteiten worden vanaf 1973 ontplooid door een werkgroep van de 
VVSZen de afdeling IJsseldelta-Vechtstreek van de Archeologische Werkgemeen
schap voor Nederland. In 1987 neemt de gemeente Zwoll e bovendien een be
roepsarcheoloog in dienst. 12 De toegenomen waardering voor het historisch erf
goed blijkt voorts uit de toegejuichde aanwijzing van de Zwolse binnenstad als 
beschermd stadsgezicht in 1993 en uit de beschermde status van circa 770 monu
menten.13 De waarde die daaraan wordt gehecht, krij gt in de tweede helft van de 
jaren tachtig onder meer vorm door het aanbrengen van ruim honderd informa
tiebordjes aan oude panden in de binnenstad, begeleid door een monumentenrou
te-folder.1 4 Ook met andere publicaties en middelen wordt, vooral vanaf de jaren 
tachtig, getracht cultuurhistorische toeristen in Zwolle te interesseren. Het thema 
van de Hanzestad wordt daarbij sterk benadrukt. 15 

Tegen de hier geschetste achtergrond wordt in de eerste paragraaf nader inge-
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gaan op de herdenkingen van een aantal beroemde Zwollenaren uit de veertiende 
lO t de twintigste eeuw, te weten T horbecke, Van Rossum, Potgieter, Bartjens, a 
I' cmpis, Feith, Schuttevaer en Van der Capellen. D e tweede paragraaf behandelt 
de herdenking van de toekenning van de stadsrechten in 1230 en van het ontstaan 
van Windesheim anderhalve eeuw later. D e derde paragraaf is gewijd aan de her
denking van de Tweede Wereldoorlog. 16 Aan de hand van deze uitingen van de 
hi storische cultuur zal getracht w orden om vast te stellen wat de uitgangspunten 
1.ijn geweest van de herdenkingen, op welke wijze en onder welke omstandighe
len deze vorm hebben gekregen en of hierin een ontwikkeling kan worden ge
traceerd. 

1 Zwolse zon en herdacht 

Th orbecke I 

p 14 januari 1948 is het 150 jaar geleden dat Johan Rudolf Thorbecke in Zwolle 
werd geboren. In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant verschijnt 
' en woord van herinnering' waaruit trots spreekt over het feit dat deze staatsman 
i'.ijn jeugdj aren (1798-1815) in Zwolle heeft doorgebracht. Zijn latere daden wor
den met gemak teruggevoerd op de Zwolse jaren van 'deze grote zoon, die in de 
stad onzer inwoning als jongen met stugge kracht de moeilijkheden met zij n leven 
overwon, en daardoor de grondslag legde voor wat hij als man, trots velerlei te
genwerking en desillusies, deed voor zijn, ons, Vaderland.' 17 Ondanks deze be
wieroking van de band tussen Thorbecke en Zwolle vindt er geen herdenkings
plechtigheid plaats bij zijn geboortehuis aan de Thorbeckegracht18, dat sinds 1876 
van een gedenksteen is voorzien, noch elders in de stad . Wel wordt van tijd tot tijd, 
ook na 1948, een krantenartikel aan hem gewijd, maar daarin wordt doorgaans 
nauwelijks ingegaan op zijn Zwolse achtergrond. 

Van Rossum 

Na Thorbecke, wiens optreden als staatsman ook buiten liberale kring erkenning 
vindt, is de eerstvolgende Zw olse herdenking weggelegd voor een katholiek. H et 
betreft Wilhelmus Marinus kardinaal van Rossum wiens honderdste geboortedag 
in 1954 wordt herdacht. Op zondag 5 september 1954 wordt's ochtends in de Sint 
Michaëlskerk een pontificale mis opgedragen door de apostolische internuntius in 
N ederland, mgr. Paolo Giobbe. Onder de aanwezige notabelen bevinden zich 
aartsbisschop-coadjutor B.J. Alfrink, drie ministers , de Overijsselse commissaris 
der Koningin en burgemeester G .A. Strick van Linschoten. 's Middags vindt in 
·chouwburg O deon een plechtige herdenking plaats in aanwezigheid van hoog
waardigheidsbekleders, familieleden van de kardinaal en andere belangstellenden. 
Zij worden onthaald op enkele redevoeringen over de betekenis van Van Rossum 
als kardinaal en over de stand van zaken aan het missiefront, het terrein waarop hij 
veel inspanningen heeft verricht.19 

Een blijvende herinnering aan Van Rossum in de vorm van een gedenksteen 
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wordt dat weekend onthuld door de Zwolse burgemeester. De steen is aange
bracht in een gedeelte van het vroegere weeshuis in de Bitterstraat-de kardinaal 
heeft hier zijn jeugd doorgebracht20 - waar nu een nieuw tehuis van de R.K. 
Jeugdzorg enGezinswerk is gevestigd: het Kardinaal van Rossumhuis. Strick van 
Linschoten toont zich verheugd over de keuze voor de naam Van Rossum en her
innert er aan 'dat zij die in moeilijkheden verkeren graag grote mannen ten voor
beeld nemen.'21 Op de betekenis van dergelijke voorbeelden gaat hij echter niet in. 

Het is de laatste keer dat Van Rossum ruime aandacht krijgt in zijn geboorte
stad. Op zijn 25ste sterfdag, drie jaar later, verschijnt weliswaar een biografische 
schets in de krant, maar zijn 125ste geboortedag in 1979 en SOste sterfdag in 1982 
gaan ongemerkt voorbij. De met de deconfessionalisering gepaard gaande teloor
gang van het rijke roomse leven doet de aandacht voor prominente geestelijken 
van eigen bodem sterk afnemen. Van Rossum behoort tot het zuilgebonden erf
goed waarvan de meeste Nederlandse katholieken duidelijk afscheid hebben ge
nomen. 

Potgieter I 

Zowel Thorbecke als Van Rossum verlaten op jeugdige leeftijd hun geboortestad 
en zullen zich er nimmer meer vestigen. Dat geldt ook voor Everhardus Johannes 
Potgieter, de latere schrijver die op dertienjarige leeftijd naar Amsterdam vertrekt. 
Na zijn overlijden is er in het laatste decennium van de negentiende eeuw een her
inneringssteen geplaatst in zijn geboortehuis aan de Luttekestraat, in 1908 gevolgd 
door de plaatsing van een bronzen borstbeeld aan de PotgietersingeL Dit gebeurt 
ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag op initiati ef van een nationaal 
comité waarin onder andere Willem Kloos en Loclewijk van Deyssel zitting heb
ben.22 Potgieters 150ste geboortedag in 1958 wordt herdacht met enkele kranten
artikelen plus een tentoonstelling, een nieuw herdenkingsmedium in het naoor
logse Zwolle.23 

De tentoonstelling 'E.J. Potgieter en zijn tijd' in het Provinciaal Overijssels Mu
seum (POM) duurt anderhalve week en trekt tijdens deze zomerdagen 613 bezoe
kers. Daarmee loopt het weliswaar niet storm, maar het aantal bezoekers ligt niet
temin ruim twee keer zo hoog als gemiddeld. De expositie richt zich op de 
literatuur en de beeldende kunst in Potgieters tijd en wordt ingeleid met een lezing 
van de Utrechtse literatuurhistoricus prof.dr. W.A.P. Smit. Voor het selecte gezel
schap van de Vrienden van het Overijssels Museum spreekt hij over de betekenis 
van Potgieter als dichter.24 

In de begeleidende krantenartikelen wordt met enige trots opgemerkt dat het 
werk van 'deze Zwolse schrijver[ .. ] huizenhoog uitsteekt boven de poëzie en het 
proza van zijn tijdgenoten'25 Publicist David Wijnbeek legt in zijn beschouwing 
een nadrukkelijk verband met het heden: 'Laten we bij deze herdenking beseffen 
dat zulke "burgermannen" van formaat Nederland groot hebben gemaakt en 
vooral ook onze tijd vraagt om zulk een klop op de deur van ons nationaal zelfbe
wustzijn. Wordt Potgieter begrepen, dan vaart het Schip van Staat veilig. Potgieter 
herdenken is het appèl op ons nationale geweten; Doet dan aan de wereld horen, 
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dat gij Nederland zijt'. 26 Evenals Thorbecke wordt Potgieter in zijn geboortestad 
nadrukkelijk in een nationaal kader herdacht. 

Bartjens 

Niet alle bekende Zwollenaren worden op dergelijke wijze geëerd. In de jaren zes
tig is het zelfs erg rustig op dit gebied. Volgens de gangbare methode van 25-jari
ge herdenkingstermijnen komt slechts één bekende Zwollenaar in aanmerking 
voor een terugblik: meester Willem Bartjens. Het is in 1969 vier eeuwen geleden 
dat de latere meester van de Zwolse stadsschool in Amsterdam werd geboren. Zijn 
rekenmethode heeft geleid tot het voortleven van zijn naam in de uitdrukking 
'volgens Bartjens', waardoor hij beschouwd mag worden als 'de meest genoemde 
inwoner van het oude Swol'. 

Tot enige herdenkingsactiviteit voor deze pedagoog komt het echter niet in 
1969, al merkt de waakzame ProvincialeOverijsselscheen Zwolsche Courant in de 
zomer op: '[ .. ] 't kan nog. Er resten nog vijf maanden.' Die oproep is tevergeefs. 
Teleurgesteld stelt een journalist vast: 'De stad Zwolle heeft zich nooit veel gele
gen laten liggen aan zijn befaamde schoolmeester.'27 De minieme belangstelling 
voor het historische personage dat schuilgaat achter de uitdrukking berust echter 
meer op onbekendheid dan op onwil tot herdenken. Dat bemoeilijkt het om in
houd te geven aan een aansprekende herdenking. Bovendien lijken de roerige ja
ren zestig niet het aangewezen decennium voor herdenkingen; vooruitzien staat in 
dit decennium aanzienlijk hoger aangeschreven dan terugblikken. 

Hoewel Bartjens 350ste sterfdag in 1988 evenmin wordt aangegrepen voor een 
herdenking is zijn naam niet geheel verdwenen uit het collectieve geheugen. Zo 
stelt de Zwolse VVV in 1987 een Willem Bartjensprijs in voor personen of organi
saties die Zwolle positief in het nieuws brengen. Deze aandacht voor Bartjens ver
schaft hem blijkbaar de bekendheid die nodig is om in maart 1995 prominent te fi
gureren in een succesvolle plaatselijke musical waarin de schoolmeester 
geconfronteerd wordt met ontwikkelingen en gebeurtenissen in het hedendaagse 
Zwolle.28 

Thomas a Kernpis 

In hetzelfde artikel waarin Bartjens in 1969 betiteld wordt als de meest genoemde 
Zwollenaar, wordt terecht geconstateerd dat Thomas a Kempis als beroemdste 
Zwollenaar kan worden aangemerkt. 29 De auteur van de De lmitatione Christi 
(Over de navolging van Christus) is in 1919 vereerd met een gedenksteen op de 
Agnietenberg in de gemeente ZwoHerkerspel - waar a Kernpis zijn veelgelezen 
werk geschreven heeft. Zijn stoffelijke resten rusten in een schrijn in de katholie
ke Sint Michaëlskerk, waar al in 1897 een monument in marmer en zandsteen is 
onthuld (dat overigens met de sloop van de kerk in 1965 verdwijnt30). Hoewel zijn 
naam in de stad voorts onder meer verbonden is aan een katholiek lyceum, een 
harmonie en een straat, staat hij niet in het centrum van de belangstelling. Wan
neer in 1959 gediscussieerd wordt over eventuele aantasting van de Agnietenberg 
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Reeds in 1919 w erd op de Agnietenberg een gedenksteen onthuld voor Thomas a Kemp is, 
auteur van De Imitatione Christi (Foto Freddy Schinkel, Ijsselmuiden I Zw olse Courant). 

als natuur- en recreatieterrein door de bouw van bungalows, verbaast de domini
caan Michael Hensen zich dat niet gerept wordt van de aantasting als cultuurmo
nument. ' Is het ons ontstellend gebrek aan zin voor de werkelijke waarden van 
onze geschiedenis, dat ons zo onachtzaam doet omspringen met alle herinnerin
gen aan dit hoogtepunt van onze Nederlandse vroomheid?'31 Zijn hartekreet 
maakt weinig indruk. 

Op 25 juli 1971 is het vijfhonderd jaar geleden dat Thomas a Kempis is overle
den op de Agnietenberg, die sinds de opheffing van de gemeente Zwolierkerspel 
in 1967 tot Zwolle behoort. Een kleine groep gemeenteambtenaren, waaronder 
archivaris F.C. Berkenvelder, bereidt in 1970 een herdenkingsprogramma voor dat 
in januari 1971 aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) wordt 
voorgelegd. Het bestaat uit een kranslegging, een herdenkingsrede, een herden
kingsconcert met vijftiende- en zestiende-eeuwse geestelijke werken, een oecu
menische kerkdienst en een tentoonstelling. Het college stuurt dit voorstel naar de 
gemeente raad met het verzoek een subsidie van / 5.000,- te verlenen.32 

Het voorstel passeert in mei 1971 de raad, maar niet zonder discussie. Het her
denkingsprogramma is 'betrekkelijk plechtig en officieel' en 'heel sterk een aange
legenheid van notabelen', klinkt het in de raad. D e wens wordt uitgesproken om 
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ook bredere lagen van de bevolking bij de herdenking te betrekken, vooral de 
schooljeugd. Nadat wethouder L. Witvliet heeft benadrukt dat alle scholen voor 
VWO in de regio door opstelwedstrijden zullen worden betrokken bij de herden
king, wordt het voorstel aangenomen met de kanttekening dat twee raadsleden 
bezwaar maken tegen het subsidiëren van een oecumenische kerkdienst.33 

Op zaterdagmiddag 21 augustus 1971 beginnen de herdenkingsplechtigheden 
met een bijeenkomst in Odeon.34 Burgemeester J. Drijber verwelkomt de aanwe
zigen, waaronder talrijke landelijke, provinciale en lokale notabelen, door de band 
tussen Thomas a Kempis en Zwolle te benadrukken. Hij tracht bovendien de her
denking te verbinden met de actualiteit: 'wij allen leven in een tijd van onbestem
de zekerheid, van verval wellicht, van het zoeken naar nieuwe wegen. Daarom 
lijkt het mij niet onmogelijk dat juist wij en onze tijdgenoten meer dan een vorige 
generatie ons voelen aangesproken door Thomas a Kempis en zijn tijd'.35 

In zijn herdenkingsrede gaat prof.dr. C.C. de Bruin, hoogleraar in de geschiede
nis van het christendom aan de Leidse universiteit, niet specifiek in op de heden
daagse betekenis van a Kempis. Toch doet ook hij een poging de betekenis van De 
Imitatione Christi uit te ti llen boven de oorspronkelijke context: 'Hoewel gebon
den aan de tijd van zijn ontstaan, is het een boek voor alle tijden. Een rooms-ka
tholiek boek bovendien, dat bezit werd van de gehele christenwereld. [ .. ] Het is 
onaantastbaar als een blijvend getuigenis van een authentiek christendom, dat gel
digheid bezit voor altijd.'36 Dat de verdiensten van Thomas a Kempis niet aan één 
bepaalde denominatie worden gekoppeld, versterkt het overkoepelende, nationa
le karakter van de herdenking. Vervolgens wordt de tentoonstelling in Het Refter 
geopend door minister van onderwijs M.L. de Brauw, waarna 's avonds een con
cert plaatsvindt met geestelijke muziek uit de tijd van Thomas a Kempis. 

Op zondagochtend 22 augustus wordt een oecumenische kerkdienst gehouden 
met als voorgangers kardinaal Alfrink en prof.dr. 0 .] . de Jong. Dat dit onderdeel 
van de herdenking niet uitsluitend is voorbehouden aan notabelen, blijkt uit het 
feit dat de belangstelling voor de dienst in de Sint Michaëlskerk zo groot is dat er 
te weinig zitp laatsen zijn. Tot slot van de herdenking wordt door de gemeentebe
sturen van Zwolle en Kempen (België) een krans gelegd bij het monument op de 
Agnietenberg. 

Hoewel er volgens de burgemeester sprake is van een geslaagde herdenking, 
wordt een kritische kanttekening geplaatst door drie theologen van hervormde, 
gereformeerde en katholieke zijde. Op verzoek van de Zwolse commissie van de 
Raad van Kerken, die nauw betrokken is bij de herdenking, hebben zij een opzet 
gemaakt voor een preek over Thomas a Kempis. Deze opzet wordt echter ver
worpen omdat de godgeleerden, onder invloed van nieuwe theologische opvattin
gen, niet het standpunt onderschrijven dat het werk van a Kemp is ook voor de he
dendaagse wereld nog een dringende oproep inhoudt. Onder de strijdbare kop 
'Thomas a Kempis heeft ons niets meer te zeggen' verschijnt de bijdrage van de ge
reformeerde theoloog H.F. Bergsma vervolgens in de plaatselijke pers. Bergsma 
omschrijft de moderne devotie als 'een eng en ascetisch moralisme van een kna
pentellende deugdzaamheid' zonder werkelijke aandacht voor de noden van de 
mens in de samenleving. De theoloog heeft geen bezwaar tegen een herdenkings-
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expositie om historici te plezieren, maar heeft twijfels over de vooropgezette 
waardering voor deze monnik, wiens werk hij eigenlijk als afgedaan beschouwt. 
Hij acht het daarom zinvoller dat de Zwolse kerken zich bezinnen op de taak van 
de kerk in deze tijd: 'oog te krijgen voor de maatschappelijke implicaties van het 
evangelie' .37 

Deze theologische commotie heeft weinig invloed op de belangstelling voor de 
herdenkingsactiviteiten. De tentoonstelling 'Thomas a Kernpis en de Moderne 
Devotie', waar onder meer de autograaf van De Imitatione Christi te zien is, 
wordt wegens grote belangstelling verlengd tot 17 september. Er komen in totaal 
bijna 4000 bezoekers. Daarna kunnen belangstellenden een bezoek brengen aan 
de op 21 september 1971 geopende tentoonstelling 'Thomas a Kernpis en de Na
volging van Christus' in het Gemeentearchief. Hoewel hier diverse schoolklassen 
en andere groepen worden rondgeleid, blijft de belangstelling achter bij die in Het 
Refter.38 

Thorbecke IJ 

In 1972 is het opnieuw de beurt aan Thorbecke, wiens honderdste sterfdag op 4 
juni 1972 herdacht kan worden. Het eerste initiatief is een succesvol verzoek van 
de gemeente Zwolle aan de PTT in april1971 om een postzegel uit te geven in ver
band met de sterfdag van deze staatsman die in Zwolle 'nog steeds als een van haar 
grote zonen' geldt.39 Verder denkt de gemeente aan het instellen van een vijfjaar
lijkse Thorbecke-prijs. Deze zou moeten bestaan uit een beeldje voor wie zich in 
de afgelopen vijf jaar 'het meest verdienstelijk heeft gemaakt voor staatkundige 
vernieuwing in de Benelux' en ui t een geldprijs voor 'een door oudere jeugd speel
baar toneelstuk of cabaretprogramma' over maatschappijvernieuwing.40 

Dit idee wordt in september 1971 omgevormd tot een vijfj aarlijkse Thorbecke
prijs bestaande uit een geldbedrag van [5 .000,- en een penning, steeds uit te reiken 
rond Thorbeckes sterfdatum plus een essaywedstrijd voor jongeren tot 25 jaar 
over een onderwerp op staatkundig, bestuurlijk of politiek-historisch terrein met 
als beloning een jaar studiebeurs. De suggestie van een theaterstuk in de openlucht 
over democratie, inspraak en grondrechten 'waarin de bevolking betrokken 
wordt', wordt vervangen door een opvoering in de Thorbecke-steden Zwolle, 
Leiden en Gent van een satirisch of maatschappelijk bewogen toneelstuk uit 
Thorbeckes tijd .41 Dit laatste idee wordt uiteindelijk niet verwezenlijkt. 

In het voorstel dat het college van B&W in oktober 1971 aan de raad richt, 
wordt een vergelijking gemaakt met de recente herdenking van Thomas a Kernpis 
die vanwege het accent op de grote verdiensten van de betrokkene en zijn werk op 
'een beperkte kring van belangstellenden' was gericht. Ten aanzien van Thorbecke 
wil het college geen accent op diens historische betekenis leggen. 'In het streven 
van deze staatsman tot vernieuwing van het staatkundig leven vinden wij aankno
pingspunten, die ook vandaag nog actueel zijn. Ook thans wordt allerwegen ge
zocht naar nieuwe mogelijkheden om de burger nauwer bij het bestuur te betrek
ken.' Inmiddels bestaan de plannen uit een vi jfj aarlijkse Thorbecke-prijs voor een 
persoon of instantie die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van 
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~taatkundige of maatschappelijke vernieuwing, de invalshoek Benelux is daarbij 
vervallen. Ook wordt voorgesteld samen met de gemeenten Gent en Leiden een 
jongerenprijsvraag uit te schrijven.42 

Het onthaal in de raad is allesbehalve enthousiast. Diverse raadsleden bepleiten 
op 11 oktober 1971 een herdenking op landelijk niveau, waar Thorbeckes ver
diensten immers liggen, en laten daarmee weinig ruimte over voor lokaal initiatief. 
Raadslid B.W. Hekkert w il bovendien geen precedenten scheppen voor andere 
herdenkingen. Refererend aan het uitgangspunt van het college dat Thorbecke 
vertrekpunt is 'voor een uitstapj e naar het heden' stelt hij 'dat men veel beter voor
uit kan zien dan voortdurend achterom.' Het prijzengeld besteedt hij daarom lie
ver aan een betere voorlichting om burgers meer bij het bestuur te betrekken. 

Het college antwoordt dat het rijk geen initiatief lijkt te nemen tot een herden
I ing, zodat een rol voor Zwolle is weggelegd. Alleen een prijsvraag voor de jeugd, 
waar de raad wel brood in ziet, is volgens burgemeester Drijber niet voldoende. 
Hij besluit de zaak aan te houden. Wethouder Witvliet overlegt daarop met ver
schillende middelbare scholen- waaronder de plaatselijke Thorbecke scholenge
meenschap - over een lokale jongerenprijsvraag, maar dat plan sterft een stille 
dood. Inmiddels is begin 1972 duid elijk geworden dat er toch een landelijke her
denking wordt voorbereid waarbij de minister van Binnenlandse Zaken over
weegt een eigen prijsvraag uit te schrijven.43 

In februari 1972 besluit de gemeente een bescheiden tentoonstelling in het Ge
meentearchief te houden over Thorbeckes jeugd. Het is voorts de bedoeling aan 
de vooravond van de herdenking twee publicaties rond Thorbecke en zijn tijd te 
presenteren, maar deze komen niet tijdig gereed.44 Een dag na de openstelling van 
de tentoonstelling wordt op 4 juni 1972 de honderdste sterfdag van Thorbecke 
plechtig herdacht. Burgemeester Drijber houdt een herdenkingsrede waarin hij de 
staatsman schetst als een krachtige persoonlij kheid die echter ver van de mensen 
af stond. De historica dr. J. Brandt-Van der Veen houdt een voordracht over de 
Zwolse jeugd van Thorbecke en over diens voorvaderen. De vele tientallen geno
digden bezichtigen vervolgens de Thorbecke-expositie die tot half oktober circa 
800 bezoekers trekt, een gering aantal volgens de gemeentearchivaris.45 Al met al 
blijft de Thorbeckeherdenking in Zwolle bescheiden. Van de lokale Thorbecke
prijs en -prijsvraag wordt niets meer vernomen en het beoogde verband met de ac
tualiteit is geheel uit het oog verdwenen. 

Feith 

Nauwelijks een jaar later, in september 1973, kondigt de Zwolse Courant de her
denking aan van Rhijnvis Feith ter gelegenheid van diens 150ste sterfdag op 8 fe
bruari 1974. De voorlopige plannen voorzien onder meer in een aan Feith gewij
de tentoonstelling en een bezoek van zijn nakomelingen aan zijn Zwolse 
buitenverblijf.46 Feith, die anders dan de meeste herdachte prominenten het groot
ste deel van zijn leven een band met Zwolle onderhield, had bij zijn 200ste ge
boortedag in 1953 nauwelijks aandacht getrokken; de plaatsel ijke pers sprak toen 
van 'de volkomen vergetelheid van Feith's werk'Y De herdenkingen van de afge-
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lopen jaren hebben blijkbaar gezorgd voor een verandering in de houding ten op 
zichte van lokale erflaters. Zijn huidige faam - beter kan gesproken worden van 
het gebrek daaraan - lijkt daarbij nauwelijks van belang. In de Zw olse Courant 
wordt Feith in 1974 gepresenteerd als burgemeester van Zwolle, maar vooral al s 
gedateerd schrijver en dichter wiens omvangrijke papieren nalatenschap niet meer 
van deze tijd is. Dat het gemeentebes tuur niettemin een bescheiden herdenking 
wenst, wordt gelegitimeerd met een verwijzing naar zijn bekendheid in het litera
tuuronderwijs en -onderzoek.48 

Het belang van een dergelijke herdenking wordt niet door iedereen onderkend . 
De lokale PSP-afdeling komt namelijk met een eigen initiatief. Op 6 februari, twee 
dagen voor de officiële herdenking, publiceert partijvertegenwoordiger G. Kamp 
horst een ingezonden brief in de Zwolse Courant waarin als alternatief voor de 
Rhijnvis Feith-activiteiten een herdenking wordt voorgesteld van een tijdgenoot, 
de arme Zwollenaar Jakob Jansz. Vegte: 'Hij heeft steeds in armoe geleefd en viel 
een groot deel van zijn leven onder de bedeling. Er was voor hem geen werk en 
eigenlijk geen leven. Hij was overbodig en heeft dit niet door rijmelarij verborgen . 
Zorg dat zijn nazaten een menswaardiger leven hebben, zij zijn onder ons! Wij 
herdenken Jakob Jansz. Vegte en strijden voor zijn nakomelingen.'49 

Impliciet wordt de herdenking van Rhijnvis Feith gepresenteerd als een activi 
teit voor een kleine elite van welgestelden, waarmee historische en actuele maat
schappelijke tekortkomingen gecamoufleerd worden. Opnieuw wordt daarmee in 
Zwolle het herdenken ter discussie gesteld. Aangezien reacties uitblijven, komt 
het ook ditmaal niet tot een gedachtenwisseling over de zin en de reikwijdte van 
deze herdenking. Op het programma van de herdenking heeft het PSP-initiatief, 
waarvan verder niets is vernomen, geen invloed. 

Op vrijdag 8 februari 1974 vindt de herdenking van de 150ste sterfdag plaats in 
Odeon in aanwezigheid van enkele honderden genodigden waaronder nazaten 
van Feith. Na een openingswoord van de burgemeester worden gedichten gede
clameerd en gezongen. De Amsterdamse neerlandicus A.N. Paasman gaat nader 
in op Feiths literaire werk en vervolgens bezoeken de aanwezigen als eersten de 
tentoonstelling over Feith in het Gemeentearchief. De tentoonstelling trekt in vier 
maanden tijd ongeveer 1300 bezoekers, waaronder relatief veel bezoekers van bui
ten Zwolle. Onder Zwollenaren, ook uit het middelbaar onderwijs, is de belang
stelling niet groot, ondanks het positieve onthaal in de plaatselijke pers. 50 

Potgieter IJ 

De herdenking van die andere Zwolse literator in 1975 wijkt niet ingrijpend af van 
dit beeld. Al in 1974 worden ideeën geopperd in verband met de honderdste sterf
dag van Potgieter op 3 februari 1975. De gemeentearchivaris stelt opnieuw een 
herdenkingstentoonstelling voor. Een suggestie uit andere hoek om een literair 
symposium te organiseren wordt door de van gemeentewege ingestelde Potgieter
commissie-onder voorzitterschap van wethouder H. Okkels van culwrele zaken 
- afgewezen. Dit gebeurt niet alleen met het oog op de hoge kosten en de korte 
voorbereidingstijd, maar ook vanwege 'het geringe aantal Zwollenaren, dat een 
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Jergelijk symposium van letterkundige critici zal bijwonen'. 
Gekozen wordt voor een herdenking op maandagavond 3 februari 1975 in 

O deon, waarvoor ook scholieren worden uitgenodigd. Nadat de commissie heeft 
bedacht dat de animo bij potentiële bezoekers uit het westen van het land om op 
een winteravond naar Zwolle te reizen gering is, meldt het college van B&W aan 
plaatselijke middelbare scholen dat de herdenking voor leerlingen van de hogere 
klassen 'een waardevolle bijdrage kan betekenen tot het onderwijs in de Neder
landse taal en letterkunde'. Als gevolg hiervan worden bijna 200 plaatsen voor 
deze leerlingen en hun leraren Nederlands gereserveerd. 51 

Tijdens de herdenking introduceert burgemeester Drijber Potgieter als een van 
de weinige Zwolse burgers van nationale betekenis 'waarvan de naam niet of niet 
geheel in de vergetelheid is verzonken.' Wel moet hij toegeven dat Potgieters werk 
de hedendaagse burgers niet direct aanspreekt. Daarmee zit hij op dezelfde lijn als 
de neerlandicus prof.dr. J. Smit, die dezelfde avond beweert: 'Wat Potgieter voor 
het Nederlandse volk heeft gedaan als bezieler zal wel uitgewerkt zijn.' Niettemin 
verdient de literatuur die hij geschapen heeft erkenning. Drijber benadrukt dat 
Potgieter, evenals zijn stadsgenoten Rhijnvis Feithen Thorbecke, heeft bijgedra
gen tot het oproepen van een nieuw perspectief. Het accent op Potgieters veran
deringsdrang en vernieuwing zet hij kracht bij met een citaat van de literator: 
'Slecht vernieuwing kan behouden, I Achter raakt wie stil blijft staan; I Wedstrijd 
was de lust der Ouden, I Wedstrijd in het voorwaarts gaan!'52 Na de rede van de 
burgervader draagt acteur Henk van Ulsen proza en poëzie van Potgieter voor, 
omlijst met muziek. De genodigden wonen vervolgens in het Gemeentearchief de 
opening bij van de Potgieter-tentoonstelling. Deze expositie duurt tot en met mei 
en trekt bijna 1500 bezoekers, iets meer dan de Feith-tentoonstelling in het voor
afgaande jaar.53 Vanwege de arbeidsintensieve voorbereiding en de bij de verwach
tingen achterblijvende bezoekresultaten worden deze archieftentoonstellingen 
niet voortgezet. 

Schuttevàer 

Na het kwartet herdenkingen in de eerste helft van de jaren zeventig blijft het eni
ge tijd rustig. Pas in 1981 is het weer zover. Ditmaal valt de eer te beurt aan Wil
lem Jan Schuttevaer, belangenbehartiger van de binnenvaart wiens honderdste 
sterfdag op 11 augustus 1981 kan worden herdacht. Zijn naam leeft in kringen van 
de Nederlandse binnenvaart voort in de Koninklijke Schippersvereniging Schut
tevaer en het gelijknamige weekblad. In Zwolle is zijn naam verbonden aan de 
Schuttevaerkade, maar dat heeft zijn bekendheid nauwelijks vergroot. Als Schut
tevaer in 1981 wordt herdacht, kopt de Zwolse Courant dan ook 'Jan Schuttevaer 
bleef onbekend voor zijn meeste stadsgenoten' . De journalist is van mening dat 
Zwolle iets goed heeft te maken: 'de steen in de gevel van zijn sterfhuis is dan ook 
een gedenkteken om even bij stil te staan.'54 

De bewuste gevelsteen in het voormalige woonhuis van Schuttevaer aan de 
Thorbeckegracht wordt op 23 september 1981 onthuld door burgemeester G. 
Loopstra. Hij is blij met 'deze zichtbare verwij zing naar het verleden' die berin-
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nert aan een belangwekkend figuur uit de binnenvaartgeschiedenis. Hij spreekt 
zelfs de ijdele hoop uit dat er in de toekomst een groter monument komt.55 In de 
hal van het stadhuis is een mini-expositie te bezichtigen. De tentoonstelling draagt 
ongetwijfeld bij aan de verspreiding van kennis over Schuttevaer, maar de belang
stelling is slechts kortstondig: de 200ste geboortedag van Schuttevaer op 17 janua
ri 1998 passeert geheel ongemerkt. 

Van der Capellen 

Aanzienlijk meer aandacht bestaat er in de jaren tachtig voor de herdenking van 
Joan Derk van der Capellen tot den Pol, hoewel hij nog in 1974 in de plaatselijke 
pers werd omschreven als een reeds vergeten figuur, ondanks de aanwezigheid van 
aan hem gewijde gedenkplaat in de Bloemendalstraat. In oktober 1980 trekt de 
Overijsselse edelman en politicus de aandacht als enkele CDA-Kamerleden de 
wens te kennen geven om een beeld van Van der Capellen, dat zich al bijna twee 
eeuwen in Rome bevindt, naar Nederland over te brengen. De minister van Cul
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk loopt echter niet warm voor het denk
beeld om dit grafmonument van de Italiaanse beeldhouwer Ceracchi naar Neder
land te halen. 56 

In de aanloop naar de 200ste sterfdag op 6 juni 1984 ontstaat vervolgens in 
Zwolle het plan om een replica te laten vervaardigen van het hoofd van het Ro
meinse beeld, maar dat loopt stuk op het beleid van de gemeentelijke commissie 
voor de beeldende kunst die slechts nieuwe kunst wil financieren. Een ander 
Zwols plan, bedoeld om de aandacht van Amerikaanse kranten op de stad te ves
tigen door te wij zen op de rol van Van der Capellen bij de totstandkoming van de 
diplomatieke relaties tussen Nederland en de Verenigde Staten in 1782, wordt 
evenmin verwezenlijktY 

Het initiatief voor de herdenking van de Zwolse patriot wordt vervolgens over
genomen door het werkcomité J oan Derk van der Capellen tot den Pol dat voort
komt uit de C ulturele Raad Overijssel. Dit uit zestien personen bestaande comité, 
waaronder vijf Zwollenaren, presenteert zijn plannen in september 1983 in Van 
der Capellens voormalige woonhuis in Zwolle. De plannen worden toegelicht in 
het]oan Derk Bulletin van het comité. In dit eigen periodiek, dat kenmerkend is 
voor de toenemende professionalisering van het herdenken, wordt Van der Ca
pellen uitgeroepen tot niets minder dan grondlegger van onze democratie, een in
spirerende figuur 'voor ons en ons nageslacht'. De precieze bedoeling van de her
denking wordt niet verwoord, al wordt in het in december 1983 verschenen 
tweede bulletin de hoop uitgesproken 'het hier en daar schrijnende gebrek aan 
kennis over de eigen geschiedenis door middel van een goede voorlichting te ver
minderen.'58 

Het comité plant een bont scala aan herdenkingsactiviteiten tussen juni en sep
tember 1984: een historische tentoonstelling, een wetenschappelijke publicatie, 
een herdenkingsrede, een kleine reizende tentoonstelling met een lesbrief voor 
scholen en een symposium aan de Technische Hogeschool Twente over de heden
daagse democratie. Voorts wordt nagedacht over het instellen van een jaarlijkse 
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loan Derk-prijs voor een 'kampioen der democratie', maar dit plan komt- even
,ds de eerdere Thorbecke-prijs- niet verder dan de ontwerpfase.59 

Niet iedereen onthaalt de plannen even enthousiast. In de Zwolse Courant 
wordt de vraag gesteld wie Van der Capellen is. 'Wij zijn ervan overtuigd, dat 
~ ! echts weinigen een antwoord op die vraag kutmen geven [ .. ] Het herdenkings
programma gaat echter wel het lieve sommetje van /185 .000,- kosten en dat is 
nogal wat in een tijd, waarin op van alles en nog wat bezuinigd wordt .... ' 60 Wan
neer de gemeente Zwolle vervolgens het verzoek ontvangt een deel van dit bedrag 
beschikbaar te stellen voor het programma, wordt deze kritiek ook door enkele 
raadsleden vertolkt. Op 10 oktober 1983 wordt de subsidieaanvraag van/25.000,
in de raadscommissie Onderwijs en Cultuur behandeld. Evenals in de Provinciale 
Staten, waar een subsidieaanvraag voor hetzelfde doel enkele dagen eerder op veel 
kri tiek is gestuit, blijkt het voorstel omstreden.61 Wethouder Eskens (PvdA) krijgt 
voor zijn voorstel alleen bijval van de VVD en de PSP. De overige leden zien niets 
in een herdenking nu op alle fronten bezuinigd moet worden. Eskens partijgenoot 
Ter Schegget noemt het voorstel 'van de dolle' en vindt het belachelijk dat er 
iemand herdacht moet worden waarvan niemand weet wie het is.62 De afwijzing 
van de raad betekent echter niet dat de gemeente geen deel meer heeft aan de her
denking; burgemeester G. Loopstra treedt niettemin op als vice-voorzitter van het 

fficiële herdenkingscomité.63 

In mei 1984 ontspint zich in Zwolle opnieuw een discuss ie over Van der Capel
len. Aanleiding is ditmaal een voorstel van het Zwolse college om /15.000,- subsi
die toe te kennen voor een eigentijds kunstwerk ter nagedachtenis van Van der Ca
pellen. Het college geeft toe dat de man, ondanks zijn onmisbare verdiensten voor 
deN ederlandse democratie, voor de vrijheid van drukpers en voor de gelijke rech
ten van godsdienstige minderheden, bij het grote publiek in de vergetelheid is ge
raakt. Een 'rehabilitatie' wordt daarom terecht geacht. Als middel daartoe wordt 
gedacht aan een kunstwerk op het onlangs opgeknapte Bethlehemskerkplein nabij 
zijn voormalige woonhuis, dan wel op of nabij een naar hem te vernoemen plein in 
Zwolle-Zuid. 64 

Het voorstel wordt besproken in de raadsvergadering van 2 mei 1984. Een en
keling ziet nog altijd niets in een herdenking omdat Van der Capellen 'niet leeft bij 
de Zwolse bevolking'. Anderen wijzen een herdenking weliswaar niet af, maar 
vragen zich af of dat in de vorm van een (door sommigen al te kostbaar bevonden) 
kunstwerk moet. Verschillende raadsleden zien liever bekendheid verleend aan 
zijn ideeën, bijvoorbeeld door middel van lesbrieven. D66 pleit nadrukkelijk voor 
een kunstwerk in het centrum van de stad aangezien de onbekendheid van Van der 
Capellen juist zou voortvloeien uit het feit 'dat wij tot nu toe hebben verzuimd 
een kunstwerk te zijner nagedachtenis op te richten', daarmee voorbijgaand aan 
het feit dat zich al decennialang een plaquette bevindt aan Van der Capellens voor
malige woonhuis in het centrum van de stad 

Slechts een enkel raadslid gaat in op de politieke opvattingen van Van der Ca
pellen. A. van Herwijnen van het GPV heeft gemengde gevoelens over Van der 
Capellens politieke verdiensten. Het baseren van het gezag op burgerlijke onge
hoorzaamheid en zijn verbintenis met de patriotten maken deze historische figuur 



190 5 Een stad herdenkt 

niet geliefd bij dit christelijk en oranjegezind raadslid. Hij vindt het daarom te ver 
gaan om 'aan zijn nagedachtenis een monument [te] willen wijden. Je kunt om zo 
te zeggen ook groot zijn in het kwade.' De PSP/CPN-fractie voelt zich daarente
gen uitdrukkelijk verwant aan deze 'voorvechter van democratische vrijheid en 
vrijheid van meningsuiting' . Toch stemt raadslid A. Wever tegen het voorstel om
dat hij de herdenkingsfunctie van het kunstwerk tekort vindt schieten zonder on
derbouwing in de vorm van congressen over de verdere ontwikkeling van het de
mocratisch bestel in Nederland of in de vorm van lesbrieven. Desondanks wordt 
het voorstel aangenomen met twintig stemmen voor en dertien tegen.65 

Na de onthulling van het straatnaambordje Van der Capellenstraat in Zwolle
Zuid op de 200ste sterfdag van de hoofdpersoon, 6 juni 1984, vindt het hoogte
punt van de herdenkingsmarathon op zaterdag 8 september 1984 in de Zwolse 
Bethlehemskerk plaats. Deze officiële herdenkingsbijeenkomst wordt geopend 
door burgemeester Loopstra wiens waardering voor de erflater eveneens aan 
grenzen gebonden blijkt. Hij beschouwt Van der Capellen als een wat gecompli
ceerde en mogelijk zelfs gefrustreerde man wiens opvattingen over de invloed van 
het volk op bestuur en beleid tamelijk vaag waren. Zijn kritiek op de machtswille
keur van Oranje is echter 'enigszins begrijpelijk', zoals de burgervader het voor
zichtig uitdrukt. De historische en actuele betekenis van Van der Capellen schuilt 
volgens Loopstra in diens besef dat de overheid de belangen van de burgers moet 
behartigen, iets dat alleen kan gebeuren indien de burgers op hun beurt de publie
ke zaak serieus nemen.66 Daarmee is Van der Capellens betekenis zodanig geac
tualiseerd dat zijn historische context grotendeels is verdampt. 

Vervolgens houdt prof.dr. N . Cramer, hoogleraar parlementaire geschiedenis te 
Leiden, een herdenkingsrede waarin Van der Capellen wordt bezien binnen zijn 
eigen tijd . Aan het einde van de bijeenkomst volgt de opening van de tentoonstel
ling in het POM door premier R .F.M. Lubbers. In het voorwoord van de bij de 
tentoonstelling verschenen artikelenbundel wordt geconstateerd dat de herden
king van de Overijsselse patriot al heel wat pennen in beweging heeft gebracht: 
'Bezinning op het verleden leidt onvermijdelijk tot nieuwe vragen en twistpun
ten.' 67 Ook de plechtigheid op 8 september is uitgegroeid tot een twistpunt. Nau
welijks een week eerder had de PSP/CPN-fractie in de Zwolse gemeenteraad te 
kennen gegeven, geheel in de geest van Van der Capellen, niet aanwezig te zullen 
zijn bij de herdenking. Het bezwaar richt zich niet tegen de manifestatie maar te
gen de kring waarin deze plaatsvindt. 'Het is toch wel vreemd dat iemand die in de 
18e eeuw, tegen de gevestigde orde in, ijvert voor democratische vrijheden als vrij
heid van drukpers en afschaffing van lijfeigenschap, anno 1984 herdacht wordt 
door een andere gevestigde orde, voor wie alles te koop is: hoe meer geld, hoc 
meer vrijheid' .68 

Het laatste onderdeel van de herdenkingsactiviteiten is de onthulling van het 
door Eric Claus vervaardigde standbeeld van Van der Capellen op het Bethle
hemskerkplein. Bij deze gelegenheid op 7 mei 1985 wordt het beeld door het 
werkcomité overgedragen aan de gemeente Zwolle. Voorzitter W.L.G. Schelberg 
van het comité trekt bij deze gelegenheid de conclusie 'dat dankzij het herden
kingsjaar nu meer mensen de naamJoan Derk kennen dan zo'n kleine 200 jaar ge-
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leden.' Alleen al het aantal deelnemers aan de herdenking schat hij op enkele dui 
zenden mensen.69 Dat de naam van Van der Capellen ook na afloop van de her
denkingsactiviteiten niet uit het oog verdwijnt, is niet alleen aan het standbeeld70 

en de straatnaam te danken. Vanaf januari 1990 gaat de Zwolse Rijksscholenge
meenschap namelijk als Van der Capellen scholengemeenschap door het leven. 
Conrector J. van Lint is ingenomen met de vernoeming naar deze man met moed 
en doorzettingsvermogen. 'En dat laatste zullen ook wij nodig hebben in deze iet
wat spannende tijd, waarin begrippen als nieuwe basisvorming ('havo'), schaal
vergroting en een nieuw bekostigingssysteem veel werk én onzekerheid schep
pen.'71 De Zwolse patriot blijkt opmerkelijk gemakkelijk inpasbaar in het nieuwe 
tijdsgewricht. 

Thorbecke I I I 

Na het Van der Capellenbeeld in 1985 wordt enkele jaren later een tweede naoor
lo.gs standbeeld voor een prominente Zwolse erflater verwezenlijkt, losstaand van 
een regulier herdenkingslustrum. Het initiatief daartoe komt voort uit de in 1990 
opgerichte Stichting Standbeeld Thorbecke. 72 Het op te richten beeld moet niet al
leen een ode zijn aan de staatsman Thorbecke, maar tevens een bekroning van het 
nieuwe zelfbewustzijn van de groeikern Zwolle. Stichtingsvoorzitter mr. D. van den 
Steenhoven, notaris te Zwolle, omschrijft dit als het besef 'dat een stad die iets in de 
regio te betekenen heeft, zich best mag tooien met feiten uit de geschiedenis.' Eni
ge promotie van Zwolle kan daarbij geen kwaad: 'Waarom zouden we geen gezon
de trots voelen voor zo'n illustere zoon uit onze stad als Thorbecke. Die trots straalt 
ook een beetje naar buiten.' Dat het oorspronkelijke idee voor een beeld uit libera
le koker komt, wordt volgens de Zw olse Courant weggemoffeld door de stichting. 
Het stichtingsbestuur stelt zich echter op het standpunt Thorbecke te willen eren 
als staatsman, als nationaal figuur, en niet als aartsvader van de liberalen. 73 

Nog voordat het beeld gereed is en de financiering door de rijksoverheid en di
verse bedrijven van bijna een kwart miljoen gulden rond is, wordt de gemeente 
verzocht het beeld te accepteren en het een goede plek te geven. De stichting heeft 
een voorkeur voor plaatsing bij het stadhuis of het station, de gemeente kiest uit
eindelijk voor plaatsing op het Stationsplein. Op 4 november 1992 wordt het tra
ditioneel aandoende standbeeld onthuld door de lib erale burgemeester 
L.M.L.H.A. Hermans. In het ruim twee meter hoge beeld - geplaatst op een so
bere sokkel met de tekst 'Thorbecke 1798-1872' - heeft maker Hans Bayens tot 
uitdrukking willen brengen dat Thorbecke niet slechts een steile, rationele en 
principiële man was, maar evenzeer een romanticus.74 

Behalve door de verschijning van een extra editie van de Zw olse Courant wordt 
de onthulling opgeluisterd door de aanwezigheid van een showband en leerlingen 
van twee basisscholen. Eveneens aanwezig zijn de deelnemers van het eerste 
Thorbecke-symposium dat aansluitend plaatsvindt in de nabijgelegen Nieuwe 
Buitensociëteit. Voordat dit symposium wordt ingeleid door premier Lubbers, 
draagt Henk van Ulsen voor uit brieven van Thorbecl~e aan zijn ouders en zijn 
vrouw. Daarna wordt de aandacht gericht op heden en toekomst van de bestuur-
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Ter gelegenheid van de 200e 
geboortedag van Thorbecke 
w ordt in 1998 een krans 
gelegd bij z ijn beeld op het 
Zw olse stationsplein (Foto 
Frans Paalman, Zwolle I 
Zwolse Courant). 

lijke organisatie in Nederland in Europees perspectief, een hot item in het Euro
pajaar 1992. De aanwezigen - door de plaatselijke pers omschreven als 'echte 
staatsrechtkluivers' - bezinnen zich op de vraag of Thorbecke zich in deze tijd, 
met het wegvallen van de grenzen, opnieuw bezonnen zou hebben op de bes tuur
lijke indeling van het land. 75 Over de indeling in regio's en provinci es wordt ge
sproken door enkele landelijke politieke notabelen, aangevuld met de Zwolse bur
gemeester en de Overij sselse commissaris van de Koningin. In de pauze kunnen 
de aanwezigen kennisnemen van een kleine Thorbecke-tentoonstellin g, samenge
steld door het Gemeentearchief.76 

De plotselinge aandacht voor Thorbecke krijgt ook gestalte in een tiendelige 
cursus van het plaatselijke IJsselcollege, bestemd voor volwassenen, over de rol 
van Thorbecke bij de modernisering van Nederland. Aan de Hogeschool Windes
heim zijn lesbrieven ontwikkeld over Thorbeceke voor het lager en middelbaar 
onderwijs die dankzij sponsors gratis ter beschikking worden gesteld. Daarnaast 
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heeft de voor het standbeeld verantwoordelijke stichting een - bij de VVV ver
krijgbaar- boekje samengesteld met beschrijvingen van lokale Thorbecke-plaat
sen. In de brochure wordt, na een korte biografie, een beeld gegeven van Thor
beckes betekenis in de Nederlandse politieke verhoudingen in de negentiende 
eeuw. Daarna wordt het accent gelegd op Thorbeckes jeugdjaren in Zwolle aan de 
hand van een twee uur durende stadswandeling. De wandeling voert vanaf het 
standbeeld bij het station onder meer langs een voormalige HBS, de Lutherse kerk 
en zijn geboortehuis aan de Thorbeckegracht. 77 

Tot de blijvende resultaten van de Thorbecke-opleving behoort naast de wande
ling ook de instelling van een Thorbecke-prijs door Wavin, een buizen produce
rend bedrijf dat uitkijkt op het nieuwe standbeeld. De jaarlijkse prijs van f 5.000,
is bestemd voor scholieren van zestien tot negentien jaar die een essay schrijven 
over steeds wisselende onderwerpen, die overigens losstaan van de activiteiten van 
Thorbecke en Wavin. Daarnaast is het Thorbecke-symposium, inmiddels geot·ga
niseerd door de opvolger Stichting Thorbecke Zwolle- die zich inzet voor het 
verbeteren van de kwaliteit van het openbaar bestuur een tweejaarlijks terugke
rend verschijnsel in Zwolle. In 1994 wordt ingegaan op 'De zorg van de burger, de 
overheid een zorg', in 1996 op de interactieve (digitale) communicatie tussen 
overheid en burger en in 1998 fungeert het symposium als afsluiting van de lande
lijke herdenking '150 jaar grondwet'.78 In dat kader vinden er verder geen Zwolse 
:lctiviteiten plaats; welleggen burgemeester J. Franssen en voorzitter D. van den 
Steenhoven van de Stichting Thorbecke Zwolle op Thorbeckes 200ste geboorte
dag, woensdag 14 januari 1998, een krans bij zijn standbeeld. Andere noemens
waardige herdenkingen van vooraanstaande Zwolse zonen en dochters vinden dat 
jaar niet plaats. 

2 Het eigen bestaan herdacht 

Op 31 augustus 1230 verleende de Utrechtse bisschop Willibrandus stadsrecht aan 
Zwolle. Deze verheffing van de bestaande nederzetting tot stedelijke gemeen
schap is 750 jaar later, in 1980, aanleiding tot grootschalige herdenkingsfestivitei
ten. Het is niet de eerste keer dat deze bisschoppelijke beschikking wordt her
dacht, ook in 1930 was hier op feestelijke wijze aandacht aan besteed. Aan het 
jubileum van 725 jaar stadsrechten in 1955 werd daarentegen nauwelijks stil ge
staan. Afgezien van enige sierverlichting in de vorm van het getal 725, trok dit feit 
bijna onopgemerkt voorbij. 

Het getal 750 oefent een veel sterkere aantrekkingskracht uit. Reeds geruime 
tijd van tevoren, in 1977, vat de gemeente het plan op om wat eigenlijk beschouwd 
wordt als het 750-jarig bestaan van Zwolle uitgebreid te vieren. De commissie be
stuurszaken van de gemeenteraad stemt hiermee in op voorwaarde dat de viering 
zinvol is voor alle geledingen van de Zwolse bevolking terwijl de viering financieel 
afgestemd dient te zijn 'op de beperkingen van deze tijd' waarmee gedoeld wordt 
op de vele overheidsbezuinigingen. Aan de viering wordt tevens de ietwat vage cis 
verbonden dat deze moet bestaan uit initiatieven waar Zwolle wat aan heeft en zo 
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mogelijk iets aan overhoudt. Bovendien moet er bij de viering ook aandacht zijn 
voor de relatie tussen Zwolle en de omliggende regio .79 

Om flexibel te kunnen optreden, wordt de organisatie van de festiviteiten en de 
bijbehorende fondsenwerving - naast een reservering door de gemeente van een 
half miljoen draagt het bedrijfsleven uiteindelijk driekwart miljoen bij voor de ju
bileumviering- ondergebracht in de daartoe opgerichte Stichting Zwolle 750. Aan 
het hoofd van deze autonome organisatie, die in november 1977 van start gaat, 
staat de Zwolse burgemeester. Naast een negentien personen sterk bestuur wordt 
een door de gemeente bekostigd bureau opgezet met een directeur en uiteindelijk 
vier medewerkers, een ideeëncommissie, een financiële commissie en een centrale 
programmacommissie. Tijdens de installatie van het stichtingsbestuur benadrukt 
de burgemeester het uitgangspunt dat het bij deze viering om meer moet gaan dan 
een terugblik en een historisch feest: 'het gaat er om de gehele bevolking er bij te 
betrekken.' Drijber laat duidelijk blijken de herdenking te beschouwen als een be
langrijk middel om zijn stad meer bekendheid te geven.80 

Op het moment dat het bestuur geïnstalleerd wordt, is de ideeëncommissie al 
drie maanden bezig om een of meer centrale thema's voor het herdenkings
programma te formuleren die Zwolle's ontwikkeling moeten markeren. Zeer alge
meen is het thema 'het wiel' dat ook concreter verwoord wordt als 'de spoorwe
gen ' . In het verlengde hiervan, met de gedachte aan Zwolle als vervoersknooppunt, 
wordt ook het thema 'binnenvaart' geopperd. Een thema van geheel andere aard is 
'stadsvernieuwing'. Hiermee wordt niet alleen een expliciete band gelegd tussen 
heden en verleden- de actualiteit van het verleden gematerialiseerd door middel 
van stadsvernieuwing- maar kan ook worden aangesloten bij het feit dat 1980 is 
uitgeroepen tot jaar van de stadsvernieuwing. 

Zwolle Hanzestad 

Ronduit favoriet blijkt uiteindelijk het thema 'Hanze en Zwolle's gouden eeuw', 
te weten de vijftiende eeuw. De voorkeur voor dit thema wordt deels verklaard 
door het voornemen 'een of meer evenementen te organiseren die liefst een inter
nationaal tintje hebben. Het Hanze-thema ligt daarbij voor de hand.'8 1 In het 
stichtingsbestuur bestaat veel steun voor de suggestie van de Hanze omdat het 
'zo'n grote verscheidenheid aan ingangen' oplevert- iets dat blijkbaar belangrij
ker wordt geacht dan de vraag hoe kenmerkend de Hanzeperiode is voor de 
Zwolse geschiedenis- waaraan tal van onderwerpen kunnen worden opgehangen, 
zoals verkeer en handel. 

Als voornaamste concrete uitwerking van het Hanzethema wordt gedacht aan 
het laten herleven van de Daghvaert, de tweejaarlijkse bijeenkomst van Hanzeste
den, ditmaal uitgebreid met een tentoonstelling. Dit herleven moet niet slechts 
'uitmonden in een verkleedpartij' maar een, niet nader omschreven, 'zinvol ka
rakter' hebben. 82 In het na afloop verschenen eindverslag van de stichting wordt 
niet verhuld dat het centrale thema mogelijkheden moest bieden voor de promo
tie van Zwolle, maar worden tevens eisen opgevoerd als zou de herdenking ook 
'een hernieuwde bezinning op de betekenis van het verleden, een evaluatie van het 
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Omringd door vlaggen van Hanzesteden uit binnen- en b11itenland start b11rgemeester 
Drijber in 1980 de festiviteiten rond het thema 'b.uolle 750' (Foto jan Drost, Zwolle I Zwol
se Courant). 

bereikte in het heden en een oriëntatie op de toekomst' moeten inhouden. Derge
lijke gedachten hebben nimmer een vooraanstaande plaats ingenomen in het uit
eindelijke programma. 

Veel geloofwaardiger is de uiteenzetting in het eindverslag van de aantrekkelijk 
geachte mogelijkheden van het thema 'Zwolle Hanzestad': pas nadat melding is 
gemaakt van de 'geschikte "versiering" voor reeds bestaande activiteiten' en het 
internationale karakter van het thema, wordt opgemerkt dat het een herdenkings
vorm betreft die terugblikt in het verleden en die bovendien mogelijkheden biedt 
voor de toekomst (in het kader van de Europese samenwerkingsgedachte). 83 In 
een interview formuleert bureaudirecteur A. Pfeifer, die door de gemeente Zwol
le tijdelijk is vrijgesteld als chef van de afdeling voorlichting, onomwonden: 'We 
moesten een thema hebben dat weliswaar historisch is omdat je tenslotte een his-
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torisch feit viert, maar dat ook goed te actualiseren viel.'84 Tegen die achtergrond 
is de Hanze een bruikbaar thema. 

In januari 1978 heeft de stichting inmiddels een plan geformuleerd waarin het 
Hanze-idee is uitgewerkt in een dagvaart waarbij de vroegere Hanzesteden wor
den uitgenodigd om naar Zwolle te komen voor het herstel van deze traditie. In de 
periode van de dagvaart dient een Hanze-markt plaats te vinden met handenar
beid- en kunstnijverheidsprodukten uit de deelnemende landen. De dagvaart zou 
vervolgens om de twee jaar door een andere stad georganiseerd moeten worden, 
waardoor Zwolle iets blijvends heeft gecreëerd 'namelijk de herleving van een tra
ditie gericht op ontspannen verhoudingen in Europa. Een traditie waaraan de 
naam van onze goede stad in lengte van jaren verbonden zal blijven.'85 

De activiteiten krijgen steeds meer vorm in de loop van 1978 en 1979. Eind 1979 
verschijnt het tachtig pagina's tellende programmaboekje Zw olle 750; een jarige 
stad, een jaar lang feest. Burgemeester Drijber noemt het programma 'een afspie
geling van wat er leeft en van wat vandaag de belangstelling trekt. Wij hebben 
evenzeer geprobeerd aansluiting te vinden met ons verleden, zonder daarbij het 
heden uit het oog te verliezen.' Het begrip Hanze wordt geïntroduceerd als cen
u·aal thema van de viering. 'Echter niet alleen als een historisch fenomeen, maar 
evenzeer als een actuele bijdrage tot de Europese eenwording van nu.'86 

Op het uit ruim 200 evenementen bestaande programma staan tal van evene
menten die inhoudelijk weinig gemeen hebben met het centrale thema- of über
haupt geen historisch karakter hebben- zoals biljartwedstrijden, een voetbaltoer
nooi, een kunstzwemgala, een postzegeltentoonstelling, een goochelcongres, een 
dahliashow en een muziekfestival. De organiserende stichting heeft in haar streven 
naar een zo gemêleerd mogelijk programma getracht om, naast het op touw zetten 
van bijzondere gebeurtenissen, ook reeds geplande activiteiten voor 1980 in te pas
sen binnen de jubileumfestiviteiten. De gevarieerde evenementen maken het mo
gelijk om brede lagen van de bevolking bij de festiviteiten te betrekken, waarbij 
ook expliciet aan minderheidsgroeperingen wordt gedacht.87 Terecht constateert 
de Zwolse Courant dat de festiviteiten rond 'Zwolle 750' voor elk iets wils bieden. 
'De vrees, dat het een jaar vol feestjes voor de "incrowd"- de lieden, die men op 
bijna iedere gemeentelijke receptie kan ontmoeten -wordt, is niet vol te houden.'88 

Evenementen zijn niet de enige manier waarop het stadsjubileum vorm krijgt. Zo 
wordt bijvoorbeeld een herdenkingsmunt uitgegeven, de Zwolse Angelot, met af
beeldingen van het Zwolse stadswapen en een middeleeuws koggeschip dat echter 
nimmer in Zwolle is geweest.89 Ook zien verschillende historische publicaties het 
licht, waaronder het eerste deel van de Zwolse regesten uit de veertiende eeuw en 
een uitgave Zw olle 750 jaar stad voor 14.000 leerlingen van basis- en middelbaar 
onderwijs in Zwolle. Daarnaast verschijnt de rijk geïllustreerde thematische stads
geschiedenis Ach lieve tijd in maandelijkse afleveringen. Deze serie, nadrukkelijk 
geprofileerd als de geschiedenis van het dagelijks leven van gewone mensen, is met 
een oplage van 12.000 exemplaren zo succesvol dat uitgeverij Waanders het con
cept vervolgens ook in andere steden hanteert.90 
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Het drukke programma bevat ook historische evenementen. In mei vindt een 
tweedaags congres p laats van de Hansische Geschichtsverein. Tot de langstlopen
de onderdelen behoort een tentoonstelling in het Gemeentearchief over 750 jaar 
Zwolse geschiedenis in archiefstukken91

, een tentoonstelling in het Provinciaal 
verijsseis Museum waarin de Zwolse geschiedenis in herinnering wordt geroe

pen met diorama's van beschilderde tinnen figuurtjes en een tentoonstelling in 
café-restaurant Suisse met geschilderde taferelen uit de Zwolse geschiedenis. Het 
verleden wordt ook op andere wij ze aanschouwelijk gemaakt. Zo vindt op 14 juni 
de manifes tatie 'Paardekracht: landbouw in beweging' plaats 'waarin de regio 7 
eeuw ontwikkeling in de landbouw demonstreert.' Het bestaat onder meer uit een 
paardenshow en een demonstratie met oude trekkers en landbouwmachines. 
Hoogtepunt is een twee uur durende optocht door de binnenstad waarbij door 
paarden getrokken boerenkarren en oude landbouwmachines vergezeld worden 
door moderne landbouwmachines. Circa 60.000 belangstellenden kijken verder 
naar wagens waarop het plattelandsleven vroeger en nu wordt uitgebeeld.92 

Het Gemeentearchief heeft voorts het initiatief genomen voor de actie 'Ik ben een 
echte Zwollenaar'. Wie in aanmerking wil komen voor dit predikaat moet niet al
leen zelf in Zwolle (of het voormalige Zwollerkerspel) zijn geboren, maar tevens 
aantonen dat al zijn of haar ouders, grootouders en overgrootouders aldaar gebo
ren, getrouwd en (indien van toepassing) overleden zijn. Meer dan 600 personen 
onderzoeken hun claim in het archief; slechts 37 van hen ontvangen een 'Certifi 
caat van echtheid' . Het archief initieert bovendien een soort familiereünie van 600 
personen die in hun achternaam de herinnering aan Zwolle bewaren (Van Zwol, Swol, 
Zwolsman etc.) met een ontvangst door B&W en een lezing door de archivaris . 

Hoogtepunt van alle historisch getinte manifestaties is de Hanze-dagvaart die 
sinds 1669 niet meer heeft plaatsgevonden. Een veertigtal voormalige Hanzeste
den heeft gehoor gegeven aan de oproep om op zaterdag 23 augustus 1980 naar 
Zwolle te komen. Het betreftvoornamelijkeN ederland se en Westduitse steden en 
voorts één Zweedse en één Noorse stad; voormalige Hanzesteden in de DDR en 
Polen hebben het - mogelijk in verband met de opgelopen spanning in het Oost
blok -laten afweten. Wel aanwezig is Venetië, hoewel deze stad nooit was aange
sloten bij de Hanze. Maar als voormalig handelscentrum is het een 'welkome gast 
uit het Europa van nu' .93 Het huidige streven naar Europese samenwerking blijkt 
belangrijker dan historische feiten. 

D e dagvaart trekt vooral de aandacht door het Hanzedefilé waarin de deelne
mende steden iets typisch uit hun stad tonen door middel van een groep of een 
praalwagen. De officiële vertegenwoordigers van de Hanzesteden luisteren die 
dag naar een lezing van de Keulse stadsarchivaris over de Hanze als vroegste ui
ting van Europees denken en naar een lezing van prof.dr. H. Brugmans over de 
noodzaak van Europees denken in de huidige tijd. De nadruk op de eigentijdse sa
menwerking krijgt verder gestalte door een gedachtenw isseling over mogelijke sa
menwerking op het gebied van het toerisme. Ondanks het sterke actuele stempel 
op de bij eenkomst, wordt deze post-Hanzearische ontmoeting niettemin door de 
gemeente gepresenteerd als voorbeeld van 'historische verbondenheid' . De actue-
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Ie verbondenheid komt duidelijk tot uiting op een internationale Hanzebeurs in 
de IJsselhal waar de voormalige Hanzesteden hun hedendaagse reputatie op het 
gebied van stedeschoon, industrie, ambacht, handel en toerisme aan het publiek 
presenteren.94 

In het weekend na de dagvaart vindt op zaterdag 30 augustus in de Grote Kerk 
de officiële herdenking plaats van 750 jaar Zwolle. Hier wordt het woord gevoerd 
door oud-Zwollenaar prof.dr. J.W. Schu!te Nordho!t. Deze Leidse historicus re
lativeert de vele klopjes op de eigen stedelijke schouder tijdens het jubileumfeest. 
Dat Zwolle van grote waarde is voor de aanwezigen komt eenvoudigweg omdat 
het hun stad is. Die verbondenheid maakt het de moeite waard om na te denken 
over toen en nu. Dat herdenken is volgens hem niets anders dan zich in het heden 
verbonden te voelen met de voorvaderen. Voorzichtig rept hij van een Zwols ka
rakter dat echter niet goed te duiden is . Wat de dragers van dit karakter gemeen 
hebben, en wat de verbindende lijnen zijn van het gezamenlijke verleden, blijft 
onduidelijk. Hoewel zijn herdenkingsrede de meest serieuze aanzet is tot een be
zinning op de vraag 'wie wij zijn geworden in al die eeuwen', komt het, evenals tij 
dens de overige evenementen dit jaar, niet tot een beantwoording van die vraag.95 

Revolt'18 

De organisatoren van het jubileumfeest zijn niettemin tevreden over de vele acti
viteiten. Toch wordt hier en daar ook kritiek geleverd. Op een nacht in juni 1980 
wordt een plastic schaalmodel van de Sassenpoort, dat ter gelegenheid van het ju
bileum bij een van de toegangswegen tot de stad is geplaatst, in brand gestoken. 
Een ander exemplaar wordt beklad met het opschrift 'Geldverspilling'. Een week 
eerder zijn ook vernielingen aangericht bij een door de Duitse partnerstad Lünen 
geschonken mijnwieL Uit een brief aan de Zw olse Courant blijkt dat de onbeken
de actiegroep Revolt'78 hiermee wil protesteren tegen de als verspilling be
schouwde jubileumfestiviteiten. In één adem worden zowel de uitgaven voor de 
door rellen omgeven inhuldiging van koningin Beatrix eerder dat jaar als de 'Mil
joenen voor Zwolle 750' als overbodige bestedingen aangemerkt. 'Besteedt al dat 
geld eens aan het werkelijke welzijn van de mensen.'96 

Kritiek op de als elitair voorgestelde festiviteiten weerklinkt later die maand ook 
tijdens een cabaretvoorstelling op het stedelijke MidzomernachtfestivaL Dat is 
aanleiding voor gemeenteraadslid H.J. Wortmann van de PSP/PPR-fractie om 
zich af te vragen hoeveel van het budget ten goede komt aan de autoriteiten en 
hoeveel aan de burgers. Wethouder H. Eskens werpt de kritiek van een 'feest voor 
de Hoge Pieten' verre van zich: 'De gelden van de Stichting Zwolle-750 zijn aan 
duizenden burgers ten goede gekomen.' Zijn uitlating dat de bevolking in al haar 
geledingen deelneemt aan de activiteiten kan moeilijk ontkend worden.97 De kri
tiek van de PSP/PPR-fractie vindt dan ook geen steun in de raad. 

Eind september doet de groep Revolt'78 opnieuw van zich spreken. In de trein 
Vlissingen-Zwolle wordt een bom in een kofferrek achter de stuurcabine tijdig 
door een conducteur ontdekt. De Zw olse Courant ontvangt vervolgens een brief 
van de groep met de boodschap: 'Acties lukken en acties mislukken. 750 jaar en de 
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verspilling gaat door en wij blijven ageren. Desondanks!' Tot verdere acties komt 
het echter niet.98 De incidenten verhinderen bovendien niet dat de jubileumfesti
viteiten als een succes worden beschouwd. Tijdens het slotfeest op 13 december 
spreekt de onlangs aangetreden burgemeester Loopstra in aanwezigheid van 7000 
bezoekers: 'Een leven zonder feesten is als een lange weg zonder pleisterplaatsen. 
Het jaar 1980 is voor Zwolle op de lange weg in de historie een pleisterplaats ge
bleken.'99 Wat het terugblikken vanaf die pleisterplaats heeft betekend, blijft de 
vraag. 

Terugkijkend constateren de medewerkers van de Stichting Zwolle 750: 'Heel het 
land heeft kunnen weten dat Zwolle feestvierde, de stad kreeg meer publiciteit dan 
ooit, ook buiten de grenzen. En als er dan een zuurpruim is die over de Hanze
vergadering spreekt alsof er alleen maar over het rijke verleden is gesproken, die 
vergeet de inleiding van professor Brugmans, puur op de toekomst gericht. En als 
er mensen zijn die zeggen: het heeft mij niet bereikt, sorry, maar die hebben het 
aan zichzelf te wijten.' 100 Daarmee bevestigt de organisatie dat publiciteit een be
langrijk element vormde, dat het verleden niet 'teveel' aandacht kreeg en dat de 
festiviteiten bovendien voor iedereen toegankelijk waren. 

In het eindverslag van de stichting wordt het jaar 1980 omschreven als een 'staal 
van burgerzin en betrokkenheid' waaruit 'lokale trots' is opgebloeid. 101 De erfenis 
van dit jubileum bestaat voorts uit de oprichting van de Stichting Zwolle Promo
tion die tot taak heeft 'een duurzaam vervolg te geven op het vestigen van de aan
dacht op de aantrekkelijkheden en mogelijkheden van Zwolle'. Het batig saldo 
van de Stichting Zwolle 750 wordt met instemming van de gemeenteraad verdeeld 
onder deze nieuwe stichting en de Stichting Evenementen Zwolle. Het is veelzeg
gend dat deze bestemming meer raakvlakken vertoont met promotie en feest dan 
met zorg voor het lokale verleden. 'Zwolle 750' was slechts in beperkte mate een 
historische aangelegenheid. 

Windesheim 600 jaar 

Later in de jaren tachtig bestaat er opnieuw aanleiding tot een soortgelijk evene
ment in een andere woonkern binnen de gemeente Zwolle. De plattelandskern 
Windesheim viert in 1987 het 600-jarig bestaan. Het ontstaan van het dorp is na
melijk nauw verweven met de stichting van het klooster in Windesheim in 1387. 102 

Reeds in 1983 vormt het aanstaande jubileum een punt van overleg voor de plaat
selijke Evenementenkommissie. Al spoedig komt vast te staan dat als gevolg van 
de toenemende belangstelling voor de Moderne Devotie- een beweging waarvan 
het voormalige klooster Windesheim een belangrijk centrum was- de jubileum
viering een meer dan plaatselijke aangelegenheid wordt waarvoor deskundigheid 
en menskracht van buitenaf nodig zijn. Het initiatief voor de herdenking komt te 
liggen bij de Windesheimse dorpsvereniging Plaatselijk Belang. In overleg met de 
gemeente wordt in het voorjaar van 1985 gekozen voor een twee-sporen-beleid 
inzake 'Windesheim 600' zoals de kwestie wordt aangeduid. Het eerste spoor be
treft activiteiten die door de Windesheimse gemeenschap worden ontwikkeld. 
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I let tweede spoor is gericht op de herdenking van de oprichting van het klooster 
van Windesheim 600 jaar eerder in een breder verband. De gemeente denkt daar
bij aan een kerkhistorisch symposium, een demografische reconstructie van de be
volking en aan archeologisch onderzoek. 103 

De raadscommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden laat zich in de
cember 1985 positief uit over de voorgenomen plannen. Wel maken twee raadsle
den bezwaar tegen de bemoeienis van de gemeente bij het organiseren van een 
kerkhistorisch symposium; zij achten dit geen taak van de overheid. Daarop be
nadrukt de burgemeester dat de gemeente zich niet inhoudelijk bemoeit met het 
symposium. Kritiek dat er te weinig aandacht en ondersteuning is voor de bevol
king wordt verworpen met het argument dat ook de bevolking iets aan het sym
posium heeft, doordat het op een speciale avond aan de bevolking wordt toege
licht. Bovendien worden ook het archeologisch en demografisch onderzoek van 
belang geacht voor de bevolking. 

Op 1 april1986 wordt de Stichting Windesheim 600 opgericht waarin zowel de 
Windesheimse als de Zwolse gemeenschap zijn vertegenwoordigd. Doel van deze 
stichting is te herdenken en te vieren dat zeshonderd jaar geleden het klooster is 
gesticht en het dorp Windesheim is ontstaan. Dit doel tracht men te bereiken 
'door een zo groot mogelijke belangstelling voor en deelname aan de herdenking 
en viering te verkrijgen'. 104 Het college van B&W stelt de gemeenteraad later dat 
jaar voor een subsidie van maximaalf 135.000,- te verstrekken aan de Stichting 
Windesheim 600 ten behoeve van de jubileumactiviteiten. Voor de lokale viering 
in het dorp is /35.000,- begroot; het overige bedrag is bestemd voor de zogeheten 
'Bovendorpse activiteiten' . Een deel daarvan wordt bovendien besteed aan een 
historische publicatie over de geschiedenis van klooster en dorp. Het voorstel 
wordt zonder discussie door de raad aanvaard. 105 

De eerste activiteiten in het jubileumjaar zijn gericht op de vergroting van de lo
kale historische kennis van de inwoners van Windesheim. Daartoe worden in ja
nuari en februari 1987 twee lezingen in het dorpshuis gehouden over de Moderne 
Devotie en over de resultaten van archeologisch onderzoek naar restanten van het 
klooster. In maart volgt nog een diapresentatie over het dagelijks leven in vroeger 
tijd. Na een concert in mei beginnen de echte festiviteiten op 10 juli met een ex
positie 'Windesheim in de IJsselvallei, beelden van een landschap' en een wijn
proefavond met middeleeuwse muziek. Ook de volgende dag wordt met een mid
deleeuws sausje overgoten. Toeschouwers kunnen die dag genieten van 
koningschieten met pij l en boog, een rondgang met een pony-huifkar en de ver
koop van originele Sallandse gerechten. Daarnaast is er een uitvoering van een in 
dialect gesproken middeleeuwse klucht en een middeleeuwse maaltijd, die een 
week later herhaald worden. Op alle zaterdagavonden tot eind augustus vindt bo
vendien een avondstonde plaats in het teken van de Moderne Devotie. 

De volgende dagen ontvouwt zich een feestprogramma dat nauwelijks raak
vlakken heeft met de historische aanleiding, en dat bestaat uit onder meer een 
kerkdienst, een koffieconcert, een dansavond, een gymnastiekuitvoering, een 
quiz, een klaverjastoernooi en een drive-in show. In september en oktober vinden 
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meer van dergelijke bijeenkomsten plaats in het kader van het jubileum: een pro
vinciale geitenkeuring, een cabaretvoorstelling, een taptoe en een concert van het 
Overijssels kamerkoor. 106 

Meer inhoudelijk toegespitst op de aanleiding van de festiviteiten is een fiets 
tocht eind augustus langs overblijfselen van gebouwen waarin de beweging van de 
Windesheimer congregatie in de vijftiende eeuw was gehuisvest. In september 
volgt bovendien een extra lezing over het archeologisch onderzoek naar de kloos
tergebouwen. Deze beide activiteiten lijken de opmaat voor twee historische ma
nifestaties in oktober. Allereerst worden op 2 oktober twee publicaties gepresen
teerd, waaronder een historische bundel. 107 In het gebouw van de Nederlands 
Hervormde kerk, het enige bewaard gebleven restant van het voormalige klooster, 
kan een tentoonstelling over het klooster en zijn betekenis worden bezichtigd. 
Daarnaast vindt een driedaags kerkhistorisch symposium in zowel Windesheim 
als Zwolle plaats over de doorwerking van de Moderne Devotie. De aandacht 
voor de Moderne Devotie krijgt voorts gestalte in de tentoonstelling 'Windes
heim, kapittel en klooster' in het POM en in een lezingenreeks en een publicatie 
van de Zwolse Historische Vereniging. 108 

Als afsluiting van de herdenkingen geldt de oecumenische kerkdienst in de Zwol
se Sint Michaëlskerk op 17 oktober 1987, precies 600 jaar na de stichting van het 
klooster van de Moderne Devoten in Windesheim. In de dienst, georganiseerd door 
het Podium van Kerken en de werkgroep Thomas a Kempis, worden de uitgangs
punten van de Moderne Devoten als hedendaagse inspiratiebron benut. Dat de dienst 
niet in Windesheim zelf plaatsvindt, houdt verband met gebrek aan zaalruimte al
daar, maar de gebruikte locatie is vooral tekenend voor het tweesporenbeleid bij deze 
herdenking. De inhoudelijke activiteit is grotendeels los komen te staan van het Win
desheimse dorpsfeest. Herdenken en vieren blijken lastig te combineren. 

3 De Tweede Wereldoorlog herdacht 

Op 14 april 1945 wordt Zwolle bevrijd door Canadese militairen. Drie weken la
ter is de Duitse bezetting van Nederland voorbij. Met de capitulatie van Japan in 
augustus 1945 komt de Tweede Wereldoorlog tot een einde. De herinnering aan 
deze jaren wordt in de hierop volgende periode door uiteenlopende personen op 
verschillende wijzen beleefd. In het openbaar krijgen de herinneringen aan deze 
bewogen periode gestalte in een voor Nederlandse begrippen ongekend groot 
aantal herdenkingen, monumenten, boeken, tentoonstellingen en straatnamen. 
Terecht steltJ.C.H. Blom: 'Als er één episode uit de geschiedenis van de collectie
ve Nederlandse herinnering is verankerd, dan is het wel "de oorlog".' 109 De col
lectieve herinnering aan deze episode krijgt bovendien op tal van plaatsen een 
lokale invulling, onder meer in de Zwolse manifestaties van de oorlogsherinnerin
gen die in deze paragraaf centraal staan. 11 0 

De eerste activiteit die als openbare herdenking kan worden aangemerkt 111 , vindt 
plaats op 5 mei 1945 als negentien door de Duitsers om het leven gebrachte Zwol-
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I ·naren - merendeels als illegale werkers aangeduide verzetsmensen- met eerbe
LOOn worden herbegraven op de gemeentelij ke begraafplaats de Kranenburg. Met 
deze druk bezochte herbegrafenis wordt de begraafplaats eenmalig benut als pu
blieke herinneringsplaats. In latere jaren worden hier op de Zwolse en Neder
landse bevrijdingsdagen weliswaar bloemen gelegd door nabestaanden en het 
voormalig verzet 112, maar dit heeft geen publiek karakter. 

Eind augustus verrijst op de Grote Markt een zogeheten Pax-monument, be
staand uit een rechthoekig wit blok. Dit vredesmonument wordt op de eerste na
oorlogse verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus ingewijd wanneer 
's ochtends namens de Zwolse bevolking een krans wordt gelegd uit respect voor 
degenen 'die hun leven lieten in den strijd voor de vrijheid.' Bij deze plechtigheid 
wordt zowel de Nederlandse vlag als die van de geallieerde naties Groot-Brittan
nië, de Verenigde Staten, Canada en de Sovjet-Unie gehesen, waarna de aanwezi
gen het Wilhelmus zingen. Enkele dagen later, op 5 september, vindt tijdens een be
zoek van prinses Juliana aan Zwolle een grote optocht plaats onder het motto 'Ne
derland herrijst' als 'voorstelling van een stuk geschiedenis'. De optocht bestaat uit 
vijf onderdelen: Nederland vóór de oorlog; oorlog en bezettingsjaren (met uit
beeldingen van onder meer het uitbreken van de oorlog, de slachtoffers van de con
centratiekampen in Nederland, het verzet, de inundaties en de voedseltrekkers in 
de hongerwinter); de bevrijding; Groot-Nederland herrijst en de eenheid onder 
Oranj e. Binnen het zwaar benadrukte thema van de herrij zenis gaat de aandacht 
met name uit naar Nederlands- Indië en het plaatselijke verenigingsleven 113 

In september 1945 wordt een specifieke herinnering aan de bezetting gemateria
liseerd door de onthulling van een zandstenen bank aan de PotgietersingeL Deze 
is voorzien van de gebeeldhouwde stadswapens van Hengelo, Zwolle en Ensche
de en de inscriptie 'Dank aan Zwolle voor hulp en gastvrijheid tijdens de donkere 
dagen van September 1944 tot April 1945. Hengelo, Enschede, Oldenzaal'. Met 
het aanbieden van deze bank tonen Twentenaren die exact een jaar daarvoor naar 
Zwolle waren gebracht om te werken aan een Duitse verdedigingslinie, hun dank 
voor de steun die ze destijds van Zwolse burgers ontvingen in de vorm van kleding 
en voedsel. 11 4 

Anders dan het Pax-monument wijst dit vroege gedenkteken niet op slacht
offers van de oorlog maar juist op de verdiensten van de Zwolse bevolking. Een 
groot deel van de inwoners kan zich met deze rol identificeren. Dat geldt in veel 
mindere mate voor de rol van de illegaliteit die centraal staat in een volgend her
denkingsinitiatief. Hierbij verzoekt de Zwolse afdeling van de Gemeenschap van 
O ud-Illegale Werkers (GOIW) in de herfst van 1945 om de Hareulostraat om te 
dopen in Beerninkstraat ter nagedachtenis aan deze 'algemeen bekende centrale fi
guur in de verzetsbeweging'. H.D.J. Beernink, die in deze straat woonde, had lei
ding gegeven aan de prominente Zwolse illegale groepering De Groene en was in 
februari 1945 doodgeschoten door de Duitsers. 11 5 Nadat het college van B&W laat 
weten geen bezwaar te hebben tegen het verzoek, spreekt ook de gemeenteraad in 
december 1945 z ijn steun uit voor dit eerbetoon. Een van de raadsleden doet daar
bij de suggestie om meer straten te vernoemen naar om het leven gekomen ver
zetslieden maar het blijkt de bedoeling van de GOIW om alle Zwolse verzetslie-
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den in de naam Beernink te eren. Een ander raadslid merkt op: 'Wanneer de ge
meente meerdere straten naar illegale werkers gaat noemen, zullen zeer zeker na
men vergeten worden.' Daarop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen en blijft de eenheid bcwaard. 116 

Elders in de Zwolse samenleving wordt eveneens gestalte gegeven aan de herin
nering. Zo wordt op 24 november 1945 een gedenksteen aangebracht in het Chris
telijk Lyceum ter nagedachtenis van negen oud-leerlingen die de oorlog niet heb
ben overleefd. De hervormde kweekschool plaatst in de hal een gedenksteen voor 
de op 16 januari 1945 in Ravensbrück omgekomen oud-leerlinge E. Wiersma. Op 
7 december 1946 wordt in de Koningin Emmaschool een gedenkplaat onthuld ter 
nagedachtenis aan de in maart 1945 in Wierden gefusilleerde illegale werker en on
derwijzer A.C. Huiberts met de inscriptie 'Hij gaf zijn leven voor zijn overtui
ging'.117 Ook andere instellingen herdenken omgekomen personeelsleden. De 
onthulling van een beeldhouwwerk van W. van Kuilenburg in de hal van het post
kantoor wordt in januari 1948 door PTT-hoofddirecteur J.J. Klaasesz aangegre
pen om het hedendaagse pessimisme over de politieke en economische omstan
digheden af te keuren. Dit dient vervangen te worden door het optimisme, dat in 
de harten van de vrijheidsstrijders heeft gelecfd. 118 Deze vereenvoudiging maakt 
de oorlogserfenis alom inpasbaar. Datzelfde jaar wordt een gedenkteken in het 
politiebureau onthuld als dank voor de inzet van twee gefusilleerde functionaris
sen. Van de betrokkenheid van het korps bij minder roemrijke activiteiten, ver
richt in opdracht van de bezetter, wordt bij die gelegenheid niet gerept. 119 Dat 
geldt ook voor de Nederlandse Spoorwegen, die op het Zwolse station een ge
denkplaat aanbrengen voor de omgekomen medewerkers. 120 

Van lokaal naar nationaal 

14 april1946 is Zwolle een jaar bevrijd. Overeenkomstig richtlijnen van de rege
ring wordt grote soberheid betracht bij de viering van dergelijke gedenkdagen. 
Omdat 14 april dat jaar op een zondag valt, wordt de herdenking uit respect voor 
deze christelijke rustdag bovendien een dag vervroegd. Klokgebeier kondigt za
terdag om 12 uur het herdenkingsmoment aan, waarna 's middags een concert in 
de Grote Kerk plaatsvindt. 's Avonds geven muziekkorpsen uitvoeringen in ver
schillende wijken. Tijdens een officiële herdenking van de gevallen illegale wer
kers op deze dag, georganiseerd door het voormalig verzet, ligt de nadruk in de 
toespraken op het belang van eenheid. Onder het motto 'Moge hun offer niet te
vergeefs zijn geweest' wordt het accent op heden en toekomst gclegd. 121 De plech
tigheid vindt plaats in het Ter Pelkwijkpark. Sinds enkele maanden bevindt zich 
hier het voorlopig monument voor de Zwolse oorlogsslachtoffers, dat- mogelijk 
vanwege de drukte op de Grote Markt- is vcrplaatst naar dit plantsoen. 122 Voor 
de uitvoering van dit 'algemene' oorlogsmonument bestaat weinig waardering. 
Schamper schrijft de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant over het 
noodmonument 'dat uit een paar vierkante blokken bestaat en slechts de aandacht 
trekt, omdat het toch eigenlijk een ontsiering van het stadsbeeld is.' 123 Het mmm
ment voldoet bovendien niet geheel aan de Zwolse herdenkingsbehoefte. Inmid-
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delsis ook een voorlopig bakstenen monument geplaatst op de Meppeler(straat)
weg, waar kort voor de bevrijding, op 31 maart 1945, vijf illegale werkers door de 
Duitsers gefusilleerd zijn. 

Ook tijdens de kerkdiensten op zondag 14 april1946 wordt aandacht geschon
ken aan de bevrijding. 's Avonds worden in de gereformeerde Zuiderkerk de ge
vallen Zwolse verzetstrijders opnieuw herdacht. Eén van de sprekers, de her
vormde predikant ds. P.H.Th.Stevens, plaatst degenen die hun leven gaven voor 
de gerechtigheid nadrukkelijk tegenover hun overige landgenoten. 'Er is niet ge
noeg gestreden, het Nederlandsche volk beeft niet tot bloedens toe gestreden te
gen bet onrecht. Er was zoo weinig hulp en zooveellafheid' .124 Hoewel het ge
bruikelijk is het verzet op een voetstuk te plaatsen, is een zo expliciet verwijt aan 
de overige burgers een uitzonderlijk geluid in herdenkingsredes. 

Begin mei wordt de landelijke bevrijding herdacht. Omdat 5 mei eveneens op een 
zondag valt, zijn de activiteiten een dag vervroegd. Daaraan voorafgaand houden 
de GOIW en de Vereniging van Ex-politieke gevangenen op vrijdag 3 mei, zoals 
ook elders in Nederland, een stille omgang van de Thorbeckegracht naar het Ter 
Pelkwijkpark. Om acht uur nemen duizenden aanwezigen twee minuten stilte in 
acht waarna kransen worden gelegd bij het voorlopig monument. Daarna volgt 
onder grote belangstelling een dankdienst in de Grote Kerk met een katholieke, 
een hervormde en een gereformeerde voorganger. Op zaterdag 4 mei worden de 
gevallenen in heel Nederland herdacht met één minuut stilte om 11 uur 's och
tends, zo ook op scholen in Zwolle. 's Middags wordt de bevrijding gevierd op 
grootsere wijze dan in april met een stertocht door Zwolse muziekkorpsen en een 
grote sportdemonstratie. 's Avonds is er een orgelconcert, een volkszangdemon
su·atie, een bevrijdingsbal en vuurwerk. 125 

De Provinciale Overijsselsche en Zw olsche Courant blikt in haar verslag terug 
op de bevrijding als een periode van eenheid en eensgezindheid. Die eenheid dient 
bewaard te blijven, al liggen bedreigingen weer op de loer: 'Eén wanklank stoor
de die eenheid en die stilte als een vloek: het schreeuwende verkiezingsbord van de 
A.R., dat enkele uren voor deze intiem-heilige samenkomst was opgetimmerd, in 
den tuin van de kerk- had dat ni et één dag kunnen wachten?' 126 

De belangstelling voor de herdenking van 14 april neemt spoedig af. In 1947 
vindt de herdenkingsdienst ter gelegenheid van Zwolle's bevrijding plaats in een 
slechts gedeeltelijk gevulde Zuiderkerk. Een van de sprekers wijst er op 'dat wij al 
te gauw geneigd zijn achteloos voorbij te gaan aan de graven van hen, die voor 
onze vrijheid vielen.' 127 PvdA-raadslid en oud-verzetsman dr. J.C.P. Eeftinck 
Schattenkerk is teleurgesteld dat er door de gemeente niet gevlagd wordt. Hij stelt 
B&W voor 'op 14 April tot in lengte van dagen te vlaggen, zoodat op die wij ze de 
inwoners ieder jaar opnieuw aan de bevrijding herinnerd zullen worden en zij hun 
kinderen kunnen vertellen wat er op dien datum gebeurd is.' BurgemeesterStrick 
van Linschoten verwijst daarop naar het regeringsstreven om de herdenkingen op 
5 mei te centraliseren, maar heeft bovendien bezwaar tegen de term 'tot in lengte 
van dagen'. 'Op den duur zal het slijten' luidt zijn verweer. 128 

Op 3 mei 1947- dit jaar valt 4 mei op een zondag- wordt 's avonds wederom 
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l:en stille tocht gehouden, ditmaal vanaf het Huis van Bewaring op de Spinhuiswal 
naar het eenvoudige monument voor de gevallenen in het Ter Pelkwijkpark. Daar 
worden kransen gelegd door de Overijsselse commissaris der Koningin, de burge
meesters van Zwolle en Zwollerkcrspel, de GOIW en vereniging van Ex-politie
kc gevangenen, door de Algemene Nederlandse Vrouwenbcweging en door de 
CPN. In de pers wordt opnieuw de nadruk gelegd op de eenheid door te be
schrijven hoc de aanwezigen terugdenken aan 'die tijd, toen ons land één was als 
nooit tevoren [ .. ] Toen de dappersten onzer streden voor een ideaal, dat ons aller 
ideaal was; gezamenlijk en vereend.' 129 

Op maandag 5 mei trekken 's ochtends enkele muziekkorpsen door de stad en 
vinden in verschillende wijken kinderfeesten plaats. 's Middags kan men ringste
ken of kijken naar een gekostumeerde voetbalwedstrijd. 's Avonds is er een groot 
defilé, deels in verenigingsverband, en worden een concert en een bal gehouden. 
De burgemeester signaleert in zijn toespraak een opperbeste fceststemming, al is 
het enthousiasme niet zo groot als in 1945. Hij begrijpt dat sommigen liever de 
Zwolse bevrijdingsdag officieel willen vieren, maar beroept zich wederom op de 
regering die eenheid in het bcvrijdingsfeest wil. Maar er is hoe dan ook slechts één 
manier om de bevrijders te bedanken: 'Samen de schouders onder de opbouw zet
ten, zonder uitzondering'. Zo wordt de herdenking ingezet in het kader van de 
wederopbouw. 130 

Het regeringsstandpunt wordt in 1948 volledig verwezenlijkt; van een lokale 
herdenking op 14 april is geen sprake meer. Voor de stille omgang en de bijeen
komst in het Ter Pelkwijkpark op 4 mei 1948 bestaat daarentegen grote belang
stelling. Wel is er aanleiding tot ergernis, omdat auto's en fietsers doorrijden en 
kinderen blijven spelen 'alsof het niet zó moest wezen, dat geheel Nederland die 
twee minuten een behoorde te zijn.' Geïrriteerd vraagt de pers zich af hoe 'vol
gende geslachten van ons volk doordrongen zullen zijn en blijven van het ware 
vrijheidsbesef, wanneer nu reeds verzuimd wordt, de jeugd en de opgroeiende 
mensen ervan te doordringen hoe wij die vrijheid hebben bevochten en herkre
gen.'131 

Monumenten 

Behalve door ceremonies wordt de oorlog in deze jaren ook in herinnering ge
bracht door monumenten en gedenkstenen. Op 13 oktober 1948 wordt in Ber
kum, gemeente Zwollerkerspel, een eenvoudig monument met de tekst 'Den va
derlant ghetrouwe' onthuld ter nagedachtenis van zeven mannen die daar precies 
vier jaar eerder door de Duitsers gefusilleerd zijn als represaille voor een sabota
gedaad van het verzet. De eerste plannen voor dit monument, waarvan het initia
tief bij de plaatselijke Oranjecommissie ligt, dateren van 1945. 132 Uiteindelijk 
wordt pas in juni 1948 toestemming verleend door de minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen voor oprichting van het monument voor de gefusil
leerden.133 

In de Zwolse synagoge wordt in augustus 1949 een gedenksteen onthuld door 
de waarnemend opperrabbijn van Overijssel, S.A. Rodrigues Pereira. Aanleiding 
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H et in 1950 onthulde 
oorlogsmonument in het Ter 
Pelkw ijkpark, omgeven door 
een bolwerk, draagt een 
bronzen beeld van Titus Lee
ser (co llectie auteur). 

is deingebruikname van de synagoge vijftig jaar daarvoor, maar het accent ligt on
vermijdelijk op de slachtoffers van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoor
log. In de gedenksteen staat gebeiteld: 'op deze plek, eens kern van zeven honderd 
zielen, I herinneren we ons met smart, die om hun jood-zijn vielen. I waar vinden 
zij thans troost, wie 't leven werd gelaten? I in het wonder: israel een staat onder 
de staten'. Ook hier wordt het eigen verleden nadrukkelijk gekoppeld aan de ac
tualiteit, bestaand uit een nieuw vaderland. De rabbijn spreekt de hoop uit 'dat 
deze steen ook een taal moge spreken buiten de Joodse kringen; dat hij erop moge 
wijzen wat er gebeurt als de rassenwaan de boventoon gaat voeren.' 134 

Op 4 mei 1950 leidt de stille omgang opnieuw naar het Ter Pelkwijkpark. Even 
voor acht uur komt de stoet bij het monument en houdt het gebeier van de kerk
klokken op. 'Voor twee minuten, bedaarde het stadsrumoer, twee minuten lang 
voelde men zich één.' Daarna wordt het Wilhelmus gezongen en worden er kran
sen bij het monument gelegd. 135 De volgende dag, op nationale bevrijdingsdag, 
wordt hier het oorlogsmonument voor Zwolle en Zwolierkerspel onthuld. Reeds 
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kort na de bevrijding is een 'Comité voor de oprichting van een gedenkteeken 
voor de gevallenen 1940-1945' opgericht, waarin vcrschillende groepcringen uit 
de voormalige illegaliteit samcnwerkcn.m Vcrtegenwoordigers van de joodse ge
meenschap, voormalige krijgsgevangenen of slachtoffers van de Arbeitseinsatz 
ï.ijn niet opgenomen. Wel is uit praktische overwegingen de directeur Gemeente
werken opgenomen in het comité. Nadat het monumentencomité enkele beeld
houwers heeft benaderd, blijkt de keuze in mei 1946 te zijn gevallen op beeldhou
wer Titus Leeser en architect ir. J.H. Alberda. Hun gedachten gaan uit naar een 
knielende figuur op een voetstuk in het Ter Pelkwijkpark. 137 Aanvankelijk wil 
Leeser een beeld maken van een geknevelde die zich probeert op te richten. 'Een 
arm houdt hij langs zijn lichaam, de andere is omhoog geheven. In zijn hand 
draagt hij een toorts. Het symboliseert den strijd, niet enkel van den militair, ook 
van den gevallen burger voor de vrijheid. Het lichaam toont spanning en spier
kracht, het omhooggeheven hoofd toont het trotsche verzet.' 138 Van dit idee 
wordt echter afgestapt omdat de ruimtelijke verhoudingen van het beeld niet goed 
tot hun recht komen. 

In het uiteindelijke ontwerp probeert Leeseruitdrukking te geven aan 'de wel
bewuste houding van een mens die welleed ondervonden heeft om zich op te rich
ten en door het blikken in de toekomst weer levensmoed heeft.' Het twee meter 
hoge beeld is dat van een man die zich op wil richten en uitziet naar de toekomst, 
'het moment dat het vcrzet tot de eindoverwinning komt.' 139 Om de wil tot her
rijzen te accentueren, ziet hij af van de aanvankelijke opzet om de handen geboeid 
op de rug bijeen te brengen, waarmee het accent meer op de knechting zou liggen. 
Rond het voetstuk komt een lage muur die als bolwerk weerstand moet suggere
ren.140 Het monument voor de Zwolse gevallenen wordt zo een monument dat 
vooral verzet uitdrukt. De hoop die uit het beeld spreekt is beloond door de be
vrijding; hierdoor is het offer van de gevallenen niet tevergeefs. 

In het najaar van 1946 wordt geld ingezameld voor het monument. Het beno
digde bedrag van enkele tienduizenden guldens zorgt bij diverse inwoners voor 
gefronste wenkbrauwen. 141 In januari 1947 verleent de gemeenteraad toestem
ming om de grond in het Ter Pelkwijkpark ter beschikking te stellen aan het co
mité.142 Later dat jaar wordt nogmaals gecollecteerd, zodat in september inmid
dels /25.000,- van de begrote /30.000,- binnen is. De gemeente gaat er op dat 
moment van uit dat met de verwezenlijking van dit monument de oorlogsherin
nering voldoende gematerialiseerd zal zijn. De minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen wordt in november 1947 bericht dat er geen behoefte bestaat 
aan andere monumenten. Een maand later verleent de minister de vereiste goed
keuring voor het gedenkteken. 143 Pas na de zomer van 1948 wordt een begin ge
maakt met de uitvoering. Een jaar later is het bouwwerk van het monument in
clusief de vier meter hoge zuil gereed. Het wachten is nu op het bronzen beeld. 

Na de onthulling van het monument op 5 mei 1950 door de elfjarige Riny Beer
nink, dochter van de omgekomen verzetsleider, draagt de voorzitter van het plaat
selijk monumentencomité F. van Westen het monument over aan de gemeente. Hij 
maakt duidelijk dat dit monument op de eerste plaats wil oproepen tot het geden
ken van de offers die de vrijheid heeft gekost. Daarop sluit de in het monument ge-
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beitelde tekst aan: 'In de jaren '40-'45 sneuvelden vier militairen in de strijd van 10-
15 Mei 1940. Werden 35 burgers, waarvan de jongste 17 jaar, gefusilleerd. Kwamen 
653 mannen, vrouwen en kinderen om in concentratiekampen. Verloren 34 burgers 
het leven door bombardementen en beschietingen. Allen waren inwoners van Zwol
le en Zwollerkerspel.' Het comité heeft besloten om geen namen te vermelden. 144 

Van Westen verwijst naar het beeld van Nederland dat Potgieter eens schetste: 
een land dat als tempel voor de vrijheid dient en verdrukten een wijkplaats biedt. 
Die voorstelling is zwaar gehavend. Die schande dient herdacht te worden, in
dachtig de woorden van Victor van Vriesland die op het monument zijn aange
bracht: 'Gedenkt het leed, maar niet om stil te staan. Gedenkt de schande, maar 
om voort te gaan.' Het comité hoopt dat dit monument ook bij volgende genera
ties de herinnering aan verzet en vrijheid levend houdt. 145 BurgemeesterStrick van 
Linschoten geeft op zijn beurt aan dat er in donkere dagen kracht geput kan wor
den uit de bronzen gestalte die 'de dag ziet naderen, waarnaar wij allen hunkeren: 
de dag dat er één werkelijke gemeenschap van volkeren zal zijn.' 146 Dit verlangen 
naar eenheid, hier tot over de landsgrenzen geprojecteerd, belichaamt in het Kou
de Oorlogsklimaat een allesbehalve realistische droom. 

Vaste patronen 

Het stramien voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog, inclusief de viering 
van bevrijdingsdag, ligt inmiddels in grote lijnen vast. Op 4 mei is er een sti ll e om
gang naar het monument in het Ter Pelkwijkpark, waarvoor de belangstelling taant 
in de jaren vijftig. Op 5 mei volgen festiviteiten als volksdansdemonstra ties, een wie
lerwedstrijd, een optocht en muziekuitvoeringen, gecoördineerd door de Centra
le Commissie voor het vieren van nationale gedenkdagen te Zwolle. Aan de her
denking van de bevrijding van Zwolle zelf op 14 april wordt slechts gestalte gege
ven door klokgebeier of enige aandacht in de pers die teleurgesteld concludeert' dat 
alles al te vlug en al te veel is vergeten.' 147 

In 1954 en 1955 weerklinkt in de Zwolse gemeenteraad de wens om de bevrij
ding op 14 april te vieren, waaraan in 1955 - bij wijze van uitzondering -gehoor 
wordt gegeven. Ter gelegenheid van het bevrijdingsjubileum lezen herauten op 
verschillende plaatsen in de stad een proclamatie voor. De offers en het leed wor
den herdacht, aangevuld met een oproep tot bezinning op 'uw hoogste goederen: 
geloof en vrijheid'. Voorafgaand aan een defilé door de binnenstad van scholen, 
sportverenigingen en muziekkorpsen houdt de burgemeester een toespraak waar
in hij constateert dat de vrijheid niet geheel verworven is nu er angst bestaat voor 
een nieuwe oorlog. 148 Expliciet wordt de Koude Oorlog nu in verband gebracht 
met de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. 

De viering van het lustrum in 1960 vindt niettemin op 5 mei plaats. Dat is ver
moedelijk het gevolg van een in 1957 genomen besluit van het gemeentebestuur 
om- in navolging van het beleid voor rijksscholen- de leerlingen van openbare 
scholen vrij te geven op deze dag. Het programma voor de vijfde mei is dit jaar 
uitgebreider dan andere jaren. Naast muzikale en sportieve evenementen is er een 
feestelijke optocht waarin de vrijheid wordt verbeeld. 
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Vanaf 1961-1962 is de dodenherdenking bedoeld voor 'allen- burger zowel als 
militair-, die sinds 10 mei 1940, waar of wanneer ook ter wereld, in het belang van 
het Koninkrijk zijn gevallen', dus ook voor de naoorlogse slachtoffers van de 
strijd in Indonesië en Korca. 149 Dit veroorzaakt echter geen verandering in aard of 
wijze van de Zwolse herdenking. Nieuw is wel dat er tijdens de stille omgang in 
1961 enkele schoolklassen meelopen. Blijkbaar wordt de behoefte gevoeld de 
jeugd nadrukkelijker te betrekken bij de herdenking. 

Een voorzichtig toenemende belangstelling voor de oorlog in de jaren zestig 
blijkt uit de plaatsing van een nieuw monument aan de Meppelerstraatweg in de
cember 1963. Een sober plateau in sierbeton met een kruis en vijf afgeknotte zui
len- ter herinnering aan de vijf mannen die daar hun leven lieten plus het op
schrift 'Gefusilleerd 31 maart 1945' met daaronder de namen, vervangt het oude 
monument dat nogal te lijden heeft gehad onder vernielzuchtige jcugd.150 Niet ie
dereen is even begaan met oorlogslachtoffers en hun nagedachtenis. 

De interesse voor de stille omgang in 1964 lijkt groter dan in voorgaande jaren. 
Dat is deels wellicht het gevolg van de publieke belangstelling voor het lot van de 
tijdens de oorlog in Zwolle omgekomen Tsjechoslowaakse piloot Otto Smik. 
Rond maart 1964 heeft de plaatselijke pers de aandacht gericht op een in novem
ber 1944langs de spoorlijn Zwolle-Kampen neergestorte Spitfire van de Royal Air 
Force. De vraag rijst of moet worden overgegaan tot berging van het vliegtuig, dat 
door de kracht van de inslag geheel onder de grond is geraakt. Het pleidooi van 
PSP-raadslid G. van der Brug voor berging wordt door het college in eerste in
stantie verworpen omdat betwijfeld wordt of een dergelijke onderneming moge
lijk en zinvol is. 151 

Van der Brug betreurt die opstelling vanwege de 'bij de bevolking nog sterk le
vende wil tot nagedachtenis en waardig eerbewijs aan de gevallenen voor de vrij
heid'. De berging is weliswaar kostbaar maar niet onmogelijk. Het raadslid neemt 
geen genoegen met de suggestie van burgemeester J.A.F. Roeien om alleen een ge
denkteken te plaatsen op de plaats waar de vlieger is neergestort. Het college toont 
echter weinig bereidheid om deze kostbare oorlogsgeschiedenis aan te pakken, te
meer daar zij aanvankelijk weinig geloof hecht aan het vermoeden dat Smik mo
gelijk verwisseld is met de diezelfde dag neergestorte Belgische vlieger Henri Tay
mans.152 Dat de kwestie sterker leeft dan het college meent, blijkt als op de dag van 
de dodenherdenking in 1964 bloemen worden gelegd op Smiks vcrmeende graf 
aan de Rieteweg door leerlingen van de Elbcrtsschool, die besloten heeft het graf 
te verzorgen. 153 Uiteindelijk besluit de gemeenteraad in maart 1965 met overgrote 
meerderheid alsnog tot berging, maar pas nadat duidelijk is geworden dat de kos
ten gedekt worden door het ministerie van Financiën. Vervolgens blijkt inderdaad 
sprake te zijn van een persoonsverwisseling. 

Ter voorbereiding van de herdenking van de bevrijding in 1965 wordt in septem
ber 1964 de stichting Tentoonstelling V3 opgericht. De bestuursleden zijn groten
deels afkomstig uit het voormalig verzet in onder meer Zwolle en staan onder lei
ding van de Zwolse wethouder L. Witvliet van culturele zaken. De tentoonstelling 
V3 (verdrukking, verzet, vrijheid) vindt plaats in de vroegere Bethlehemkerk en 
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heeft een regionaal karakter. Doelstelling is niet alleen om de herinnering aan de 
bezetting bij ouderen levendig te houden maar vooral om de jeugd te tonen 'wel
ke gevolgen deze oorlog voor ons land heeft gehad en hoe het volk zich in "het 
verzet" in al zijn schakeringen te weer heeft gesteld tot behoud van het democra
tisch staatsbestel'. 

Een verzoek aan de gemeente Zwolle voor financiële garantstelling wordt door 
het college ondersteund met de motivatie 'dat het voor onze gemeente van uiter
mate groot belang is opnieuw gedurende een bepaalde periode in het centrum der 
belangstelling te staan. Wij achten bovendien het streven van het bestuur dezer 
stichting om juist de jeugd aan te trekken en een visie op de oorlogstijd te geven, 
bijzonder aantrekkelijk'. 154 Opmerkelijk genoeg wordt in deze argumentatie de 
promotie van de stad geplaatst vóór de inhoud van de tentoonstelling. Het speci
fieke belang van die inhoud voor de jeugd wordt in het geheel niet toegelicht. De 
raad gaat er niettemin zonder problemen mee akkoord. 

De opening vande-naar zal blijken goedbezochte-tentoonstelling op 14 april 
1965 accentueert op subtiele wijze de dag van Zwolle's bevrijding. In zijn toe
spraak constateert dr. L. de Jong, directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogs
documentatie, 'de laatste tijd een verheugende en waarachtige belangstelling voor 
de oorlogsjaren. Men dient het verleden te herdenken om besef te krijgen van de 
geestelijke betekenis van de strijd die is geleverd.' Een tentoonstelling als V3 kan 
een appèl vormen tot Nederlandse werkzaamheid en waakzaamheid 'in trouw aan 
de idealen die de besten van ons met hun bloed en leven hebben bezegeld. ' De oor
log, of althans het verzet, belichaamt waarden die ook in de huidige samenleving 
en zelfs ver daarbuiten een belangrijke rol dienen te spelen. Niet voor niets merkt 
De Jong in zijn rede op dat de vier vrijheden die de Amerikaanse president Roo
sevelt formuleerde in grote delen van de wereld nog niet gerealiseerd zijn. 155 

Op de avond van de dodenherdenking wordt in stadsschouwburg Odeon een 
toneelstuk opgevoerd over de jodenvervolging, een onderwerp dat na het Eich
mannproces in Jeruzalem (1961-1963) en De Jongs televisieprogramma De Bezet
ting (1960-1965) sterker in de belangstelling is komen te staan. 156 Voorafgaand 
spreekt burgemeester Roelen ten overstaan van 200 aanwezigen - volgens de 
plaatselijke pers een beschamend laag aantal- over de noodzaak van het herden
ken. Hij koppelt dit enerzijds aan eerbied en dankbaarheid, anderzijds aan de ver
wachting 'dat wij en zij die na ons komen waakzaam zullen blijven tegen de in
vloeden van tegen de democratische vrijheden gerichte, verkeerde elementen, 
waar ook ter wereld.' 157 Herdenken heeft in die optiek nadrukkelijk een actuele en 
internationale implicatie. Daarvan is op bevrijdingsdag 1965 weinig te merken. 
Het programma, onder meer bestaand uit poppenkastvoorstellingen, een optocht 
waarin de naoorlogse welvaart wordt uitgebeeld en een polonaise, doet de ver
slaggever van de - op dit gebied steeds kritische - Provinciale Overijsselsche en 
Zwolsche Courant bepaald niet denken aan de bevrijding. 'Voor de ouderen on
derscheidde dit feest zich in niets van een normale koninginnedag. Voor de jonge
ren was er zonder meer "iets te doen" in de stad.' Of zijn kritiek op de kwaliteit 
van de bevrijdingsoptocht en de daarin getoonde ' ijdelheid van enkele bedrijven' 
door velen wordt gedeeld, blijft de vraag. 158 
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Dissidente geluiden 

In 1967 ontstaat beroering rond de herdenking van de oorlog. Omdat 4 mei op he
melvaartsdag valt, wordt de officiële dodenherdenking dit jaar een dag vervroegd. 
Enkele honderden mensen lopen ditmaal op 3 mei de stille tocht naar het Ter Pelk
wijkpark. De verschuiving schiet echter in het verkeerde keelgat van raadslid Van 
der Brug die geen reden ziet voor een dergelijke wijziging. Hij doet daarom een op
roep om niet te laten sollen met deze dag van stil gedenken, met een uitnodiging om 
op de avond van de vierde mei om acht uur de gevallenen te gedenken. Zodoende 
trekt een dag later opnieuw een stille tocht van ongeveer tachtig mensen langs het 
monument. 159 Kritiek op het schuiven met data wordt ook elders in Nederland ver
woord, met name door personen afkomstig uit het voormalig verzet. Als gevolg hier
van neemt minister-president P.] .S. de Jong eind 1967 het besluit dat er voortaan niet 
meer geschoven wordt met dodenherdenking en bevrijdingsdag. 160 

Het monument in het Ter Pelkwijkpark wordt in 1968 voor het eerst aangegre
pen voor de herdenking van een feit dat niet direct in verband staat met de Twee
de Wereldoorlog. De woede over de bezetting van Tsjechoslowakije door de lan
den van het Warschaupact in de nacht van 20 op 21 augustus 1968- waarmee het 
einde wordt ingeluid van het hervormingsgezinde communisme van Dubeek -
leidt tot tal van protesten in Nederland. In Zwolle wordt op 26 augustus een de
monstratieve tocht gehouden door bijna tweeduizend middelbare scholieren. De 
tocht door de binnenstad, waarin leuzen als 'Viva Dubcek' en 'Russen go home' 
weerklinken, eindigt bij het monument in het Ter Pelkwijkpark waar twee minu
ten stilte in acht worden genomen. 161 De gewelddadige aantasting van de vrijheid 
van een kleine, in naam onafhankelijke natie door een totalitaire bezetter maakte 
de associatie met de in het monument gesymboliseerde Tweede Wereldoorlog 
voor de hand liggend. Het ritueel van twee minuten stilte op deze plaats wordt 
zonder problemen ingezet ten behoeve van een actuele politieke kwestie. 

25 jaar bevrijd 

Reeds in de zomer van 1969 worden voorbereidingen getroffen voor het vijfde be
vrijdingslustrum. Opnieuw wordt 14 april geaccentueerd in een jubileumjaar, aan
gezien koningin Juliana in april1970 de herdenkingen in Overijssel zal bijwonen. 
Een plaatselijk comité met vertegenwoordigers van het voormalig verzet- die ge
woonlijk de plechtigheden op 4 mei organiseren- neemt de organisatie ter hand. 
Het herdenkingsprogramma begint op maandagmiddag 13 april met een discussie 
in de Buitensociëteit tussen oud-verzetsstrijders en jongeren. Op 14 april houdt 
het voormalig verzet een reünie met een officiële ontvangst door B&W. Vervol
gens wordt bij het monument in het Ter Pelkwijkpark één minuut stilte in acht ge
nomen. 

In de Grote Kerk vindt rond de middag een provinciale herdenkingsdienst 
plaats in aanwezigheid van de koningin. In een welkomstwoord relativeert de 
commissaris van de Koningin de bekende opvattingen over eensgezindheid. 'Dat 
de eenheid die ons in de bezettingsjaren allen tesamenbond, weer verloren is ge-
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gaan in de verdeeldheid die ons en ons volkskarakter kenmerkt, is wellicht te be
treuren, maar laten wij anderzijds de hoge waarde beseffen van de vrijheid het 
thans weer oneens met elkaar te kunnen en mogen zijn!' Ds. J.J. Buskes koppelt 
vervolgens de herdenking van de bevrijding aan het nog altijd bestaande gebrek 
aan vrijheid in vele landen onder de titel: 'Wij zijn niet vrij, als niet allen vrij zijn'. 
Herinnerend aan de verzetsmensen die hun leven hebben gegeven, spreekt hij van 
een verzet voor het vaderland 'maar in veel dieper zin terwi lle van de mens en de 
menselijkheid.' Het gedenken dient daarom volgens hem geen fixatie op het ver
leden in te houden maar juist een hedendaagse bezinning op deze waarden ten be
hoeve van de toekomst. 162 

De viering wordt dit jaar opgeluisterd met de komst van Leo Major, de eerste 
Canadees die Zwolle binnentrok in april1945. 's Avonds legt hij bij wijze van his
torica/ re-enacting onder grote belangstelling opnieuw de route af die hij in 1945 
heeft gevolgd. Hij wordt door duizenden mensen opgewacht bij het stadhuis. In 
een korte toespraak maakt burgemeester Drijber duidelijk dat, ondanks de rol van 
het binnenlands verzet, de vrijheid in de eerste plaats te danken is aan de gealli eer
den. Daarmee komt de rol van de buitenlandse strijdkrachten weer nadrukkelijk 
voor het voetlicht in Zwolle. 

Op 4 mei 1970 vindt de traditionele dodenherdenking plaats. De Commissie 
Nationale Herdenking doet dit jaar een speciaal beroep op jongeren om deel te ne
men aan de herdenkingen. Volgens richtlijnen die ook aan de Zwolse burgemees
ter zijn toegezonden, wordt het raadzaam geacht dat de herdenking 'zoveel mo
gelijk tevens een bezinning inhoudt op heden en toekomst van ons land en 
volk.'163 Hoewel dit streven geen invloed heeft op de inhoud van het officiële 
Zwolse programma verandert het wel iets aan de samenstelling van de deelnemers 
aan de stille tocht, waarvan de omvang 'zeker het dubbele van voorgaande jaren' 
is. De kransen die namens verschillende scholen bij het monument worden gelegd, 
markeren het feit dat de jeugd via onderwijsinstellingen bij de herdenking wordt 
betrokken. 164 

Actualisering 

Daarnaast wordt initiatief ontplooid door het plaatselijke jeugdwerk dat geïnspi
reerd is door de rede van ds. Buskes en door de idealen van het nog vrij onbeken
de Amnesty International. Dit leidt ertoe dat na de herdenkingsdienst op 4 mei 
buiten de Grote Kerk jongeren sandwichborden dragen met de tekst: 'Dank voor 
de vrijheid, inderdaad, maar laten we niet vergeten dat er nog tienduizenden zijn 
die naar die vrijheid snakken.' 165 De actie is op touw gezet door een hervormd pre
dikant en een jeugdleider in samenwerking met onder meer middelbare scholie
ren, de Hervormde Jeugdraad, de groep Geweldloze Weerbaarheid, de Werk
groep Jeugd van de Gemeenschap van Kerken in Zwolle, de Wijkcommissie van 
de Aa-landen en V-70, een organisatie die een eigen invulling wil geven aan het be
vrijdingslustrum.166 

Deze organisaties ontplooien ook op 5 mei alternatieve activiteiten. In enkele 
stands wordt gewezen op de betrekkelijkheid van vrijheid nu er nog zoveel on-
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vrijheid is en wordt informatie gegeven over de rechten van de mens. In clubhuis 
De Link wordt onder het motto 'Vrijheid 25 jaar verder' gediscussieerd over de si
tuatie in 1995 op terreinen als onderwijs, defensie, godsdienst en vrijetijdsbeste
ding. Door het comité V-70 is bovendien een wagen gemaakt voor deelname aan 
de bevrijdingsoptocl1t. De wagen maakt duidelijk dat nog veel mensen in de we
reld in onvrijheid verkeren: 'Wat ons overkwam in '40-'45, gebeurt nu met steun 
van de NAVO in Griekenland, Mozambique, enzovoorts'. Dat valt niet goed bij 
de organisatoren die zeggen 'geen politiek' in de optocht te willen waarmee im
pliciet wordt teruggegrepen op het oude streven naar eenheid- en de wagen daar
om weren, hoewel een wagen met het thema '25 jaar Hitier dood, 25 jaar woning
nood' wegens het ludieke karakter wel wordt toegelaten. Op eigen initiatief rijdt 
de geweerde wagen echter achter de optocht aan. 167 

De gecombineerde politisering en actualisering van de herdenking, gevolg van 
een vooral in geografische zin ruimere interpretatie van het begrip vrijheid, blijft 
niet beperkt tot de activiteiten in 1970. Een jaar later leidt het zelfs tot twee do
denherdenkingen in Zwolle. Tegen acht uur trekt de traditionele stille omgang 
naar het Ter Pelkwijkpark. De circa tweehonderd deelnemers sluiten zich hier aan 
bij een groot aantal wachtenden om gezamenlijk de gevallenen uit de Tweede We
reldoorlog en de sindsdien in Azië omgekomen Nederlanders te herdenken. Om 
half negen vertrekt vanaf de Veemarkt een tweede stoet, grotendeels bestaand uit 
jongeren. Wanneer zij na tienen bij het monument aankomen, herdenken ze de 
mensen die heden ten dage in vrijheidsoorlogen vallen in onder meer Angola, Mo
zambique en Indochina. De tocht is georganiseerd door het comité bevrijdings
week Zwolle- bestaande uit een drietal clubhuizen en de derde-wereldwinkel
en wordt ondersteund door het Angola Comité, het medisch comite Nederland
Vietnam en de redacties van diverse schoolkranten. 168 

De tweede herdenking roept verdeelde reacties op. Enkele scholen distantiëren 
zich openlijk van de stille tocht. Een schrijver van een ingezonden brief in de 
plaatselijke pers pleit voor een eensgezinde herdenking. Toch beschouwen de or
ganisatoren hun alternatieve tocht als geslaagd. Andere activiteiten in het kader 
van de door hen georganiseerde bevrijdingsweek zijn voor een belangrijk deel ge
richt op Vietnam en Angola en bestaan onder meer uit een toneeluitvoering en een 
discussie over de handelspolitiek inzake koffie. De meeste van deze activiteiten 
bereiken echter nauwelijks mensen buiten de eigen kring. 169 De eigen stille om
gang blijft een eenmalige activiteit, wellicht omdat men een verdere vervreemding 
wil voorkomen. Hoewel de deelname door jongeren aan de officiële stille omgang 
in de daaropvolgende jaren expliciet wordt verwelkomd, blijft de belangstelling 
van deze zijde vooralsnog beperkt. 
Dertig jaar na de bevrijding lijkt het enthousiasme voor de herdenking daarvan 
enigszins af te nemen in Zwolle. In een interne notitie van het gemeentebestuur 
wordt zelfs voorbarig gerept van 'de laatste herdenking van de bevrijding van 
Zwolle'. 170 4 en 5 mei 1975 tonen het bekende programma; 14 april wordt slechts 
gemarkeerd door een reünie van het voormalig verzet met een ontvangst door het 
gemeentebestuur en een kranslegging bij het monument. 171 Buiten de lustrumja
ren zakt de bevrijding geleidelijk weg in het collectief geheugen, zoals ook door de 
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Zwolse Courant wordt gesignaleerd. In mei 1977 wordt bericht dat lezers de krant 
bellen met de vraag waarom er her en der gevlagd wordt-"' terwijl er volgens mijn 
zakagenda toch niemand van de koninklijke familie jarig is ... ".' Iemand meldt op 
4 mei: "'Ik denk dat er in de Hortensiastraat (Zwolle) iets ernstigs is gebeurd- ik 
heb daar bij een gewone burgerwoning een vlag halfstok zien hangen - het was 
ongeveer drie uur toen ik er langs kwam- weet u er wat van?" Ons antwoord: "Ja 
mevrouw, het is vandaag vier mei". We hóórden die mevrouw diep nadenken: 
"Nou, en- vier mei, wat is daarmee?" ' 172 

De vrees dat de 4 en 5 mei-herdenkingen zouden verdwijnen, blijkt echter on
gegrond. In de jaren tachtig en negentig is er sprake van een toenemende belang
stelling. Dat begint in 1980 voorzichtig als temidden van vele activiteiten rond 
'Zwolle 750' een heruitgave verschijnt van een kort na de oorlog gepubliceerd 
boekje over de bevrijding van Zwolle. De uitgave is aangevuld met oorlogsin
drukken van het voormalig verzet en wordt verspreid onder de leerlingen van de 
zesde klas van de lagere scholen. 173 Bovendien wordt op 14 april onder grote pu
blieke belangstelling een optocht gehouden met een veertigtal oude militaire voer
tuigen die de zelfde route volgen als de in 1945 binnentrekkende Canadezen. 
Daaraan voorafgaand is in het stadhuis een tentoonstelling geopend over de Twee
de Wereldoorlog met onder meer Zwols materiaal. Burgemeester Drijber toont 
zich bij deze gelegenheid verheugd dat de veertiende april weer centraal staat in 
Zwolle. In zijn verdere betoog grijpt hij terug op de bekende eenheidsretoriek. De 
vreugde van de bevrijdingsdag mag inmiddels weggeëbd zijn, 'de mensen, die deze 
periode meegemaakt hebben en deel uitmaakten van het verzet, kennen nog het 
gevoel van solidariteit. De goede strijd komt altijd neer op een kleine groep en is 
vooral een strijd, waarin eensgezindheid noodzakelijk is.' 

De aan de herdenking gekoppelde aandacht voor eigentijdse verschijnselen 
spreekt in 1981 uit de richtlijnen van het Comité Nationale Herdenking voor de 
dodenherdenking. Daarin worden de herdenkingsbijeenkomsten tevens aange
duid als 'een appèl op ieders individuele verantwoordelijkheid in de huidige maat
schappij ten aanzien van onderdrukking, racisme en onverdraagzaamheid.' 174 In 
Zwolle leidt dit niet direct tot een andere invulling van de herdenking, al worden 
begin jaren tachtig ook kransen gelegd namens de vredesbeweging. 

In 1983 bestaat grote belangstelling voor de stille omgang en de herdenkings
plechtigheid bij het- onlangs gerestaureerde - monument in het Ter Pelkwijk
park. Meer dan vijfhonderd personen, waaronder veel jonge mensen, nemen hier 
op 4 mei aan deel. Deze grote opkomst is onder meer het gevolg van een oproep 
van het COC en de linkse politieke partijen PvdA, CPN, PSP en PPR die eind 
april in de Zwolse Courant verschijnt. Onder het motto 'Herdenkt de 4e mei en 
viert de Se mei' wordt erop gewezen dat onder het fascisme niet alleen joden zijn 
vervolgd maar ook zigeuners, gehandicapten en homoseksuelen. Zij allen verdie
nen aandacht bij de dodenherdenking, die zinvol is omdat 'het fascisme' nog 
steeds slachtoffers maakt. 175 

Namens de Zwolse werkgroep 'Stop de neutronenbom, stop de kernwapen
wedloop' verschijnt een soortgelijke oproep tot deelname aan de dodenherden-
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king. Haar argumentatie is nadrukkelijk eigentijds: 'Het fascisme leeft nog steeds' 
en 'Zorg dat '40-'45 zich niet herhaalt'. Het in 1982 opgerichte Anti Fascisme Ko
mitec Zwolle (AFKZ) doet eveneens een oproep onder vcrwijzing naar de actuali
teit. Dat vreemdelingenhaat en fascisme opnieuw de kop opsteken, wordt gekop
peld aan de aanwezigheid van de Centrumpartij in de Tweede Kamer sinds 
september 1982. 176 Het AFKZ plaatst de deelname aan de dodenherdenking in het 
kader van de door het comité georganiseerde week tegen het fascisme. Andere ac
tiviteiten in deze week zijn een fototentoonstelling over het thema 'Nederland to
lerant?' en het op bevrijdingsdag verwijderen van fascistische en racistische leuzen 
in de stad. 

Het verschijnsel van de oproep dringt het daaropvolgende jaar ook door tot de 
Zwolse gemeenteraad. Tijdens de commissievergadering Algemene Bestuurlijke 
Aangelegenheden (ABA) op 9 april 1984 stelt het PSP /CPN -raadslid A. Wever 
voor om namens de raad een oproep te doen tot deelname aan de 4 mei herden
king. Wever vindt weinig steun bij zijn collega's die een oproep als overbodig en 
ongepast beschouwen omdat het hier in de eerste plaats een zaak van de burger 
zelf is. Het voorstel valt vooral verkeerd bij GPV-raadslid A. van Herwijnen die 
verontwaardigd is dat juist een vertegenwoordiger van het communisme een der
gelijke oproep bepleit: 'Want het totaal aantal slachtoffers door links geweld in de 
wereld loopt in de tientallen miljoenen en overtreft zo langzamerhand het totaal 
aantal slachtoffers van de tweede wereldoorlog.' Raadsleden van PvdA en VVD 
wijzen nuancerend op de actieve rol van de CPN in het verzet tijdens de oorlog. 
Buiten de raadszaal oogst de GPV vervolgens scherpe kritiek vanwege de wijze 
waarop de CPN is behandeld. 177 

In dezelfde vergadering bepleit PPR-raadslid H.J. Wortmanneen nieuwe koers 
voor de dodenherdenking. Hij wil de stille omgang zien als protest tegen alle ge
weld in de wereld, in de verwachting dat daaraan een groter deel van de bevolking 
zal deelnemen. Burgemeester Loopstra wil zo'n nieuwe koers voorlopig niet in
slaan. Hij vraagt begrip voor het voormalig verzet 'voor wie de dodenherdenking 
een persoonlijke gebeurtenis is. Veranderen moeten wij pas als deze laatsten der 
Mohikanen niet meer op deze aarde zijn.' 178 Dat de Tweede Wereldoorlog in de 
ogen van veel deelnemers aan de herdenking inmiddels niet meer de enige aanlei
ding vormt voor het 4 mei-ritueel, lijkt Loopstra te ontgaan. 

40 jaar bevrzj'd 

Ter voorbereiding van de herdenking van de veertigjarige bevrijding vindt in no
vember 1984 op initiatief van de gemeente een oriënterende bijeenkomst plaats. 
Ongeveer twintig instellingen, waaronder het voormalig verzet, de joodse ge
meente, de Zwolse Historische Vereniging, het Podium van Kerken, de Centrale 
Commissie Oranje en verschillende politieke partijen zijn hierbij betrokken om 
de viering en herdenking een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te ge
ven. Tijdens de bijeenkomst wordt er bovendien voor gepleit om ook Zwollena
ren die de oorlog in Nederlands-Indië hadden meegemaakt bij de herdenkingen te 
betrekken. 
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Diverse aanwezigen blijken veel waarde te hechten aan de monumentale vorm
geving van de oorlogsherinnering. Zo stelt een woordvoerder van de CPN voor 
om de dragers van het enkele jaren daarvoor ingestelde verzetsherdenkingskruis 
te eren met een plaquette of monument. Dit idee wordt echter verworpen met een 
verwijzing naar het reeds bestaande 'verzetsmonument'. De vraag van een VVD
woordvoerster of het mogelijk is om de op het monument vermelde 653 Zwolse 
concentratiekamp-slachtoffers specifiek aan te duiden als (merendeels) joodse 
mannen, vrouwen en kinderen, wordt eenvoudig afgedaan met het antwoord: 
'Van Joodse zijde is hier nimmer om gevraagd. Bovendien is het technisch onmo
gelijk.'179 In een daaropvolgende brief aan de burgemeester benadrukt de Neder
lands-Israëlitische Gemeente evenwel het zeer op prijs te stellen indien de joodse 
gemeenschap vermeld kan worden in de inscriptie. Tijdens een volgende oriënte
rende vergadering in december 1984 wordt echter uiteengezet waarom het niet 
mogelijk is de joodse identiteit van de slachtoffers op het monument te vermelden. 
Waarschijnlijk vereist een wijziging van de bestaande tekst een te groot en te kost
baar geachte ingreep in het monument. 180 

Het uit dit overleg voortvloeiende voorlopige programma voor de veertigjarige 
verjaardag van de bevrijding wordt tijdens een vergadering van de gemeente
raadscommissie ABA medio februari 1985 in voorzichtige bewoordingen bekri
tiseerd door verschillende fractievoorzitters. De Zwolse Courant sluit zich daar
bij aan: 'Want wat dreigt er van de bedoeling- "een feest voor iedereen"- uitein
delijk terecht te komen?' Gewezen wordt op de herdenkingsbijeenkomst op 14 
april in de Grote Kerk die zou worden beheerst door hoogwaardigheidsbekle
ders. Het ontbreekt in het programma aan initiatieven die op de gehele Zwolse 
bevolking zijn afgestemd. 'De veertigjarige bevrijding lijkt daardoor geen feest 
voor alle Zwollenaren te worden en dat is des te spijtiger, omdat het feest mis
schien wel voor de laatste keer wordt gevierd.' 181 De kritiek wordt ter harte ge
nomen bij het opstellen van een nieuw ontwerp-programma waarin ook ruimte is 
uitgetrokken voor bevrijdingsfestiviteiten in de wijken, voor het programma van 
het AFKZ en voor lesmateriaal, en dat zonder noemenswaardige discussie wordt 
aangenomen. Wel vraagt het GPV tevergeefs of het programma voor zondag 5 
mei op een andere dag herhaald kan worden 'voor diegenen, die één en ander om 
principiële redenen wellicht toch niet zullen bijwonen'. 182 

Het programma gaat op 4 april van start met een succesvolle tentoonstelling over 
Zwolle tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Provinciaal Overijssels Museum. 
Bij die gelegenheid presenteert de Zwolse Historische Vereniging een bundel arti
kelen over dit thema met aandacht voor de plaatselijke politiek, de jodenvervol
ging en sociaal-economische thema's. 183 Op 14 april vindt in de Grote Kerk een 
herdenkingsbijeenkomst plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de 
geallieerde landen, het Nederlandse leger, het gemeentebestuur en het voormalig 
verzet. De Canadese oud-militair Major - door velen inmiddels beschouwd als 
'het symbool van bevrijding en vrijheid'- blikt terug op de bevrijding van Zwol
le. Oud-illegaal werker L.J. de Ruiter signaleert vervolgens dat het toenemend 
aantal oorlogsherdenkingen door jongeren onthaald wordt met de reactie 'begin-
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nen ze daar alweer over' omdat zij zich al vele generaties vervelen bij herdenkin
gen die blijven steken in grote woorden en standaardceremonies. De zin van het 
herdenken, ook voor jongeren, ligt volgens hem in de bereidheid om met het ge
weten de horizon af te zoeken. 'Niet ver van ons heersen het kwaad van het racis
me, van het antisemitisme, van de ideologie van de macht, van het geld, van het 
geweld.' Het manen tot waakzaamheid en verzet tegen deze bedreigingen van vre
de en vrijheid is zijns inziens de reden om 14 april gezamenlijk te herdenken. 184 

Na afloop van deze bijeenkomst wordt op het monument in het Ter Pelkwijk
park door Major een aanvullende inscriptie- 'Daarenboven sneuvelden in deze 
gemeente ten minste 29 geallieerde militairen' - onthuld ter herdenking van de 
omgekomen geallieerden, merendeels bemanningsleden van neergestorte vliegtui
gen.185 's Avonds ontvangt Major de erepenning van de stad Zwolle uit handen van 
de burgemeester. 

Enkele dagen later wordt tijdensjam ha-Shoa, de joodse gedenkdag van de ho
locaust een herdenkingsdienst in de Zwolse synagoge gehouden in aanwezigheid 
van de Israelische ambassadeur. De in 1949 aangebrachte gedenksteen is nu ver
plaatst naar een voor iedereen zichtbare plaats aan de voorzijde van de synagoge. 
Voorzitter D. Stibbe van de Nederlands-Israelitische Gemeente blikt in zijn toe
spraak terug op de volkerenmoord door de nazi's waarbij honderden Zwolse 
joden de dood vonden. 'We horen nu vaak om ons heen: "ach dat is veertig jaar ge
leden, daar moet je nu eindelijk maar eens een punt achterzetten".' Stibbe bena
drukt echter dat er herdacht moet worden om in staat te zijn naar een betere toe
komst te werken. Ook de onthulling van de gedenksteen op deze dag plaatst h ij in 
dit kader van historische continuïteit. De steen verwijst niet alleen naar de herrij
zenis van het joodse volk in een eigen staat maar is tevens een waarschuwing aan 
deze en komende generaties voor 'het eeuwig durende gevaar van satanische 
machten' .186 Vervolgens spreekt de burgemeester. Zijn aanwezigheid maakt dui
delijk dat- ondanks het uitblijven van de gewenste inscriptie op het gemeentelijk 
monument- het leed van deze zwaargetroffen bevolkingsgroep inmiddels in bre
dere kring erkenning heeft gekregen. 

De nadrukkelijke aandacht voor de bevrijding draagt er in dit jubileumjaar toe 
bij dat er op 4 mei sprake is van 'een opvallend lange stoet, bestaande uit een door
snee van de Zwolse bevolking inclusief een groot aantal jongeren. De dodenher
denking is als vanouds georganiseerd door een commissie uit het voormalig ver
zet, die in verband met de vergrijzing is aangevuld met enkele jongere personen. 
Er bestaan inmiddels contacten met het AFKZ dat in het kader van de jaarlijkse 
actieweek diverse activiteiten ontplooit in deze periode: de vertoning van twee 
films over racisme, seksisme en geweld, het overschilderen van racistische leuzen 
op muren, een tentoonstelling 'Nederland tolerant?' en, als hoogtepunt van de 
week, een popconcert. 187 Het officiële programma voor 5 mei is, omdat deze dag 
op een zondag valt, bescheiden. 
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Verruiming? 

Terugkijkend op de herdenking roemt burgemeester Loopstra de grote belang
stelling voor de dodenherdenking: 'Het toont eens te meer dat een dergelijk mo
ment van bezinning voor zeer velen van onschatbare waarde is. Het is een goede 
zaak dat wij ons eens per jaar op deze wijze bezinnen op die gruwelijke periode uit 
onze geschiedenis. Dit waarborgt een gezonde kijk op heden en toekomst'. 188 

Loopstra is echter niet gecharmeerd van een extra bezinningsmoment bij het 
Zwolse oorlogsmonument. In september 1985 wordt in het kader van een lande
lijke solidariteitsdag met de slachtoffers van de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika 
een regionale bij eenkomst in Zwolle georganiseerd. H et ontwerpprogramma be
helst 's avonds een kerkdienst met aansluitend een stille tocht langs het plaatselij
ke oorlogsmonument waar bloemen gelegd zullen worden. Op advies van de 
commissaris van politie weigert de burgemees ter hiervoor toestemming te verle
nen omdat deze actie de gevoelens van velen zou kwetsen. 

De Zwolse werkgroep die de bijeenkomst organiseert, vindt op haar beurt dit 
verbod kwetsend en teleurstellend en verzoekt de gemeenteraad een discussie aan 
te gaan over de functie van het monument. 'Is het verzetsmonument een herden
kingspiaars louter voor hen die streden tegen het nazi-regime uit de tweede we
reldoorlog of mogen/moeten we de lijn door trekken naar 1985 en het verzetsmo
nument zien als ontmoetingsplaats voor hen die vechten tegen huidige racistische 
regime's? Het lijkt zinvol hierover duidelijkheid te scheppen.' 189 Noch het college 
van B&W, noch de raad toont echter behoefte aan een dergelijke discussie; er 
komt geen reactie van die zijde. 

In werkelijkheid is de betekenis van het monument en de daar plaatsvindende 
herdenking allang verruimd en geactualiseerd, zoals ook blijkt uit de aanzienlijke 
belangstelling voor de dodenherdenking in de tweede helft van de jaren tachtig. 
Daarbij is de jeugd goed vertegenwoordigd. Ook de Zwolse Courant signaleert 
een ontwikkeling van de 4 mei herdenking tot een manifestatie tegen oorlogsge
weld in brede zin van het woord, en tevens tot een gelegenheid tot bezi nning op 
heden en toekomst. 190 

Vanaf 1987 is de jeugd ook bij de oorlogsherdenking betrokken middels de adop
tie van oorlogsmonumenten door basisscholen. Deze adoptie door leerlingen uit 
de hoogste groep is een initiatief van de landelijke Stichting Februari 1941. Sinds 
1984 probeert deze stichting kinderen te betrekken bij het eerbetoon aan vrij 
heidsstrijders en slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog om duidelijk te maken 
dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het monument aan de Meppelerstraatweg 
wordt als eerste geadopteerd. Leerlingen van de christelijke basisschool De 
Schaapskooi en de openbare basisschool Het Turfschip verzorgen voortaan het 
monument en de aanwezige beplanting. 191 Vervolgens adopteren leerlingen van de 
christeli jke basisschool Koningin Emma en van de katholieke basisschool Geert 
Grote het monument in het Ter Pelkwijkpark. Kinderen van beide scholen nemen 
vervolgens ook deel aan de stille omgang op 4 mei. Het monument in Berlmm 
wordt dat jaar eveneens geadopteerd door openbare basisschool De Campher-
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h ·ck en de christelijke basisschool De Duyvencamp. 
De algemene en actuele interpretatie van de geadopteerde monumenten - die 

I ·itelijk elk verwijzen naar specifieke lokaal-historische gebeurtenissen en ont
wikkelingen - spreekt uit de toelichting op de adoptie die de leerlingen in hun 
·i gen woorden geven tijdens een plechtige bijeenkomst met nabestaanden en oud
v ·rzetsmensen: 'Het monument is de herinnering aan iets heel ergs. We moeten de 
vrede bewaren, te beginnen bij onszelf, in de eigen klas, op het schoolplein, op 
slraat en thuis.' Tekeningen en teksten die door de leerlingen zijn gemaakt, gaan 
ni et alleen over oorlog en vrede, maar ook over het eigentijdse racisme en de Cen-
1 rumpartij. 192 

De aandacht voor de lokale oorlogsgeschiedenis richt zich in de tweede helft 
va n de jaren tachtig ook op straatnaamgeving. Rond 1985 bestaan er plannen bij 
de gemeente om de straten in een toekomstige wijk te wijden aan verzetslieden uit 
onder meer Zwolle, maar pas twee jaar later worden deze plannen verder ontwik
keld. In september 1987 stelt de gemeentelijke werkgroep straatnaamgeving onder 
leiding van de stadsarchivaris-die huiverig is om voor de eeuwigheid straatnamen 
te verlenen aan een recente, nog niet uitgekristalliseerde periode 193 -vast dat het 
voormalig verzet niet erg enthousiast is over vernoeming van straten naar plaatse
lijke illegale werkers. Verwacht wordt dat de keuze van de namen wegens onder
linge rivaliteit tot onvrede zal leiden. De werkgroep stelt vervolgens voor om stra
ten in de nieuwe wijk Schellerbroek te vernoemen naar begrippen uit de Tweede 
Wereldoorlog zoals illegaliteit en Engelandvaarder. Dit leidt tot ongenoegen, on
der andere bij raadslid Van der Brug en voorzitter J. Hagedoorn van de Zwolse 
Historische Vereniging. Zij pleiten voor het gebruik van persoonsnamen, zowel 
van omgekomen illegale werkers als van omgekomen Zwolse joden. Ook gaan er 
stemmen op om straten naar geallieerde vliegers te noemen. 194 Onder invloed van 
deze kritiek wordt in juli 1989 besloten enkele straten in Schellerbroek te noemen 
naar geallieerde piloten die tijdens de oorlog in Zwolle zijn neergestort en naar 
Zwolse slachtoffers van de holocaust.195 Voorts worden de namen Diasporalaan 
en Pilotenlaan toegekend terwijl in de nabijheid een Archenaultplantsoen wordt 
aangelegd, genoemd naar een gesneuvelde wapenbroeder van Major. 

De gemeente blijft huiverig voor het vernoemen van straatnamen naar verzets
lieden gezien de weerstand in die kringen. Niettemin houdt het college van B&W 
vanaf december 1988 een lijst in beraad van personen uit het verzet naar wie stra
ten vernoemd kunnen worden. Eén van deze namen, die van oud-kwekelinge E. 
Wiersma, wordt vervolgens in 1989 op verzoek van de pedagogische academie 
toegekend aan een fietspad nabij de opvolger van de voormalige kweekschool, de 
hogeschool Windesheim. Tot vernoeming van de overige illegale werkers komt 
het echter niet omdat er nog steeds bezwaren bestaan bij enkele oud-illegale wer
kers. Zij menen dat het Zwolse verzet in de naam Beerninkstraat voor eens en 
voor altijd geëerd is en dat er daarom geen ruimte is om andere verzetslieden te la
ten voortleven in het stratenplan. De gemeentelijke straatnamencommissie plaatst 
zich, hoewel verdeeld, achter dit standpunt. Ook het college van B&W, dat op de 
hoogte is van het feit dat er ook voorstanders zijn bij het voormalig verzet, ont
houdt in mei 1990 zijn steun aan het plan. 196 
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'Plaatsen van het kwaad' 

Opmerkelijk genoeg blijven de lokale activiteiten in 1990 - vijftig jaar na de Duit
se inval in Nederland- voor een jubileumjaar verhoudingsgewijs beperkt. 14 april 
trekt ongemerkt voorbij. Na de gebruikelijke dodenherdenking op 4 mei ont
steekt burgemeester Loopstra een dag later het bevrijdingsvuur, waarna het ge
bruikelijke feestprogramma van start gaat. 197 Een bij zondere activiteit die op 5 mei 
1990 plaatsvindt, is de onthulling van een plaquette op het pand P.C Hooftstraat 
18. Hier bood het echtpaar Noordhof tijdens de oorlog onderdak aan niet minder 
dan veertien joodse onderduikers. De plaquette is het gevolg van een inmiddels 
twee jaar oud verzoek van Zwollenaar W. Cornelissen aan de gemeenteraad om 
herinneringsbordjes te plaatsen op huizen waar in de oorlog iets bijzonders is ge
beurd. Het college van B&W heeft daarop een werkgroep in het leven geroepen 
met de opdracht een lijst samen te stellen van in aanmerking komende plaatsen. 198 

De werkgroep komt in januari 1991 met een voordracht van zestien panden. 
Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor een plaquette in het stadhuis ter na
gedachtenis aan het administratieve verzet van ambtenaren en voor een gedenkte
ken ter herinnering aan de slachtoffers van het abusievelijke geallieerde bombar
dement op de Bollebiesteen de Schildersbuurt in december 1944. Gewezen wordt 
voorts op het feit dat de fusillering van zes personen in het Engelse werk, een park 
bij de IJssel, in oktober 1944 niet met een monument is herdacht, in tegenstelling 
tot de overige fusilladeplaatsen in de gemeente. Bovendien wordt aandacht ge
vraagd voor het PTT-overlaadperron waar Zwolse joden werden samengebracht 
bij hun gedwongen vertrek naar Westerbork. 199 

Het college van B&W wenst zich te beperken tot het aanbrengen va n een klein 
aantal plaquettes, temeer daar men geen bij zondere aandacht wil vestigen op de 
zogenoemde 'plaatsen van het kwaad' die na enige discussie binnen de werkgroep 
ook op de voordracht zijn geplaatst. Bij de gemeente bestaat namelijk een zekere 
vrees dat het markeren van het voormalige NSB-kringhuis, de Ortskommandan
tur en het SD-hoofdkwartier kan leiden tot ongewenste aandacht uit extreem
rechtse hoek.200 In eerste instantie gaat de raadscommissie Algemene Bestuurlijke 
Aangelegenheden akkoord met het voorstel slechts vijf plaquettes te p laatsen, be
geleid met de uitgave van een toelichtende brochure. Na onthulling van de eerste 
plaquette in mei 1990 spreekt de raadscommissie echter een voorkeur uit om, af
gezien van deze ene plaquette, niet vijf maar tien panden van een plaquette te 
voorzien. Vijf hiervan hebben betrekking op het verzet, twee op gevangenen en 
één op de voedselvoorziening. Voor de Zwolse joden zijn twee plaquettes uitge
trokken.201 Op 15 april1991 neemt de raad dit voorstel aan, waarbij nadrukkelijk 
gepleit wordt voor ruime verspreiding in het onderwijs van de begeleidende bro
chure, waarin - vanuit het streven naar een evenwichtig beeld - ook aandacht 
wordt geschonken aan de zogeheten 'panden van het kwaad'.202 

Een dag nadat de raad hiermee heeft ingestemd, verschijnt de oorlog opnieuw op 
de agenda. Het betreft de subsidieverlening voor het provinciale bevrijdingsfesti
val op 5 mei, een nieuw initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Met deze 
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·;ubsidie maakt een raadsmeerderbeid duidelijk achter de doelstellingen te staan, 
mmelijk 'niet alleen het herdenken van de bevrijding maar ook het onder de aan
d<lCht brengen van de begrippen vrijheid, gelijkheid en demoeratic van de jonge
re generatic en wel op een manier die hen aanspreekt'. Het RPF-raadslid A. de 
Boer, dat op religieuze gronden tevergeefs een verplaatsing bepleit naar maandag 
()mei, vraagt wethouder E.C. Reinhardt of het gedenken van vrijheid, gelijkheid 
en demoeratic door middel van popfestivals bij nabestaanden van oorlogsslacht
offers niet als 'smakeloos' kan overkomen. Daarop wijst de wethouder op de 
eigen status van zowel 4 als 5 mei. Over de viering van 5 mei merkt hij op: 'Hoe 
vcrder we van mei 1945 in de tijd verwijderd raakten des temeer het contact vcr
luren ging met waar het eigenlijk om was begonnen. Als er al wat gebeurde kwam 
dat niet uit boven een willekeurig feestje.' De huidige opzet van de bevrijdings
manifcstatic bestaat daarentegen uit meer dan alleen een popfestival. Voor die met 
name op jongeren gerichte opzet bestaat brede steun; de kritiek van de RPF vindt 
~een bijval in de raad.203 

De stille omgang trekt op zaterdagavond 4 mei 1991 voor de eerste maallangs 
de Zwolse synagoge. Evenals de kranslegging door de burgemeester twee jaar 
daarvoor bij het Huis van Bewaring, waar aan het einde van de oorlog veel ge
vangenen van de Duitsers vastzaten, laat dit zien dat er wordt nagedacht over de 
vormgeving van de herdenking. Er wordt zelfs een platform opgericht voor de 
stille omgang van volgend jaar om gezamenlijk vorm te geven aan dit hcrden
kingsonderdcel. 

Op 5 mei 1991 trekt het eerste Overijsselse bevrijdingsfcstival in Zwolle on
danks tegenvallende weersomstandigheden 10.000 bezoekers. Het geldt daarmee 
als succesvol. De organisatoren willen de bevrijding actualiseren met popmuziek, 
graffiti en theater als uitingen van hedendaagse gevoelens over vrijheid. Over het 
risico dat ouderen minder worden aangesproken, maakt men zich niet erg druk. 
De enige formele onderdelen van het programma zijn een oecumenische kerk
dienst en het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Daarna kunnen jongeren genie
ten van optredens van popgroepen en artiesten of het thema oorlog en vrede op 
een graffiti wall uitbeelden. Straattheater en een circusinstuif zorgen voor een 
verdere verlevendiging. Circa twintig info-stands op een Vredesmarkt maken dui
delijk dat niet vergeten moet worden dat het niet overal vrede is. Een doorlopen
de vertoning van een videofilm over Overijssel in de Tweede Wereldoorlog, die 
veel bekijks trekt, zorgt ervoor dat de historische aanleiding tot de manifestatie 
niet uit beeld raakt. De organisatie heeft echter bewust gekozen voor een accent 
op de actualiteit: 'Het is niet slechts het herdenken van onze eigen bevochten vrij
heid, het gaat ook om de vrijheid van anderen. Dat willen wc tot uiting bren
gen' .2o4 

Verbreding 

Vanaf 1991 worden ook de Indische Nederlanders nadrukkelijk bij de herden
kingen betrokken. Al in 1988 uit deze groepering de wens van een eigen herden
kingsdag in Zwolle. Dit verlangen wordt opnieuw verwoord tijdens een gemeen-
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telijke hoorzitting in maart 1991 ter voorbereiding van de bevrijdingsactiviteiten. 
Op 15 augustus 1991, de dag van de Japanse capitulatie in 1945, wordt door de 
ouderencommissie Budi Santaso - die sociale bijeenkomsten voor oudere Indi
sche Nederlanders organiseert- met steun van de gemeente een herdenking ge
organiseerd. Aan het begin van de avond trekt een stoet naar het oorlogsmonu
ment in het Ter Pelkwijkpark waar twee minuten stilte worden gehouden. Na het 
zingen van het Wilhelmus worden er kransen gelegd. Hiermee is het plaatselijke 
monument feitelijk officieel opengesteld voor de herdenking van alle rijksgeno
ten die waar ter wereld dan ook slachtoffer waren van de met de geallieerden in 
strijd zijnde naties in de Tweede Wereldoorlog. Behalve de officiële ceremonie is 
er in dienstencentrum De Terp een samenkomst met enkele sprekers. 'Overheer
send bij deze eerste officiële herdenking in Zwolle waren de dankbaarheid over 
deze start en de wrok omtrent het feit dat er nog steeds- bijna een halve eeuw la
ter- gepleit moet worden voor erkenning.'205 Of, zoals de organisatrice met ver
bittering zegt: 'In Holland heeft iedereen de mond vol van de joden, die in de 
Tweede Wereldoorlog vermoord zijn omdat zij joods waren. Maar in Indonesië 
werden Nederlanders vermoord puur om het feit dat zij Nederlander waren. Dat 
weten hier echter maar heel weinig mensen.' 206 

Wordt aan de eerder grotendeels genegeerde herinnering van de Indische Neder
landers gestalte gegeven door het benutten van het bestaande oorlogsmonument, 
anders verloopt het met de herdenking van de in Zwolle omgekomen geallieerde 
vliegtuigbemanningen. De aandacht voor deze oorlogsslachtoffers neemt toe na 
de publicatie in 1989 van een aan hen gewijd boek van J.L. Schotman.207 Bij de 
verschijning hiervan wordt een kleine tentoonstelling in het stadhuis ingericht 
met onder meer een propeller van een in 1942 neergestort vliegtuig dat niet lang 
daarvoor is opgegraven. Het college van B&W stelt, na een suggestie van raadslid 
Van der Brug, in september 1991 voor om deze propeller aan te brengen op een 
gedenkteken in één van de naar piloten vernoemde straten in Schellerbroek D e 
raad gaat hiermee akkoord.208 

Op 14 april 1992 wordt het nieuwe oorlogsmonument op de hoek van de Pilo
tenlaan en de Turnerstraat voor de rond Zwolle gevallen geallieerde luchtstrijd
krachten onthuld. Evenals de andere monumenten wordt ook dit monument ge
adopteerd door een basisschool: De Octopus. 'Zo wordt voorkomen dat de her
innering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met de huidige genera
tie verdwijnt' aldus burgemeester Hermans. Een andere aanwezige, raadslid Van 
der Brug, vertolkt bij deze gelegenheid nu ook de wens om de oorlogsgeschiede
nis van Zwolle in boekvorm vast te leggen.209 

De stille omgang in 1992 volgt weer de oude route naar het Ter Pelkwijkpark. Hoe
wel geen echte wijzigingen gerealiseerd zijn, bestaat er grote belangstelling. Dat geldt 
in nog sterkere mate voor het tweede bevrijdingsfestival dat op 5 mei ongeveer 20.000 
mensen trekt. Er is een 'Kindervrijheidsplein' met spelletjes, theater en schmink, 
een Vredesmarkt met stands van allerlei organisaties die deels aansluiten bij het lan
delijke thema van dit jaar: 'vrijheid van meningsuiting', terwijl op het Grote Kerk
plein non-stop concerten worden gegeven. Elders kan worden geluisterd naar een 
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s;donorkcst en een big band. Diezelfde dag opent burgemeester Hermans in de in
llliddels gerestaureerde synagoge een permanente historische tentoonstelling 'Joods 
leven in en om Zwolle'. Ook deze gebeurtenis, vijftig jaar na het gedwongen ver
I rek van de Zwolse joden naar de concentratiekampen, staat in het teken van de oor
log. Dat blijkt uit het pleidooi van J. Hagedoorn, nauw betrokken bij de inrichting 
v;m de tentoonstelling, voor het op schrift stellen van de Zwolse oorlogsgeschie
d cnis.210 De herhaalde oproep resulteert in februari 1993 in een positief onthaald 
raadsvoorstel om met het oog op de herdenking in 1995 een wetenschappelijk 
vcrantwoorde geschiedschrijving te financicren. 211 

Op de middag van de Zwolse bevrijdingsdag wordt in 1993 in het stadhuis een 
voor het onderwijs geproduceerde videofilm gepresenteerd waarin enkele perso
nen, voornamelijk Zwollenaren, vertellen over hun herinneringen aan de oorlog. 
()ok wordt de brochure Om nooit te vergeten uitgereikt met beschrijvingen van 
de Zwolse panden waarop herinneringsplaquettes zijn aangebracht. Deze pla
quettes dragen er volgens de burgemeester toe bij om de herinnering aan de oor
log levend te houden, waardoor de samenleving gedwongen wordt zich te base
ren op de diepere waarden waarop zij is gebascerd.212 

In 1994 komt er een nieuw oorlogsmonument bij in Zwolle. A. Borgman, die in 
j:muari 1944 een Amerikaanse bommenwerper heeft zien neerstorten in Bcrkum, 
pleit sinds de jaren tachtig voor een gedenkteken ter nagedachtenis van de vijf 
omgekomen bemanningsleden. Hocwel deze omgekomen geallieerden zowel in 
het Ter Pelkwijkpark als in het pilotenmonument herdacht worden, blijft Borg
man hameren op een afzonderlijk monument. Eigenhandig maakt hij in de loop 
der jaren drie monumentjes die hij in een plantsoen op de plek van de ramp 
plaatst. Nadat hij in 1993 steun vcrwerft van het Contact Oud Mariniers, wordt 
medewerking vcrkregen van de gemeente, de wijkvereniging en omwonenden. 
Particulieren en bedrijven dragen bij in de kosten van het monument een steen 
met de namen van de gevallenen en een propeller van een soortgelijke bommen
werper- dat precies vijftig jaar na de crash wordt onthuld in aanwezigheid van 
200 belangstellenden.213 

50 jaar bevrijd 

Dat de belangstelling voor de lokale oorlogsgeschiedenis sterk groeit, komt ook 
tot uiting in de verschijning van twee boeken. In september 1994 verschijnen de 
joodse jeugdherinneringen van een Zwolse schrijfster, twee maanden later ge
volgd door een fotoboek over Zwolle in oorlogstijd. 214 Inmiddels wordt de aan
dacht gericht op de vijftigste herdenking in 1995. In september 1994 presenteert 
het college van B&W plannen voor het tiende bevrijdingslustrum, die het resul
taat zijn van het overlegplatform herdenkingsdagen.215 Als randvoorwaarde voor 
het programma is er naar gestreefd om groepen en personen die een wezenlijke 
rol hebben gespeeld in de oorlog, zoals de Canadees Major, het verzet en de jood
se gemeenschap, actief te betrekken bij de activiteiten. Getracht wordt een breed 
publiek te bereiken inclusief kinderen en jongeren 'die de fakkel van de bevrijding 
brandende moeten houden' .216 
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De raadscommissie voor Algemene Bestuurlijke en Juridische Zaken ontvangt 
het voorstel in oktober 1994 positief, al hebben de christelijke partijen RPF en 
GPV enige moeite met een feestelijk concert op vrijdagavond 14 april 1995, de 
avond van Goede Vrijdag. Hoewel een meerderheid tevreden is met de gevonden 
balans tussen ingetogenheid en feestvreugde, spreekt D66-fractievoorzitter L. 
Keur van 'een voorstel met ee~ wat zwaar rouwrandje'. Volgens haar wordt er te 
veel terug gekeken en te weinig vooruit. Het college laat daarop weten dat de brug 
naar het heden wordt geslagen door nadrukkelijke aandacht voor de jeugd, met 
name in het feestelijke bevrijdingsfestival. Daarbij wordt 'de lijn van verleden 
naar heden getrokken door aandacht te besteden aan het huidige racisme en fas
cisme en daarmee aan slachtoffers van discriminatie en geweld.' 21 7 

De eerste herdenkingsactiviteit in 1995 is een kranslegging op 11 januari bij het 
vliegtuigmonument in Berkum, dat geadopteerd is door het nabijgelegen verzor
gingstel1Uis De Wissel. Vervolgens wordt op 25 maart een plaquette aan de Zui
derkerk onthuld ter herinnering aan het feit dat de Landelijke Organisatie voor 
hulp aan onderduikers hier in de oorlogsjaren bijeenkwam. Na de herdenking bij 
het monument aan de Meppelerstraatweg op 31 maart, volgt op 13 april - aan de 
vooravond van de Zwolse bevrijdingsdag- een plechtigheid bij het monument in 
de Pilotenlaan. 

14 april begint met een bijeenkomst bij het monument in het Ter Pelkwijkpark 
Na een minuut stilte leggen burgemeester Franssen en Leo Major de eerste bloe
men. Zij worden gevolgd door de twee adoptiescholen, het voormalig verzet en 
de joodse gemeenschap. In de buurt van het monument wordt vervolgens een es
doorn als Vredesboom geplant, symbool voor de band met de Canadese bevrij
ders.218 Daarna voert een stille tocht langs de synagoge naar het Grote Kerkplein 
waar het officiële feestvuur wordt ontstoken en de Nederlandse, de Canadese en 
de Zwolse vlag gehesen worden. In het stadhuis wordt de Zwolse oorlogsge
schiedschrijving gepresenteerd. 's Middags kijkt een grote groep toeschouwers 
naar een defilé met authentieke legervoertuigen dat de binnenstad intrekt, terwijl 
anderen een talkshow over de bevrijding bijwonen. In het POM wordt een ten
toonstelling geopend over de bevrijding van de stad. 's Avonds is er in een uitver
kochte Nieuwe Buitensociëteit een klassiek concert.2 19 

Op 4 mei wordt tijdens een herdenkingsbijeenkomst in de synagoge een uit ver
schillende plaquettes bestaand monument onthuld met de namen van de 499 in de 
oorlog omgekomen Zwolse joden. Op een gedenkplaat staat een tekst uit de 
klaagliederen van Jeremia: 'Gedenk Eeuwige aan hetgeen ons wedervaren is. Aan
schouw en zie de smaad die wij lijden.' Met de onthulling hiervan wordt eens te 
meer de positie van de synagoge onderstreept als monument voor de joodse 
Zwollenaren die niet zijn teruggekeerd uit de concentratiekampen.220 Vervolgens 
wordt hier een tentoonstelling geopend over Zwolle in oorlogstijd. FOM-direc
teur H. Aarts benadrukt daarbij het belang om de les van de oorlog over te bren
gen op jongeren, voor wie de Tweede Wereldoorlog ook nu een ijkpunt voor het 
handelen kan zijn. Burgemeester Franssen spreekt de hoop uit dat de mens uit de 
geschiedenis leert, maar moet vaststellen dat racistisch gedachtengoed nog steeds 
bestaat, ook in Zwolle.221 
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De gebruikelijke stille omgang wordt die avond voorafgegaan door een oecu
l!lenische herdenkingsdienst waaraan ook wordt deelgenomen door de joodse ge
meente. Een groot aantal mensen, inclusief Canadese veteranen, woont vervol
);cns de plechtigheid in het Ter Pelkwijkpark bij. Het bevrijdingsfestival op 5 mei 
1 rekt meer dan 75.000 bezoekers, maar de boodschap van het festival- 'Een voor 
.dien', verwijzend naar artikel 1 van de Grondwet- gaat aan velen voorbij. En
quêteurs constateren dat de aanwezigen vooral voor de lol en de muziek komen: 
'De jeugd weet niet wat het thema is.' De vooral op jongeren afgestemde 5 mei
viering leidt tot ergernis bij sommige ouderen. Enkele kleine vechtpartijen die dag 
doen het imago van het festival evenmin goed.222 

Van inhoudelijke verdieping is wel sprake tijdens een kerkdienst in de Grote 
Kerk op zondag 7 mei. In een zogeheten Dienst van Verzoening ligt de nadruk op 
de waarde van wederzijds contact en respect, ook ten opzichte van Duitsers. 223 

1 )at contact wordt in Zwolle daadwerkelijk tot stand gebracht op 8 mei, de dag 
van de Duitse capitulatie. Onder auspiciën van de provincie Overijssel discussië
ren jongeren uit Overijssel en de Duitse grensregio met vier kopstukken uit de 
Europese politiek over gelijkheid en anti-discriminatie in Europa. De provincie 
hoopt dat op basis van het herdenken van het verleden ideeën worden ontwikkeld 
voor het samenleven in de toekomst.224 Dat de jongere generatie juist op deze da
tum uitgenodigd wordt voor een grensoverschrijdende dialoog is een voorzichti
ge stap in het debat dat in deze periode in Nederland plaatsvindt over een even
tuele rol van Duitsers bij de activiteiten rond 4 en 5 mei. 

Structureler van aard is de aandacht voor de oorlogsgebeurtenissen in Neder
lands-Indië. In augustus 1995 wordt in het stadhuis een fototentoonstelling over 
dit thema gehouden. Bij de opening wordt stilgestaan bij de oorlog in Bosnië. 'We 
hebben niets van de toenmalige oorlog geleerd' wordt met droefenis geconsta
teerd.225 Op 15 augustus wordt, zoals inmiddels gebruikelijk, de Japanse capitu
latie herdacht door ruim 200 Indische Nederlanders uit de wijde omgeving van 
Zwolle. Na een gezamenlijke bijeenkomst volgt een tocht naar het monument in 
het Ter Pelkwijkpark. Daar worden om 20.00 uur twee minuten stilte in acht ge
nomen en kransen gelegd. 

I-Iet accent in het programma voor 1996 ligt als vanouds op 4 en 5 mei. Afgezien 
van een verkorting van de tijdrovende kransleggingen bij de dodenherdenking 
verloopt het programma op 4 en 5 mei en op 15 augustus volgens de bekende lij
nen. In 1997 wordt het maatschappelijk draagvlak nog verder verbreed door ook 
het Islamitisch platform te betrekken bij de herdenkingsdienst op 4 mei, vooraf
gaand aan de drukbezochte dodenherdenking.226 Het bevrijdingsfestival heeft dit 
jaar een bijzonder karakter doordat de start van de landelijke viering in aanwe
zigheid van premier W. Kok en diverse media in de Overijsselse provinciehoofd
stad plaatsvindt. Voor het programma dat gericht is op 'zowel kinderen, (oudere) 
jongeren als ouderen' heeft de gemeente /40.000 subsidie verleend. Als aanbeve
ling daartoe hebben B&W gewezen op de bijkomende profilering van Zwolle 
waardoor de landelijke start van het festival 'voor de stad een (promotionele) 
meerwaarde' heeft. 227 Het is dus niet alleen gedenken om het gedenken. 
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Op veel terreinen wordt het bevrijdingsfestival gekenmerkt door eigentijdse vormgeving, 
ook in de pmgrammakrant (Brochure Nationaal Comité 4 en 5 mei, 1999). 
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De vredeswens van jongeren wordt op het Zwolse bevrijdingsfestival op 5 mei 2000 vertaald 
door het oplaten van witte ballonnen (Foto Frans Paalmcm, Zwolle/Zwolse Courant). 

In 1998 wordt de Zwolse bevrijdingsdag behalve door de bijeenkomst van leer
lingen bij de monumenten, gemarkeerd door een filmvoorstelling van de Stichting 
Collectie Zwolle 1940-1945 over de stad in oorlogstijd. Hiervoor blijkt zoveel be
langstelling te bestaan dat het programma enkele malen herhaald wordt.m In die
zelfde periode doet een Zwollenaar opnieuw een oproep voor een gedenkteken in 
het Engelse Werk waar op 3 oktober 1944 zes onderduikers door de Duitsers ge
fusilleerd zijn.229 De overige gang van zaken in 1998 verloopt als in het voor
gaande jaar. Bij de opening van het bevrijdingsfestival maakt de burgemeester, in
hakend op recente uitingen van zinloos geweld in het land, duidelijk dat er iets 
mis is met de democratie als mensen op straat hun stem niet meer durven laten ho
ren tegen geweld. Ruim een halve eeuw na de Tweede Wereldoorlog is de vijfde 
mei dé dag geworden waarop de democratische verworvenheden in binnen- en 
buitenland gewogen worden en wensen op dat terrein geopenbaard worden. De 
aanwezige jeugd luistert geduldig toe om zich vcrvolgens over te geven aan het 
jongerenfeest waartoe bevrijdingsdag in Zwolle en ook elders grotendeels is uit
gegroeid. 

Conclusie 

Herdenken heeft een steeds professioneler en veelzijdiger aanzien gekregen. Tot 
de meest gehanteerde herdenkingsmiddelen in het naoorlogse Zwolle behoren 
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tentoonstellingen en redevoeringen door historici en andere experts. Kerkdien
sten, symposia en optochten volgen op enige afstand. D e herdenking van de 
Tweede Wereldoorlog kent de jaarlijkse stille omgang. Daarnaast zijn uiteenlo
pende herdenkingen aangegrepen voor het houden van een proclamatie, een 
beurs, dia- en filmpresentaties, toneelvoorstellingen en concerten . Vanaf de jaren 
tachtig worden thema's van herdenkingen ook gekoppeld aan wandel- en fiets
routes, terwijl het al langer bestaande plan voor prij zen en prij svragen sindsdien 
ook verwezenlijking vindt. D iscussies en reünies ontbreken evenmin. Het educa
tieve element van verschillende herdenkingen wordt vanaf de jaren tachtig ver
sterkt door het aanbieden van een lesbrief of een cursus. Bovendien hebben her
denkingen aanleiding gegeven tot historisch onderzoek en uiteenlopende publi
caties. Al deze onderdelen profiteren van de toenemende welvaart in de naoor
logse periode. 

Diverse malen worden herdenkingsevenementen aangegrepen voor het realise
ren van meer permanente wijzen van herdenking. In de jaren veertig en vijftig ko
men verschillende monumenten en gedenkstenen - een eeuwenoude wij ze van 
herdenken- tot stand die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. In de 
jaren tachtig en negentig wordt deze gewoonte voortgezet.230 Tijdens deze recen
te decennia wordt Zwolle bovendien verrijkt met twee standbeelden, een voor 
Van der Capellen en een voor Thorbecke. Als duurzame vorm van herdenken 
geldt ook de vernoeming van onder meer scholen naar beroemde Zwollenaren. 
Vergelijkbaar daarmee is de op oorlogstbema's gebaseerde naamgeving van stra
ten kort na de bevrijding en in de jaren tachtig. 

Het uitgangspunt van de uiteenlopende manifestaties waarmee respectievelij k 
gemeenschapsjubilea en de bevrijding herdacht worden, is dat er iets te vieren 
valt. D e aanleiding daartoe wordt ech ter meer dan eens uit het oog verloren in een 
bont programma van sportwedstrijden, dansavonden en geitenkeuringen. Vooral 
bij 'Zwolle 750' raken de historische elementen ondergesneeuwd. De uiteindelij 
ke keuze voor het 'bruikbaar' geachte Hanzethema berust bovenal op de veelzij
digheid en het internationale aspect, goed te actualiseren tegen de achtergrond van 
de Europese samenwerking. Het jubileum van de stadsrechtverlening wordt bo
venal aangegrepen voor het versterken van de team spirit in Zwolle en voor de 
profilering van de stad in binnen- en buitenland. 

De plechtige herdenkingen die de Zwolse erflaters ten deel vallen, zijn, niet ver
rassend, voor het merendeel gebaseerd op een aan een ijkpunt gekoppeld veel
voud van 25-jarige termijnen. Hierdoor wekken deze herdenkingen zelden de in
druk spontaan voort te komen uit het feit dat de namen en daden van de her
dachten levend erfgoed zijn. De Zwolse herkomst van de historische personages 
wordt van tijd tot tijd gaarne aangegrepen voor het profileren van de stad, maar 
buiten de herdenkingen om staan de meesten van hen nauwelijks in de belang
stelling. Hun herdenkingen zijn dan ook in de meeste gevallen geen bevestiging 
van een voortlevend verleden, ze lijken veeleer een kunstmatig, niet zeer effectief 
middel tegen het vergeten, kenmerkend voor de eigentijdse historische cultuur. 

Indien het succes van herdenkingen wordt afgemeten aan de belangstelling van 
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het publick en de beoordeling in de pers, is er sprake van een wisselend resultaat. 
De meest succesvolle persoonsherdenkingen zijn die ter ere van kardinaal Van 
Rossum (1954) en Thomas a Kempis (1971). De latere herdenkingen van Thor
beckc, Potgieter, Feith en Schuttcvàcr (tussen 1972 en 1981) kunnen daarentegen 
niet erg geslaagd worden genoemd. Het grootste naoorlogse hcrdenkingssucccs, 
in termen van het bereikte publiek, wordt gevormd door de activiteiten rond 
'Zwolle 750' in 1980. Juist door het vcrleden slechts een beperkte plaats toe te 
kennen, trekt dit feest de meest omvangrijke en gemêleerde groep belangstellen
den van alle naoorlogse herdenkingen. 

De vcrklaring voor het succes van enkele andere herdenkingen schuilt, behalve 
in de bekendheid en populariteit van de herdachte personen en feiten, ook in de 
wijze waarop zij een actuele exemplarische functie krijgen toegeschreven die 
daadwerkelijk aanspreekt. Zo wordt Van Rossum in de verzuilde samenleving van 
de jaren vijftig gezien als inspirerend voorbeeld voor verdere missieactie en wordt 
a Kempis in het door onzekerheid gekenmerkte 1971 gepresenteerd als een be
zielend voorbeeld van authentiek christendom. Andere initiatieven grijpen met 
minder succes terug op dit herdenkingsmechanisme. Tevergeefs wordt in de jaren 
zeventig, tachtig en negentig getracht de opvattingen van Thorbecke en Van der 
Capellen te transformeren en te actualiseren tot inspirerend uitgangspunt voor 
vernieuwing van democratische politiek. 

In contrast hiermee staan de herdenkingen van de literatoren Fcith en Potgieter 
begin jaren zeventig. Hun werk wordt eenvoudigweg gezien als gedateerd en uit
gewerkt. Uit respect voor hun aanwezigheid in een canon van gedenkwaardige 
lieden uit het vaderlandse verleden worden zij in herinnering gehouden, maar eni
ge actuele zeggingskracht wordt niet meer verondersteld. Terwijl men zich er van 
bewust is dat de zeggingskracht van die vaderlandse canon in de nieuwe histori
sche cultuur sterk is afgenomen, wordt het, uit een zekere lokale trots, niettemin 
als een tekortkoming van de gcmeenschap beschouwd indien deze erflaters geheel 
vergeten zouden worden. Ook de relatief nieuwe, doch weinig succesvolle aan
dacht voor Schuttevàer behoort tot dit patroon. 

Tot de jaren zeventig ziet men in Zwolle nauwelijks aanleiding tot bezinning op 
zin en wijze van het herdenken. Afgezien van commotie in de eerste naoorlogse 
jaren over de viering van de Zwolse bevrijdingsdag op 14 april, zijn de meeste her
denkingen en de wijze waarop deze worden vormgegeven tot ver in de jaren zes
tig onomstreden. Dat verandert rond 1970. In dat jaar ontstaat beroering als be
vrijdingsdag wordt aangegrepen om ook actuele vormen van onvrijheid elders ter 
wereld voor het voetlicht te brengen. De alternatieve stille omgang in het daarop
volgende jaar staat, tot verontwaardiging van velen, in hetzelfde teken. Bovendien 
weerklinkt in 1971 kritiek van enkele theologen die van mening zijn dat met de 
herdenking van a Kcmpis een belangrijk hedendaags thema wordt genegeerd, kri
tiek die in 1973 bij de herdenking van Feith min of meer wordt herhaald door de 
PSP. In de jaren tachtig gaan opnieuw stemmen op om de herdenking van de 
Tweede Wereldoorlog rondom het monument in het Ter Pelkwijkpark officieel te 
verruimen met eigentijdse thema's die niet direct in verband staan met de bezet-
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tingstijd. De gemeenschappelijke noemer van deze kritiek is dat de herdenkingen 
niet actueel genoeg zijn. 

Een andere reden om stil te staan bij het fenomeen herdenken wordt gevormd 
door financiële en participatie-motieven. Zo heerst rond de omstreden herden
Icing van Van der Capellen in 1984- die aantoont hoe gepolitiseerd herdenkingen 
ook aan het einde van de twintigste eeuw kunnen zijn - de opvatting dat een uit
gebreide herdenking ongepast is in economisch ongunstige tijden. De activiteiten 
rond 'Zwolle 750' in 1980 word en door een actiegroep zelfs bestempeld als ver
spilling die niet bijdraagt aan het welzijn van de bevolking. De discussie die daar
op volgt, gaat echter voorbij aan zin en doel van het herdenken en beperkt zich 
tot de publieksdeelname aan de activiteiten. Ook begin jaren zeventig is al in de 
gemeenteraad gediscussieerd over de betrokkenheid van de bevolking bij de her
denkingen van a Kempis en Thorbecke. Als gevolg daarvan wordt bij latere her
denkingen extra aandacht geschonken aan het erbij betrekken van de jeugd; iets 
dat bij de herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog al vanaf de jaren zestig 
wordt benadrukt. Het aldus bij eenbrengen van verschillende generaties heeft ech
ter weinig met continuïteit van doen. Het gaat hier veeleer om het overdragen van 
bepaalde democratische waarden die worden toegelicht met behulp van een his
torische episode. Deze oorlogsepisode wordt nauwelij ks binnen een grotere con
text geplaatst die een gevoel van continuïteit zou kunnen oproepen. 

Binnen de hedendaagse herdenkingen neemt de omgang met de Tweede Wereld
oorlog een bij zondere plaats in. Het jaarlijks terugkerend gebruik van twee ver
schillende data is een belangrijk element dat de herdenking van deze oorlog on
derscheidt van alle overige naoorlogse herdenlungsactiviteiten. Bovenal wordt 
hiermee een onderscheid gemaakt tussen herdenken ( 4 mei) en vieren (5 mei). 
Over vorm en inhoud van dit herdenken bestaat de eerste twintig jaar geen twij 
fe l: na een stille omgang op 4 mei wordt bij het centrale oorlogsmonument stilge
staan bij de Zwolse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. De landelijke be
vrijdingsdag op 5 mei is een dag waarop de vreugde over de vrijheid wordt geuit. 
(De lokale bevrijdingsdatum verdwijnt door desinteresse van veel Zwolse burgers 
en bestuurders al spoedig uit het zicht om pas later, vooral tijdens lustrumjaren, 
opnieuw geaccentueerd te worden.) Die vrijheid wordt al in de jaren zestig zo 
vanzelfsprekend geacht dat 5 mei beschouwd wordt als een vrijblijvend feest, een 
extra koninginnedag. Terwijl4 mei historisch gefixeerd wordt door de rouw te in
stitutionaliseren, komt 5 mei voor een belangrijk deellos te staan van de histori 
sche context. 

Een analyse van de Zwolse oorlogsmonumenten leert dat de vroegste oorlogs
monumenten de nadruk leggen op het verzet. In de daarbij verwoorde retoriek 
worden de mannen en vrouwen uit het verzet gezien als helden die bij uitstek de 
Nederlandse eensgezindheid belichamen. D e ceremonies bij het centrale monu
ment op 4 mei accentueren in belangrijke mate de verdiensten van het verzet. Van
af de jaren zestig verschuift de aandacht enigszins naar de rol van de geallieerden 
- verpersoonlijkt in de herhaalde ontvangst van de Canadese bevrijder Major 
waarbij wordt voortgeborduurd op het respect voor heldendaden in combinatie 
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met dankbaarheid voor de bevrijding. Daarnaast wordt de aandacht (onder in
vloed van een toenemend maar zelden expliciet vcrwoord gevoel van medever
antwoordelijkheid) verdeeld over specifieke groepen slachtoffers. De grote groep 
joodse slachtoffers is decennialang slechts herkenbaar op een particuliere ge
denksteen, afgezonderd in de synagoge. H~oewcl de belangstelling voor de joden·
vervolging vanaf de jaren zestig toeneemt, komt hier in Zwolle pas vanaf de jaren 
tachtig nadruk op te liggen, binnen en buiten de synagoge, door middel van pla
quettes en straatnamen. Daarnaast wordt in de jaren negentig ruimte geboden 
voor de herinnering van de Indische Nederlanders. 

Deze accentverschuivingen hebben ertoe geleid dat het accent steeds sterker op 
de slachtoffers is komen te liggen, een trend die ook op nationaal niveau valt waar 
te nemen. Dit is een tweede belangrijk clement dat de herdenking van de oorlog 
onderscheidt van andere herdenkingen. Zolang het verzet een belangrijke plaats 
inneemt in het beeld van de oorlog zijn de oorlogsherdenkingen vergelijkbaar met 
andere herdenkingen. Deelnemers aan al deze herdenkingen voelen een zekere 
trots voor de herdachte helden aan wie een zekere voorbeeldfunctie kan worden 
toegedicht. Door de prominente plaats die de slachtoffers zijn gaan innemen is de 
gelijkwaardigheid van de herdenkingen verdwenen. Daarmee is de historische 
cultuur verbreed. 

Een derde element dat de herdenking van de oorlog onderscheidt van andere 
Zwolse herdenkingen is het feit dat de oorlog in Nederland is uitgegroeid tot een 
tweeledig ijkpunt. Enerzijds is het als ingrijpende episode uit de recente geschic
denis een historisch ijkpunt, anderzijds vormt het een belangrijk moreel ijkpunt. 
De steeds vcrder toenemende vrijblijvende afstandelijkheid die bestaat ten op
zichte van veel andere herdachte personen en gebeurtenissen ontbreekt nagenoeg 
geheel ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog. De drang om maar niet te ver
geten is hier vele malen sterker dan bij andere onderwerpen. De toegeschreven en 
in brede kring erkende voorbeeldfunctie in combinatie met het recente karakter 
van de gebeurtenissen - tijdgenoten zijn nog in leven - verlenen de oorlogsher
denkingen een gewicht waar de overige herdenkingen niet aan kunnen tippen. 
Hierdoor is zowel de reflectie op het herdenken als het bereik van de herdenkin
gen verhoudingsgewijs groot. 

Niettemin bestaan er ook overeenkomsten tussen de herdenkingen van de 
Tweede Wereldoorlog en die van uiteenlopende personen en gebeurtenissen. Ge
noemd werd reeds de toegenomen nadruk op het bereiken van de jeugd. Een an
dere overeenkomst is de actualisering van het herdenken. De aandacht voor het 
algemene, aan de oorlog gekoppelde thema van mensenrechten wordt rond 1970 

wanneer men zich actief begint te bezinnen op de zin van het hcrdenken231 - nog 
met enig ongenoegen gadegeslagen. In de jaren tachtig en negentig wordt het ge
zien als hèt middel om de jeugd te interesseren. 4 mei blijft, althans formeel, zo
veel mogelijk historisch gefixeerd maar de vrijblijvendheid van 5 mei wordt in de 
jaren tachtig en negentig niet langer acceptabel geacht. Het programma voor be
vrijdingsdag wordt getransformeerd en geactualiseerd tot een dag waarop ge
tracht wordt om vooral de jeugd attent te maken op hedendaagse verschijnings
vormen en bedreigingen van democratische grondrechten. Omdat het publiek 
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ook hier gecharmeerd blijkt te zijn van vrijblijvendheid, bestaan er twijfels over 
de effectiviteit van deze werkwijze. Het grotendeels loskoppelen van de bevrij
ding uit de specifieke historische context van 1945 lijkt in de moderne historisch 
cultuur evenwel een geaccepteerd gegeven. 



Hoofdstuk 6 

Geschiedenis op televisie 

Inleiding 

In de tweede helft van de twintigste eeuw is televisie voor veel Nederlanders uit
gegroeid tot een prominente, zoniet de meest prominente verteller van verhalen 
over de wereld. Deze verteller, bestaand uit meerdere zenders, biedt een diversiteit 
aan meningen, maatschappelijke perspectieven en keuzemogelijkheden. 1 Het is de 
weerslag van wat er omgaat in een samenleving, die tegelijkertijd bijdraagt aan de 
vormgeving en sturing van de samenleving en van de thema's waarvoor die sa
menleving zich interesseert. Geschiedenis vormt een van de vele onderwerpen die 
op deze wijze aan een brede groep wordt gepresenteerd. Voor een groot aantal 
mensen vormt televisie, zeker na het verlaten van de schoolbanken, een belangrij
ke bron van historische informatie. Deze bron is niet per definitie oppervlakkig 
maar vaak wel vluchtig, al wordt soms een sterk emotioneel effect bereikt.2 

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op historische televisieprogram
ma's in Nederland. Aangezien het in het bestek van deze studie ondoenlijk is om 
aandacht te besteden aan alle historische uitzendingen die sinds 1951 op de beeld
buis zijn gebracht, is gekozen voor beperking tot één omroep. Het is niet moge
lijk een zendgemachtigde te vinden waarvan de programma's geheel representatief 
zijn voor de veelzijdige Nederlandse omroeppraktijk. Ook de AVRO, die meer 
dan eens aanspraak heeft gemaakt op een algemene status, valt te beschouwen als 
een specifiek onderdeel van het verzuilde omroepbestel, en wel van liberaal-bur
gerlijke snit. De NOS heeft, evenals haar voorganger NTS, een te bijzonder ta
kenpakket om voor een doorsnee omroep door te kunnen gaan. De keuze voor 
een omroep met een behoorlijke omvang van achterban en zendtijd, en bovendien 
actief sinds de officiële introductie van televisie in Nederland, is daardoor beperkt 
tot KRO, NCRV, AVRO en VARA. 

Pragmatische redenen, waarvan de toegankelijkheid van de archieven ten tijde 
van het bronnenonderzoek de voornaamste is, hebben uiteindelijk geleid tot een 
keuze voor de KRO. Binnen het pluriforme Nederlandse omroepbestel, erfenis 
van een verzuilde maar naar consensus strevende samenleving, vertegenwoordigt 
de KRO van oudsher het katholieke volksdeel en daarmee een van de grootste ge
loofsgemeenschappen in ons land. Dat betekent dat tenminste een deel van de 
programma's van deze omroep vanuit een specifieke overtuiging is gemaakt. De 
programma's van deze omroep bereiken echter niet alleen de eigen achterban. 
Ook niet-katholieken hebben, zeer naar de wens van de programmamakers, in de 
loop der decennia in groten getale afgestemd op uitzendingen van de KR0. 3 Re
kening houdend met het eigen karakter mogen de activiteiten van deze grote me-
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despeler in het audiovisuele medialandschap als exemplarisch gelden voor de Ne
derlandse situatie. 

Dit hoofdstuk begeeft zich op het terrein van de programmageschiedenis. Bin
nen het groeiend aantal studies dat vooral sinds de tweede helft van de jaren tach
tig in Nederland gestalte geeft aan de zich voorzichtig ontplooiende mediage
schiedenis4, vormt dit onderdeel niet het meest onderzochte aspect.5 De 
institutionele geschiedschrijving, waarvan de door A.F. Manning geschreven ge
schiedenis van de KRO tot de betere voorbeelden behoort, is in deze tak van de 
cultuurgeschiedenis aanmerkelijk sterker vertegenwoordigd. De verschijning van 
een drietal studies halverwege de jaren negentig maakt het niettemin mogelijk de 
hier gepresenteerde bevindingen in hun context te plaatsen. Naast het overzichts
werk Omroep in Nederland. Vijfenzeventig jaar medium en maatschappij, 1919-
1994 betreft het de dissertatie van Sonja de Leeuw over Nederlands televisiedrama 
in de periode 1969-1988 en die van Chris Vos over de documentaire verbeelding 
van de Tweede Wereldoorlog in Nederland tussen 1951 en 1990.6 

De aandacht wordt in dit hoofdstuk gericht op televisieprogramma's waarin 
historische gegevens een zekere rol spelen. Daarbij gaat het niet uitsluitend om 
documentaires, de (voor historici) meest voor de hand liggende programmasoort 
als het gaat om de audiovisuele vertolking van historische gegevens. Niet alleen 
bestaan er ook andere vormen van non-fictie programma's waarin een rol is weg
gelegd voor historische informatie, ook in het genre van fictieprogramma's speelt 
het verleden een rol. Beide categorieën- fictie en non-fictie- dienen bestudeerd te 
worden om een goed beeld te krijgen van de eigentijdse historische cultuur in Ne
derland. Al streven fictieproducten in de vrijheid van hun eigenzinnige presenta
tie niet zo nadrukkelijk de feitelijke juistheid na die verwacht wordt van andere 
historische uitbeeldingen, toch vormen zij voor veel kijkers een bron van infor
matie over het verleden. 

Bij de bestudering van het voor dit onderzoek geraadpleegde KRO-archief is 
geen enkele programmacategorie bij voorbaat uitgesloten. Hoewel het archief niet 
volledig is, maakt de omvang van het beschikbare materiaal inperking noodzake
lijk. Daarom is de aandacht gericht op een dwarsdoorsnede van originele Neder
landse televisieproducties voor volwassenen, inclusief internationale coproducties 
met een Nederlands aandeel. Al dan niet bewerkte speelfilms, oorspronkelijk be
doeld voor vertoning in de bioscoop, zijn evenals talkshows buiten beschouwing 
gelaten. In de omvangrijke categorie drama is er voor gekozen alleen series onder 
de loep te nemen, geen zogeheten enkelvoudige spelen. Bij gebrek aan gegevens is 
er bovendien van afgezien om historische onderwerpen te behandelen die in ac
tualiteitenrubrieken zoals Brandpunt aan bod komen. 

In dit hoofdstuk zal eerst kort worden stilgestaan bij de geschiedenis en uit
gangspunten van de KRO, geplaatst tegen de globale ontwikkeling van het Neder
landse omroepbestel. Vervolgens wordt een chronologisch overzicht geboden van 
historische non-fictie uitzendingen van de KRO, gevolgd door een paragraaf over 
historische dramaproducties. Daarin wordt nagegaan welke historische program
ma's vertoond worden en wat de intenties van de makers zijn. Voorzover het be
studeerde materiaal het toe laat, wordt ook de receptie van de programma's behan-
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deld. Een uitvoerige audiovisuele analyse op basis van semiotische inzichten treft 
de lezer hier niet aan; daarvoor is het aantal bestudeerde programma's eenvoudig
weg te groot. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie waarin zal wor
den aangegeven welke bijdrage televisie levert aan de eigentijdse historische cultuur. 
Rekening houdend met het katholieke karakter van de KRO, zal getracht worden 
vast te stellen op welke wijze het verleden wordt benaderd en voorgesteld via dit 
medium. Naar welke onderwerpen en tijdvakken gaat de aandacht uit en vanuit wel
ke benadering en zienswijze zijn de audiovisuele producties gerealiseerd? 

1 De KRO en het Nederlandse omroepbestel 

De wortels van het huidige N cderlandse omroeplandschap leiden terug naar de 
eerste Nederlandse radio-uitzending op donderdagavond 6 november 1919. De 
Haagse radiofabrikant ir. H.H. Schotanus à Steringa Idzerda zendt vanaf deze da
tum wekelijks een programma uit met muziek, mededelingen en lezingen. Ande
re fabrikanten van radioapparatuur gaan er eveneens toe over uitzendingen te vcr
zorgen. Het aantalluisteraars blijft aanvankelijk echter gering en de hoge kosten 
zijn doorgaans niet lang op te brengcn. 7 Meer succes is vanaf juni 1923 weggelegd 
voor de uitzendingen van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF). Deze 
Hilversumse producent van radioapparaten bouwt eveneens een eigen zender om 
de verkoop van de toestellen te stimuleren. Het programma van deze zender, uit
gezonden onder de naam van Hilversumsche Draadlooze Omroep (HDO), be
staat uit populaire en klassieke muziek; uitzendingen, kortom, voor een zo groot 
mogelijk publiek. De HDO roept een systeem van vrijwillige begunstigers in het 
leven, waarvan er in 1926 inmiddels 11.000 zijn. 8 

Het succes van het nieuwe medium wordt in uiteenlopende kringen met een ze
ker wantrouwen begroet. Met name in confessionele kringen vreest men een on
gewenste beïnvloeding door verderfelijk geachte opvattingen die via de ether ver
spreid worden. Toch ziet men daarnaast mogelijkheden om het nieuwe medium 
aan te grijpen om de eigen overtuiging te verspreiden. De NSF stelt haar zender 
immers ook ter beschikking aan anderen. De protestanten grijpen deze kans spoe
dig aan. Op 24 december 1924 wordt een eerste uitzending verzorgd door de kort 
daarvoor opgerichte Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging (NCRV). 

De oprichting van de NCRV draagt bij aan de vormgeving van het Nederlandse 
omroepbestel dat in zo sterke mate de sporen draagt van de verzuilde samenleving 
waarin het tot stand komt. Ook op dit terrein wordt de per zuil verschillende le
vensbeschouwing de grondslag voor de organisatiestructuur. Eind 1925 weet ook 
het sociaal-democratische volksdeel zijn aandeel in de ether veilig te stellen door 
de oprichting van de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs (VARA). In mei 
1926 volgen de vrijzinnig protestanten met de oprichting van de Vrijzinnig Prote
stantsche Radio Omroep (VPRO). Al deze nieuwelingen willen zich via de NSF 
tot het volk richten. 

Ook de katholieken interesseren zich inmiddels voor het nieuwe medium. Een 
eigen omroep lijkt, vanuit de bekende beweegredenen, wenselijk. Enerzijds die-
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nen de katholieken beschermd te worden voor verkeerde invloeden die via de ra
dio binnendringen, anderzijds dient het eigen geloof ook via het nieuwe draadlo
ze medium verkondigd te worden. Verschillende initiatieven van katholieke zijde 
leiden ertoe dat op zondag 4 oktober 1925 een eerste radio-uitzending te beluiste
ren is van de uiteindelijk pas in april 1926 opgerichte stichting Katholieke Radio 
Omroep (KRO). Doelstelling van deze omroep is het tot uiting brengen van de 
katholieke levensopvatting in al haar breedte. 

De eerste KRO-programma's bestaan uit spreekbeurten, klassieke muziek en 
kerkdiensten. Naarmate de bekendheid van de nieuwe omroep toeneemt en radio
uitzendingen, mede door de grotere verspreiding van ontvangsttoestellen, ver
trouwder worden, groeit het ledental. In de jaren dertig telt de KRO gemiddeld 
zo'n 100.000 begunstigers.9 Evenals AVRO, NCRV en VARA beschikt de KRO 
vanaf 1930 over twintig procent van de beschikbare zendtijd. Comform over
heicisbepalingen moet een programma worden verzorgd van 'ontspannenden, 
leerzamen, aesthetischen en ethischen aard'. 10 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de omroepen ontbonden en vervan
gen door Rijksradio 'De Nederlandsche Omroep'. Na de bevrijding verzorgt Ra
dio Herrijzend Nederland de uitzendingen, in januari 1946 opgevolgd door de 
Stichting Radio Nederland in den O vergangstijd. Voorstanders van één nationale 
omroeporganisatie delven vervolgens het onderspit in hun strijd tegen de oude 
omroepen, zodat begin 1946 weer KRO-programma's op de radio te beluisteren 
zijn. Alleen de totstandkoming in 1947 van de Nederlandsche Radio Unie (NRU), 
een facilitair samenwerkingsverband van de omroepen, vormt een duidelijk ver
schil met de vooroorlogse situatie. 

Het aantal contribuanten van de KRO stijgt tussen 1949 en 1960 van 165.000 
naar 604.000. Het personeel, in 1949 een honderdtal mensen omvattend, houdt 
zich in de eerste naoorlogse jaren uitsluitend bezig met radio-uitzendingen, hoe
wel de mogelijkheid van televisie-programma's serieus wordt overwogen. Reeds 
halverwege de jaren dertig bestaat er bij de Nederlandse omroepen serieuze aan
dacht voor dit nieuwe maar zeer kostbare medium. De KRO beschouwt televisie 
als een mogelijke activiteit, maar besluit vooralsnog het voortschrijden van de 
technische ontwikkelingen af te wachten. Mede op aandrang van de NV Philips, 
die een duidelijk economisch belang heeft bij de invoering van televisie, wordt in 
oktober 1951 begonnen met een vierjarige experimentele fase in Nederland. De 
uitvoering hiervan wordt in handen gelegd van de bestaande omroepen die sa
menwerken in de Nederlandse Televisie Stichting (NTS). 11 

Dinsdagavond 16 oktober 1951 verzorgt de KRO zijn eerste televisie-uitzen
ding, al is KRO-voorzitter prof. dr. J.B. Kors OP bepaald niet enthousiast over 
het nieuwe medium. Hij beschouwt het als een potentieel gevaar voor de morele 
volksgezondheid en vertrouwt er aanvankelijk op dat het televisie-experiment 
slechts tijdelijk zal zijn. In een inleiding op de eerste uitzending benadrukt Kors 
dat het medium zijns inziens moet worden aangegrepen om de boodschap van 
Christus uit te dragen. Dat heeft echter niet tot gevolg dat de katholieken televisie 
alleen voor strikt theologische doeleinden inzetten. De KRO bijt het spits af met 
een enigszins gevarieerd amusementsprogramma. 12 
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Het aantal zenduren neemt de eerste jaren geleidelijk toe. In 1956 verzorgen de 
gezamenlijke Nederlandse omroepen wekelijks tien uur televisie; de KRO zendt 
dat jaar 92,5 uur televisie uit. De helft hiervan wordt besteed aan toneel en docu
mentaires; amusement neemt ruim twintig procent in bes lag, kinderprogramma's 
bijna vijftien procent. Het televisie-amusement van de katholieke omroep heeft in 
de jaren vijftig geen bijzonder goede naam; de documentaires, niet zelden over 
verre landen en educatieve thema's, zijn vaak origineler en interessanter. Kors 
wenst zich echter niet in te spannen om de situatie te verbeteren. 

Niettemin wordt televisie een steeds populairder medium. In 1957 telt Neder
land al honderdduizend toestellen; in 1962 is bijna de helft van de bevolking van 
12 jaar en ouder in de gelegenheid om te kijken. Twee jaar later wordt begonnen 
met uitzendingen op een tweede landelijk net en neemt het aantal zenduren verder 
toe. Daardoor wordt het steeds interessanter om een televisietoestel aan te schaf
fen. De KRO kan nu minimaal twee avonden per week uitzenden.13 

Modemisering 

Inmiddels is de KRO gemoderniseerd sinds het aantreden in 1961 van mr. H.W. 
van Doorn als voorzitter. Onder zijn leiding worden de statuten voorzien van een 
ruimere doelstelling: 'radio en televisie te doen strekken tot geestelijke ontplooi
ing, voorlichting en ontspanning van luisteraars en kijkers' waarbij het katholieke 
geloof als uitgangspunt fungeert. Er komt een Programma-Advies Raad (PAR) 
die ietwat theoretische adviezen geeft en op afstand van de programmamakers 
blijft. Van Doorn geeft de programmamakers de ru imte om vakwerk te leveren 
waarbij, begeesterd door een progressief maar vaak weinig geprononceerd katho
licisme, op vrijmoedige wijze veel aandacht wordt geschonken aan actuele kwes
ties in kerk en wereld. 14 

De PAR kent drie commissies die zich respectievelijk bezighouden met de vor
mingstaak van de KRO op het terrein van actualiteiten en documentaires, met 
godsdienstige uitzendingen en met cultuuroverdracht. De PAR gaat ervan uit dat 
de KRO een evangelisch geïnspireerd mensbeeld wil uitdragen, van een mens die 
'in geschiedenis en heilsgeschiedenis' tracht zichzelf en zijn medemens zo goed 
mogelijk in vrijheid te verwezenlijken. De twee eerstgenoemde commissies be
pleiten programma's met historische beschouwingen die leiden tot bestaansver
heldering. Ook de cultuurcommissie pleit in 1963 voor gedramatiseerde docu
mentaires over bijvoorbeeld 'München 1938' en de beurskrach van 1929. Daarbij 
moeten gebeurtenissen gereduceerd worden tot het meest essentiële om de struc
turen van de huidige wereld zichtbaar te maken en voor te stellen als menselijk 
beïnvloedbaar in plaats van als voorbeschikt. 15 

De algemene aanbevelingen van de PAR worden nauwelijks in concrete pro
gramma's vertaald, onder meer omdat de wensen soms erg kostbaar zijn. Niette
min groeien PAR en programmamakers naar elkaar toe; rond 1970 wordt het uit
gangspunt van informatie verstrekken en vernieuwing bevorderen door velen 
binnen de omroep onderschreven. Zowel in religieuze als in informatieve pro
gramma's wordt gestreefd naar grotere vrijheid, solidariteit met verdrukten en 
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ontplooiing van de mens in een nieuwe maatschappij. Dit draagt ertoe bij dat de 
KRO de naam krijgt links en eenzijdig te zijn en kritisch en negatief tegenover het 
establishment. Bestuursleden hebben daar bezwaar tegen omdat de pluriforme 
achterban met dergelijke vooruitstrevende standpunten niet altijd voldoende ge
diend zou worden.16 

Zo verliest de KRO, volgens Manning, aan katholieke warmte en wordt het 
steeds minder een omroep voor uitsluitend katholieken. Dat gaat samen met het 
ontzuilingsproces dat eind jaren zestig zichtbaar wordt in Nederland. Ook bin
nen de KRO wordt de vraag gesteld of het predikaat 'katholiek' gehandhaafd 
dient te worden. De medewerkers kiezen uiteindelijk in 1970 voor een blijvende 
verbintenis met het katholieke volksdeel met ruimte voor pluriformiteit. 17 

Het op de verzuiling gebaseerde Nederlandse omroepbestel is inmiddels voor
zichtig van aanzien veranderd. Commerciële televisie-uitzendingen worden in 
Nederland nog altijd niet gedoogd- de zender van de Reclame Exploitatie Maat
schappij (REM) kent in 1964 slechts een lm rt bestaan- maar de in 1967 aanvaarde 
Omroepwet biedt kansen voor nieuwe zendgemachtigden die zich weten te ver
zekeren van een aanhang van zekere omvang. De Televisie en Radio Omroep 
Stichting (TROS) wordt in 1967 toegelaten tot het Nederlandse omroepbestel, 
gevolgd door de Evangelische Omroep (EO) in 1972 en de Veronica Omroep Or
ganisatie (VOO) in 1976. Inmiddels waren NRU en NTS eind jaren zestig samen
gegaan in de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) en werd inmiddels ook tele
visiereclame toegestaan. 

In de Omroepwet van 1967 is vastgesteld dat omroepen een volledig program
ma moeten brengen dat onderdelen omvat van cultu rele, informatieve, educatieve 
en verstrooiende aard. In de jaren zestig ligt de verhouding tussen serieuze infor
matie (inclusief kunstzinnige programma's), lichte informatie (inclusief talkshows, 
sport en natuurfilms) en televisiedrama (series, films, amusement) op 50:10:40, 
waarna deze verhouding in de jaren zeventig verschuift naar 40:20:40.18 Vanaf 
1995 geldt een wettelijke minimumeis van dertig procent informatie en twintig 
procent cultuur. 19 

Bij de KRO wordt tussen 1969 en 1991 doorgaans meer aandacht besteed aan dra
ma dan aan informatie. In 1969 wordt 34% van de zendtijd besteed aan drama, 28% 
aaninformatie,28% aan amusement, 5% aan cultuur, 3% aansporten 1% aan jeugd; 
in 1991 wordt 38% van de zendtijd besteed aan drama, 24% aan informatie, 26% 
aan amusement, 7% aan cultuur, 1% aan sport en 6% aan jeugd. Onderzoek naar 
de gezamenlijke omroepen in de periode 1969-1988 toont aan dat zij vooral aan
dacht besteden aan informatie (39% van de zendtijd), drama (25%) en amusement 
(15% ). Na deze periode zijn de verhoudingen niet ingrijpend veranderd.20 

Bij het 50-jarig bestaan in 1975 publiceert de KRO het handvest Visies op kom
munikatie. Het dient ter inspiratie van onder meer programmamakers en niet als 
blauwdruk. Polarisatie in maatschappelijk en godsdienstig opzicht wordt afgewe
zen en pluriformiteit benadrukt. De KRO wil niet als radicaal te boek staan maar 
wil ook wel degelijk ruimte bieden voor passieve recreatie en amusement. De ka
tholieke afkomst wordt evenmin als de solidariteit met de zwakkeren verloochend 
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maar vanuit een meer algemene evangelische inspiratie geformuleerd. Zoveelmo
gelijk moet geprobeerd worden hoopvolle, positieve mogelij kheden zichtbaar te 
maken.21 

In de daaropvolgende jaren probeert de KRO zich van andere omroepen te on
derscheiden door trefwoorden als verwondering, respect en verdraagzaamheid, 
geloof in mensen en menselijke waarden, hoop en verwachting. Daarmee wordt 
gemikt op grote middengroepen, waarbij het katholicisme, aldus De Leeuw, in 
'een algemeen jasje van medemenselijkheid' wordt gestokenY Deze oriëntatie, 
waarbij de KRO het publiek ontspanning en kwaliteit probeert te bieden, blijft 
vervolgens dominant. Niettemin vertoont de KRO ook oppervlakkig amusement 
voor grote groepen. Door deze aanpak groeit het aantal begunstigers na de ont
zuilingsperikelen van 550.000 in 1975 naar 617.000 in 1985.23 

Veranderingen in het medialandschap 

In de jaren tachtig begint het steeds drukker te worden in het Nederlandse media
landschap. Een toenemend aantal zenders kan via de kabel worden ontvangen. 
Het standaardpakket van twee, vanaf 1987 drie, publiekeN ederlandse netten dat 
doorgaans al wordt aangevuld met het aanbod van Belgische en D uitse zenders, 
krij gt uitbreiding met Nederlandstalige en Engelstalige zenders. Dit leidt ertoe dat 
de zeggenschap van de overheid over de toegang tot dit medium afbrokkelt. De 
opkomst van commerciële omroepen, die zich uit juridische overwegingen aan
vankelijk nog als buitenlandse bedrijven voordoen, is niet tegen te houden. In 
1989 ontstaat RTL-Véronique, het latere RTL4, een in naam Luxemburgse zender 
die geheel op Nederlandse kijkers is gericht. De jaren negentig zien de komst van 
de commerciële zenders RTL5, Veronica- dat zich geheel terugtrekt uit het pu
blieke bes tel, waardoor de KRO in 1995 de ledenrijkste omroep van Nederland 
wordt-, SBS6 en Fox.24 Daarnaast wordt de NOS als gevolg van een nieuwe Om
roepwet in 1994 gesplitst in twee zendgemachtigden: de NOS voor gezamenlijke 
programma's zoals journaal en sport en de Nederlandse Programma Stichting 
(NPS) die vooral culturele programma's uitzendt. 

Met de komst van de nieuwe omroepen worden de zendschema's uitgebreid tot 
een steeds groter deel van de dag. In 1996 zendt de KRO zo'n 1100 uur televisie 
uit, terwijl dat in het seizoen 1972/1973 circa 460 uur was.25 De versnippering van 
de kijkersaandacht over programma's van uiteenlopende omroepen wordt zo ver
sterkt. Wel besteedt het publiek in de loop der jaren meer tijd aan televisiekijken. 
D e tijd die hiervoor wordt gebruikt tijdens doordeweekse avonden en in het 
weekend stij gt van minder dan een kwartier in de jaren vijftig tot elf uu r per week 
in 1990.26 Daarbij bestaan aanzienlijke verschillen in zowel kijktijd als program
mavoorkeur tussen uiteenlopende leeftijdscategorieën, tussen werkenden en niet
werkenden en tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus.27 

Eind 1989 verandert de organisatiestructuur van de KRO, een instelling met 
ruim 300 vaste medewerkers, onder invloed van de nieuwe Mediawet van stich
ting naar vereniging. Op de programma's heeft dit nauw elijks invloed. D e achter
ban trekt zich er vrij weinig van aan. Dat geldt ook voor de ontkoppeling die in 
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1998 plaatsvindt, waardoor abonnees op een omroepblad niet meer automatisch 
lid zijn van de bijbehorende omroep. Het ledental van de KRO daalt hierdoor 
naar 592.000 personen maar de achterban blijft in meerderheid trouw aan de 
KRo.zs 

Inmiddels participeert de KRO vanaf 1992 in een nieuwe opzet voor de drie pu
blieke netten. Samen met NCRV en AVRO wordt getracht door een beter her
kenbare programmering een duidelijker zenderprofiel te creëren. Van een fusie is 
geen sprake; wel wordt het personeelsbestand van de KRO ingekrompen. De 
KRO blijft geloven in een pluriform publiek omroepbestel dat vrij is van beïn
vloeding door commercie of overheid. De eigen opstelling wordt verwoord in de 
begrippen betrokkenheid, tolerantie en oriëntatie vanuit een katholieke grond
slag. Betrokkenheid slaat op bewogenheid en respect, oriëntatie op het bijdragen 
aan de ontwikkeling van een eigen visie, terwijl tolerantie moet blijken uit het eer
biedigen van mensen en hun verschillende standpunten en keuzes.29 

Halverwege de jaren negentig kiest de KRO voor aansluiting bij het in de sa
menleving gesignaleerde gevoel om waarden opnieuw te willen wegen en te zoe
ken naar maatschappelijk verantwoord gedrag. Onder de slogan 'KRO. Het ge
voel blijft' wordt een reclamecampagne gelanceerd waarin het verleden een 
prominente rol speelt. In televisiespotjes worden mensen getoond die zich ver
bonden voelen met hun verleden, niet alleen vanuit een nostalgisch gevoel maar 
tevens als terugblik op een ervaring waarmee ze, in omroepjargon, in heden en 
toekomst verder kunnen. De KRO wil zodoende aangeven oog te hebben voor in
spirerende momenten in het leven. Daarbij probeert de omroep mensen het gevoel 
te geven dat ze deel uitmaken van een groter geheel waar gevoelens met anderen 
gedeeld kunnen worden en waarin verleden, heden en toekomst samenkomen. De 
katholieke traditie kan daarbij houvast bieden in een snel veranderende wereld.30 

Of die gedachte ook centraal staat in de historische programma's van deze omroep 
zal blijken uit de volgende twee paragrafen. 

2 Historische non-fictie programma's 

Tussen 1951 en 1990 zendt de Nederlandse televisie 893 documentaire program
ma's uit die betrekking hebben op de Nederlandse geschiedenis. Over het totale 
aantal historische non-fictie uitzendingen, dus inclusief de in Nederland uitge
zonden producties over buitenlandse geschiedenis, zijn geen cijfers beschikbaar. 
Als indicatie kan slechts gewezen worden op de schatting dat in circa een kwart 
van alle documentaires nadrukkelijk op het verleden wordt ingegaan.31 Hoe sta
biel dit cijfer is in de loop der decennia is onduidelijk, al is bekend dat met de toe
name van de zendtijd in de jaren zeventig en tachtig ook de productie van histori
sche documentaires, althans over Nederland, in absolute zin toeneemt.32 

De in Nederland uitgezonden historische documentaires behandelen vrij uit
eenlopende onderwerpen. Wel zijn er enkele duidelijke zwaartepunten. De twin
tigste-eeuwse geschiedenis - vooral de jaren dertig en veertig - wordt sterk be
licht. Het meest opvallende hierbij is dat een derde van alle documentaires over 
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Nederlandse geschiedenis tot 1995 gewijd is aan de Tweede Wereldoorlog. Daar
na volgen documentaires over respectievelijk Nederlands Indië/Indonesië, religie, 
media en het socialisme.33 

Documentaires vormen de bekendste subcategorie binnen de categorie non-fic
tie programma's. Daarnaast bestaan onder meer showachtige amusementspro
gramma's waarin doorgaans op luchtige maar feitelijk correcte wijze wordt terug
geblikt op het verleden. Hoewel dergelijke programma's in deze paragraaf 
eveneens de revue zullen passeren, gaat de meeste aandacht uit naar documentai
res, een programmacategorie die zich volgens Vos van andere programma's on
derscheidt door een streven naar authenticiteit. Als kenmerkend voor de pro
grammacategorie documentaires beschouwt hij het feit dat het onderwerp 'waar 
gebeurd' is en niet door acteurs wordt verteld.34 Toch is een dergelijke afbakening 
niet waterdicht. Soms figureren er immers acteurs in documentaires terwijl histo
rische onderdelen van andersoortige non-fictie uitzendingen evenzeer waar ge
beurd (kunnen) zijn. Daarom zullen documentaires hier in samenhang met ande
re non-fictie uitzendingen worden behandeld. 

Op 16 oktober 1951, twee weken nadat de NTS is begonnen met televisie-uitzen
dingen in Nederland, vcrzorgt de KRO voor de eerste maal een televisie-pro
gramma. Na een inleidend woord van KRO-voorzitter Kors wordt de aandacht 
gericht op het verleden. In een langdradig gesprek met de katholieke publicist en 
burgemeester van Oss, Louis de Bourbon, wordt ingegaan op het zogeheten 
Naundorff-mystcrie. Centraal daarbij staat de vraag of De Bourbon afstamt van 
de laatste Franse kroonprins. Het onderwerp van het programma is min of meer 
willekeurig gekozen. Van een historische thema-avond is geen sprake; het gesprek 
wordt gevolgd door een programma over pottenbakken.35 

Zo worden in de eerste jaren van de televisie meer uitzendingen aan het verleden 
gewijd. Tijdens de vierde televisie-uitzending van de KRO op 27 november 1951 
wordt bijvoorbeeld de sterfdag van Willibrordus herdacht36. Ook dit nieuwe me
dium neemt de gewoonte over om jubilea aan te grijpen om de blik naar het verle
den te wenden, al is dat niet altijd het geval. De herdenking in 1953 van het herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie een eeuw eerder leidt bijvoorbeeld niet tot een 
historische terugblik op televisie. Herdenkingsprogramma's over de Tweede We
reldoorlog vallen onder de verantwoordelijkheid van de NTS. Niettemin wijdt de 
KRO in december 1952 aandacht aan de onthulling van het Amsterdamse Dok
werkermonument dat herinnert aan de Februaristaking.37 

In veel gevallen blijft de blik beperkt tot de twintigste eeuw, omdat er nauwe
lijks filmmateriaal van vóór die tijd beschikbaar is. Zo kent de KRO in 1959 een 
filmserie Anno. Het is een door Fred Bredschncyder en Joop Reinboud verzorg
de bewerking van een Engelse filmserie met voornamelijk twintigste-eeuwse 
hoogtepunten uit het journaalarchief van het filmbedrijf Pathé. Per aflevering pas
seert één jaar de revue. Daarnaast bestaat er incidentele aandacht voor meer speci
fieke historische onderwerpen, zoals in de documentaire Vi;ftig jaar groei over de 
geschiedenis van de Katholieke Arbeidersbeweging. 38 Een enkele keer wordt ver
der teruggegaan in het verleden, bijvoorbeeld in interviews met muziek- en 
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kunsthistorici in het programma Vademecum, waarin Jan Willem Hofstra ge
sprekken voert met wetenschappers. In 1960 bevat Vademecum onder meer inter
views over archeologie, oude munten en de geschiedenis van het ambachtelijke 
edelsmeden.39 

Een van de eerste historische non-fictieseries van eigen bodem die de KRO op 
het scherm brengt, is Vloekjes bij de thee onder regie van Tineke Notten-Roeffen. 
Het betreft een serie korte films van 15 minuten over grappig geachte facetten van 
de negentiende eeuw. Onderwerp en titel zijn afkomstig van de in november 1961 
verschenen bundeling van negentiende-eeuwse teksten waarin Wim Zaal een 'be
schavingsgeschiedenis in curiosa' schetst. De uitzendingen beginnen in november 
1962. Reeds vóór aanvang van de uitzendingen wordt er door de Programmaraad 
van de KRO, die toeziet op de uitzendingen, op aangedrongen om eventuele his
torische onjuistheden tegen te gaan door inschakeling van een historicus.40 Het 
negentiende-eeuwse verleden mag dan vanuit een humoristische en meewarige in
valshoek worden bekeken, het dient wat betreft de feiten zo correct mogelijk te 
worden weergegeven. De serie die tot mei 1963 duurt, wordt positief beoordeeld 
door de Programmaraad. Er zijn slechts opmerkingen over de kwaliteit van de ge
bruikte film en de muzikale begeleiding. 'Wat betreft de sfeer van de serie wordt 
opgemerkt, dat deze wel ironisch mag zijn, maar niet te zeer ridiculiserend."11 

Aandacht voor verder weg gelegen eeuwen is er incidenteel, bijvoorbeeld in het 
programma I ets van de middeleeuwen. Een klank-beeld van wat mooie en wat le
lijke dingen, die zijn blijven bestaan dat op donderdagavond 20 februari 1964 
wordt uitgezonden. In dit programma van 25 minuten, dat lijkt op een muzikale 
fruitmand met middeleeuwse inhoud, wordt muziek gespeeld door Muziekkring 
Obrecht. Het programma, geproduceerd door Tom van Huystee en samengesteld 
door Joost Tholens, wordt omlijst door een betoog met weinig diepgaande uit
spraken over religie. Ter illustratie worden tal van kunstwerken vertoond.42 Een 
kijker in Eindhoven laat weten zeer te hebben genoten van het programma waar
mee een groot publiek nieuwe werelden kan ontdekken. Hij betreurt echter dat de 
muzikanten niet optreden in middeleeuwse kledij. 43 

Onduidelijk is of dergelijke opmerkingen benut worden bij de voorbereiding 
van nieuwe historische programma's. Hiervoor worden verschillende ideeën ont
wikkeld, die echter niet altijd tot verwezenlijking komen. Een voorstel van de 
Programma-Advies Raad om in het winterseizoen 1965-1966 een of meer pro
gramma's te wijden aan de geschiedenis van gebruiksvoorwerpen komt bijvoor
beeld niet van de grond. Hetzelfde geldt voor het plan 'Destijds in het nieuws' 
voor het daaropvolgende winterseizoen, over zaken of personen die tien jaar gele
den in de belangstelling stonden.44 

Barmhartigheid 

Op dinsdagavond 7 februari 1967 vertoont de KRO in de documentaireserie Wit
boek de aflevering 'Een handvol verraders'. Deze aanduiding is afkomstig uit een 
radiotoespraak van koningin Wilhelmina voor Radio Oranje en heeft betrekking 
op degenen die in de Tweede Wereldoorlog met de vijand heulden. In dit pro-
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gramma, samengesteld door H.J. Neuman en H . Bik, wordt ingegaan op de ge
schiedenis van de Bij zondere Rechtspleging. 

De Commissie Vorming en Informatie van de PAR heeft al eind 1966laten blij
ken er prijs op te stellen wanneer in deze historische problematiek een evange
lisch-geïnspireerd standpunt zou worden ingenomen op basis van barmhartig
heid, vergevingsgezindheid en rechtvaardigheid. Samensteller Neuman houdt 
zich op de vlakte door te zeggen eerst het feiten- en beeldmateriaal te willen in
ventariseren. Zijn uitgangspunt is een aanvulling te geven op De Bezetting, de tus 
sen 1960 en 1965 door de NTS uitgezonden documentaireserie van dr. L. de Jong, 
directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), die bij het 
begin van de zuivering ophoudt. Andere programma's over collaborateurs zijn (en 
blijven) schaars. Het is de programmamakers duidelijk dat het onderwerp sterke 
reacties kan uitlokken. Na de oorlog worden de opvattingen over berechting im
mers sterk getekend door sentimenten. Dat is voor de makers reden te meer om 
zorgvuldig te werk te gaan.45 

Het onderwerp van de uiteindelijke documentaire wordt door de omroepster 
nadrukkelijk gepresenteerd als een actuele kwestie. Gewezen wordt op de heden
daagse belangstelling voor de berechting van oorlogsmisdadigers in het buiten
land. In Nederland weerklinkt de echo van de eertijdse berechting van verraders 
en collaborateurs door in de vraag hoeveel oud-politieke delinquenten mogen 
deelnemen aan recente verkiezingen. De documentaire heeft, zoals Vos terecht 
opmerkt, een klassieke vorm: 'een studiopresentatie door Neuman, afgewisseld 
met filminlassen met interviews en archiefbeelden.' 46 Er zijn filmbeelden te zien 
uit de jaren dertig die een beeld geven van de werkloosheid, evenals bewegende 
beelden uit de bezetting en de eerste daaropvolgende periode. Ook is een radio
fragment van koningin Wilhelmina te horen. Tijdens interviews worden foto's ge
toond van de besproken personen en plaatsen. Niet alleen wordt gesproken met 
betrokken autoriteiten en juristen maar er komen ook, en dat is nieuw, NSB' ers 
aan het woord. Zij worden neutraal, zij het onherkenbaar, gepresenteerdY Door 
deze aandacht voor de andere zijde van het verhaal komen enkele pijnlijke naoor
logse misstanden aan het licht. De blik op de geschiedenis wordt daarmee ver
breed. 

De reacties in de pers zijn verdeeld. De Nieuwe Apeldoornsche Courant en Het 
Binnenhof vinden het programma uitblinken door evenwichtigheid, terwijl de 
Volkskrant vanwege de vertolkte menselijke gevoelens spreekt van een pakkende 
produktie. De Gelderlander en de NRC zijn daarentegen van mening dat er door 
een overdosis aan feiten te weinig duidelijkheid ontstaat.48 De zaak is te complex 
om in één uitzending helder uitgelegd te kunnen worden. Bovendien is de NRC 
ontevreden met de vertoning van de advocaat van Rauter, die enigszins onder de 
indruk blijkt te zijn van zijn cliënt. De Programmaraad van de KRO lijkt niette
min tevreden met de uitzending. Een van de leden betreurt het zelfs dat de makers 
niet het plan hebben opgevat om de naoorlogse periode in Nederland in vier of vijf 
programma's te behandelen. Dat lijkt echter moeilijkheden op te leveren wat be
treft uitwerking en zendtijd.49 
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Achterland 

De KRO houdt zich niet uitsluitend bezig met nationale onderwerpen. Televisie is 
weliswaar een medium dat vooral geschikt lijkt om zo groot mogelijke groepen te 
bereiken, maar dat neemt niet weg dat ook specifieke groepen soms op extra aan
dacht kunnen rekenen . Programma's gericht op de katholieke achterban vormen 
het meest voor de hand liggende voorbeeld, uitzendingen met een regionale invul
ling zijn een andere mogelijkheid. Op 12 mei 1967 wordt op Nederland 2 een pro
gramma van 30 minuten uitgezonden naar aanleiding van het feit dat Limburg 
honderd jaar geleden bij de op 11 mei 1867 gesloten akkoorden van Londen de
finitief een Nederlandse provincie was geworden, los van de Duitse Bond. Dit pro
gramma onder regie van Sim on van Adelberg is getiteld Limburg 100 jaar. .... en nu? 

De regisseur wordt er vooraf door de omroep op gewezen 'dat het voor de 
K.R.O. een vrij belangrijke zaak is om gezien de bindingen met het zo geheten 
achterland een goed programma over Limburg te maken. '50 Dit leidt tot een schets 
van de economische en culturele situatie van Limburg. Nadat is opgemerkt dat 
Limburg een andere historische achtergrond heeft dan de rest van Nederland, 
wordt een klein overzicht gegeven van de Limburgse geschiedenis tot 1867. Daar
na volgt een uiteenzetting van de economische situ atie en wordt aandacht besteed 
aan kenmerkende facetten van het culturele leven. Bovenal wordt benadrukt dat 
Limburg niet zo veel reden heeft om feest te vieren, omdat het met de aanstaande 
mijnsluitingen economisch in een moeilijk parket zit.51 De documentaire is meer 
een hedendaags overzicht dan een historisch programma. Zoals zo vaak bij jubilea 
is de geschiedenis niet veel meer dan een vertrekpunt voor een programma over ei 
gentijdse onderwerpen. 

Vaderlandse geschiedenis 

In de eerste maanden van 1965 ontstaat bij de KRO het plan voor een ambitieuz • 
historische documentaireserie over de Opstand. Gedacht wordt aan een copro
ductie met de Belgische staatsomroep BRT die tot 1972 moet resulteren in een 
aantal gezamenlijke programma's. De eerste uitzendingen zouden plaats moeten 
vinden in het seizoen 1965-1966. De Programmaraad van de KRO is enigszins 
huiverig om voor zeven jaar vooruit te plannen, maar is niettemin geïnteresseerd 
in het plan.52 In de omschrijving voor de PAR wordt geste ld dat deze documen
taires weliswaar handelen over belangrijke gebeurtenissen uit de vaderlandse ge 
schiedenis maar feitelijk proberen 'aan te tonen hoe modern de problematiek van 
reformatie enz. eigenlijk is.' Getracht zou worden 'vele scheve voorstellingen uit 
het vaderlandse-geschiedenisboekje, recht te zetten.'53 

In de zomer van 1965 is inmiddels besloten om jaarlijks drie tot vijf uitzendin 
gen in deze serie te verzorgen. De samenstelling wordt in handen gegeven van cl · 
publicist Daniël de Lange, die waar nodig een beroep doet op enkele historici.54 In 
een voorlopig schema wordt uitgegaan van een eerste uitzending in decemb 1 

1965 waarin de situatie in de Nederlanden in 1564-1565 uit de doeken wordt g -
daan. Deze ui tzending zou gevolgd moeten worden door vier delen in 1966 en 



6.2 Historische non-fictie progrmnma's 

/)e coproductie van KRO en NCRV Groei naar vnjheid probeert in1967 de Opstand in 
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drie in 1967. Daarbij gaat de aandacht uit naar zowel politieke, economische, so
ciale, culturele als godsdienstige onderwerpen. De belangrijkste thema's zijn de 
hoofdfiguren en hun ontwikkeling; de bijfiguren en hun anecdotes en, als derde, 
het zowel actieve als lijdelijke volle In een ambitieuze opzet wordt er naar ge
streefd de motieven die geleid hebben tot de Opstand- onderverdeeld in politie
ke, sociaal-economische, populair-anarchistische en religieuze motieven- zo dui
delijk mogelijk van elkaar te onderscheiden. Verder dient expliciet onderscheid te 
worden gemaakt tussen de feiten en de toenmalige beleving daarvan. Bovendien 
dient gekeken te worden naar de rol van het historisch toeval en van het persoon
lijk tekort schieten.55 

De Commissie Vorming en Informatie van de Programma-Advies Raad steunt 
een gedegen aanpak van dit onderwerp waarmee 'op verantwoorde wijze en in 
verband met actualiteit aan historische vorming [wordt] gedaan'. De aandacht 
moet gericht worden op zowel de grote lijn als op pittoreske human stories zodat 
een levendig beeld ontstaat van de toenmalige gebeurtenissen, gezien vanuit de he
dendaagse kennis en betekenis. Het gaat om een poging tot ontmythologisering 
waarbij vastgesteld dient te worden wat uit die periode nog een vitale betekenis 
heeft en wat niet. Gemikt wordt op een breed publiek van hogere beroepen, mid
denkader, zelfstandigen en arbeiders. 56 

Wanneer de BRT afziet van deelname aan het project, besluit de KRO tot sa-
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menwerking met de NCRV. In het naj aar van 1966 kondigt de KRO de nieuwe co
productie onder regie van Rob Mariouw Smit aan. 'Zowel aan Katholieke als aan 
Reformatorische zijde zijn de historici het eens dat het beeld van de 80-jarige oor
log opnieuw getekend moet worden, én dat men dit beeld gezamenlijk kan teke
nen.' Deze gezamenlijke herschrijving van het verleden zou volgens de eigen, ac
tuele pretenties 'wel eens één van de belangrijkste bijdragen kunnen worden tot 
verdere vernieuwing in de verhouding Rome-Reformatie.'57 

Op 12 december 1966 wordt de eerste, half uur durende, aflevering van de serie Groei 
naar vrijheid uitgezonden. De aflevering begint in juli 1566 wanneer landvoogdes 
Margaretha van Parma berichten ontvangt over de beroering die is gewekt door het 
smeekschrift der edelen en door de prediking van de calvinisten. Vervolgens wordt 
ingegaan op de beeldenstorm in augustus en september 1566 die verklaard wordt 
door de godsdienstkwestie als breekijzer tegen de vorstelijke macht voor te stellen. 
Dat de beeldenstorm uiteindelijk leidde tot opstand tegen Spanje is een keuze die 
pas na veel aarzeling werd gemaakt. Geschiedenis blij kt in deze eerste aflevering een 
haperend en veelzijdig verhaal. Bovendien wordt duidelijk dat geschiedenis niet be
wust gestuurd wordt: 'Niemand begrijpt hoe het heeft kunnen gebeuren.' Voorts 
wordt ingegaan op de politieke, economische en culturele situatie in Europa en op 
de positie van wederdopers en calvinisten in Nederland. Het verhaal wordt, zoals 
gebruikelijk bij historische documentaires, geïllustreerd met prenten van Jan Luy
ken. Verder zien de kijkers onder meer hageprekers, stadsgezichten en een kaart van 
de N ederlanden. Er worden spotprenten van papen en portretten van leidende fi
guren vertoond, afgewisseld met foto's van geschonden beelden en opnames van een 
laat-middeleeuws kerkinterieur, titelpagina's van boeken en archiefmateriaal. Ook 
worden geuzenliederen ten gehore gebracht.58 De gedachte achter de uitzending is 
vernieuwend, de vorm traditioneel. 

Op vrijdag 14 april1967 wordt het tweede deel van de serie uitgezonden, 'Re
bellie zonder leider'. Er is een commentator op een empire-stoeltj e te zien tegen 
een achterwand met grote portretten van onder anderen Willem van Oranje en 
Margaretha van Parma. Terwijl de commentaarstem begint te spreken, glijden 
twee camera's over een kaart van Nederland anno 1567. Zonder terughoudend
heid wordt gesteld dat het voorzichtige begin van de Nederlandse vrijheid 'een 
verhaal van mislukking en misrekening' is. Willem van Oranje wordt vervolgens 
geportretteerd als een innemend en ambitieus politicus. 'Zijn godsdienstige over
tuiging is onbestemd, en wordt door zijn politieke positie bepaald.' Deze afleve
ring gaat vooral in op de situ atie na de Beeldenstorm.59 

D e twee afleveringen vallen niet in de smaak bij de Programmaraad van de 
KRO. 'Van de bedoeling om historische misvattingen recht te zetten, is weinig te
recht gekomen' wordt geconstateerd. Een van de aanwezigen vraagt zich zelfs af 
of het wel nodig is zoveel programma's aan dit onderwerp te besteden. Daar komt 
bij dat de samenwerking met de NCRV- waarbij de NCRV de regie verzorgt en 
de KRO de productie- als onvoldoende intensief wordt ervaren. 60 Uit overleg 
tussen beide partijen blijkt dat ook de visualisering als onvoldoende wordt be
schouwd. Het getoonde materiaal zorgt niet voor de gewenste levendige behan-
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deling. De omroepen hopen op aantrekkelijker historisch materiaal en filmopna
men op lokaties, hoewel De Lange de mogelijkheden daartoe niet groot acht. Be
sloten wordt de serie tijdelijk te stoppen en voor het seizoen 1968/1969 een serie 
van zes frequent uit te zenden- en daarmee beter herkenbare- afleveringen te ma
ken. De Lange maakt vervolgens een nieuwe opzet voor de serie terwijl J oes 
Odufré, afkomstig van de NCRV, als nieuwe regisseur wordt aangesteld. 61 

Actualisering 

De eerste uitzending van de herziene serie staat onder de naam Volk in Opstand 
gepland voor najaar 1968. Het oorspronkelijke script knoopt aan bij de jaarlijkse 
herdenking van Leidens Ontzet op 3 oktober. Het beleg, voorgesteld als een van 
de belangrijkste gebeurtenissen uit de Opstand, wordt nadrukkelijk in een eigen
tijds kader geplaatst. 'Als we naar een voorbeeld in de moderne geschiedenis zoe
ken wat met het beleg en ontzet van Leiden te vergelijken zou zijn, is men geneigd 
om te denken aan de val van Dien Bi en Ph oe [ .. ]Als Leiden in 157 4 in handen van 
de Spanjaarden was gevallen zou de militair politieke betekenis van hun overwin
ning zeker even groot zijn geweest .. .' 

De visualisering wordt op een nieuwe manier aangepakt. Bij een kaart van Hol
land anno 1574 verschijnt een nieuwslezer in beeld die een als actueel voorgesteld 
weerbericht voorleest, waaruit blijkt dat het waterpeil in het inundatiegebied rond 
Leiden zodanig stijgt dat de vloot van de Geuzen Leiden zal kunnen bereiken. 
Daarop presenteert de nieuwslezer een extra bericht van 3 oktober 1574 uit het 
hoofdkwartier van de prins van Oranje. Een commentaarstem maakt vervolgens 
duidelijk dat de opstand inmiddels zes jaar oud is. Het programma vervolgt met 
het beeld van de nieuwslezer, afgewisseld met overzichtelijk historisch commen
taar achteraf. Tussendoor worden interviews getoond met een militair over de be
tekenis van het ontzet en met een economisch historicus over de schade aan het 
ondergelopen land, de handelsbelangen van de Hollandse en Zeeuwse steden en 
de financiering van de oorlog. In een laatste nieuwsbericht wordt het grote aantal 
doden door honger en ziekte tijdens het beleg van Leiden gememoreerd. Het 
script eindigt met een nogal gezocht, eigentijds bericht: 'Het Pentagon maakt be
kend dat bij de zuiveringsacties rond Bien Hoa 237 Viet Cong strijders zijn ge
dood.'62 Moet de kijker de algemene les trekken dat alle vrijheidsoorlogen grote 
offers vragen? 

In de uiteindelijke versie van het script voor de uitzending op 27 september 
1968, wordt nog steeds gebruik gemaakt van een nieuwslezeres, Eugènie Her laar, 
die in deze aflevering negen historische nieuws- en weerberichten presenteert, een 
enkele geïnterviewde expert en de commentatoren Daniël de Lange en J oes 
Odufré die historische overzichten verzorgen. 63 Vermeende zekerheden in de ge
schiedenis worden overboord gezet: 'Dat Nederland aan de opstand tegen Spanje 
een vorstenhuis, een zogeheten protestantse natie, en een regentenmentaliteit 
heeft overgehouden, is toeval, geen opzet.' Ook wordt duidelijk gemaakt dat het 
geschiedbeeld eenzijdig kan zijn. Een interview met een medewerker van de afde
ling Nederlandse geschiedenis van het Rijksmuseum eindigt met de constatering 
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dat het beeld van de vroege gebeurtenissen in de Opstand voor een belangrijk ge
deelte gekleurd is door effectieve propaganda van de partij van de Prins. 

In het tweede deel van Volk in Opstand, handelend over het Spaanse standpunt 
en uitgezonden op 3 november 1968, neemt de actuele inkadering van de behan
delde thematiek wederom een prominente plaats in. De uitzending begint met een 
gecombineerd nieuwsbericht waarin de toestand in Madrid anno 1574 en die in 
Washington in 1968 moeiteloos op één lijn worden gezet. 'Politieke waarnemers 
melden uit de hoofdstad dat de binnenlandse stabiliteit en de buitenlandse positie 
van het land ernstig verzwakt worden door de volgende factoren: 1. het land acht 
zich verplicht overal ter wereld als politie-agent op te treden. Deze verplichting is 
te zwaar, en kost het land al zijn vrienden.; 2. ongeregeldheden en binnnenlandse 
ontwrichting tengevolge van rassendiscriminatie en de binnenlandse gevolgen 
daarvan vormen een zware belasting voor de politiek-sociale stabiliteit; 3. het op
leggen van de eigen politieke ideologie via de buitenlandse politiek en militaire in
menging stuit overal ter wereld op heftige weerstand.' Ook in het beeldmateriaal 
wordt de actualiteit allesbehalve geschuwd. Nadat commentator De Lange heeft 
opgemerkt dat in elke oorlog gruwelijkheden plaatsvinden, worden foto's uit de 
oorlog in Vietnam getoond. Ondanks de nieuwe aanpak is de PAR niet enthou
siast over het resultaat. 'Veel gepraat, moeilijke visualisering' wordt er bondig op
gemerkt.64 Afgaande op het ontbreken van reacties in Studio, zoals de omroepgids 
van de KRO sinds kort genoemd wordt, lijkt het merendeel van de kijkers daar
entegen geen uitgesproken mening te hebben. 

De derde aflevering, over het ontstaan van een nationaal bevrijdingsfront, wordt 
uitgezonden op 4 december 1968, maar op een later tijdstip - 22.05 tot 22.35 uur
wat wijst in de richting van een veronderstelde kleinere groep kijkers. De actuali
sering is in het oorspronkelijke script ver doorgevoerd. Nationale bevrijdingsoor
logen worden voorgesteld als een vertrouwd verhaal terwijl beelden worden ge
toond van het beeld van de Dokwerker, van een Vietcongstrijder en van Soekarno 
die in augustus 1945 de Indonesische vlag hijst. Pas na een rondgang in woord en 
beeld langs andere moeizame buitenlandse bevrijdingsoorlogen in heden en verle
den, wordt de aandacht gericht op de Opstand in de Nederlanden. 'Niet afwij
kend van de nationale bevrijdingsoorlogen waarover wij in de krant gelezen heb
ben: in Algiers, Indonesië, Cuba, in Vietnam.'65 

In de uiteindelijke uitzending wordt iets minder nadruk gelegd op de eigentijd
se geschiedenis, maar afwezig is de eigen tijd zeker niet. De katho lieke kerk wordt 
voorgesteld als de openbare belichaming van de Spaanse onderdrukking. 'Toen de 
volkswoede uitbarstte, in augustus 1566, ging zij dat werktuig van de Spaanse po
litiek te lijf. Om dezelfde reden waarom de Duitse studenten met Pasen 1968 de 
Springerpers aanvielen: daar wordt de openbare mening gevormd en vervalst.' 
Het recente verleden wordt in zekere zin voorgesteld als een vervolg op de Op
stand, zo ook in de slotopmerking: 'Voor het eerst in de Europese geschiedenis 
bleek echter de volkswil sterker dan het geweld. Sindsdien heeft deze geschiedenis 
zich talrijke malen herhaald: het blijkt echter moeilijk te zijn om deze les te leren. 
De arrogante macht gelooft altijd dat tanks, napalm en wapenstokken de wereld 
regeren: Vietnam, Tsjecho-Slowakije, Chicago .... In het licht van de historische 



6.2 H istorische non-f ictie programma 's 249 

feiten is dat een domme veronderstelling.'66 Blijkbaar zijn er duidelijke lessen te 
trekken uit het verleden. 

Na een aflevering over de sociaal-economische achtergronden en een aflevering 
over de vraag wat de voornaamste drijfveer is geweest van de opstand der Neder
landen tegen Spanje, politiek of religieuze vrijheid67, volgt de zesde en laatste afle
vering van Volk in opstand. Hierin presenteren de programmamakers het feit dat 
de opstand heeft geleid tot het huidige Koninkrijk der Nederlanden als een spe
ling van de geschiedenis. Dat er in voorgaande eeuwen getracht is om deze speling 
te rechtvaardigen, heeft geleid tot een nog niet geheel verdwenen beeld van inkt
zwarte Spaanse beulen en brandschone Geuzen.68 De makers koesteren de hoop 
dat beeld verder bijgesteld te hebben. 

Naast programma's over zestiende-eeuwse vaderlandse geschiedenis verzorgt de 
KRO in deze jaren uitzendingen over meer recente onderwerpen. Onder de titel 
Namen die je nooit vergeet wordt tussen november 1967 en juni 1968 een histo
risch overzicht gepresenteerd van Nederlandse cabaretiers zoals J.L. Pisuisse en 
Louis Davids. Van geheel andere aard is de cultuurhistorische documentaireserie 
De eerste eeuwen van het Christendom met tekst van de Nijmeegse kunsthistori
cus Frits van der Meer, die in 1968 wordt uitgezonden.69 

Zo nu en dan wordt een eendelige historische documentaire vertoond. Op 5 mei 
1968, nationale bevrijdingsdag, wordt een productie van regisseur Sirnon van 
Adelberg uitgezonden. Daarmee bouwt de KRO aan haar aandeel in de docu
mentaire verfilming van de Tweede Wereldoorlog. Van de Nederlandse oorlogs
documentaires die tot 1990 door de vijf verzuilde omroepen zijn uitgezonden, 
neemt de KRO ongeveer een- redelijk proportioneel- zesde deel voor zijn reke
ning. 70 Incident na Dolle Dinsdag is het verslag van een aangrijpende gebeurtenis 
uit de Tweede Wereldoorlog. Nadat op Dolle Dinsdag in Waalwijk enkele land
wachters door het verzet waren ontvoerd, arresteerden Nederlandse SS'ers de vol
gende dag vier mannen. Er werd een ultimatum gesteld dat de ontvoerden voor 
een bepaalde tijd terug moesten zijn, anders werden de vier geëxecuteerd. Toen de 
Landwachters niet tijdig terugkeerden, werden drie van de vier mannen voor het 
vuurpeleton geplaatst. Een van hen overleefde het. De documentaire streeft een 
getrouwe reconstructie van de gebeurtenissen na en bevat opnames van de nage
noeg onveranderde omgeving waar de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, 
aangevuld met uitspraken van de beide overlevenden. De motieven van de jonge
lui die de ontvoering hebben uitgevoerd, blijven onduidelijk. Hoewel hun actie 
wordt omschreven als een 'onbezonnen daad' wordt nauwelijks kritisch ingegaan 
op de zin van de ontvoering. 71 

De gewone man 

Het vaderlands verleden, een continue inspiratiebron, wordt op 28 augustus 1972 
centraal gesteld in 300 jaar geleden. Een programma over het Rampjaar 1672, ge
presenteerd door Joop Reinboud en geregisseerd door Joes Odufré. Het histori
sche thema wordt in de aankondiging van de KRO nadrukkelijk gekoppeld aan de 
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hedendaagse samenleving: 'Wat kunnen wij nu nog ontdekken van het leven en de 
levensgevaren voor mensen en machten van toen, waarbij wij ons afvragen wat de 
zin daarvan is voor het nageslacht anno 1972 ?'72 De bedoeling van samensteller 
Reinboud is los te komen van de negentiende-eeuwse nationalistische en etatisti
sche geschiedenisopvatting; de gebeurtenissen dienen nu te worden geplaatst in 
het kader van de Europese geschiedenis. Daarbij moet er vooral aandacht zijn 
voor 'de plaats van de gewone mens, die veelal de dupe is geworden maar die door 
veranderende structuren tot groter inspraak kan komen, waardoor de geschiede
nis de les kan zijn die hoop biedt voor de toekomst.' 73 

De uitzending begint met een citaat uit aantekeningen van een Utrechts medicus 
uit 1672, waarna in het gesproken commentaar de aandacht wordt gericht op de 
persoonlijke geschiedenis van de gewone man en vrouw. Op school, zo wordt 
aangegeven, wordt vooral kennis aangeboden over de elite waarvan de portretten 
in musea te bewonderen zijn en voor wie die periode een Gouden Eeuw was. De 
vele hardwerkende landgenoten die de basis voor de Gouden Eeuw legden maar 
amper het hoofd boven water konden houden, zijn echter niet op glorieuze wijze 
geportretteerd voor het nageslacht. 

Het programma bestaat uit interviews, nagespeelde scènes, oude prenten en een 
bezoek aan lokaties. De nationale en internationale toestand in de Gouden Eeuw 
wordt toegelicht in interviews met een viertal historici uit binnen- en buitenland. 
Daarin wordt het bestaande beeld van het verleden genuanceerd. De Franse hoog
leraar Pierre Goubert omschrijft het roemrijke beeld van Loclewijk XIV als een 
'beeld van de Historie, die niet historisch is [ .. ] Het is 'n hele patriottistische en 
chauvinistische galerij, opgezet met 'n pedagogisch en politiek doel, maar waarte
gen 'n waarachtig historicus zich van tijd tot tijd wel moet verzetten.' Reinboud 
en Odufré ambiëren geen rol als trouwe herhalers van het reeds bekende ge
schiedverhaal. Televisie wordt hier niet beschouwd als een medium om het geves
tigde beeld visueel te herkauwen, maar als communicatiemiddel dat de potentie 
heeft om het geschiedbeeld bij te stellen en te vernieuwen. 

Aan het einde van het programma vraagt Reinboud zich af welke lessen de ge
schiedenis gewone mensen kan leren, of zij niet alleen maar de dupe van oorlogen 
van vorsten en machten zijn. Zijn antwoord is hoopvol 'want- bij alle angst voor 
groter onheil-lijkt toch wel zeker, dat in het Europa van de Tien géén plaats meer 
is voor onderlinge oorlog.'74 Dat het verband tussen de Europese Gemeenschap 
en de toestand in 1672 enigszins vergezocht is, lijkt niemand te deren; de persre
censies zijn ronduit positief. Recensent W. Jungman zou graag als scholier, zo 
schrijft hij in Het Parool, op een dergelijke wijze geschiedenisles hebben gehad.75 

Op 29 januari 1973 wordt een nieuw werkstuk van Reinboud en Odufré ver
toond, het 70 minuten durende De Nederlandse Revolutie.76 Op 15 en 22 januari 
1974 vertoont de omroep vervolgens twee documentaires van Reinboud onder de 
naam Macht en onmacht. Onderwerpen van de documentaires zijn respectievelij k 
de Bourgondische machthebbers in de vijftiende en zestiende eeuw, en de verde
ling van de macht in de Nederlanden in de zestiende, zeventiende en achttiende 
eeuw. Hij volgt zijn gebruikelijke procedure met opnames op lokatie in Neder
land, België, Frankrijk en Spanje en interviews met gerenommeerde historici. Ook 
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ditmaal toont hij weer belangstelling voor de positie van de gewone man en voor 
de mogelijke lessen die uit het verleden zijn te trekken. Reinboud ziet, aldus de 
aankondiging, 'de machtelozen van eeuwen aan hun arbeid. En hij vraagt zich af, 
of de macht van toen mensen van nu iets kan leren over de macht van vandaag.'77 

Opnieuw maakt hij bezwaren tegen de eenzijdige geschiedenis van de machtigen 
die iedereen op schoolleert en die in musea wordt uitgebeeld. Toch ontkomt hij er 
niet aan de schijnwerper op de machtigen te richten waardoor de gewone man ook 
in deze productie al te zeer in de schaduw blijft. Het aantal actuele verwijzingen is 
gering, al wordt met een filmfragment van enkele hedendaagse Nederlandse poli
tici duidelijk gemaakt dat er ook vandaag nog regenteske bestuurders zijn. Die 
boodschap sluit aan bij de conclusie van de tweede aflevering dat er nog steeds re
genten bestaan die over de machtelozen beschikken. Deze situatie is oud maar 
leeft blijkbaar nog voort. De persreacties lopen uiteen. De recensent van Het Pa
rool is goed te spreken over beide afleveringen maar de televisie-criticus van De 
Tijd vindt de gehanteerde invalshoek te modieus. De koppelingen met de eigen
tijdse werkelijkheid en de sneltreinvaart waarmee Reinboud door de geschiedenis 
vliegt, worden niet gewaardeerd.78 

De aandacht van de KRO voor de zuidelijke Nederlanden heeft ook betrekking 
op de negentiende eeuw. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vertoning van een driede
lige gedramatiseerde documentaire Pieter Daens naar het boek van Louis Paul 
Boon. Deze coproductie van KRO en BRT, uitgezonden tussen 21 mei en 4 juni 
1973, brengt in beeld hoe de arbeiders van Aalst in de negentiende eeuw vechten 
tegen armoede en onrecht. Een jaar later krijgt Daens opnieuw aandacht van de 
omroep als op 14 augustus 1974 een documentair programma wordt uitgezonden 
onder de titel Pieter Daens. Den werkman dient te begrijpen dat hij moet berusten 
in zijn lot. 79 Coproducties als deze, tot stand gekomen in samenwerking met een 
omroep uit een land waarvan taal en geloof vertrouwd zijn voor de KRO, leiden 
tot een verhoudingsgewijs behoorlijke belangstelling voor het Vlaamse verleden. 

Vanaf vrijdagavond 25 oktober 1974 zendt de KRO eens in de vier weken De 
Van Speyk Show uit. Deze show met een lengte van 2,5 uur bevat telkens een on
derdeel waarin met behulp van archiefbeelden aandacht wordt besteed aan een 
zaak die een aantal jaren geleden langere tijd in het nieuws is geweest, gevolgd 
door een gesprek in de studio met de hoofdpersoon.80 Belangstelling voor het re
cente verleden komt ook tot uiting in de uitzending TV van gisteren op 8 decem
ber 1975. Hierin presenteren Aad van den Heuvel, Han Mulder en Ed van Wes
terloo komische televisiefragmenten uit de jaren zestig en zeventig. Op 
ontspannen en zelfrelativerende wijze gaan ze in op het taalgebruik van commen
tatoren en televisiebazen, de hardheid van interviews en zelfcensuur. 81 Represen
tatief probeert het programma niet te zijn: 'In de komende 90 minuten krijgt U 
van ons géén historisch overzicht van het KRO-amusement uit de jaren 60-70; wél 
zomaar wat krenten uit de pap. Voor een écht historisch overzicht is te weinig be
waard gebleven, waarmee we U overigens van harte feliciteren want ook toen al 
was het bittere ellende af en toe.'82 Hier bestaat niet de pretentie serieuze ge
schiedschrijving over het omroepverleden te vervaardigen. 
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De Tweede Wereldoorlog 

Een veel serieuzere toon wordt aangeslagen in een tweedelige documentaire over 
de Tweede Wereldoorlog. In dit werkstuk, uitgezonden op 26 en 29 september 
1977, belicht regisseur Marga Kerklaan de rol van het katholieke verzet in het Zui
den. Dit gebeurt vooral aan de hand van interviews met betrokkenen en historici. 
Voornaamste aanleiding voor deze documentaires is het verschijnen van deel 7 van 
L. de Jongs magnum opus Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld
oorlog in oktober 1976. Daarin wordt de indruk gewekt dat het aandeel van ka
tholieken in het verzet verhoudingsgewijs gering is.83 Kerklaan relativeert deze 
conclusie in de prikkelend getitelde programma's Van verzet in het Zuiden is niets 
bekend majesteit, naar een uitspraak van een Engelandvaarder in gesprek met ko
ningin Wilhelmina. Tijdens de, volgens Vos vrij stijve, uitzending wordt het beeld 
van het verleden bijgesteld. Volgens Kerklaan is het uitgangspunt niet om de ka
tholieken van blaam te zuiveren. Zij wil slechts recht doen aan de mensen die des
tijds gevaarlijk werk h ebben verricht maar die zich ' door zo'n zinnetje in een ge
zaghebbend geschiedwerk onrechtvaardig bejegend voelen en daar enorm onder 
lijden.'84 Kennelijk wordt televisie een geschikt medium geacht voor de veronder
stelde therapeutische werking van deze verdedigende geschiedschrijving. 

Andere oorlogsthema's die de KRO deze jaren in documentairevorm behandelt 
zijn onder meer jodenvervolging en collaboratie. Op 6 november 1979 wordt 
Dagboek '42- '43, M emsje/et zadon-de heerschappij van het boze uitgezonden, een 
documentaire van Hans Koekoek en Sirnon van Adelberg. Op basis van het dag
boek dat de Amersfoortse slager Jules Frank bijhield tijdens de bezetting wordt 
een beeld opgeroepen van de lotgevallen van de joodse gemeente in Amersfoort. 
Voorts grijpt de documentaire terug op de eeuwenoude geschied enis van het 
christelijke antisemitisme en laten de makers zien dat dit ook in h et negentiende
en twintigste-eeuwse Nederland voorkomt. 85 

Van Adelberg maakt ook de documentaire Er gingen 93 treinen. De geschiede
nis van een familie die de KRO op 4 maart 1982 vertoont. Het is het verslag van 
een man die veel familieleden heeft verloren in de Tweede Wereldoorlog en die op 
onderzoek uitgaat om achter hun identiteit te komen. Hij vraagt zich af wat het 
voor mensen waren en hoe ze leefden. Tijdens deze speurtocht, die begint bij zijn 
oudst bekende voorouders uit het achttiende-eeuwse land van Maas en Waal, 
wordt de kijker geconfronteerd met de armoede en welvaart van zijn familieleden 
en met hun geloof en trouw aan de joodse tradities. 86 In beide documentaires is het 
vooral de gewone man wiens alledaagse leven in het tumult van de geschiedenis 
centraal staat. Daarmee staan de programma's dichtbij het werk van Reinboud die 
hier expli ciet naar zoekt maar niettemin moeilijk loskomt van de grote figuren en 
ontwikkelingen uit de geschiedenis. 

Vernieuwender qua thematiek is de op zondag 11 maart 1984 uitgezonden do
cumentaire Een kind van foute ouders van Ad Zonneveld over kinderen van 
NSB'ers. Het onderwerp wordt omzichtig benaderd en zo duidelijk mogelijk 
wordt aangegeven dat aan de integriteit van de programmamaker en de geïnter
viewde niet getwijfeld hoeft te worden. De KRO zendt het programma uit 'in de 
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overtuiging dat er, na veertig jaar, toch openlijk over de positie van deze landge
noten gepraat moet kunnen worden. Wellicht leidt dat tot begrip, wat overigens 
nog iets anders is dan goedkeuring.' Het inmiddels volwassen kind wordt gevolgd 
op enkele lokaties die een rol hebben gespeeld in het verleden, afgewisseld met 
beelden uit NSB-propagandafilms. De zorg van de omroep over de mogelijke re
acties op de documentaire spreekt ook uit het beschikbaar stellen van een telefo
nische hulpdienst na afloop van de uitzending.87 In de reacties wordt enerzijds be
grip getoond voor de situatie waarin de voormalige NSB-kinderen zitten, terwijl 
anderzijds sommige kijkers van mening zijn dat aan een dergelijk onderwerp geen 
aandacht besteed dient te worden. De taxatie van de omroep dat het onderwerp 
gevoelig ligt, blijkt daarmee juist. Of er als gevolg van deze uitzending overigens 
verandering optreedt in de omgang met dit verleden, kan niet worden vastgesteld. 
De uitzending staat vermoedelijk slechts aan het begin van een veranderende om
gang met dit gevoelige verleden. 

j ubilerend omzien 

Al in 1983 wordt nagedacht over de invulling van het zestigjarig bestaan van de 
KRO in 1985. Doel hiervan is het vitaliseren en inspireren van achterban en me
dewerkers. Het jubileum wordt gezien als 'een ongezochte aanleiding om de ge
schiedenis van het katholieke volksdeel in de laatste halve eeuw nader te bekijken', 
bij voorkeur aan de hand van portretten van katholieken die aan die ontwikkeling 
gestalte hebben gegeven.88 Het verleden moet worden gebruikt, zo wordt het in 
februari 1984 geformuleerd, om de huidige situatie van de katholieken te verhel
deren en aan te geven hoe zij verder moeten gaan. 89 

Ideeën voor jubileumuitzendingen worden onder meer geleverd door Joop 
Reinboud. Hij wil de katholieke emancipatie van de laatste zestig jaar groepsge
wijs behandelen onder de noemer 'Roomsen. Dat waren wij'. Aan de hand van 
boeiende en typerende personen en de herinneringen van gewone mensen aan 
normerende figuren van vroeger, wil hij de aandacht richten op mannen, vrouwen, 
kinderen, geestelijken, politici en kunstenaars. Reinboud wil zich daarbij niet af
zetten tegen dat verleden, maar streeft een genuanceerde behandeling van het ver
leden binnen de eigen context na.90 Deze benadering spreekt de KRO-leiding aan. 
In mei 1984 wordt inmiddels gedacht aan zes uitzendingen waarin de onderwer
pen noch uit nostalgie, noch uit frustratie worden belicht, maar juist naar het he
den worden doorgetrokken. Daarmee wordt ten onrechte gesuggereerd dat de 
twee eerder genoemde benaderingswijzen wellos van het heden zouden staan.91 

In de zes voorgenomen programma's over veranderingen binnen de katholieke 
geloofsgemeenschap gedurende de zestig jaar waarin de KRO actief is geweest, 
wordt inderdaad uitgegaan van ervaringen van gewone mensen. Dat is het ver
trouwde credo voor historische producties van de KRO. Gedacht wordt aan het 
door de geestelijkheid georganiseerde verzet in Limburg; de ontwikkeling van 
verzuilde naar ontzuilde vakbeweging; de betekenis van bisschop Bekkers; de 
ontwikkeling van de missie; de vrouwelijke huwelijksbeleving en de verandering 
van status en mogelijkheden van ongehuwden.92 De zes uitzendingen van 60 jaar 
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lief en leed van elk circa veertig minuten vinden plaats in het najaar van 1985, 
tweewekelijks op zondagavond tussen 6 oktober en 15 december.93 De program
ma's halen een gemiddelde waardering van 7,2 wat als hoog geldt voor informa
tieve programma's. Vooral ouderen boven de 65 jaar, KRO-begunstigers en men
sen uit het zuiden van het land waarderen deze jubileumprogramma's. 

Onder de titel Het einde van een tijdperk zendt de KRO in december 1990 en 
januari 1991 vier documentaires van elk veertig minuten uit over de geschiedenis 
van de missie, toegespitst op de missionering van oostelijk Afrika. De regie is in 
handen van Marga Kerklaan, de productie wordt verzorgd door Pieter Bastiaans
sen. Verklaard wordt waarom Nederland een eeuw geleden zo'n opleving van de 
missie zag, waar die missie-inspanning toe heeft geleid, en hoe nu de fakkel wordt 
overgedragen aan niet-Nederlanders. De serie is gebaseerd op een uitvoerige 
speurtocht naar informatie waarbij Kerklaan onder meer een oproep doet in het 
omroepblad Studio om informatie te krijgen van missionarissen en hun familiele
den. Ze hoopt op de medewerking van velen om de geschiedenis tot leven te bren
gen. 'Zo gewoon mogelijk, met een lach en een traan.' Kennis van dat verleden is 
van belang voor 'een goed inzicht van het heden en voor een visie op de toe
komst'. 94 Uiteindelijk ontvangt ze ruim 180 reacties. 

Deel 1 'Zo ging dat bij ons' gaat in op de vraag waarom katholiek Nederland 
zich 150 jaar geleden zo massaal ging inspannen voor de missie. Aan de hand van 
gesprekken met werkende en rustende missionarissen, hun familieleden en het 
thuisfront wordt geschetst hoe Nederland een vooraanstaand missieland werd. 
Deel 2 'In de wildernissen van Afrika' behandelt vooral het pionierswerk van de 
missionarissen in Oostelijk en Centraal-Afrika, waarbij duidelijk wordt dat jonge 
missionarissen nauwelijks voorbereid waren op hun taak.95 Daarbij wordt ge
bruik gemaakt van authentiek ogende gedramatiseerde documentaires uit de jaren 
vijftig over missiekaravanen in Oostelijk Afrika aan het einde van de negentiende 
eeuw. In het derde deel, 'Missie zonder macht', staat de verhouding tussen de mis
sie en de onafhankelijkheidsbewegingen vanaf de jaren zestig centraal. Het vierde 
en laatste deel, 'Missie voltooid', gaat in op 'het kritisch zelfonderzoek van de laat
ste Nederlandse missionarissen en de toekomst van de Afrikaanse kerk. De serie 
is allesbehalve een afrekening met het katholieke verleden. De regisseuse is kri
tisch maar toont begrip. 'Ik signaleer en laat de kijker oordelen'. Anders dan haar 
collega-documentairemaker Reinboud, voert ze weinig deskundigen ten tonele: 
'Gewone mensen kunnen nuchter een goed en boeiend verhaal vertellen. Daar heb 
je geen deskundige voor nodig.' 96 

Historisch entertainment 

Het lSO-jarig bestaan van de Nederlandse en de Belgische provincie Limburg in 
1989 vormt voor zowel KRO als BRT aanleiding om na te gaan of er mogelijkhe
den zijn voor een programma over de periode 1830-1839 in beide Limburgen en 
de achtergronden van de definitieve scheiding.97 Op televisie komt het uiteindelijk 
niet tot een behandeling van het staatkundig verleden van beide provincies. Voor
zover het jubileum aanleiding vormt voor televisie-uitzendingen zijn deze gewijd 
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aan het Oud Limburgs Schuttersfeest of aan het Wereld Muziek Concours te 
Kerkrade. Historie moet wijken voor folklore en muzikaal amusement. Wel 
wordt een speciaallicht informatief amusementsprogramma gemaakt waarin door 
middel van enkele vragen enige aandacht wordt besteed aan geschiedenis.98 Doel 
hiervan is echter niet zozeer het vergroten van kennis over de scheiding van Lim
burg alswel 'het bewerkstelligen van een steviger binding met het achterland in 
Limburg' zonder de aandacht van de rest van het land te verliezen.99 

Tot de informatieve amusementsprogramma's van de KRO behoort een pro
gramma waarin op detective-achtige wijze verloren gewaande familieleden en 
vrienden worden opgespoord. Geïnspireerd door het al vele jaren goedbeluister
de KRO-radioprogramma Adres onbekend, waarin mensen geholpen worden bij 
hun zoektocht naar uit het oog verloren personen, begint de KRO in 1989 een te
levisieprogramma voor te bereiden. Nadat in januari 1990 de naam Spoorloos bij 
de NOS is geclaimd, gaan de eerste afleveringen later dat jaar van start. Het blijkt 
een succesvolle nieuwkomer: qua kijkdichtheid scoort het van alle KRO-pro
gramma's het hoogst na Ook dat nog en Bmndpunt. 100 HetJaarverslag spreekt 
zelfs van een doorbraak in de sector semi-amusement. 101 Het programma blijft 
populair; van de meest succesvolle KRO televisieprogramma's in 1998 staat 
Spoorloos bovenaan met 16,3% kijkdichtheid. De spanning rond de veelal buiten
landse speurtochten in het recente verleden en het uiteindelijke, vaak emotionele 
weerzien blijkt veel kijkers te boeien. De op documentaire-achtige wijze getoon
de persoonlijke geschiedenis van zoekers en gezochten sluit aan bij de in deze pe
riode ook elders in de samenleving gesignaleerde belangstelling voor persoonlijke 
en herkenbare geschiedenis. De gekozen benadering overstijgt daarbij zelden het 
biografische kader. Het individuele verleden wordt niet of nauwelijks gekoppeld 
aan de algemene geschiedenis . 

In 1991 vermengt de KRO, geïnspireerd door de BRT-productie Prehistorie, 
historische feitjes uit het nabije verleden en amusement in het programma Als de 
dag van toen door steeds de blik te richten op een bepaald jaar tussen 1950 en 
1980. 102 In hoog tempo worden hoogtepunten uit nieuws, films, reclame, muziek, 
sport en overig amusement van dat jaar getoond in aanwezigheid van enkele gas
ten die daar destijds een zekere rol in hebben gespeeld. Uniek is het niet, want 
soortgelijke plannen bestaan ook bij andere omroepen. Eind jaren tachtig heeft de 
NCRV het voornemen voor een programma Weet je nog die tijd van vroeger? be
staande uit een terugblik op feiten, meningen, personen en situaties, gekoppeld 
aan vergelijkbare situaties in het heden, terwijl de VARA onder de werktitel Sen
timent nadenkt over een programma dat terugblikt op gebeurtenissen en evene
menten die de afgelopen eeuw de inhoud van dag- en weekbladen bepalen. 103 In 
een intern KRO-memo wordt toegegeven dat het geen origineel programma-idee 
is maar wel een idee dat - niet onbelangrijk - goedkoop te realiseren is. 104 Aan 
filmmateriaal, bijvoorbeeld uit het oude Polygoon journaal, bestaat nauwelijks ge
brek al mogen niet alle beelden gebruikt worden. Een filmfragment uit 1969 van 
de officiële opening van de kerncentrale in Dodewaard door koninginJuliana stuit 
op een veto van de Rijksvoorlichtingsdienst. Kernenergie mag kennelijk niet geas
socieerd worden met het Koninklijk Huis. 105 
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Colombiaanse adoptiekinderen op zoek naar hun roots 

~~Eerst zien dan geloven" 
De behoeft e om te weten waar je vandaan komt kan bij adoptiekinderen ineens 
de kop opsteken. Dat was zeker het geva l bij de in Colombia geb oren René 
Overman. Een ernstig auto-ongeluk ze tte hem er toe het stukje onvoltooid vcr
leden in kaa rt te brengen. In het voe tspoor van René en z ijn zus l udivia, voor, 
tijdens en na de uitzending. '"Ik wil uit mijn moeders mond horen waarom het 
allemaa l zo is ge lopen." 

ct plakboek van Rcne Overman {25) begmt 
vanaf ziJn tweede J3ar Het I•Jkt met de 

adoptiepapieren en vrohJ~ foto's van ZIJn 
leven m Nederland compleet Maar de schoen 
wr~kt btJ het gebrek aan tastbau~ hennnenngen 
;un ZIJn eerste Jaren tn Colombia. "Het rs maar 

een klem deel dat ontbreekt ... ngt htJ vtak 
~oordat de opnamen vo~n Spoorloos plaats· 
vmden. · maar wel een belangnik deel 
De onrust dre hiJ voelde door het blanco 
veJ/eden ts C.J ntet alttjd geweest Het heser 
.. ,ets te m•ssen· stak pas vijf 1aar geleden de 
kop op. René raakte betrokken btJ etn ernsttg 
auto·ongeluk. Een jaar lang moest htJ 
revalideren. TiJdgenOtgom na te de.n._e.n 

.. Ik lag zwaar m de putn Het sc.h~elde met 
veel of tk was er ntet meer geweest .. 
Rene bt.sloot het stukte ontbrekende verleden 
m kaart te brengen HtJ vond een buruu dat 
gespe:Cial~rd was m het opsporen van 
mensen. Maar de flmke tnvestcltng zonder 

garantie op goede resuiUten weerhield hem 
door te zetten. HIJ gmg te tade btJ het 
programma Vcrmtst en klopte uttemdehJk aan 
h•J Spoorloos Met succes ïoen een redacteur 
btJ me op de stoep stondp we1d het meens 
seneus. Het gegeven dat •k welhcht ffitJn fam•· 
lie zou zten. heeftmentel meer los gclatc.n 
Ik begon na te denken over mogdijke 
combmattes. Wte zullen ze vmden' > 2 

llitrbij htt ttrsle twmmtr van 
Spoorloos Mag(mne. ttn 
sptciale tutgave van dt KRO 
rondom hel programma Spoor· 
loos Dne ketr ptr JOOl kunt u 
dil blod m de bus kll}gtn. als 
u de KRO wilt sleuntn Ho~ u 
dal kun1 dom zttl u In bygt 
liOtgdt bflt/ 
Wc Spoorloosmagazmt A•Jktn 
wt tuug op een Spoorloos· 
rttks Wat gebeurt u achttt 
dt schtrmtn van dit populour 
KRO programma! Wtlkt 
tttthaltn klttt u n1tl tt zirn' 
Wal gebrordt mtt dt merurn 
na dt onlmOélmg! 
Ook achtetgrondm/ormollt 
outr thtma·s dit mtl Spoorloos 
tt maken htbbtn 
Als u !rouwt Spoorloos · 
kl}ktr bent. zult u dit blad 
al snel onm1sboar umdtn' 
Vet/ iersgenoegtri 

De redadie 

Het succes van het programma Spoorloos, gericht op de persoonlijke geschiedenis, gaat ook 
vergezeld van een eigen tijdschrift (Spoo rloos Magazine KR 0, 2000). 
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Vanaf 12 juni tot 4 september 1991 neemt presentator Hans van Willigenburg de 
kijkers mee 'terug in de tijd' .106 In willekeurige volgorde passeren tijdens de zo
mer, in aanwezigheid van twee of drie gasten - waaronder altijd één persoon uit de 
wereld van het amusement- dertien jaren tussen 1956 en 1978 de revue. Zo zitten 
Donald Jones en mr. G.B.J. Bilterman op 24 juli 1991 samen in het programma 
over 1956, terwijl Ramses Shaffy een week later Hetty Blok ontmoet in de afleve
ring over 1967. Naast fragmenten uit het televisie-programma Hadimassa, waarin 
Blok optrad, en uit de film Verloedering van de Swieps, waarin Shaffy een rol 
speelde, wordt een circa zeven minuten durend jaaroverzicht getoond plus een 
tiental andere fragmenten van toenmalige nieuwsitems over uiteenlopende onder
werpen als een Vietnamdemonstratie en een huishoudbeurs, en televisieprogram
ma's, waaronder De Wrekers en Brandpunt. De meeste fragmenten duren minder 
dan twee minuten. Hetzelfde geldt voor de zes muziekfragmenten uit de sfeer van 
popmuziek en cabaret die ten gehore worden gebracht, zoals All you needis love 
van The Beatles en In een rijtuigje van Wim Sonneveld en Leen J ongewaard.107 

Deze uitzending haalt een kijkdichtheid van 3,9, iets lager dan gemiddeld voor 
deze serie en een waardering van 6,7, nauwelijks afwijkend van de gemiddelde 
waardering voor Als de dag van toen. 108 

In de pers wordt het programma scherp bekritiseerd. Sietse van der Hoek verwijt 
Van Willigenburg in de Volkskrant slechts onbenullige vragen te stellen en boven
dien niet geïnteresseerd te zijn in het antwoord. De willekeur van de gekozen 
beeldfragmenten en de genodigden versterkt de indruk van een levenloos pro
gramma. Van der Hoek vindt het 'nog minder dan nostalgia. Het is een allergoed
koopste zomervlaaivulling.'109 Wibo van der Linde formuleert zijn ergernis com
pact in de Gooi en Eemlander: 'Van Willigenburg vraagt niks, die maakt mottebal
len-televisie.'110 De recensent van Trouw vindt het 'een vervelend en saai dia
avondje met oude plaatjes. De beelden mochten ook niet meer opwekken dan een 
bijna verveeld: ach ja, dat was toen. Want de hele context, hoe de maatschappij eruit 
zag en wat daarin aan de hand was, wordt nadrukkelijk buiten beeld gehouden.' 111 

Van Willigenburg zelf lijkt zich van geen kwaad bewust. Hij vindt het programma 
juist aardig omdat alle beelden zo relativerend zouden werken. 'De afstand is na
tuurlijk heel groot geworden. Achteraf zit je toch vaak te denken: waar maakten 
we ons zo druk om eigenlijk.' 11 2 Dat het verleden als een nagenoeg betekenisloze 
periode wordt gepresenteerd, is precies waar de critici zich aan ergeren. 

Ook in de luchtige documentaireserie met toeristisch oogmerk Markant achter
land brengt de KRO in deze jaren onderwerpen met een historisch karakter voor 
het voetlicht. De serie, die enigszins doet denken aan het NOS-programma Van 
Gewest tot Gewest, loopt enkele jaren. In de zomer van 1993 wordt onder meer 
aandacht besteed aan een Kastelentocht in Doorn, de Zuiderzee Vlootschouw in 
Enkhuizen en het spoorevenement Terug naar Toen, georganiseerd door de Ve
luwsche Stoomtrein Maatschappij .11 3 Historische onderwerpen komen alleen 
voor behandeling in aanmerking wanneer ze fungeren als toeristische bestemming. 
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Het eigen verleden 

Meer beschouwend van aard is de documentaire De klas van '53 van Ireen van 
Ditshuyzen. Dit portret van een klas van twintig priesterstudenten die in 1953 in 
Haarlem de wijding ontvingen, wordt uitgezonden op zaterdag 11 september 
1993 op Nederland 1. 114 Van Ditshuyzen streeft naar een film met dramatische 
spanning die voortkomt uit het terugblikken op de levens van de betrokkenen. 
Deze terugblik op de keuze voor het priesterschap moet tevens de roerige ont
wikkelingen tonen van de katholieke kerk in de laatste veertig jaar en van geheel 
naoorlogs Nederland. 11 5 De centrale verhaallijn van de documentaire wordt ge
vormd door uitspraken van vier voormalige priesterstudenten. Hun verhalen 
worden geïllustreerd met beelden van de plaatsen waar hun leven zich afspeelde, 
afgewisseld met archiefmateriaal zoals bioscoopjournaals, kranteberichten en 
oude televisiebeelden. In persinformatie van de KRO wordt het verhaal samenge
vat in enkele persoonlijke vragen: 'In hoeverre heeft de tijd hun idealen van toen 
aangetast? Hoe denken ze over de ontwikkelingen binnen de katholieke kerk? 
Hoe bekijken ze de veranderingen op het gebied van de seksuele moraal, de rol 
van de kerk in het dagelijks leven en niet in de laatste plaats het priesterschap 
zelf?' 1 16 Ook hier wordt het menselijke element centraal gesteld. 

In een voorbespreking in Trouw wordt De klas van '53 waarderend omschreven 
als een eerlijke documentaire. Vooral het feit dat het celibaat openhartig behan
deld wordt- van de twintig oud-studenten zijn er zeven gehuwd- roept waarde
ring op, omdat verwacht kan worden dat de hogere kerkelijke leiding niet geluk
kig zal zijn met dergelijke aandacht. 11 7 De recensent van NRC-Handelsblad vindt 
echter dat vragen naar het liefdesleven van de priesters teveel aandacht kregen. Bo
vendien is de maakster er teveel van uitgegaan dat het publiek nog wel het een en 
ander wist over de recente invloed en geschiedenis van de katholieke kerk. Er ont
breekt voldoende cultuurhistorische verheldering. 11 8 

De documentaire trekt uiteindelijk 340.000 kijkers. 119 Sommigen van hen zijn 
teleurgesteld dat de KRO aandacht schenkt aan 'afvallige' priesters. Ook in de top 
van de omroep is niet iedereen tevreden. De als eenzijdig beschouwde aandacht 
voor sexualiteit en celibaat zou niet bijdragen aan 'de plausibiliteit van geloof en 
kerk'. 120 De vraag of de doelstelling van de maakster - een geschiedenis van ka
tholiek Nederland aan de hand van enkele exemplarisch geachte biografieën- ge
realiseerd is, vormt geen onderwerp van discussie. 
In 1995 wordt in Nederland uitvoerig herdacht dat de Tweede Wereldoorlog een 
halve eeuw daarvoor tot een einde is gekomen. Dergelijke herdenkingen worden 
door zendgemachtigden traditiegetrouw in ruime mate aangegrepen om docu
mentaires te presenteren. Vos constateert in de audiovisuele herdenking van de 
Tweede Wereldoorlog duidelijke pieken in onder meer 1980, 1985 en 1990. 121 In 
1995 is het niet anders. Tegen deze achtergrond brengt de KRO een driedelige do
cumentaire over het verzet in Limburg tijdens de oorlog. Het verborgen Front 
wordt uitgezonden op 5, 12 en 19 mei 1995. In het eerste deel wordt een beeld ge
schetst van het verzet in Noord-Limburg. Daarin gaat de aandacht met name uit 
naar de betrokkenheid van de katholieke kerk bij het organiseren van het verzet en 
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naar vluchtroutes ri chting Spanje en Zwitserland. De twee volgende delen gaan 
nader in op het steeds beter georganiseerde verzet . Nadat de top van het Lim
burgse verzet in de zomer van 1944 was verraden, ontstond echter een machtsva
cuüm. Daarin speelt zich het verhaal af van een verzetsgroep die de bospartizanen 
wordt genoemd. Enkele vooraanstaande bospartizanen vertellen over hun oor
logsbelevenissen en over de manier waarop ze daar nu tegen aankijken en bezoe
ken de historische lokaties. 

Volgens de omroep zijn de verzetsactiviteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in de provincie Limburg altijd onderbelicht gebleven- de tweedelige KRO-docu
mentaire uit 1977 over dit onderwerp heeft bij de omroep blijkbaar geen noe
menswaardige sporen in de herinnering nagelaten 122 - waardoor de mening heerst 
dat hier nauwelijks verzet is geweest tegen de Duitsers. Recent onderzoek van de 
historicus F. Cammaert, dat aan de basis ligt van de serie, heeft het tegendeel aan
getoond. Naast archiefmateriaal worden in de serie suggestieve zwart-wit beelden 
getoond, om vanuit het perspectief van een fictieve verteller de toenmalige ge
beurtenissen te reconstrueren. Van een strikt onderscheid tussen fictie en non-fic
tie is geen sprake. Dit blijkt ook uit de inhoudelijke ove rlapping met een driedeli
ge dramaserie over de bospartizanen die de KRO in dezelfde periode uitzendt. In 
het derde deel van de documentaire bezoeken enkele ex-partizanen namelijk de 
opnamen van de dramaserie. 123 De vermenging van beide genres leidt echt~r nau
welijks tot reacties. 

De laatste grote historische documentaireserie die de KRO in de twintigste eeuw 
op het scherm brengt, en wel in samenwerking met de zendgemachtigde van de 
Rooms-Katholieke Kerkprovincie RKK, is Katholieken in de 20e eeuw. Uit
gangspunt van de serie is dat het katholicisme een van de dragende pijlers is van 
het maatschappelijk bestel, zodat inzicht in de ontwikkeling van het katholieke le
ven is vereist om hedendaagse maatschappelijke veranderingen te kunnen begrij 
pen. De serie wil toegankelijk zijn voor de doorsnee gelovige, de geïnteresseerde 
leek alsmede voor jonge mensen die zich in verwondering afvragen hoe alles zo 
gekomen is. 124 Centraal staat de uitbeelding van een eeuw katholiek leven gezien 
vanuit de gewone gelovige op parochieniveau. De mensen die in beeld komen, 
dienen vanuit persoonlijke ervaring te spreken. De kennis van deskundigen, in
clusief historici, wordt verwoord in afgewogen commentaren. 125 Volgens pro
grammamaker Leo Feijen probeert de serie een reëel beeld te geven van het ka
tholicisme, inclusief de tekorten. Het is niet de bedoeling om een nostalgisch 
gevoel bij de kijker op te roepen. 126 

De zestiendelige serie, samengesteld door de redactie van het programma Kruis
punt en de historicus T. van Schaik, gaat uiteindelijk in januari 1999 van start on
der de naam Katholieken in de 20e eeuw. In twee series van elk acht afleveringen, 
de eerste aan het begin van het jaar, de tweede in de herfst en winter, wordt het 
programma vroeg op de avond uitgezonden. Naast een openings- en slotafleve
ring zijn er veertien thematische delen. Hierin gaat de aandacht achtereenvolgens 
uit naar onderwijs; dagelijks leven in de kerk; eredienst en liturgie; hiërarchie; ver
enigingsleven; kerk en kunst; katholieke sociale beweging; kloosterleven; caritas; 
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missie; media en politiek; oecumene; volksgeloof; huwelijk en seksualiteit. De 
presentatie is in handen van Maartje van Weegen. 

In de aflevering over het katholiek onderwijs wordt zij gefilmd op de St. Jozef
school in Tegelen. Behandeld worden onder meer de uitbouw van het eigen on
derwijssysteem en de rol van religieuzen in het onderwijs. Ook wordt de vraag ge
steld wat er is overgebleven van het katholieke karakter van de scholen en wat hun 
toekomst is in de multiculturele samenleving. Tot degenen die hun ervaringen ver
tellen en de ontwikkelingen becommentariëren, behoren oud-politicus Hans van 
Mierlo, die zijn middelbare schooltijd doorbracht op het Nijmeegse Canisiuscol
lege van de paters jezuïeten, en de Tilburgse frater en docent Caesarius Mommers. 
Er worden historische beelden getoond van het Canisiuscollege uit de jaren vijftig 
en van een Amsterdamse zusterschool in 1923. Daarnaast wordt in deze serie on
der meer gebruik gemaakt van fragmenten van NTS- en NOS-journaals, Poly
goon-beelden, actualiteitenprogramma's als Achter het Nieuws en historische 
VPRO-documentaires. Waar authentiek beeldmateriaal ontbreekt, wordt een en
kele keer gebruik gemaakt van fictieprogramma's. Zo wordt in de aflevering over 
hiërarchie een fragment gebruikt uit Dagboek van een herdershond. 127 Drama, 
hoewel als zodanig herkenbaar, wordt zonder veel problemen ingeschakeld in een 
documentair kader. 

Hoewel sommige zaken onderbelicht blijven, zoals het katholiek meisjesonder
wijs, wordt de serie over het algemeen goed ontvangen. In De Bazuin wordt te
vreden opgemerkt dat de herkenbare serie oude en actuele sentimenten beroert 
zonder dat de toonzetting sentimenteel wordt; 'steeds wanneer pracht en praal de 
overhand lijken te krijgen, neemt het begeleidend commentaar hier afstand van.' 
Wel betwijfelt recensente Marjet Derks of de gesuggereerde eenheid onder katho
lieken wel zo waarheidsgetrouw is. 128 De als behoudend bekend staande priester 
Antoine Boclar vindt de serie een onderhoudend plaatjesboek met fraai beeldma
teriaal, maar te eenzijdig en te weinig analytisch. De katholieke geschiedenis 
wordt volgens hem voorgesteld als achterlijk en 'slechts voltooid verleden tijd'. 
Hij vindt het vooral clichébevestigend. 129 

Maker Leo Feijen is daarentegen van mening dat de serie 'een relativerende en 
daarmee katholieke sfeer ademt' en een goed evenwicht nastreeft tussen beeld en 
tekst. Na een stadium van bittere strijd onder de Nederlandse katholieken willen 
de makers aangeven wat deze groep onderling verbindt en wat haar bijdrage aan 
de samenleving is geweest. D e serie moet een leemte opvullen omdat het ont
breekt aan een toegankelijk historisch boek over de bijdrage van het katholieke 
volksdeel aan de Nederlandse samenleving. Bodars indruk dat de makers deze ge
schiedenis als voltooid verleden tijd beschouwen, is niet terecht. 130 De KRO sug
gereert met dit weerwoord dat deze serie, gezien de bestaande beperkingen van 
materiële aard, de best mogelijke vorm van audiovisuele geschiedschrijving is. 
Toegankelijke geschiedschrijving vanuit een persoonlijke invalshoek, bij voor
keur betrekking hebbend op het vrij recente, eigen verleden, met een hedendaag
se betekenis, lijkt kenmerkend voor de historische non-fictie producties van de 
KRO. 
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3 Historische dramaseries 

Televisiedrama heeft, ook in Nederland, in belangrijke mate het aanzien van tele
visie bepaald. Het allesbehalve geringe deel van de zendtijd dat gevuld wordt met 
dramaproducties uit binnen- en buitenland trekt doorgaans bovendien meer kij
kers dan gemiddeld. Meer dan eens vormt het verleden een bron van inspiratie 
voor deze producties, hoewel televisie in Nederland niet de naam heeft van een 
medium met een sterke historische belangstelling. Sonja de Leeuw stelt in 1998 dat 
het verleden nooit een prominente rol heeft gespeeld in het Nederlandse televisie
drama, al constateert zij een recente opleving van historisch televisiedrama. Eer
der al beweerde zij dat het in Nederland ontbreekt aan drama over politiek-histo
rische onderwerpen, terwijl ook onderwerpen uit de vaderlandse geschiedenis en 
publieke figuren uit het verleden onderbelicht zijn gebleven. Zelfs de Tweede We
reldoorlog, een dankbaar onderwerp voor Nederlandse speelfilms, zou in televi
siedrama slechts incidenteel worden aangegrepen. 131 

Niettemin heeft de KRO, temidden van het uiteenlopende aanbod aan drama
producties, verschillende dramaseries uitgezonden die gekenmerkt kunnen wor
den als historische programma's en waarin getracht wordt een bepaalde periode 
tot leven te wekken. Het betreft veelal series met een epische structuur, hoewel er 
daarnaast in mindere mate ook wel detective-achtige programma's en situation co
medies in een historische setting worden uitgezonden. Hoewel het fictieve verha
len betreft, vormen deze programma's een onderdeel van de historische cultuur in 
Nederland. Ook fictieve verhalen, handelend tegen de achtergrond van een als 
realistisch voorgesteld en beschouwd verleden, vormen het beeld van het verle
den. Een aantal van deze Nederlandse dramaproducties staat in deze paragraaf 
centraal. Enerzijds is de aandacht gericht op de intenties van de makers, op de ma
nier waarop zij omgaan met de uitbeelding van het verleden. Anderzijds zal wor
den bestudeerd hoe het publiek het in deze uitzendingen uitgebeelde verleden 
waarneemt en hoe het er op reageert. 

De Leeuw onderscheidt drie benaderingen waarin geschiedenis een rol speelt in 
televisiedrama. 132 Bij de eerste benadering fungeert geschiedenis als decor voor de 
vertolking van individuele, maar niettemin universeel menselijke gedragingen. 
Historische feiten en gebeurtenissen zijn daarbij van ondergeschikt belang, veel
eer wordt juist de hedendaagse tijdgeest gereflecteerd. Binnen de tweede benade
ring vormt geschiedenis het eigenlijke onderwerp. De maker wil zijn visie presen
teren op een gedramatiseerd en invoelbaar gemaakt verleden. Hierin wordt 
politieke of sociale geschiedenis gekoppeld aan kleine gebeurtenissen. In de derde 
benadering, die van de epische serie, wordt geschiedenis getoond als een proces 
van verandering. Dat een een dergelijke driedeling niet te strikt gehanteerd moet 
worden, blijkt uit bestudering van het KRO-drama. 

De KRO verzorgt vanaf de jaren vijftig dramaprogramma's op televisie. In het 
geval van eigen producties betreft het aanvankelijk veelal eenmalige uitzendingen, 
waarin historische onderwerpen niet geschuwd worden. Oorspronkelijk drama 
heeft daarbij weinig prioriteit. Evenals bij de andere omroepen bestaat het leeu
wendeel van het gepresenteerde KRO-televisiedrama tot in de jaren zestig uit be-



262 6 Geschiedenis op televisie 

werkte li teratuur en klassieke en experimentele theaterstukken. 133 Historisch dra
ma blijft tot eind jaren zestig een schaars verschijnsel op de Nederlandse televisie. 

Realistisch drama 

In 1961 vat de KRO het plan op een historische serie te verzorgen op basis van 
verhalen van Oreste Pinto. Deze dan reeds overleden auteur heeft tijdens de 
Tweede Wereldoorlog als luitenant-kolonel deel uitgemaakt van de Nederlandse 
contraspionage te Londen. 134 Zijn zogeheten spycatcher-verhalen zijn tussen 1959 
en 1961 reeds succesvol vertolkt als televisieserie bij de BBC en zijn ook in de Ver
enigde Staten uitgezonden. De KRO geeft de voorkeur aan een eigen versie, waar
bij niettemin wordt uitgegaan van de Britse televisiespelen van Robert Barr die de 
oorspronkelijke verhalen van Pinto heeft bewerkt. Voorwaarde voor de Neder
landse bewerking, die in handen wordt gegeven van regisseurLucvan Gent, is dat 
de serie met eenvoudige middelen verwezenlijkt moet kunnen worden en dat er 
een goede climax in de verhalen zit. Gezien de gevoelige materie van de verhalen 
wil de KRO bovendien dat de vertolking juridisch acceptabel is, zodat er geen 
schade berokkend wordt aan nog levende personen. Dat de Tweede Wereldoorlog 
niet als vrijblijvend amusementsonderwerp wordt beschouwd, blijkt ook uit het 
feit dat al een jaar voor de eerste uitzending overlegd wordt met dr. L. de Jong van 
het RIOD over de serie. De Jong is positief over de uitzending van een televisie
vertolking maar adviseert 'bij de eerste publicaties de hoofdfiguur Pinto te zetten 
in het juiste historische kader.' 135 Omdat het werkelijkheidsgehalte van Pinto's 
verhalen enigszins omstreden is, neemt de KRO bovendien contact op met de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst. 136 De voorzichtigheid van de KRO leidt ertoe dat 
Pinto's verhaal omtrent het omstreden verraad van de Slag om Arnhem niet wordt 
opgenomen in de serie televisie-uitzendingen. 

Op vrijdag 26 oktober 1962 zendt de KRO om 21.45 uur de eerste aflevering uit 
van de serie die De Fuik is gedoopt. De hoofdrol van Pinto wordt vertolkt door 
Frits Butzelaar. Aflevering 1 is getiteld 'Twee rechts-één averechts'. De reeks 
wordt bij de kijkers ingeleid door de Nederlandse journalist Meyer Sluyser, die 
tijdens de oorlog eveneens in Londen heeft gezeten. Hij wijst erop dat het hier 
deels geromantiseerde historie betreft. In alle afleveringen, zo wordt benadrukt, 
draait het vooral om het subtiele spel van de veiligheidsdienst waarin Pinto scher
pe vragen stelt aan uiteenlopende ondervraagden. 

In de Katholieke Radio- en Televisiegids wordt duidelijk gemaakt dat de histo
rische gang van zaken geromantiseerd is omwille van het dramatisch effect. Niet
tegenstaande dit karakter van geromantiseerde geschiedschrijving zou De Fuik ty
perend zijn voor de methode van de contraspionage en voor het werk van Pinto en 
zijn medewerkers in oorlogstijd . 'En in dit opzicht is zij ook authentiek.' 137 Die 
claim op de aldus verhoogde geloofwaardigheid van de verhalen wordt gelegd in 
de hoop extra aantrekkingskracht op de kijker uit te oefenen. Voortbordurend op 
deze claim beweert hoofdrolspeler Frits Butzeiaar dat elke aflevering een semi
documentaire over de ondervragingstechniek van Pinto moet zijn. Authenticiteit 
wordt voorts gesuggereerd door een zorgvuldige aankleding van de gebruikte his-
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De Tweede Wereldoorlog leidt in 1962-1963 tot De Fuik, een verfilming van spionageverha
len over luitenant-kolonel Pinto, een rol vertolkt door Frits Butzeiaar (Collectie Nederlands 
Audiovisueel Archief, Hilversum). 

torische decors en de uniformen. 138 Het resultaat is een tussenvorm van De 
Leeuws eerste en tweede benadering: geschiedenis als decor voor universeel men
selijke gedragingen en geschiedenis als het eigenlij ke, invoelbaar gemaakte onder
werp. 

Er worden uiteindelijk elf delen uitgezonden tussen oktober 1962 en september 
1963.139 De serie is redelijk succesvol. Manning plaatst De Fuik bij 'het seriewerk 
van entertainment-produkties' die vanwege de voorkeur van het publiek niet te 
modern en te zwaar mogen zijn, maar wel onderhoudend .140 Een aflevering van 
De Fuik wordt in de dagbladpers bestempeld tot 'het beste onderdeel van de 
avond', onder meer vanwege het voortreffelijke acteerwerk Wel wordt een gebrek 
aan dramatiek gesignaleerd 'maar de sfeer van realiteit die [de uitgebeelde beleve
nissen] wisten op te roepen deden dit gemis volledig vergeten.' 141 

De realistische indruk die de verhalen maken, valt verkeerd bij iemand die zich 
meent te herkennen in het personage Louise dat voorkomt in een aflevering die 
reeds in mei 1962 is vastgelegd op beeldband. Dit personage zat tijdens de oorlog 
wegens deelname aan een verzetsgroep in de gevangenis waar ze belangstelling 
toonde voor het nationaal-socialisme. Ze kreeg vervolgens een opleiding tot Duits 
spionne, terwij l ze een romance had met een instructeur. Eenmaal in Rome gesta
tioneerd volgde een verhouding met een hoge Duitse militair. Na de geallieerde 
inname van deze stad meldde ze zich als dubbelagente aan bij de Engelsen die haar 
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De FHik-aflevering over een 'Lichtvoetig meisje' ZOH het beeldscherm nooit bereiken; dit re
cente verleden bleek te gevoelig voor een openlijke vertolking (Collectie Nederlands AHdio
v imeel Archief, Hilvermm). 

echter wantrouwden. Ze werd daarop naar Engeland gestuurd waar Pinto uitein
delijk haar onschuld bewees. Het script van de uitzending stelt de zaak voor als 
een ware en ingewikkelde geschiedenis, maar laat er geen twijfel over bestaan dat 
Louise te goeder trouw was. 142 

De 'echte Louise' vreest dat haar identiteit na de uitzending bekend wordt en 
dat die verward zal worden met het min of meer fictieve personage Louise, maar 
de KRO ziet geen reden om de voorgenomen uitzending af te gelasten. 143 De ad
vocaat van de vrouw in kwestie, mr. J.I. Maarsen te Amsterdam, eist echter op 6 
juli 1962 bescherming van de identiteit van zijn cliënte, nu Pinto's in het buiten
land verschenen verhaal via het 'grootste medium tot verspreiding van geschiede
nissen en denkbeelden onder het grootst publiek' in Nederland een nieuw publiek 
zal bereiken. De argumentatie luidt dat Pinto's verhaal niet authentiek is en slechts 
gedeeltelijk op juiste feiten berust. 144 De KRO antwoordt daarop dat de uitbeel
ding van de sfeer en werkwijze van de contraspionagediensten in oorlogstijd au
thentiek is, maar dat dit niet beweerd kan worden van de uitgebeelde personen en 
situaties . 145 

Na bijwoning van een voorvertoning behoudt de advocaat zijn bezwaren tegen 
het feit dat ' het als historisch voorgestelde gebeuren' juist 'een volkomen valse 
weergave' is. Zijn cliënte wordt in de serie ten onrechte voorgesteld als 'een enigs
zins wijlen Monroe-achtige dame'. Van gesuggereerde oneervolle gedragingen van 
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haar vader en haar broer is in werkelijkheid nooit sprake geweest. De advocaat 
wijst erop dat dit programma 'haar waarde uitsluitend ontleent aan de suggestie, 
dat het vertoonde authentiek genoemd moet worden' 146 terwijl het dat niet is. 

De KRO ontvangt vervolgens een op 15 oktober 1962 gedateerde dagvaarding 
waarin geëist wordt de voorbereide weergave op het beeldscherm na te laten. 147 

Dat de volledige memoires van Pinto inmiddels in boekvorm zijn verschenen in 
het Nederlands terwijl het verhaal van Louise in augustus 1962 bovendien in het 
weekblad Televizier is opgenomen, wordt buiten beschouwing gelaten. 148 De rol 
van televisie wordt, waar het de verspreiding van verhalen van historische aard be
treft, ingrijpender geacht. 

Op 4 december 1962 verbiedt de president van de arrondisementsrechtbank te 
Amsterdam, mr. U .W.H. Stheeman, de voorgenomen uitzending omdat hij vol
doende redenen ziet voor vereenzelviging van de figuur van Louise met de eise
res.149 De uitspraak kan op instemming rekenen van De Gelderlander, een groot 
regionaal dagblad dat hoopt dat de KRO in het vonnis zal berusten terwille 'van 
de ongerepte herinnering aan het verzet in Nederland tegen de nationaal-socialis
tische overheersing'. 150 Vermenging van fictie en non-fictie (in een onduidelijke 
onderlinge verhouding) uit een gevoelig en recent verleden door het nieuwe, in
vloedrijk geachte massamedium televisie wordt niet geaccepteerd. Blijkbaar 
wordt de uitbeelding van het verleden via dit medium door sommigen zo overtui
gend en betrouwbaar geacht, dat- de bij andere media toch niet ongebruikelijke
vermenging als onwelkom wordt beschouwd. 

Kostuumstukken 

Een volgende historische serie, waarvan het fictieve karakter ditmaal geen discus
sie oproept, wordt in het seizoen 1968-1969 uitgezonden. De breed opgezette 
maar niet zeer boeiende dramaserie Ritmeester Buat- het oordeel is van Matming 
- is een gezamenlijk programma van KRO en NCRV, geproduceerd in samen
werking met de BRT.151 Het tiendelige televisiefeuilleton is een bewerking van de 
in 1850 verschenen roman Elizabeth Musch van de schrijver Jacob van Lennep. 
Musch' echtgenoot Buat wordt de titelheld van dit televisieverhaaL Van Lenneps 
boek, dat speelt tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk in de jaren 1660-1670, 
is in drie maanden tot televisieproductie bewerkt door hoorspelschrijver Dick 
Dreux. Coen Flink speelt ritmeester Buat en Sigrid Koetse speelt Elisabeth 
Musch. De regie is in handen van Paul Cammermans en Bob Löwenstein. 152 De 
delen 2, 4, 6, 7 en 9 worden door de KRO uitgezonden, de overige delen door de 
NCRV. Op zondag 20 oktober 1968 bijt de NCRV het spits af met de vertoning 
van de eerste aflevering, op 9 maart 1969 wordt het tiende en laatste deel uitge
zonden. 

Dreux wil met de serie meer dan alleen kijkers boeien. Hij beschouwt de histo
rie als werkmateriaal. 'Maar dan zo, dat het past in deze werkelijkheid. We kunnen 
leren van de gebeurtenissen uit vroeger jaren.' Over de aard van deze lessen laat hij 
zich echter niet uit. Wel maakt hij duidelijk niet zozeer geïnteresseerd te zijn in 
grote gebeurtenissen uit de geschiedenis zoals zeeslagen. Temidden van dergelijk 
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groots geweld worden De Ruyter, Tromp en het scheepsvolk namelijk uit het oog 
verloren. 'En om hen gaat het immers, om hun angst, hun onzekerheid, hun aan
hankelijkheid aan De Witt of Oranje of geld en hun vleugje vertrouwen op een 
goede toekomst, die nu de onze is.' Dreux lijkt vooral op zoek te zijn naar de mens 
in de geschied enis, waarbij het individu tegen een historisch decor als universeel 
voorbeeld ten tonele wordt gevoerd. 153 

Hoewel de serie positieve reacties krijgt, vormt het voor de KRO niet het suc
ces waarop gerekend is. Al in een bijeenkomst van de Programma-Advies Raad op 
8 november 1968 laten sommige leden weten de serie nogal vervelend te vinden. 
'Een kostuumstuk, gemaakt volgens een ouderwetse methode, waarin veel kabaal 
wordt gemaakt om niets'. Gevreesd wordt dat dergelijke stukken met name bij 
jongeren wrevel wekken. 154 Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van het KRO
bestuur en de PAR op 28 maart 1969 suggereert de Commissie Cultuuroverdracht 
van de PAR dat dit verband houdt met de uitgebeelde periode. Een stuk dat speelt 
in de negentiende eeuw sluit nog enigszins aan bij de eigen wereld en biedt zo de 
mogelijkheid tot identificatie, maar bij een stuk als Ritmeester Buat wordt dit erg 
moeilijk. 155 

De waarde die blijkbaar gehecht wordt aan identificatie leidt overigens niet tot 
veel enthousiasme over dramaseries over meer recente periodes. Over De klop op 
de deur, een serie van Peter Holland en Jan Staal gebaseerd op het werk van Ina 
Boudier-Bakker en uitgezonden in het seizoen 1970/1971, is de PAR allesbehalve 
tevreden. Sommigen wijzen erop dat de in dezelfde periode vertoonde NCRV-se
rie De boeken der kleine zielen eveneens rond de eeuwwisseling van de negen
tiende naar de twintigste eeuw speelt wat 'voor vele kijkers wat teveel van het goe
de zal zijn.' Op de in de PAR gestelde vraag waarom de KRO dit soort 'voorbije 
literatuur' wil visualiseren, wordt slechts geantwoord 'dat hierin een vorm van 
verstrooiing is te vinden op een acceptabel niveau . Er is een groot gebrek aan ori
gineel werk op dit terrein. ' 156 Van een weloverwogen, bewuste keuze voor een his
torisch onderwerp is geen sprake. 

Episch drama 

Mogelijk dragen de tegenvallende reacties op De klop op de deur ertoe bij dat de 
KRO zich enige jaren onthoudt van het produceren van eigen historische drama
series. Wel worden er historische series van buitenlandse makelij uitgezonden. 157 

Bij de andere Nederlandse omroepen groeien historische dramaseries, door De 
Leeuw in navolging van P. Kerr aangeduid als klassieke series, in de jaren zeventig 
uit tot prestigeprojecten. Deze series met een episch karakter, vaak op Nederland
se historische romans gebaseerd, vertellen een verhaal over een voorbije periode 
aan de hand van een belangrijke hoofdpersoon w iens belevenissen en psychologi
sche problemen worden gevolgd. Daarbij brengt de maker doorgaans een stand
punt over normen en waarden in het heden over. 158 

Bij de KRO duurt het tot 1978 voor er weer een eigen historische dramaserie ge
presenteerd kan worden. Deze serie sluit aan bij het in 1977 vastgestelde beleid 
van de omroep om de eigen identiteit een herkenbare rol te laten spelen. In deze 
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katholieke identiteit, waarmee de KRO geloof, hoop en liefd e wil uitdragen, 
wordt een centrale plaats toebedeeld aan het begrip menselijkheid. 159 Op maan
dagavond 16 januari 1978 vertoont de KRO om 20.25 uur op N ederland 2 de eer
ste aflevering van Dagboek van een herdershond. Aan de basis van de nieuwe te
levisieserie staat de trilogie Kroniek een er parochie van de priester-dichter Jacques 
Schreurs MSC, verschenen tussen 1941 en 1948. 

De achtdelige serie, geproduceerd door Joop van den Ende maar met behoud 
van inhoudelijke zeggenschap voor de omroep, wordt tot en met 6 maart 1978 we
kelijks uitgezonden. De regie is in handen van Willy van Hemert. 160 De voor
naamste rollen worden vertolkt door Jo de Meyere als kapelaan Odekerke, Ko 
van Dijk als Nicolaas Bonte en Jan Teulings als brouwer Severinus van der Schoor. 
Kees Brusse levert de stem voor de onzichtbare engelbewaarder van de kapelaan. 

Het verhaal speelt zich af tussen april191 4 en april 1917 in het Limburgse Ge
leen, in 1914 een klein, gesloten landbouwdorp waar armoede heerst. Nadat de 
Staatsmijnen in 1912 het plan hebben opgevat om in de buurt van Sittard steen
koollagen te ontginnen, worden er proefboringen verricht. Op basis daarvan 
wordt besloten de mijnzetel te vestigen bij Geleen-Lutterade. Daar wordt in 1915 
begonnen met de eerste schacht van de Maurits die in 1923 de eerste steenkool le
vert en uitgroeit tot Europa's grootste mijn. 

De ontwikkeling van klein landbouwdorp tot centrum van een groot industrie
gebied ten tijde van de Eerste Wereldoorlog brengt veel veranderingen teweeg, 
waaronder de komst van buitenstaanders en de kans op grondspeculatie. Tegen 
deze achtergrond wordt de jonge, onervaren en onhandige kapelaan Odekerke ten 
tonele gevoerd, die zijn nieuwe parochie betreedt vol goede voornemens en met 
groot enthousiasme. De belevenissen van deze priester en zijn parochie tonen een 
menselijke benadering van het katholicisme waarbij de kapelaan op tolerante wij 
ze recht tracht te doen aan ieders individuele opvattingen. De KRO beweert met 
deze serie 'een voor velen nog herkenbaar of voorstelbaar verleden in een serie 
vastgelegd' te hebben op een manier die 'wellicht meer amuserend' is dan in het 
werk van Schreurs. Van Hemert heeft de afstand in tijd met enige humor proberen 
te overbruggen zonder afbreuk te willen doen aan het inzicht in de belevingswe
reld van vroegere generaties. 161 

De serie blijkt een groot succes. Volgens het Algemeen Dagblad wordt het verhaal 
op een vloeiende, allesbehalve fragmentarische wij ze in beeld gebracht, zijn de fi
guren levensecht en is er sprake van veel herkenbaarheid. 162 Ook in Vlaanderen 
wordt de serie geprezen vanwege de herkenbaarheid van het katholieke milieu. 
'Tegelijkertijd laat Dagboek van eenHerdershond aan de jeugd van nu zien, waar 
hun ouders over spreken als het over "vroeger" gaat.' 163 Behalve de mogelijkheid 
tot identificatie en historisch onderricht, oppert Leo Derksen in De Telegraaf een 
andere verklaring voor de charme van de serie, namelijk 'die landelijke en intussen 
allang achterhaalde rust' die wordt uitgestraald 164, kortom, een zekere nostalgi
sche waardering voor deze afgesloten periode. De ingrijpende sociale ontwikke
lingen die eveneens worden uitgebeeld in de serie kunnen de overheersende nos
talgische indruk van een rustige periode niet wegnemen. 
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Dagboek van een Herdershond, dat een menselijk beeld geeft van het vooroodogse 
parochieleven, behoort tot de meest succesvolle historische dramaseries van de KRO 
(Collectie Nederlands Audiovisueel Archief, Hilversum). 

Het in twee series uitgezonden Dagboek van een herdershond steunt in sterke mate op 
hoofdrolspeler Jo de Meyere ('Kapelaan Odekerken') en 1·egisseur Willy van Hemert 
(Co llectie Nederlands Audiovisueel Archief, Hilversum). 
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Van Hemerts eigen verklaring voor het succes schuilt in de herkenbaarheid en in 
het menselijke: 'Zo'n serie als Dagboek ... heeft dan in elk geval wat warmte. Noem 
het voor mijn part romantiek of nostalgie, maar er is nog steeds een groeiende be
hoefte naar vroeger. Naar wat er over is van toen. En dat mag misschien in som
mige ogen wat kneuterig zijn, maar de wereld is op dit moment zo verdomde hard 
geworden, dat er veel te weinig over is om je echt illusies over te maken.' 165 

Hoewel de lovende reacties veruit in de meerderheid zijn, klinkt er ook kritiek. 
Op 19 januari 1978 formuleert Jac Heijer zijn bezwaren in NRC-Handelsblad. 
Hij vindt het uitgangspunt van de serie, Schreurs' trilogie, onwaarachtig. 'De ana
lyse van de historische ontwikkeling prikt de verhoudingen die Schreurs schetst, 
niet door. Koste wat kost wil hij het "goede" in de mens zien en zieltjes winnen.' 
Heijer verlangt 'een gedegen studie van die tijd, een hedendaags inzicht in de ver
houdingen en respect voor de mensenlevens in dat tijdperk.' Hij vindt de serie een 
ergerlijke vertoning omdat zowel de historie als het televisiepubliek worden on
derschat. Omdat essentiële historische thema's als het roomse provincialisme, het 
Limburgse chauvinisme en de Hollandse eigenwaan niet getoond worden, is de 
serie naar zijn mening slechts 'een derderangs Peyton Place'. Door de al te humo
ristische aanpak van Van Hemert is kapelaan Odekerke niet meer dan een stunte
lende schlemiel. Bovendien zitten er in de door Van Hemert herschreven dialogen 
'idiote anachronismen'. 

Ook de Volkskrant signaleert dat de actualisering van de dialogen alsmede van 
de onderlinge verhoudingen ertoe geleid heeft dat het verleden niet helemaal tot 
z'n recht komt. Het voordeel is echter dat de serie er wel 'een stuk verteerbaarder' 
op wordt. Het oordeel van de Volkskrant is daarom milder; de serie heeft immers 
niet meer pretenties dan die van een dorpskroniek, met als ondertoon een sociaal
cultureel tijdsbeeld. In de Limburgse pers wordt eveneens gesteld dat de serie 
vooral gezien moet worden als televisieamusement. 'Daarom gaat het niet op de 
serie als een "stukje Limburgse geschiedschrijving" te zien'. 166 

Andere kritische opmerkingen hebben veelal betrekking op praktische details. 
Zo merkt Nico Scheepmaker in de Gooi en Eemlander op dat het destijds op een 
katholieke school 'ondenkbaar was dat meisjes en jongens samen in één klas za
ten'. In het tijdschrift Limburg Vandaag wordt geklaagd over de uitdossing van de 
kapelaan, die zou bestaan uit een merkwaardige combinatie van kledingstukken 
uit verschillende bisdommen. Een kijker uit Abcoude ergert zich aan het feit dat 
er in de eerste aflevering over 1914 auto's rondrijden die pas tien jaar later gemaakt 
zijn. 167 Toch is van een diepgaand debat over de wij ze waarop het verleden uitge
beeld wordt of zou moeten w orden geen sprake. 

Nog voordat de eerste delen van het Dagboek zijn uitgezonden, overweegt de 
KRO een vervolg op de serie te laten maken. Aanvankelijk wordt gedacht aan de 
uitbeelding van de bloeiperiode van de mijnindustrie en de daaropvolgende on
dergang van de mijnen. 168 Van Hemert ziet er echter van af om de serie in nog eens 
acht delen voort te zetten tot aan het tweede Vaticaans Concilie. Volgens hem ont
neemt de beschrijving van het tijdvak tussen 1917 en 1962 de serie het speelse, 
naïeve karakter. Het verantwoord in beeld brengen van zo'n lang tijdsbestek ver-
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Ko van Dijk die halverw ege de tw ee series in 1978 overlijdt vervulde als boer Nicolaas Bon
te een prominente rol in Dagboek van een herdershond (Collectie N ederlands Ar~diovisueel 

Archief, Hilv ersum). 

eist een grondige studie van de gebeurtenissen op politiek, sociaal en religieus ter
rein. De regisseur vreest dat het resultaat van zo'n omvangrijke documentatie om
gekeerd evenredig is met de populariteit van de serie. 169 

Uiteindelijk maakt Van Hemen een vervolgserie die speelt tussen voorjaar 1919 
en nazomer 1926, een iets grotere tijdsspanne dan in de eerste serie. De eerste af
levering van de tweede serie wordt vertoond op 4 december 1979, de laatste afle
vering op 29 januari 1980. Het verhaal voor deze serie is ingrijpend gewijzigd na 
het plotselinge overlijden van acteur Ko van Dijk die een belangrijke rol vertolk
te. Hierdoor wordt verder afgeweken van het oorspronkelijke verhaal van 
Schreurs. De nadruk ligt nu meer op de opkomst van de mijnindustrie en de con
frontatie met nieuwe normen en waarden. De tweede serie is ernstiger, telt meer 
verhaallijnen buiten de kapelaan om, heeft minder kluchtige elementen en bevat 
meer politiek. 

Ook de vervolgserie valt in de smaak bij de kijkers. De eerste drie afleveringen 
van de tweede serie trekken gemiddeld ruim 6 miljoen kijkers. Het bereik is vrij 
gelijk verdeeld over verschillende groepen, al kijken 50-plussers, Limburgers en 
Brabanders meer dan gemiddeld. De gemiddelde waardering is 7,6. 170 Het succes 
krijgt ook gestalte in de toekenning van de gouden Televizierring aan Van Hemert 
vanwege de beste prestatie van het seizoen 1977/1978. 

De KRO is benieuwd naar de redenen voor het succes. In een radioprogramma 
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op 3 maart 1978, ten tijde van de vertoning van de eerste serie, worden reacties op 
de serie gepeild. Ouders blijken de serie graag aan te grijpen om hun kinderen dui
delijk te maken hoe het vroeger was, om vergelijkenderwijs vast te stellen wat nu 
gemist wordt en wat verbeterd is. Dit kan bij kijkers leiden tot heimwee naar het 
overzichtelijke, naar een samenleving met minder anonimiteit en eenzaamheid 
dan in de hedendaagse, massamaatschappijY1 Uit groepsdiscussies blijkt dat de 
serie vooral beschouwd wordt als een menselijk programma. Daarnaast worden 
nog drie punten van waardering genoemd: de dorpse sfeer, de herkenbaarheid van 
het vroegere katholicisme en de goede acteerprestaties. Het kijkplezier bestaat 
voor een belangrijk deel uit een nostalgisch terugverlangen naar de als warm en 
gezellig omschreven ouderwetse dorpse sfeer met directe persoonlijke contacten. 
Kijkers waarderen bovendien dat de serie een ontspannen toon heeft en niet als 
belerend of te zwaar overkomt. 172 

In een telefonisch onderzoek van de NOS in februari 1980, kort na de vertoning 
van de tweede serie, worden enkele algemene uitspraken voorgelegd. Met de be
wering 'De serie is een fantasieverhaal en heeft weinig te maken met gebeurtenis
sen van vroeger' is de helft van de respondenten het niet eens, 31% vindt dit wel 
in enigerlei mate het geval. Slechts een minderheid van13% is van mening dat het 
hier zonder meer om een denkbeeldig verhaal gaat. Voor velen is historisch drama 
meer dan een gefantaseerd verhaal, de historische inkadering komt geloofwaardig 
over. Soortgelijke verhoudingen in percentages keren teru g bij de bewering dat de 
serie een vrij juist beeld geeft van de katholieken van vroeger. 46% heeft sterk de 
indruk dat dit het geval is, 24% vindt dat enigszins het geval, terwijl 15% meent 
dat de serie wat dat betreft niet zo representatief is. Duidelijk is in elk geval 'dat de 
katholieken van nu heel anders zijn dan die van vroeger.' Van de kijkers is slechts 
13% het daarmee geheel oneens. 

Hoewel een meerderheid de indruk heeft dat de historische situering van het 
verhaal min of meer correctis-terwijl eennog veel grotere groep het verschil tus
sen heden en verleden meent te kunnen onderscheiden- blijkt de daadwerkelijke 
interesse in die achtergrond beperkt. De stelling 'Ik ben geïnteresseerd in de leef
wijze van de katholieke bevolking vroeger' kan door 53% niet beaamd worden, 
24% is hier enigszins in geïnteresseerd. Slechts 21% zegt hier zeer veel belang aan 
te hechten. 

Onbekend is in hoeverre de hedendaagse aanpak van de serie wordt waargeno
men door de kijkers. De Leeuw wijst er namelijk terecht op dat de serie geen his
torische reconstructie nastreeft maar vooral uitdrukking geeft aan het normen- en 
waardenpatroon van de jaren zeventig. Geschiedenis is hier bovenal een decor. 
Vanuit een gematigd progressieve visie op het katholicisme wordt een boodschap 
van geloof, hoop en liefde uitgedragen die is toegesneden op de menselijke maat. 
Harmonieuze menselijke verhoudingen, met nadruk op tolerantie en begrip, dra
gen bij aan een hechte gemeenschap waarin het geloof een belangrijke bemidde
lende rol speelde. Een dergelijke overdracht van hedendaagse normen en waarden 
in een epische historische serie is in de jaren zeventig en tachtig overigens een ge
bruikelijke gang van zaken in diverse producties van zowel KRO, NCRV als 
AVRO. 
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D e romantische verfilming 
van het leven van Mata Hari 
leverde hoofdm/speelster 
]osine van Dalsum veel 
kritiek op (Collectie 
Nederlands Audiovisueel 
Archief, Hilversum). 

De Leeuws verklaring dat het succes van deze serie berust op het genoegen van 
een nostalgische terugblik op een voorbije periode, juist op een moment dat pola
risatie binnen de katholiek kerk in Nederland hoogtij viert, is grotendeels juist. 173 

De indrukwekkende acteerprestaties en het boeiende verhaal dragen echter even
eens in belangrijke mate bij aan het succes. 

Verzinsels 

In het seizoen 1981 /1982 brengt de KRO nieuw historisch drama op de beeldbuis. 
Op donderdagavond 1 oktober 1981 wordt het eerste deel uitgezonden van Mata 
Hari. Televisiefeuilleton in vier delen naar het leven van Margaretha Zelle, begin
nend met het uitzoomend beeld van een executiepaal, begeleid door tromgeroffel. 
Aanvankelijk bestond het plan om een driedelig feuilleton in het voorjaar van 
1981 uit te zenden, nadat in maart 1979 al een synopsis voor een achtdelige serie 
was gemaakt door John van de Rest. De uiteindelijke serie die in vier delen van 
ruim anderhalf uur op vier opeenvolgende donderdagavonden in oktober 1981 op 
Nederland 2 wordt uitgezonden, staat onder regie van John van de Rest. Zijn 
vrouw Josine van Dalsum, als actrice eerder onder meer actief in de serie Hollands 
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Glorie, speelt de hoofdrol van Mata Hari. 
Het verhaal is niet chronologisch opgebouwd. Uitgangspunt zijn de ondervra

gingen van officier-commissaris Bouchardon, gespeeld door Sicm Vroom, waarbij 
vanuit de gevangenis wordt teruggeblikt op Mata Hari's leven. In de eerste afleve
ring staat haar jeugd centraal, in de tweede haar huwelijk, in de derde haar dans
carrière en in de vierde haar spionageactiviteiten. 174 La belle époque vormt het 
achtcrgronddecor. De opnames zijn tussen juli 1980 en juni 1981 gemaakt in de 
studio's te Hilversum, aangevuld met draaidagen op lokatie in Nederland en 
Frankrijk. Het project, waarbij 52 acteurs en 600 figuranten zijn ingeschakeld, 
kost de KRO zeker 1,1 miljoen gulden. 175 

De serie is een bescheiden succes, afgaand op de resultaten van het kijk- en luis
teronderzoek. Het aantal kijkers schommelt tussen de twee-en-een-half en vier mil
joen, de waarderingscijfers tussen 6,9 en 7,1. 176 De perskritieken geven echter een 
aanmerkelijk negatiever beeld van de ontvangst. Nico Scheepmaker toont zich in 
de Gooi en Eemlander allesbehalve enthousiast. Van de Rest is in zijn ogen geen be
genadigd dialogenschrijver terwijl Van Dalsum niet de meest geschikte actrice is voor 
de rol van Mata Hari. Sterke scènes ontbreken in de serie, wel zijn er ongeloofwaardige 
dialogen. De recensent van Het Binnenhof kan zijn teleurstelling evenmin ver
bloemen. De fraaie kostuums en lokaties wegen volgens hem niet op tegen het ge
brek aan bezielde dramatiek In het Algemeen Dagblad wordt geconstateerd: 'De 
serie is eerder een prachtig prentenboek waarin te langzaam wordt gebladerd clan 
een dramatisch hoogtepunt.' Dat sluit aan bij het oordeel van Jan van Galen in de 
Volkslerant. Over het camerawerk, de lokaties en het decor is de recensent goed te 
spreken, maar hij mist een spannende vertelling en sensuele geladenheid. De Tele
graaf doet daar nog een schepje bovenop. Leo Derksen constateert dat de serie een 
schitterend kijkspel is met fraaie opnamen, lokaties en decors. 'Alleen was het jam
mer, datJosine van Dalsum voortdurend door het beeld liep.' 177 

Gezien het grote belang dat althans door critici wordt gehecht aan een goede 
dramatische vertolking, moet de waardering voor de decors en de overige histori
sche entourage als secundair worden beschouwd. Onduidelijk is echter of de 
waardering voor dit secundaire criterium vooral gestoeld is op een esthetische 
voorliefde voor mooie, rijk gevulde beelden of op een zo correct mogelijke weer
gave van een bepaalde tijd. Dit laatstgenoemde element wordt aanvankelijk name
lijk nauwelijks meegewogen in de waardering. Het historische waarheidsgehalte 
van de serie komt pas ter discussie te staan als Trouw melding maakt van commo
tie in het Duitse weekblad Der Spiegel. De televisierecensent van dit tijdschrift 
velt een oordcel over de vrijwel tegelijkertijd door de Duitse televisie uitgezonden 
ingekorte versie van de serie, dat neerkomt op een beschuldiging van geschiedver
valsing. In de serie is de spionagevamp in elkaar geschrompeld tot een lichtzinni
ge gek die nooit serieus met spionage is bezig geweest. Uit documenten in het Mi
litaire Archief in Preiburg blijkt echter dat Mata Hari wel degelijk een spionne 
was. Dat Van de Rest meent dat er geen informatie is die duidt op de schuld van 
Mata Hari kan er bij Der Spiegel niet in. De Duitse commotie leidt ertoe dat de 
Norddeutsche Rundfunk na afloop van de laatste aflevering expliciet op het 
scherm vermeldt dat Mata Hari een spionne is geweest. 178 
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Van de Rests eigen uitgangspunten bemoeilijken het vervaardigen van een ge
heel waarheidsgetrouwe vertolking. Tijdens de opnamen in oktober 1980 geeft 
Van de Rest al aan niet te streven naar een historische reconstructie, maar naar 'een 
tv-feuilleton, waarbij haar persoonlijkheid zo goed mogelijk naar voren komt 
zonder dat we de geschiedenis geweld aandoen. ' 179 Een jaar later zegt hij te willen 
tonen 'wie Mata Hari had kunnen zijn. Wat ze had kunnen zeggen en wat ze had 
kunnen doen'. Hij geeft toe dat de serie grotendeels uit ficti e bestaat 'omdat we 
natuurlijk niet precies wisten wat ze heeft gezegd [ .. ] maar er is nergens bewuste 
onwaarheid gebruikt.' 180 Van de Rest probeert achter het bestaand e beeld van 
Mata Hari 'de mens te zoeken ' . Zijn serie handelt ook over succes en tragiek in het 
algemeen, voor iedereen herkenbare situaties. 181 Het menselijke beeld van Mata 
Hari dat wordt nagestreefd in de serie- en dat resulteert in een vrouw die haar 
driften nauwelijks beheerst- is echter niet het positieve mensbeeld dat de KRO zo 
graag wil uitdragen. 182 Anders dan in Dagboek van een herdershond betreft het 
hier geen behandeling van eigentijdse problemen in een historische setting. Veel
eer is vrijelijk getracht tijdloos geachte verschijnselen uit te beelden in een histo
risch decor. 

Brug naar het verleden 

Na Dagboek van een herdershond en Mata Hari brengt de KRO in de daaropvol
gende jaren meerdere historische series op de beeldbuis. 183 Vanaf 12 februari 1990 
zendt de KRO op maandagavonden de achtdelige serie De Brug uit, op 5 februa
ri 1990 voorafgegaan door het programma The making of De Brug. De nieuwe se
rie is een product van scenarioschrijver Willem Hogendoorn alias Tomas Ross. 
Rimko Haanstra treedt op als regisseur. Nadat eerst gemikt werd op een serie van 
dertien delen, komen er uiteindelij k acht afleveringen van 50 minuten tot stand 
met een budget van ruim 6 miljoen gulden. Daarvan wordt vier ton bij gedragen 
door de BRT die optreedt als coproducent. Bij de productie zijn hond erd acteurs 
en 500 figuranten ingeschakeld. 184 

De Brug speelt zich af tijdens de economische crisis van de jaren dertig en ein
digt in de meidagen van 1940. Centraal staat het kleine Brabantse stadje Weerde, 
de eerste vestigingsplaats van de zojuist afgestudeerde huisarts Anton Meerdink, 
gespeeld door Marc Klein Essin k, en zijn vrouw Loes, gespeeld door Carine 
Crutzen. De persoonlijke lotgevallen van de bewoners van Weerde worden uitge
beeld, evenals de toenemende betrokkenheid van het doktersechtpaar bij het wel 
en wee van de dorpsgemeenschap die verdeeld is over de vraag of er een brug moet 
worden aangelegd bij het stadj e. Sommigen zien de bru g als een teken van voor
uitgang en als een mogelijkheid werk te vinden. Anderen vrezen een teloorgang 
van het eigen karakter van Weerde. De thema's traditie en vernieuwing spelen 
hierbij een belangrijke rol. Daarnaast werpt de Tweede Wereldoorlog zijn scha
duw vooruit, zoals blijkt uit de opkomst van de NSB. Evenals in Dagboek van een 
herdershond staat de ontsluiting van een kleine katholieke gemeenschap in het 
zuiden, gecombineerd met het thema gemeenschapszin, centraal. 185 

De suggestie een dramaserie te baseren op boeken van Antoon Coolen is af-
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komstig van Tomas Ross. Ross is oorspronkelijk geïnteresseerd in D e grote v olti
ge en Stad aan de Maas omdat beide boeken de sfeer van de jaren vijftig ademen, 
een periode die maar weinig aandacht krij gt in het hedendaagse film- en televisie
drama. D eze periode, waarin de kiemen van de latere opstandigheid al bespeur
baar zijn, is zeer herkenbaar voor veel kijkers, 'vèr genoeg van ons vandaan om de 
nostalgie op te roepen; niet zó ver dat het de handicap van gedateerdheid met zich 
meebrengt.' Praktisch bijkomend voordeel is dat de uitbeelding van dit tijdvak in 
productioneel opzicht niet uitzonderlijk duur hoeft te zijn.186 Het plan spreekt de 
KRO aan omdat de situering van het verhaal herkenbaar is, het eigen geschiedenis 
betreft en het bovendien gaat om echte mensen die geconfronteerd worden met 
wezenlijke zaken. 187 

De in deze serie gekozen historische situering is niet vanzelfsprekend. Tomas 
Ross meent namelijk dat de verhalen van Antoon Coolen waaraan hij zijn ideeën 
ontleent zich afspelen in de jaren vijftig. Zijns inziens levert dat voor het Brabant
se p latteland 'slechts' een zekere tijdloosheid op. Om dramatische elementen te 
kunnen ontlenen aan de te verfilmen periode, en zo karakter en motivatie van de 
hoofdfiguren te versterken, besluit Ross uiteindelijk de serie te situeren tegen het 
roerige einde van de jaren dertig.188 In Vrij Nederland geeft hij toe dat er naast ver
haaltechnische voordelen ook commerciële voordelen zijn: 'de jaren dertig liggen 
goed bij het publiek, en bovendien heeft de omroep uit deze periode rekwisieten 
in voorraad.' 189 Ironisch genoeg staat Ross ' interpretatie dat beide boeken in de ja
ren vijftig spelen overigens ter discussie. Volgens Felix Coolen, zoon van de 
auteur, kan er geen misverstand over bestaan dat in elk geval Stad aan de Maas in 
de jaren dertig speelt. 190 

De KRO bekommert zich evenwel niet om de verschuiving van de periode. Bij 
historisch drama wordt de veronderstelde zeggingskracht van het verhaal belang
rijker geacht dan een letterlijke navolging van het literair-historische uitgangs
punt. Niettemin wordt getracht het uiteindelijk gekozen tijdvak zo accuraat mo
gelijk in beeld te brengen. 191 De Brug valt onder de benadering van geschiedenis 
als decor. Ook hier wordt gespeeld met de door kijkers gewaardeerde nostalgie en 
met de uit de gebruikte romans voortvloeiende herkenbare menselijke gevoelens 
en problemen in een maatschappelijke context. De nadruk op sociale geschiedenis 
in dit decor behoort bovendien tot de best herkenbare benadering in het Neder
landse televisiedrama. 192 

De serie wordt goed ontvangen, zowel door publiek als pers. In het jaarverslag 
spreekt de KRO van een groot succes. 193 Cijfers bevestigen dit oordeel. De kijk
dichtheid van de eerste aflevering van De Brug, in een medialandschap waarin de 
kijker uit steeds meer televisiezenders kan kiezen, is bijna 24 met een waardering 
van 7,0. In een beschouwing in NRC-Handelsblad schrijft Henk van Gelder dat 
het werk van Coolen niet meer helemaal te herkennen is, maar daardoor blijft de 
productie tenminste niet steken in goedmoedige weemoed naar een tijd van over
zichtelijke machtsverhoudingen. Hoewel er over het artistieke gehalte getwist kan 
worden, valt er in ambachtelijk opzicht niets op de serie aan te merken. 194 

Na afloop van de uitzendingen laat de KRO onderzoek verrichten naar de reac
ties, wensen en verwachtingen van kijkers ten aanzien van dramaproducties. Uit 
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ruim 300 enquêteformulieren blijkt dat de serie zeer in de smaak is gevallen. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat 77% van de respondenten graag tot zeer graag 
naar Nederlands drama kijkt. Over de nadere invulling daarvan bestaan niet bij ie
dereen concrete wensen. Een meerderheid hecht weinig belang aan een herkenba
re katholieke identiteit in het KRO-drama. Gevraagd naar een tijdperk waarin 
dramaseries zouden moeten spelen, antwoordt 44% dat het niet uitmaakt wan
neer het drama zich afspeelt terwijl 33% een voorkeur heeft voor eigentijds dra
ma. Historisch drama heeft slechts bij weinigen een hoge prioriteit: 14% heeft een 
voorkeur voor de periode van vóór de oorlog, 3% heeft een voorkeur voor ande
re tijdperken. 

De vraag of De Brug een goed tijdsbeeld geeft, wordt door 58% bevestigd. 
Slechts 6% is het er niet mee eens, ruim éénderde (3 7%) weet het niet. 195 Het ge
geven van 58% verschilt van de 70% van de kijkers van Dagboek van een her
dershond die van mening is dat de serie een vrij juist beeld geeft van de katholie
ken van vroeger. Mogelijk heeft de zeer hoge waardering voor het acteerwerk in 
deze laatstgenoemde serie ertoe geleid dat meer kijkers de historische situering als 
geloofwaardig beschouwden. 

Meervoudig verleden 

Een nieuw succes in de categorie historisch drama behaalt de KRO in 1995 met de 
driedelige serie De Partizanen die op 5, 9 en 15 mei 1995 wordt uitgezonden. De 
serie met afleveringen van elk 70 minuten is een coproductie van de KRO en de 
Vlaamse BRTN in samenwerking met toneelgroep De Trust. De Partizanen 
wordt geregisseerd door Theu Boermans naar een scenario van Jan Blokker. Het 
verhaal speelt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en is gebaseerd op de 
waargebeurde geschiedenis van de bospartizanen van Baarlo. Als uitgangspunt 
voor de serie dienen de boeken van Will Hofwijk, De partizanen. De 66 dagen 
van Baarlo en Jan Derix, De bospartisanen van Baarlo. 196 

Terwijl de val van het Derde Rijk in september 1944 nog slechts een kwestie van 
weken lijkt, heeft een groep jonge verzetsstrijders in Noord-Limburg genoeg van 
het eindeloze wachten op wapendroppings. In de overwinningsroes rond Dolle 
Dinsdag besluiten ze zelf actie te ondernemen: vier toevallig passerende Duitsers 
worden gevangen genomen. Met behulp van de daarbij bemachtigde wapens ne
men de overmoedige verzetsstrijders meer Duitsers gevangen. In de stal van een 
boerderij wachten de meeste gevangen soldaten gelaten op de capitulatie; enkele 
fanatieke strijders proberen echter hun wapenbroeders op te hitsen en het moreel 
van de verzetsstrijders te ondermijnen. Wanneer de bevrijding uitblijft en het ille
gale hoofdkwartier wordt ontdekt, trekt een stoet van een tiental gewapende par
tizanen met tweemaal zoveel Duitse gevangenen halsoverkop de bossen in om een 
schuilplaats te zoeken. Na een moeilijke zwerftocht door de bossen rond Baarlo 
vindt de groep uiteindelijk onderdak in een modderig en duister ondergronds 
schuilhol. Gehinderd door een gebrek aan eten, ruimte en frisse lucht wachten ze 
wanhopig op de komst van de geallieerden terwijl het wijkende Duitse front bo
ven hun hoofd door het bos trekt. In deze benarde situatie beginnen de grenzen 
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tussen gevangenen en bewakers, vriend en vij and die twee maanden lang tot elkaar 
veroordeeld zijn, langzaam te vervagen. 

Vijftig jaar later onderzoekt een radioreporter, gespeeld door Boermans, de 
ware toedracht van de gebeurtenissen in de bossen rond Baarlo. Hij zoekt een aan
tal oude mensen op om te interviewen. Niet alle betrokkenen blijken graag te wil
len praten. Bovendien lopen de verschillende versies van het gebeurde nogal uit
een en zijn herinneringen in de loop van de jaren opgepoetst, bijgekleurd of 
verdrongen. De journalist wordt geconfronteerd met de selectiviteit van het ge
heugen, maar bouwt niettemin gaandeweg een beeld op van deze verzetsdaad en 
de gevolgen ervan voor zowel de gevangenen als hun bewakers. 197 

In de ogen van Brigitte Baake, die tekent voor de dramaturgie van de serie, gaat 
het in de serie om doodgewone mensen in bijzondere omstandigheden. Door de 
inbedding van het verhaal van de gebeurtenissen in 1944 in een actueel raamwerk 
van vier betrokkenen die nog steeds elk jaar bijeenkomen om de gebeurtenissen te 
herdenken, wordt bovendien getoond hoe ieder van de betrokkenen na vijftig jaar 
een eigen kijk heeft gekregen op de geschiedenis. Dit levert naar haar oordeel een 
extra dimensie op 'die de waarachtigheid van de precieze toedracht zélf aan de 
kaak stelt, met als uiteindelijke boodschap dat dé waarheid niet bestaat en dat 
ieder zijn eigen waarheid creëert.' Niet voor rilets noemt scenarioschrijver Blok
ker het een 'film over het geheugen'. 198 

De aandacht voor het menselijke, door Baake aangeduid als de doodgewone 
mensen, spreekt ook uit de manier waarop Blokker en Boermans tegen hun werk 
aankijken. Regisseur Boermans laat tijdens de opnamen weten het menselijke as
pect van het verhaal het intrigerendst te vinden. 'Het interessante in de film is dat 
onder de helmen mensen vandaan komen en dat duidelijk wordt dat er niet alleen 
goede Hollanders en slechte Duitsers zijn' . Daardoor vervagen de grenzen tussen 
gevangenen en bewakers en tussen vriendschap en vijandschap. 199 Blokker bor
duurt voort op dit thema door te spreken van een anti-heldenverhaaL Hij stoort 
zich namelijk aan alle ongeloofwaardige clichévoorstellingen over de oorlog met 
zwart-witvoorstellingen van vaderlandslievende helden en rotmoffen. 'Vij f ver
schillende herinneringen leveren vijf verschillende verhalen op. Dat levert een heel 
ander beeld op dan wat we van De Jong hebben overgehouden. Een beeld dat zich 
eens laat vertalen in andere begrippen dan alleen maar goed en fout en heilig en va
derlandslievend. Want zo was de werkelijkheid niet, die was veel gecompliceerder 
en bovendien ook minder abstract.'200 

De genuanceerde en gelaagde benadering, die ruimte biedt aan afwijkende per
soonlijke interpretaties van het verleden, draagt ertoe bij dat de serie een succes 
wordt. Op het Nederlands Filmfestival 1995 wint De Partizanen maar liefst vier 
prijzen. Er is een Gouden Kalf voor het beste televisiedrama, Huub Stapel krijgt 
er een voor beste acteerprestatie in televisiedrama en verder zijn er oeuvreprij zen 
voor de beste scenarioschrijver en voor de beste kostuums. Bovendien wint De 
Partizanen de Golden Chest Award in de categorie televisiedrama voor volwasse
nen in het Bulgaarse Plovdiv, de Gooi en Eemlanderprijs en de Noord-Zuid-tro
fee 1996 voor de beste coproductie tussen Nederlandse en Vlaamse zendgemach
tigden. 
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Ook de pers laat zich niet onbetuigd in het koor van lofuitingen. Trouw-recen
sent Peter Sierksma beweert eenvoudigweg dat De Partizanen behoort tot het al
lermooiste televisiedrama dat ooit in Nederland gemaakt is. Alles klopt immers, 
zonder dat het bloedeloos wordt. Alles staat in de juiste verhouding tot elkaar: he
den en verleden, rust en onrust, spanning en ontspanning. Zowel het verhaal als de 
acteerprestaties als het camerawerk en de montage zijn uitstekend. Daarnaast valt 
de aandacht voor het menselijke in goede aarde.20 1 In NRC Handelsblad wordt 
erop gewezen dat de KRO naast de dramaserie ook een documentairereeks over 
hetzelfde onderwerp uitzendt waarin de zwijgzame partizanen zelf aan het woord 
komen. Hoewel De Partizanen geen reconstructie is, maar een dramatische inter
pretatie van de feiten waarin geromantiseerd en verdicht is en personages en ge
beurtenissen zijn samengevoegd, is NRC-medewerker Hans Beerekamp van me
ning dat de dramaserie meer onthult over de drijfveren en dilemma's van de 
hoofdpersonen dan de documentaireHet verborgen Front. De quasi-documentai
re raamvertelling zou vanuit psychologisch, historisch, levensbeschouwelij k en 
regionaal gezichtspunt namelijk meer verduidelijken over hun gecompliceerde 
omgang met het verleden dan in de echte documentaire.202 Ook de Volkskrant 
concludeert dat het drama de realiteit beter weergeeft dan de documentaire. 203 Dat 
wijst op het bestaan van de overtuiging dat drama meer capaciteiten heeft voor het 
uitbeelden van vooral psychologische geschiedenis dan een historische documen
taire die zich aan de overgeleverde feiten houdt. Recensenten kunnen zich blijk
baar vinden in de impliciete opvatting van veel kijkers dat historisch drama zo ge
loofwaardig overkomt dat daaruit iets te leren valt over het verleden. 

Toch leidt de gedramatiseerde vertolking van het partizanenverhaal ook tot 
klachten. KRO-voorzitter Gerrit Braks ontvangt herhaaldelijk berichten uit Lim
burg dat zijn omroep de feiten geweld aandoet in De Partizanen. Hij vo lstaat niet 
met de reactie dat het een dramaproduct betreft, maar waarschuwt televisiedirec
teur Hulshof dat er geen rel moet ontstaan.204 Het samengaan van drama en histo
rische uitgangspunten kan nog altijd leiden tot enige verwarring. Het verlangen 
naar een waterdichte scheiding tussen feit en fictie, waarbij persoonlijke inkleu
ring van het verleden als onwenselijk en kunstmatig wordt gezien, leeft ook op 
deze plaats voort. 

Historisch getint drama is in de jaren negentig vrij prominent aanwezig in de 
KRO-programmering. Gedurende meerdere seizoenen zijn vele afleveringen te 
zien van Toen was geluk heel gewoon, een situation comedy waarvan het verhaal 
zich in de jaren vijftig en zestig te Rotterdam afspeelt in zowel huiselijke kring als 
op het werk. Daarnaast presenteert de KRO een programma over Indonesië met 
Victor Löw als Soekarno in het seizoen 1995/1996 en het prestigieuze dramapro
ject Wij Alexander in 1998. Het betreft een kostbare combinatie van de genres ro
mantiek, thriller, koningshuis en kostuumserie waaraan acht jaar is gewerkt. Deze 
serie, handelend in de negentiende en vroeg-twintigste eeuw, haalt een gemiddel
de waardering van 7,5, één milj oen kijkers en veel publiciteit.205 
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Nabijheid van de periferie 

In het seizoen 1995/ 1996 brengt de KRO na jarenlange voorbereiding Tijd van le
ven op het televisiescherm. In deze tiendelige epische televisieserie, naar een sce
nario van Albert ter Heerdt, wordt de ontwikkeling verbeeld van het fictieve Ach
terhoekse dorp Oud Greffel tussen 1945 en 1985. Tijd van leven is geregisseerd 
door André van Duren en geproduceerd door Jos van der Linden. De opnames 
vinden plaats van mei tot december 1994, grotendeels in het plaatsje Netterden in 
de Achterhoek. Het verhaal over de verandering van de wereld, bezien vanaf het 
platteland, wordt verteld aan de hand van twee families die geworteld zijn in deze 
agrarische gemeenschap. Het huwelijk van boerendochter Rietje Kok en aanne
merszoon Wim Evers verbindt de twee families. De hoge verwachtingen die de 
17 -jarige Rietje Kok in 1945 van het leven heeft, worden gefrustreerd als ze zwan
ger raakt en met timmerman Wim Evers trouwt, een gewone jongen uit O ud 
Greffel. Daarmee ligt haar levensloop vast, haar leven zal zich afspelen in Oud Gr
effel, bij haar man Wim en zoon J ohnny. 

Het verhaal van het gezin wordt begeleid door de struggle for life van hun 
ouders, broers en zusters op het platteland. Zo wordt getoond hoe de familie Kok, 
boeren van oudsher, voor de keus wordt gesteld ermee op te houden of drastisch 
te investeren en hoe de economische bloei van de jaren zestig en vroege jaren ze
ventig zich manifesteert in het bouwbedrijf van de familie Evers. Grote maat
schappelijke ontwikkelingen als de wederopbouw, de vooruitgang, de groei van 
technologie, media en verkeer vormen de achtergrond van het verhaal waarin het 
dorp steeds verder ontsloten wordt. De afleveringen, die doen denken aan de suc
cesvolle Duitse televisieserie H eimat, spelen zich af in chronologische volgorde 
in respectievelijk 1945, 1947, 1952, 1955, 1956, 1963, 1967, 1971, 1977 en 1985-
waarbij elk deel een eigen thema heeft zoals dromen, liefde, lafheid en inkeer. 

De KRO presenteert de serie als 'een verhaal van mensen, een verhaal van een 
verdwenen wereld waarheen het onmogelijk is terug te keren, de wereld van het 
oude platteland.'206 Regisseur André van Duren wil het leven in de provincie ver
heerlijken noch bespuwen. Hij wil vooral iets vastleggen van het vele dat veran
dert en verdwijnt. 207 Scenarioschrijver Albert ter Heerdt lijkt er niet heel anders 
over te denken. Hij spreekt van 'een liefdesverklaring aan een wereld die aan het 
verdwijnen is', een veranderende wereld die hij heeft willen vastleggen in een 
'mentaliteitsgeschiedenis' .208 

De door de KRO ingeschakelde beoordelaar en story-editor Addy Weijers sig
naleert dat Ter Heerdt een bijna principiële keuze gemaakt lijkt te hebben voor 
niet obligate hoogtepunten en herinneringen uit de levensloop van personen. Het 
gaat niet om zaken als huwelijken en scheidingen maar om kleine dingen die gro
te indruk hebben gemaakt op betrokkenen. Deze rimpelingen van alledag, ver
oorzaakt door ontwikkelingen elders, hangen samen met de identiteit van de be
woners van Oud Greffel die onder druk van de moderne tijd verandert. Naast de 
persoonlijke neerslag van de grote ontwikkelingen in de geschiedenis vormt ook 
de tijdgeest een belangrijk element in de serie. De problemen die met die tijdgeest 
samenhangen zijn begrijpelijk voor de hedendaagse kijker. Als voorbeeld verwijst 
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Weijers naar de veranderende, meer zorgzame houding tegenover de natuur waar
bij een actrice in de serie als het ware vertolkt wat de huidige mens voelt. 'In die 
zin zegt ook deze serie opnieuw meer over de huidige tijd dan over het verleden 
en wordt hier in feite de historie verdraaid.' Volgens Weijers schuilt hierin de 
waarde van historische series voor de huidige kijker en voor een geprofileerde 
omroep als de KRO. 'Juist het kontrast en de overeenkomst tussen de historische 
setting en de huidige tijd maakt dat de serie wel degelijk de huidige samenleving 
een spiegel voorhoudt.' Het verwijt dat Nederlandse omroepen altijd maar weer 
historische streekdrama's maken zou daarom volstrekt onterecht zijn, omdat deze 
series immers vooral iets zeggen over de huidige samenleving.209 

De pers is enthousiast over deze familiekroniek In de Volkskrant wordt ge
sproken van een 'oogstrelend staaltje van Nederlands televisie-drama'; 'Neder
lands eigen Heimat' .21 0 De Telegraaf spreekt over een mooie Nederlandse serie 
maar heeft kritiek op het gebrek aan uitleg bij sommige historische situaties waar
door (jonge) kijkers voor raadselen worden geplaatst. 211 Dergelijk commentaar 
over onbegrijpelijke taferelen in historisch drama, in 1993 ook te horen bij de do
cumentaire De klas van '53, duikt overigens maar weinig op. Hieruit kan gecon
cludeerd worden dat historische voorstellingen op televisie doorgaans redelijk 
aansluiten op de bij de kijker aanwezige kennis óf dat zij juist goed zijn te volgen 
zonder veel historische kennis. Het kan er echter eveneens op wijzen dat dergelij 
ke televisieprogramma's vooral beoordeeld worden als dramaproducties waarvan 
de interne spanning en logica van het verhaal belangrijker wordt geacht dan de fei 
telijke juistheid van het verhaal. 

Ondanks het fictieve karakter van de serie wordt er door kijkers waarde gehecht 
aan een correcte historische uitbeelding; voor sommigen dienen alle getoonde ele
menten historisch juist te zijn. Zo merkt een kijker uit Zevenaar op dat men bij de 
productie blijkbaar vergeten is het hedendaagse witte veiligheidsfietsslot te ver
vangen door een oud aandoend zwart slot. Soortgelijke opmerkingen komen ook 
binnen van andere kijkers, die niettemin laten blijken de doorgaans zorgvuldige 
aankleding te waarderen. Maar in vriendelijke bewoordingen wordt er evenwel op 
gewezen dat in een in 1947 spelende scène geen soldatenuniformen uit 1964 ge
dragen kunnen worden en dat er zo kort na de bevrijding nog hoegenaamd geen 
maïsvelden te zien waren.212 Het zijn de gedetailleerde terechtwij zigingen die ook 
al opdoken bij Dagboek van een herdershond maar die nu evenmin tot grote dis
cussie leiden over de authenticiteit en de pretenties van historisch televisiedrama. 

De serie is volgens De Leeuw indicatief voor de tendens in de jaren negentig om 
historische dramaproducties vorm te geven als kroniek waarin het verleden zowel 
decor als onderwerp is en de geschiedenis wordt verbeeld als proces van verande
ring. Het is een wenselijke nuancering van haar eerdere driedeling. Haar opvatting 
dat de regionale invalshoek van de serie- die net als in De Partizanen onder meer 
vorm krijgt in het gebruik van dialect- voortkomt uit het zoeken naar de wortels 
van de Nederlandse identiteit als reactie op de toenemende globalisering van de nu 
nagenoeg ontzuilde samenleving, dient eveneens genuanceerd te worden.213 Ook 
oudere dramaseries als Dagboek van een herdershond en De Brug kennen immers 
een regionale invalshoek die vooral aansluit bij de op andere deelterreinen van de 
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historische cultuur eveneens optredende associatie van het verleden met een (rela
tieve) periferie. 

Conclusie 

Een toenemend aantal Nederlandse televisie-uitzendingen toont sinds 1951 as
pecten van het verleden aan grote aantallen kijkers. De gevarieerde programma
soorten waarin historische gegevens een rol spelen, demonstreren niet alleen hoe 
het verleden in uiteenlopende vormen wordt verbeeld. Ze wijzen er tevens op dat 
de inl1oud van de vertolkte geschiedenis zeer bont is. Deze variatie aan onderwer
pen komt in dit hoofdstuk slechts voor een deel tot uiting. De vele in Nederland 
uitgezonden buitenlandse producties, die vooral buitenlandse en internationale 
onderwerpen belichten, zijn immers buiten beschouwing gelaten. In de onder
zochte Nederlandse producties wordt buitenlandse geschiedenis veelal slechts ge
toond wanneer er een verband is met het Nederlandse verleden. 

De uitzendingen van de KRO zijn, zoals de programma's van de meeste omroe
pen in het Nederlandse mediabestel, gericht op een breed publiek, zonder daarbij 
de eigen achterban uit het oog te verliezen. De band met deze achterban is geba
seerd op een katholicisme dat zich in de loop der decennia heeft ontwikkeld tot 
een steeds algemenere, evangelisch geïnspireerde boodschap van begrip, respect 
en menslievendheid. Dit uitgangspunt is terug te vinden in zowel fictie- als non
fictie programma's van de KRO. Hierbij bestaat grote aandacht voor het verleden 
van de eigen achterban, katholieken met duidelijke concentraties in het zuiden en 
het oosten van het land. Dit verklaart dat in uitzendingen van deze landelijke om
roepgemachtigde naast nationale ook regionale en lokale historische onderwerpen 
belicht worden. Afgezien van de toeristische programma's betreft het veelal loka
ties waar katholieken een band mee hebben. Dat wil echter niet zeggen dat in der
gelijke uitzendingen de gemeenschappelijke religie centraal staat. 

Een ander historisch thema dat terugkeert in verschillende uitzendingen is het 
eigen televisieverleden en de geschiedenis van andere vormen van amusement. Het 
betreft terugblikken op het verleden waarbij, soms gemakshalve, gebruik wordt 
gemaakt van fragmenten uit oude televisie-uitzendingen. Door recycling van oude 
beelden vormt televisie haar eigen bron. Daarbij is het zelden de bedoeling om de 
algemene geschiedenis van het medium in kaart te brengen. Zelfs bij het vieren van 
een KRO-jubileum wordt de aandacht niet gericht op de geschiedenis van de om
roep, maar op de geschiedenis van de bijbehorende bevolkingsgroep. Een derge
lijk gebruik van jubilea als kapstok voor historische uitzendingen is uiteraard geen 
specifieke eigenschap van dit medium; het is kenmerkend voor uiteenlopende on
derdelen van de historische cultuur. Hetzelfde geldt voor het feit dat de blik bij ju
bilea vaak grotendeels tot het heden blijft beperkt. 

Zowel op het terrein van fictie als non-fictie producties ligt de nadruk op twin
tigste-eeuwse onderwerpen, gevolgd door historische thema's uit de negentiende 
eeuw. Daarnaast besteedt de KRO zo nu en dan aandacht aan vroegmoderne on
derwerpen maar deze moeten het doen met aanzienlijk minder zenduren. Met name 
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op het terrein van de historische documentaires wordt veel aandacht geschonken 
aan de twintigste eeuw. Evenals op het terrein van de dramaproducties bestaat er 
nadrukkelijk aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Dit weerspiegelt de grote be
langstelling voor deze periode die ook elders in de moderne historische cultuur tot 
uiting komt. Gevoelige kwesties worden ook hier niet per definitie vermeden, maar 
overheersen niet. De belangstelling van audiovisuele media voor de twintigste eeuw 
berust overigens deels op de ruime beschikbaarheid van authentiek, bewegend beeld
materiaal uit deze periode. Een aantrekkelijke en bewegende verbeeldingvan voor
gaande eeuwen vereist doorgaans meer inspanning, meer tijd en meer geld. 

Zeker in oorspronkelijke dramaseries, die wegens hoge kosten minder vaak ge
maakt worden dan andere programmasoorten, bestaat minder variëteit in uitge
beelde periodes dan in non-fictie uitzendingen; het zeventiende-eeuwse verhaal 
rond ritmeester Buat vormt wat dat betreft een uitzondering. Naast financiële 
overwegingen, schuilt een andere verklaring voor de op dit terrein beperkte varië
teit in de veronderstelde mogelijkheid tot identificatie voor de kijker; deze zou, 
volgens omroepmedewerkers, bij meer recente onderwerpen aanzienlijk groter 
zijn. Daardoor wordt minder snel overgegaan tot uitbeelding van historisch dra
ma dat handelt in vroegere eeuwen. 

Televisie heeft een beperkte agenderingsfunctie voor bepaalde onderwerpen. D e 
aandacht voor de naoorlogse behandeling van collaborateurs uit de Tweede We
reldoorlog en hun kinderen kan als voorbeeld dienen. Niettemin moet in navol
ging van Vos geconcludeerd worden dat televisie doorgaans niet voorop loopt bij 
wijzigingen in het beeld van de oorlog.214 Dat is met betrekking tot veel andere 
historische onderwerpen eveneens het geval. Daarnaast proberen programmama
kers in een enkel geval een leemte in de (populaire) geschiedschrijving op te vul
len, zoals bij de serie over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw. Daarbij 
wordt graag gebruik gemaakt van historici als geautoriseerde kennis leveranciers. 
Wel bestaat er, zoals Vos signaleert, vanaf de jaren zeventig een duidelijke weer
stand tegen historici in beeld. Tegelijkertijd wordt steeds meer waarde gehecht aan 
het individuele verhaal van de gewone man. 

Een enkele maal hebben makers van non-fictie programma's de pretentie ge
schiedenis te herschrijven of te ontmythologiseren. Strevend naar historische vor
ming van het kijkerspubliek wordt getracht het bestaande geschiedbeeld bij te 
stellen. Naast het tegengaan van nationalisme wordt met name geprobeerd het 
beeld te verbreden door in de historische canon ook plaats in te ruimen voor de 
positie van de gewone man of vrouw in de geschiedenis. In verschillende non-fic
tie programma's wordt voorts vanaf de tweede helft van de jaren zestig in toene
mende mate de aandacht gericht op alledaagse historische onderwerpen die veelal 
deel uitmaken van de populaire massacultuur. De belangstelling voor een indivi
duele invalshoek lijkt daarbij, zoals ook elders in de verruimde h edendaagse his
torische cultuur, alleen maar groter te worden. De richting die de audiovisuele 
weergave van geschiedenis is ingeslagen, wijkt slechts in geringe mate af van ont
wikkelingen elders in de historische cultuur. Wel belichaamt het medium bij uit
stek de visualisering van deze cultuur. 



Conclusie 283 

In dramaseries bestaat eveneens veel aandacht voor individuele lotgevallen van 
mensen. Daarmee tracht de KRO, zeker vanaf de jaren zeventig, zijn opvattingen 
uit te dragen over een menswaardige samenleving met ruimte voor individuele 
ontplooiing. Voor de belichaming van de katholiek geïnspireerde identiteit wordt 
het verleden als spiegel gebruikt. Dit is mogelijk omdat geschiedenis in de meeste 
hier bestudeerde dramaseries voor een niet onaanzienlijk deel als decor wordt be
schouwd. Of de conclusies die kijkers uit deze producties trekken in veel gevallen 
verder gaan dan het opnieuw vaststellen dát er verschil bestaat tussen heden en 
verleden is de vraag. Vaak zal de reactie beperkt zijn tot een zekere verheerlijking 
van de kenmerkend geachte aspecten van dat verleden (zoals gemeenschapszin en 
rust) zonder bezinning op de complexiteit van dat verleden. De rol die de omroep 
toedicht aan het audiovisueel verbeelde verleden om bij te dragen aan de oriënta
tie op het hedendaagse bestaan, wordt wellicht al te hoog aangeslagen. 

Dat er meerdere visies op het verleden naast elkaar kunnen bestaan en dat ge
schiedenis geen ondubbelzinnig verhaal is, komt slechts zelden naar voren. Een 
opmerkelijke uitzondering is de dramaserie over de Limburgse bospartizanen, die 
zelfs heeft geleid tot de uitspraak dat drama meer inzicht biedt in het verleden dan 
non-fictie uitzendingen. Hoewel daarmee voorbij wordt gegaan aan de geenszins 
ongecompliceerde beantwoording van de vraag hoe fantasie iets kan verhelderen 
over (historische) feiten, mag duidelijk zijn dat historisch drama bijdraagt aan de 
beeldvorming over het verleden en dus een rol van belang speelt in de hedendaag
se historische cultuur. Drama kan inderdaad aangrijpender werken dan documen
taires omdat de toegang tot geschiedenis gezocht wordt via de emotie.215 Dit bete
kent niet dat kostbare dramaseries per definitie meer bijdragen aan het beeld van 
de geschiedenis dan andere genres. Door de vele uiteenlopende onderwerpen die 
in documentaires worden belicht, toont dat genre wel op verdienstelijke wijze de 
veelzij digheid van het verleden, eveneens een belangrijk aspect in de alledaagse 
historische cultuur. 

Niet vergeten moet worden, dat de waardering voor historisch drama voor een 
niet onbelangrijk deel schuilt in goede acteerprestaties en een sterke dramatische 
opbouw, gevolgd door het gebruik van correct geachte rekwisieten en een passen
de historische entourage, voor drama over twintigste-eeuwse onderwerpen aan
gevuld met een behoorlijke dosis plezier der herkenning. Evenwel geniet ook het 
zichtbare contrast met de huidige situatie waardering. Aan een eventuele analyse 
van het verleden worden door producenten en kijkers doorgaans amper eisen ge
steld. Kennelijk wordt er weinig belang aan gehecht. Meer waarde lijkt te worden 
toegekend aan de feitelijke juistheid van gebruikte attributen; als het decor in his
torische programma's authentiek aandoet, is reeds aan een belangrijke eis van het 
publiek voldaan. 

Al begin jaren zestig wordt in non-fictie uitzendingen een ironische, afstandelijke 
toon aangeslagen. Het is evenwel niet de enige benadering van geschiedenis op te
levisie, hoeveel programma's er ook te vinden zijn waarin het verleden als een 
grabbelton vol aardige doch nagenoeg betekenisloze gebeurtenissen wordt voor
gesteld. Daarnaast wordt geschiedenis wel degelijk ook als serieus voorgesteld; 
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luchtig vermaak is zeker niet de enige geaccepteerde verschijningsvorm. 
Met name in de tweede helft van de jaren zestig en de eerste helft van de jaren ze

ventig wordt getracht om historische onderwerpen in non-fictieprogramma's als 
actueel voor te stellen, al dan niet door het maken van vergelijkingen met meer re
cente gebeurtenissen en ontwikkelingen. Deze praktijk komt enerzijds voort uit 
de wens het verleden zodanig te verduiddij ken dat er lessen uit getrokken kunnen 
worden, anderzijds uit het streven de aantrekkelijkheid van deze programma's te 
vergroten (gevoed door de angst dat alles wat oud is gemakkel ijk als saai wordt be
schouwd). De hedendaagse betekenis van het verleden wordt daarbij meer dan 
eens benadrukt. De opvatting dat er lessen uit het verleden getrokken kunnen 
worden, dat geschiedenis een oriënterende functie kan vervullen is een gangbaar 
uitgangspunt in Nederlandse televisieprogramma's.216 



Tot besluit 

Er heerst in Nederland een zekere bezorgdheid over de historische cultuur. Deze 
zorg, die meer dan eens de vorm aanneemt van ontevredenheid, heeft niet zozeer 
betrekking op de academische bedrijvigheid van de geschiedwetenschap, maar 
vooral op de alledaagse historische cultuur. In die hybride cultuur komt nagenoeg 
elke Nederlander regelmatig in aanraking met uiteenlopende aspecten van ge
schiedenis op een manier die in veel gevallen afwijkt van de wetenschappelijke be
nadering van het verleden. Tussen de bezorgde cultuurcritici en de deelnemers aan 
die alledaagse cultuur bestaat geen overeenstemming over wat belangrijk is uit het 
verleden en over de manier waarop met dat verleden moet worden omgegaan. 

De aanleiding voor de ongerustheid kan met name worden teruggevoerd op de 
gang van zaken in het geschiedenisonderwijs op de lagere en middelbare school. 
Dat vak heeft in de naoorlogse decennia een ingrijpende gedaantewisseling onder
gaan. Het vertrouwde aanzien ervan is veranderd. De bijgestelde didactische doel
einden, de veranderde werkmethoden, de verbreding van de stof in combinatie 
met het teruggedrongen aantallesuren kunnen niet altijd rekenen op begrip, laat 
staan enthousiasme, van historici en andere kritische geesten. Het geschiedenison
derwijs is in hun ogen, evenals onder meer de museumwereld, een van de belang
rijkste verschijningsvormen van de niet-academische historische cultuur. De ach
tergestelde positie van dit voor deze cultuur beeldbepalende schoolvak stemt hen 
somber over de alledaagse historische cultuur. 

De verhoudingsgewijs sterke aandacht voor een dergelijke gevestigde vorm van 
de historische cultuur is begrijpelijk, maar heeft geleid tot een vernauwing van het 
beeld. De alledaagse historische cultuu r in Nederland omvat namelijk aanmerke
lijk meer dan alleen het schoolvak geschiedenis. Deze levendige cultuur, die lange 
tijd grotendeels is veronachtzaamd, geeft over het algemeen geen reden tot depri
merende constateringen. Bovendien heeft deze historische cultuur een eigen ka
rakter, waarvan de ongeruste critici zich lang niet altijd bewust zijn. 

Het verleden vormt nog altijd een niet te verwaarlozen element in de naoorlogse 
samenleving. Dat de wij ze waarop het verleden een rol speelt- beter is het om van 
verschillende rollen te spreken- niet altijd voldoet aan de vaak ongeschreven ver
wachtingen van vooral historici doet hier niets aan af. Hun teleurstelling over de 
met 'historisch besef' aangeduide situatie stoelt op een sterke waardering voor het 
bezit van een verloren gewaande gemeenschappelijke canon aan historische ken
nis. De veelomvattende hedendaagse historische cultuur is echter niet uitsluitend 
gericht op (de overdracht van) kennis omtrent een afgebakend geheel aan feiten. 

De belangstelling voor het verleden heeft een grote vlucht genomen. Voor zover 
meetbaar op basis van deelnamecijfers aan historisch-georiënteerde activiteiten, is 
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er in de naoorlogse periode sprake van een kwantitatieve toename van de belang
stelling die de bevolkingsgroei overtreft. Deze opgaande lijn ontwikkelt zich aan
vankelijk voorzichtig na 1945, maar vanaf de jaren zeventig kan gesproken wor
den van een aanzienlijke stijging van de belangstelling voor historische 
activiteiten. 

Deze historische cultuur is allesbehalve eenvormig. Binnen de toenemende plu
riformiteit van het verbeelde verleden is er voor elk wat w ils; er is sprake van veel
zijdigheid in functie, inhoud en vorm. De Nederlandse omgang met het verleden 
bestaat zowel uit massaal bezochte of aanschouwde vertolkingen van het verle
den, als uit activiteiten die veel kleinere aantallen geïnteresseerden in aanraking 
brengen met het verleden. Daar komt bij dat verschillende participanten op uit
eenlopende wijze omgaan met de op deze wijze verspreide historische gegevens en 
interpretaties. Een historisch televisieprogramma kan een grote impact hebben op 
de ene kijker, terwijl een ander in het geheel niet onder de indruk zal zijn. In het 
algemeen is de zelfstandige invloed van audiovisuele massamedia beperkt. Soms 
weet televisie een nieuw historisch onderwerp op de agenda te plaatsen door het 
prominent of aangrijpend te presenteren, maar doorgaans versterkt televisie voor
al de bestaande omgang met het verleden. 

Functies 

Niet alle onderdelen van de hedendaagse historische cultuur hebben een luchtig 
karakter. Hoewel deze cultuur in Nederland doorgaans niet gekenmerkt wordt 
door een gepolariseerde sfeer, zijn er nog altijd historische thema's die discussie 
oproepen. De Tweede Wereldoorlog is daarvan het meest pregnante voorbeeld, 
maar zeker niet het enige. Diverse herdenkingen in Zwolle tonen aan dat de ge
moederen ook in recente decennia verhit kunnen raken over de interpretatie van 
het verleden en de vormgeving van de historische cultuur. De Tweede Wereldoor
log is geen unieke uitzondering op de spreekwoordelijke regel als zou het verle
den in Nederland geheel als vrijblijvend en betekenisloos worden ervaren. Ook 
ten aanzien van het slavernijverleden zijn bijvoorbeeld heftige debatten waar te 
nemen. 

Niettemin neemt de Tweede Wereldoorlog een vrij bijzondere plaats in binnen 
de historische cultuur: de oorlog vormt hierin bovenal een moreel ijkpunt. Het 
speciale karakter blijkt onder meer uit het feit dat de herdenkingen van de Twee
de Wereldoorlog afwijken van andere herdenkingen. Anders dan bij de meeste 
herdenkingen ligt de nadruk, na een eerste fase kort na de bevrijding, niet op hel
denverering. Het accent wordt daarentegen gelegd op het gedenken van het lijden 
en van de slachtoffers die steeds in verband worden gebracht met de actualiteit. 

Morele ijkpunten zijn dus niet verdwenen uit onze historische cu ltuur. Ook een 
andere vertrouwde functie van geschiedenis, het vormen en bevestigen van de 
eigen identiteit, bestaat nog steeds. Wel is de vanzelfsprekendheid van deze func
tie afgenomen, terwijl het kader niet meer uitsluitend op nationaal niveau wordt 
geplaatst. Het verleden waarmee individuele stamboomonderzoekers, heemkun
deliefhebbers en verzamelaars zich bezighouden is geen willekeurig verleden; het 
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is in veel gevallen te herleiden tot hun persoonlijke identiteit. Lokale herdenkin
gen onderstrepen en versterken op hun beurt bij uitstek de identiteit van de eigen 
gemeenschap. Het bekrachtigen van die identiteit wordt soms expliciet tot doel 
van herdenkingen verheven, omdat de herdachte historische aanleiding zelf nau
welijks lijkt aan te spreken 

Overheersend kan het identiteitsvormende karakter van de alledaagse histori
sche cultuur niet worden genoemd. De omgang met het verleden binnen het toe
risme maakt duidelijk dat geschiedenis vooral aandacht geniet omdat het be
schouwd wordt als interessant en boeiend, als anders dan het heden; niet zozeer 
omdat het als essentieel gezien wordt voor de hedendaagse identiteit. Van ver
wantschap, het gevoel van een wezenlijke band met het verleden, is slechts in be
perkte mate sprake; de term vrijblijvendheid lijkt hier eerder van toepassing. Te
gen deze achtergrond verbaast het dan ook niet dat de belangstelling voor het 
eigen, Nederlandse verleden niet per definitie intenser is dan voor facetten van de 
buitenlandse geschiedenis. Van een sterk nationalistische historische cultuur is 
nauwelijks nog sprake. 

Zoals gezegd heeft de historische cultuur niet uitsluitend betrekking op het ver
werven of etaleren van kennis. In veel onderdelen van de historische cultuur staat 
het uitwisselen van informatie niet centraal. Dit staat niet geheel los van het feit 
dat het contact met geschiedenis voor een groot aantal personen met name tijdens 
de toegenomen vrije tijd plaats vindt. Binnen de op recreatie en ontspanning ge
richte invulling van deze vrije tijd heeft kennisverwerving niet altijd de hoogste 
prioriteit. Een veel belangrijker functie van de hedendaagse historische cultuur 
bestaat uit het recreatieve streven naar ontspanning, vermaak en genot. Het aan
bieden en verwerven van kennis staat daarbij doorgaans in de schaduw. 

Een vierde, daarmee samenhangende, functie van de hier bestudeerde cultuur is 
de nostalgische fascinatie. De nostalgiegolf die vanaf de jaren zeventig in steeds 
wisselende vormen vertolkt en commercieel uitgebaat wordt- van nieuwe retro
stijlen tot ongelimiteerde verzamelwoede- heeft niet alleen van doen met eigen
tijdse maatschappijkritiek en met het zoeken naar een vertrouwd houvast. De ei
gentijdse wijze van leven wordt weliswaar met enig ongenoegen bekeken, maar 
bepaald niet overboord gezet. De nostalgische fascinatie moet bovenal be
schouwd worden als een manier om het hedendaagse bestaan te verrijken door het 
veelvormige anders-zijn van het verleden te benutten. Het verleden wordt boven
al beschouwd als een verzameling bijzondere feiten en objecten waarvan vooral de 
verscheidenheid aan vormen waardering geniet. Bij het gebruik van de variatie aan 
levensvormen die het verleden biedt, gaat de aandacht in belangrijke mate uit naar 
aantrekkelijk geachte aspecten van het verleden. Benadrukking van negatieve as
pecten van het verleden is geen veelvoorkomend verschijnsel 

Inhoud 

In de veelvormige maar niet altijd even diepgaande historische cultuur mogen tal 
van tijdvakken en onderwerpen zich in belangstelling verheugen. Jaartallen heb
ben hierbij een uiteenlopende betekenis. In het historisch toerisme lijken ze vaak 
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nauwelijks van belang, terwijl ze bij herdenkingen juist een essentieel uitgangs
punt vormen. Een enkele keer lijkt de ongedifferentieerde historische belangstel
ling eenvoudigweg voort te komen uit de gedachte 'oud is oud'; onderscheid tus
sen verschillende historische periodes wordt dan niet waargenomen of 
gewaardeerd. Toch kunnen er accenten worden aangewezen in de h istorische be
langstelling. Het jongste verleden- voornamelijk vanaf de late negentiende eeuw 
-ontvangt in de loop der decennia steeds meer aandacht, waarbij de Tweede We
reldoorlog een bijzondere plaats inneemt. Dat sluit een tijdelijke piek in de be
langstelling voor andere en oudere periodes, zoals de Middeleeuwen, overigens 
met Ult. 

Door de verjonging van de historische cultuur strekt geschiedenis zich nage
noeg uit tot de dag van vandaag. Het geschiedenisonderwijs legt veel nadruk op 
het meest recente verleden, musea exposeren jonge objecten en de status van be
schermd monument is niet meer beperkt tot gebouwen uit vroeger eeuwen. De re
latief grote belangstelling voor met name de twintigste en in iets mindere mate de 
negentiende eeuw staat niet los van het feit dat er van jongere tijdperken veel meer 
sporen aanwezig zijn- en behouden worden- dan van oudere periodes. 

Het verleden dat een centrale p laats inneemt in de alledaagse historische cultuur 
staat niet alleen in temporeel opzicht dichtbij. Ook in geografisch opzicht is dit
althans voor een deel- het geval. Voorzover de aandacht in de bestudeerde perio
de gericht is op de Nederlandse geschiedenis, is deze n iet zozeer geconcentreerd 
op de canon van het vaderlandse verleden als wel op kleinschaliger onderdelen zo
als de geschiedenis van de eigen woonplaats of familie. Daarnaast wordt, parallel 
aan de ontwikkelingen in de wetenschappelijke geschiedschrijving, in toenemen
de mate aandacht gewijd aan het verhaal van de gewone man of vrouw in de ge
schiedenis in aanvulling op de ruime aandacht die de elite van oudsher ten deel 
valt. Door aan te sluiten bij de dominante maatschappelijke trend van individuali
sering, wordt de blik op het verleden niet alleen verpersoonlijkt maar ook ver
breed. 

De verbreding van het verleden, die onder meer tot uiting komt op het terrein 
van het onderwijs, de musea en de monumentenzorg, is evenzeer kenmerkend 
voor de hedendaagse historische cultuur. De vele activiteiten die in het kader van 
deze cultuur beoefend worden in de vrije tijd, beslaan een zeer breed scala aan his
torische onderwerpen. Die breedte wordt ook weerspiegeld in de cultuurgeschie
denis die binnen de toeristische beleving van het verleden een steeds grotere rol in
neemt. De grote toename van het aantal aandachtspunten binnen de historische 
cultuur is omgekeerd evenredig aan de afname van de vermeende superioriteit van 
de high-brow cultuur. Van een monopolie van politieke en militaire geschiedenis 
is niet langer sprake. Het zijn juist meer alledaagse onderwerpen, die samenhan
gen met de geschiedenis van de gewone man en vrouw, die al geruime tijd in het 
middelpunt van de belangstelling staan. Dergelijke populaire thema's bieden deel
nemers aan de historische cultuur door hun concrete en begrijpelijke aankno
pingspunten de mogelijkheid om zich een beeld te vormen van een enigszins her
kenbaar verleden. 
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Vorm 

Het contrast tussen heden en verleden speelt een belangrijke rol in de hedendaag
se historische cultuur. Het idee van continuïteit staat bepaald niet op de voor
grond. Het besef van een wezenlijk verschil met het verleden krijgt meer dan eens 
vorm in een ietwat afstandelijke, soms zelf ironische benadering van de geschie
denis. Desondanks wordt het verleden tegelijkertijd vaak als toegankelijk voorge
steld en beschouwd. Waar mogelijk wordt bij pogingen om deze paradox, waar
van slechts weinigen zich bewust lijken te zijn, te overbruggen gebruik gemaakt 
van eigentijdse presentatietechnieken in musea, in het onderwijs, op televisie, in 
themaparken en elders. Visualisering vormt hierbij een voornaam aspect. Een ver
haal over het verleden zonder beelden- waarbij de voorkeur uitgaat naar bewe
gende beelden, zo mogelijk in kleur- is niet gemakkelijk aan de man te brengen. 
Het verleden moet zichtbaar, en liever nog tastbaar zijn. Dit alles leidt ertoe dat 
materiële objecten of de visualisering daarvan, variërend van munten tot gebou
wen en van schilderijen tot beschermd landschap, vandaag de dag een speerpunt 
vormen van de historische aandacht. 

Naast visualisering wordt ook gegrepen naar het middel van actualisering. Als 
reactie op het te-ver-van-het-heden-afstaande verleden ontstaat in de jaren zestig 
en zeventig in herdenkingen en televisieprogramma's een streven naar actualise
ring. Het is de ambitie om een groter en deels ook jonger publiek te bereiken met 
de boodschap dat het aantrekkelijk verbeelde verleden niet iets overbodigs of 
nietszeggends is. Integendeel, er zouden zelfs lessen uit getrokken kunnen wor
den terwijl tevens mogelijkheden tot identificatie gecreëerd worden. Hoewel der
gelijke actualiseringen ontegenzeggelijk belangstelling van het publiek kunnen 
oproepen, betekent dit niet automatisch dat de bijbehorende boodschap ook 
overkomt en aanvaard wordt. 

Eenlaatste kenmerk van de alledaagse historische cultuur is het verschijnsel van 
de professionalisering. Musea zijn zich bij het trekken van publiek bewust van 
hun positie op de economische markt van recreatieve activiteiten, historische ver
enigingen doen onderzoek naar de wensen en activiteiten van hun leden, bij her
denkingen wordt de betrokkenheid van de bevolking zorgvuldig in overweging 
genomen en cultuurhistorisch toerisme is big business. Verzamelaars groeperen 
zich, genealogen scholen zich bij. Het vrijetijds karakter dat de hedendaagse his
torische cultuur in sterke mate kenmerkt, is daar geenszins mee in tegenspraak. 

De alledaagse historische cultuur in Nederland bestrijkt vele terreinen en is bui
tengewoon levendig. Op uiteenlopende manieren wordt geprobeerd het verleden 
een plaats te geven in het heden. De kritische benadering die kenmerkend is voor 
de wetenschappelijke geschiedbeoefening, vindt lang niet overal gehoor. Maar de 
omgang met het verleden vervult nu eenmaal vele rollen. Het is een gegeven dat 
historici en andere cultuurwetenschappers nogal eens over het hoofd willen zien 
als zij het hebben over historisch besef. Voor het in kaart brengen van de positie 
van geschiedenis en voor de waardering daarvan is een open vizier onmisbaar. En 
dan blijkt: geschiedenis is een taaie kracht. 



Bijlage 
De inhoud van De Kampioen 

statistisch bezien 

Tabellen behorend bij hoofdstuk 4 Historisch toerisme 

Tabel 1: Overzicht van het totaal aantal redactionele pagina's De Kampioen in 
verhouding tot het aantal pagina's met historische artikelen 

1946 1950 1955 1960 1911 

Tot. aant. redactionele pag. 132 208 216 180 3811 
Ontwikkeling aant. 
redactionele pag. 
(1946= 100%) 100% 157,6% 163,6% 136,4% 290 
Vijfjaarlijkse groei aant. 
redactionele pag. 57,6% 3,8% -16,7% 11 1 

Aant. pag. met 
historische artikelen 1 >18 53 36 14 47 
Vijfjaarlijkse groei aant. 
pag. historische art. 194,4% -32,1% -61,1% 23 . 
Aandeel pag. historische 
art. in redactionele pag. 14,9% 2 25,5% 16,7% 7,8% 12,' 

Tabel2: Aantal historische artikelen per jaargang 

Jaar Aant. historische art. dat jaar Perc. totaal aant. historische art. 1946-1995 

1946 13 5,1% 
1950 29 11,5% 
1955 18 7,1% 
1960 9 3,6% 
1965 27 10,7% 
1970 9 3,6% 
1975 25 9,9% 
1980 23 9,1% 
1985 25 9,9% 
1990 33 13,0% 
1995 42 16,6% 

Totaal N=253 100,0% 
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 gem. 

•100 424 510 512 509 740 383,2 

103,0% 321,2% 386,4% 387,9% 385,6% 560,6% 

1,2% 6,0% 20,3 % 0,4% -0,6% 45,4% 23,34 % 

l ll 57 57 52 140 191 62,1 

(, 1,7% 216,7% 0% -8,8% 169,2% 36,4% 68,87 % 

1,5% 13,4% 11,2% 10,1 % 27,5% 25,8% 16,2% 

Het hier weergegeven 'aantal pagina's historische artikelen' is hoger dan in werkelijkheid 
doordat alle artikelen qua omvang naar boven zijn afgerond op hele pagina's. 

2 Berekend op basis van de elf bestudeerde nummers van deze jaargang, het januarinummer 
ontbrak 
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Tabel3 : Onderverdeling van de historische artikelen naar onderwerp, tijdperk en 
regio3 

Tabel 3a: Onderverdeling naar onderwerp 

Politieke en militaire geschiedenis 18 
Sociale en economische geschiedenis 17 
Culturele en religieuze geschiedenis inclusief kunstgeschiedenis 74 
Landschapsgeschiedenis inclusief natuurhistorie 12 
Geschiedenis van de ANWB/fiets/auto/toerisme 33 
Volkscultuur, traditie, folklore, heemkunde, heemschut 34 
Archeologie 3 
Monumenten(zorg) 82 
Herdenkingen, jubilea 26 
Gedenktekens, grafmonumenten 
Musea, oudheidkamers, particuliere verzamelingen, museale objecten 57 
Living history, re-enactment 4 

Totaal N=361 

% 

5,0% 
4,7% 

20,5% 
3,3% 
9,1% 
9,4% 
0,8% 

22,7% 
7,2% 
0,3% 

15,8% 
1,1% 

100,0% 

3 De totalen in de verschi llende onderdelen van tabel 3 verschi llen onderling omdat de 253 his
torische artikelen vaak op meer dan één wijze gecodeerd kunnen worden 

Tabel4: Overzicht van de historische artikelen, onderverdeeld naar regio, weer
gegeven in percentages van het totaal aantal historische artikelen per jaargang 

Categorie 1946 1950 1955 1960 

Nederlandse geschiedenis 100% 96,7% 94,4% 90,0% 
Europese geschiedenis 
(met uitzondering van Ned.) - 5,5% 10,0% 
Niet-Europese geschiedenis - 3,3% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 

(N=13) (N=30) (N=18) (N=10) 

1% 

27,1> 

55,2 
17, 

100' 
(N 
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Tabel3b: Onderverdeling naar tijdvak 

Categorie 

Prehistorie 
Oudheid 
Middeleeuwen 
1500-1795 
1795-1900 
1900-1945 
1945-heden 
Algemeen 

Totaal 

Tabel 3c: Onderverdeling naar regio 

Categorie 

Nederlandse geschieden is 
Europese geschiedenis (met uitzondering van Nederland) 
Niet-Europese geschiedenis 

Totaal 

1970 1975 1980 1985 1990 

70,0% 43,3% 54,2% 53,6% 43,2% 

30,0% 50,0% 37,5 % 32,1% 45,4% 
6,7% 8,3% 14,3% 11,4% 

100% 100% 100% 100% 100% 

(N=10) (N=JO) (N=24) (N=28) (N=44) 

Absoluut 

10 
25 
53 
60 
87 
97 

108 
95 

N=535 

Absoluut 

166 
98 
23 

N =287 

1995 

45,1 % 

47,0% 
7,8% 

100,0% 
(N=51) 

293 

% 

1,9% 
4,7% 
9,9% 

11,2% 
16,3% 
18,1 % 
20,2% 
17,7% 

100,0% 

% 

57,8% 
34,1% 

8,0% 

100,0% 

gem. 

57,8% 

34,1% 
8,0% 

100,0% 
(N=287) 
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Tabel 5: Overzicht van de historische artikelen, onderverdeeld naar de belangrijkstl' 
historische thema's en benaderingen, weergegeven in percentages van het totaal 
aantal historische artikelen per jaargang 

1946 1950 1955 1960 196 

Politieke en militaire gesch. 5,5% 4,2% 
Soc. en economische gesch. 11,1% 5,4% 8,3% 8,3% 
Culturele en religieuze 
gesch. incl. kunstgesch. 5,5% 8,3% 8,3% 
Landschapsgesch. incl. 
natuurhistorie 5,5% 8,1% 4,2% 
Gesch. van de ANWB/ 
fiets/auto/toerisme 8,3% 16,7% 9,1 ' 
Volkscult., traditie, folklore, 
heemkunde, heemschut 27,8% 21,6% 12,5% 25,0% 
Archeologie 3,0'' 
Monumenten( zorg) 27,8% 43,2% 29,2% 16,7% 27, ) 
H erdenkingen, jubilea 11,1 % 8,1% 16,7% 16,7% 6,1'' 
Gedenktekens e.d. 2,7% 
Musea, oudheidkamers e.d. 5,5% 10,8% 8,3% 36,~ 

Living history, re-enactment - 8,3% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100 

(N=18) (N=37) (N=24) (N=12) (N I 

Tabel6: Nader uitgewerkt overzicht van de artikelen over monumenten zorg, 
weergegeven in p ercentages van het totaal aantal historische artikelen per jaargang. 

Subcategorie 1946 1950 1955 1960 19()1 

Niet of nauwelijks nader te 
specificeren monumentale 
bouwwerken inclusief ruïnes, 
stads- en dorpsgezichten en 
landschapselementen 5,5% 8,1% 12,5% 8,3% 
Kastelen, vestingwerken, 
kerken, kloosters, patriciërs-
huizen 16,7% 13,5% 8,3% 8,3% 21 , 
Molens, boerderij en, pak-
huizen, fabrieken e.d. 5,5% 10,8% 8,3% 
Waterwegen en andere land-
schapselementen 10,8% 

Totaal 27,8% 43,2% 29,2% 16,7% 27,,1 
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 totaal 

2,9% 11 ,1% 3,1% 5,3% 6,8% 5,0% 
2,9% 3,7% 6,2% 5,3% 4,1% 4,7% 

26,5 % 40,7% 25,0% 23,2% 35,6% 20,5% 

2,9% 7,4% 6,2 % 2,7% 3,3% 

l 6,7% 3,7% 18,8% 21,4% 4,1% 9,1% 

26,7% 11,8% 3,6% 6,8% 9,4 % 
2,9% 1,8% 0,8% 

13,3% 29,4% 33,3 % 18,7% 3,6% 19,2% 22,7% 
13,3% 2,9% 3,1% 7,1% 6,8% 7,2% 

0,3% 
20,0% 14,7% 15,6% 28,6% 12,3% 15,8% 

2,9% 3,1%- 1,4% 1,1 % 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 
(N=15) (N=34) (N=27) (N=32) (N=56) (N=73) (N=361) 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 Gem. 

13,3 % 20,6% 14,8% 9,4% 1,8% 15,1 % 10,5% 

2,95 3,75 1,4% 5,8% 

5,9% 11 ,1% 9,4% 4,1% 

3,7% 1,8% 2,7% 2,2% 

13,3 % 29,4% 33,3% 18,7% 3,6% 19,2% 23,8% 
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Tabel 7: Overzicht van de historische artikelen, onderverdeeld naar tijdperk, 
weergegeven in percentages van het totaal aantal historische artikelen per jaargang 

1946 1950 1955 1960 196j 

Prehistorie 1,8% 2,0% 
Oudheid 1,8% 10,01 

Middeleeuwen 8,7% 9,1 % 2,9% 18,0'' 
1500-1795 8,7% 9,1 % 5,9% 7,7% 16,0' 
1795-1900 17,4% 14,5% 14,7% 7,7% 22,0' 
1900-1945 17,4% 20,0% 23,5% 23,1% 12,0' 
1945-heden 17,4% 23,6% 32,3% 15,4% 12,0' 
Algemeen 30,4% 20,0% 20,6% 46,1% 8,0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100' 
(N=23) (N=55) (N=34) (N=13) (N 



Bijlage: De inhoud van De Kampioen statistisch bezien 297 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 totaal 

3,8% 3,1% 1,6% 1,2% 2,2% 1,9% 
7,5% 6,2% 3,2% 6,0% 4,5% 4,7% 
11,3% 10,9% 8,1% 8,4% 12,3% 9,9% 
7,5% 18,7% 11,3% 10,8% 11,2% 11,2% 

3,3% 13,2% 15,6% 22,6% 15,7% 12,3% 16,3% 
15,1 % 15,6% 19,3% 21,7% 19,1% 18,1% 

33,3% 20,7% 15,6% 21,0% 22,9% 17,9% 20,2% 
3,3% 20,7% 14,1% 12,9% 13,2% 20,2% 17,7% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
(N=9) (N=53) (N=64) (N=62) (N=83) (N=89) (N=535) 



ABA 
AFKZ 
ANWB 
Arch. 
AVRO 
BBC 
Bgm 
BRT 
BRTN 
B&W 
CBG 
CBS 
CDA 
CMLGS 
COC 
CPN 
D66 
Doss. 
EO 
GAZ 
GHZ 
GOIW 
GPV 
HAVO 
HBO 
HBS 
HDO 
HEG 
Inv.nr. 
KDC 
KRO 
MAVO 
MBO 
MIP 
MMS 
MSC 
NAVO 
NCRV 
NGV 
NIPO 
NOB 

Gebruikte afkortingen 

gemeenteraadscommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden 
Anti Fascisme Kom i tee Zwolle 
Algemene Nederlandse Wielrijders Bond 
Archief 
Algemene Vereniging Radio-Omroep 
British Braadcasting Cm·poration 
Burgemeester 
Belgische Radio en Telev isie 
Belgische Radio en Televisie Nederlands 
Co llege van Burgemeester en Wethouders 
Centraal Bureau voor Genealogie 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Christen-Democratisch Appèl 
Commissie Modernisering Leerplan Geschiedenis en Staatsinrichting 
Cultuur- en Ontspannings Centrum 
Communistische Partij Nederland 
Democraten '66 
Dossier 
Evangeli sche Omroep 
Gemeentearchief Zwo ll e 
Gemeentehuis Zwo ll e 
Gemeenschap van Oud-I llegale Werkers 
Gereformeerd Politiek Verbond 
Hoger Algemeen Vormend Onderwijs 
Hogere Beroeps Opleiding 
Hogere Burger School 
Hilversumsche Draadlooze Omroep 
Werkgroep Herziening Eindexamen Geschiedenis en Staatsinrichting 
Inventarisnummer 
Katholiek Documentatie Centrum 
Katholieke Radio Omroep 
Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs 
Middelbaar Beroeps Onderwijs 
Monumenten Inventarisatie Project 
Middelbare Meisjes School 
Missionarii Sacratissimi Cordis ]esrt (Missionarissen van het Heilig Hart) 
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 
Nederlandse Christelijke Radio Vereniging 
Nederlandse Genealogische Vereniging 
Nederlands Instituut voor Publieke Opinie 
Nederlandsche Oudheidkundige Bond 



NOD 
NOS 
NPS 
NRC 
NRIRT 
NRU 
NSB 
NSF 
NTS 
OP 
OVT 
PAR 
PBNA 
POM 
POZC 
PPR 
PSP 
PTT 
PvdA 
REM 
RIOD 
RKK 
RPF 
RTL 
RVD 
SBS 
SCP 
SD 
SGP 
ss 
ssz 
TROS 
UNESCO 
VARA 
VGN 
voc 
VOO 
VPRO 
VVD 
vvsz 
vwo 
WVC 
ze 
ZHV 
Zw 

Gebruikte afkortingen 

Nieuw Overijsels Dagblad 
Nederlandse Omroep Stichting 
Nederlandse Programma Stichting 
Nieuwe Rotterdamse Courant 
Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme 
Nederlandsche Radio Unie 
Nationaal-Socialistische Beweging 
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek 
Nederlandse Televisie Stichting 
Ordo Praedicatorum (Orde der Dominicanen) 
Onvoltooid Verleden Tijd 
Programma-Advies Raad 
Polytechnisch Bureau Nederland Arnhem 
Provinciaal Overijssels Museum 
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 
Politieke Partij Radikalen 
Pacifistisch-Socialistische Partij 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
Partij van de Arbeid 
Reclame Exploitatie Maatschappij 
Rijks Instituut voorOorlogs Documentatie 
Rooms-Katholieke Kerkprovincie 
Reformatorisch Politieke Federatie 
Radio Télé Luxembourg 
Rijks Voorlichtings Dienst 
Scandinavian Bmadcasting System 
Sociaal en Cultureel Planbureau 
Sicherheitsdienst 
Staatkundig-Gereformeerde Partij 
Schutz Staffel 
Stichting Stadskern Zwolle 
Televisie en Radio Omroep Stichting 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
Vereniging van Arbeiders Radio-Amateurs 
Vereniging van Geschiedenisleraren in N ederland 
Vereenigde Oostindische Compagnie 
Veronica Omroep Organisatie 
Vrij zinnig Protestantse Radio-Omroep 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle 
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
Zwolse Courant 
Zwolse Historische Vereniging 
Zwolle 
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E.J. Hobsbawm, T he social function of the past. Some questions, Past & present no.55 (May 1972) 
3-17. 

2 Rolf Schörken, Geschichtsdidaktik und Geschichtsbewuss tse in , in: H ans Süssmuth (Hrsg.), Ge
schichtstmterricht ohne Zukunft? Zum D iskussionsstand der Geschichtsdidaktik in der Bundesre
pub/ik D eutschland (S tuttgart 1972) p.87-1 01, aldaar 87. 

3 Rolf Schörken, Geschichte in der A lltagsw elt. Wie uns Geschichte begegnet und was wir mit ihr 
mach en (Stu ttgart 1981) p.15-1 6, 19; Rolf Schörken, Begegnungen mit Geschichte. V om ausserw is
senschaftlichen Urngang mit der H istorie in Literatur und Medien (Stuttga rt 1995) 21-22 . O f die 
geschiedbeleving van beide groepen ooit geheel para llel heeft ge lopen, is overigens zeer de vraag. 

4 David Lowenthal, The past is a foreign country ( Cambridge 1985) xxvi. 
5 N ick Merriman, Beyond the glass case. The past, the heritage and the pub/ie in Britain (Leicester, 

London, New York 1991 ) 3. 
6 Raphael Samuel, Theatres of memory. Volume 1: Pastand present in contemporary culture (Lon

don, NewYork 1994) 15. 
7 Peter J. Fowler, The past in contemporary society. Then, now (London, New York 1992) 154. 
8 H erma1111 Lübbe, Historisches Bewuss tsein heute, in : Werner Weidenfeld (Hrsg.), Geschichtsbe

wusstsein der Deutschen. Materialen zur Spurensuche einer nation (Köln 1987) 139-154, aldaar 139. 
9 John R. Gillis, Memory and identity: the history of a relationship, in: idem (ed.), Commemora

tions. The politics of national identity (Princeton 1994) 3-24, aldaar 14. 
10 Lowenthal, The past is a foreign country, 365 
11 Vgl. Frank van Vree, D e scherven van de geschiedenis. Over crisisverschijnselen in de hedendaag

se historische cultuur (Amsterdam 1998) 8. 

Noten bij hoofdstuk 1 

H obsbawm, The social function of the pas t, 3 
2 Een Poolse werkgroep, door sociologen opgericht in 1959, blij ft hier buiten beschouwing. De le

den bes tudeerden decennialang de verschijningsvormen van het verleden in zowel het sociale be
wustzijn als het continuïteitsbewustzijn van de Polen, zonder het begrip historisch besef duidelijk 
af te bakenen. Slechts enkele publicaties verschenen in het Engels of Duits: Barbara Szacka, Two 
kinds of past-ti me orientation, Polish Sociological Bulletin (1972) no.1 -2, 63-75; idem, Histor ica! 
consciousness. Conclusions drawn from empirica! studies, Polish Sociological Bulletin (1976) no.3, 
9-30; Tomasz Pawelec, O n the assumption of research on historica! consciousness. A cri tique and 
a proposal, International journat of polities, culture and society 2 (1989) 326-337. Zie ook: Richard 
Breyer, D as Geschichtsbewusstsein der Polen, in: Oswald Hauser (Hrsg.), Geschichte und Ge
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74 W. van Geel en, Toerisme en massamedia ('s-Gravenhage 1971 ), aangehaald in Bos hart, De grote 

uittocht, 59-60 
75 Als redactionele pagina's worden beschouwd alle pagina's minus de voorpagina en de ad ve rten

tiepagina's. Voor een uitgebreid overzicht van de gebruikte gegevens bij de kwantitatieve analyse 
wordt verwezen naar de tabellen in de bijlage. 

76 Deze selectie bestaat uit de jaa rgangen die tussen 1945 en 1998 zijn verschenen in een jaar eindi
gend op -0 of -5. Aangezien het maandblad in 1945 niet verschijnt, is de jaargang van 1946 ter ve r
vanging toegevoegd . 

77 Inhoud van de agenda's is niet besproken, vermeende advertorials en gecombineerde adverten
ti es/a rtikelen zijn als artikel beschouwd. 

78 H et aantal pagina's met historische arti ke len in 1946 heeft betrekking op elf van de twaa lf num
mers van deze jaargang omdat het januarinummer niet voor o nderzoek beschikbaar was . D e groei 
van de pagina's met histori sche artikelen bedroeg tussen 1946 en 1995 in totaa l 961 % . Zie tabel! 

79 De schommelingen bewegen zich respectievelijk tussen -61,7% en 235,7% en tussen -16,7% en 
57,6% . Zie tabel! 

80 H et betreft 253 artikelen verspreid over 684 pag ina's (waarvan de omvang naar boven is afgerond 
op hele pagi na's). D eze 684 pagina's met histo rische artikelen maken o nderdeel uit van het totaal 
van 4215 redactionele pagina's. D e gepresenteerd e percentages zijn gebaseerd op het aantal histo
rische artikelen, dus niet op het aantal pagina's met historische artikelen! Zie tabel! en 2 

81 H et bij zonder geringe aantal artikelen maakt het moeilijk om betrouwbare uitspraken te doen over 
deze jaren. Zie tabel 1 

82 D e codering van elk artikel is gebaseerd op het hi sto rische ond erwerp/de histo ri sche onderwerpen 
waarop de meeste nadruk ligt in het desbetreffende artikel. A ls een artikel voornamelijk handelt 
over culturele geschiedenis en slechts in een bij zin wordt ge rept van een museum, wordt dat mu
seum niet als zodanig gecodeerd. N iettemin kunnen artikelen in meer dan één categorie (maximaal 
vier) per indeling worden o ndergebracht indien daa rtoe aanleiding bes taat. In totaal krij gen de 253 
aange troffen historische artikelen 1183 coderingen: 361 in de eerste indeling, 535 in de tweede in
deling en 287 in de derde indeling. Zie tabel 3a, 3b en 3c. Overigens zijn de gebruikte illustrati es 
(foto's, tekeningen, kaarten) in de analyse buiten beschouwing ge laten. Een nadere uitwerking van 
de codering is weergegeven in tabel 4, 5, 6 en 7 

83 J.P. Wiersma, H et kerkmuscum te Janum, de Kampioen 65 (1950) 8-9 
84 C h.N . [redactioneel intro], Vij fe nzeventig jaa r Monumentenzo rg, de Kampioen 65 (1950) 55-56 
85 Costa de la Lu z aan het Andalusische zecfront, Kampioen 95 (1980) 580-582 
86 Dick Schaap, IJsselsteden met een Hanzeverleden, Kampioen 11 0 (1995) nr.S, 20-25 
87 G ecombineerde advertentie/a rtikel 'Open Mo nument. Tijdschrift over mensen en vroeger, Kam

pioen 11 0 (1995) nr.l, 14. Aan die opvatting word t ook geappelleerd in een advertenti e waarmee
onder het vooruitzicht van een gratis te ve rwerven olielampje- getracht wordt de lezers van De 
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Kampioen in 1975 te verleiden tot aanschaf van het achtdelige seriewerk 5000 jaar dagelijks leven. 
'Niet de namen van beroemde koningen, keizers of veldheren maken de geschiedenis zo interes
sant. Ook niet de talloze jaartallen uit de geschiedenisboeken op school! ' zo luidt het betoog. Wat 
iedereen daarentegen wèl zou fascineren, is ' hoe het de gewone mensen vroeger verging. Mensen 
zoals wij- van 500, 1000 of 3000 jaar ge leden. Hoe leefden die mensen, wat aten ze, wat droegen 
ze, hoe werkten ze, hoe amuseerden ze zich, hoe voerden ze oorlog? ' Advertentie '5000 jaar dage
lij ks leven ', Kampioen 90 (1975) 793 

88 Hans Schreiner, Een Griekse vakanti e, avontuur tussen "hemel en aarde", de Kampioen 80 (1965) 
528-529 

89 G . Bosch van Drakestein, Rijwielvaria (o.a. 'Zestig jaar geleden was fietsen door dominees zéér 
aanstootgevend'), de Kampioen 75 (1960) 19-20 

90 Om het behoud van Overijssel's natuurschoon, de Kampioen 61 (1946) nr.6, 5 
91 Rivierenland, Kampioen 95 (1980) 686-688 
92 Job Ligteringcn, Smaakmakende musea, Kampioen 110 (1995) nr.2, 19-24 
93 Jan den Hengst, In het spoor van de Romeinen, Kampioen 105 (1990) nr.6, 28-34,43-46 
94 Om het bchoud van Overijssel's natuurschoon, de Kampioen 61 (1946) nr.6, 5 
95 Het Provinciaal Overij ssels Museum te Zwolle, de Kampioen 70 (1955) 243-244 
96 Frans Lodcwijkx, Pallieter wandelt nog altijd rond in Lier, Kampioen 90 (1975) 164-165 
97 Vgl Joep Leerssen, De canonisering van het typische: tradities, cu lturen en de cultivering van tra

ditics in: Carlo van der Borgt, Amanda Hermans, Hugo Jacobs (ed .), Constructie van het eigene. 
Culturele vormen van regionale identiteit in Nederland (Amsterdam 1996) [Publicaties van het P.J. 
Mecrtens-Instituut, Deel 25; ANNO-historische reeks, DeelS], 45-57 

98 Het museum op de Waterberg, de Kampioen 61 (1946) nr.4, 5 
99 J.A.S.-v.d.H., Aan de overkant van de Wester-Schelde, de Kampioen 65 (1950) 272-273 
100 W. Buist, Wintertoer door Drenthe: terug in de tijd, Kampioen 95 (1980) 880-881 
101 Joh. Karsemcijcr, L' A in, een vergeten stukje Frankrijk, Kampioen 110 (1995) nr.10, 74-79 
102 Deze associatie spreekt ook in 1950 uit een artikel over het middeleeuwse stadje Bronkhorst waar

in historische kenmerken en de als landel ijke schoonheid omschreven rust van het platteland met 
elkaar in harmonisch verband worden gebracht: Johan Wesselink, Bronkhorst, de Kampioen. 65 
(1950) 127-129 

103 Han van Geen huizen, Franse Pyreneeën van west naar oost, Kampioen 100 (1985) nr.3, 60-61 
104 Renée Bertels, Ier land. Terug naar het Stenen Tijdperk, Kampioen 105 (1990) nr.12, 58-63 
105 Alice Mommersteeg, Brui loft vieren in Lapland, Kampioen 85 (1970) 19-21. Slechts éénmaal ont

staat de indruk dat toeri sten niet serieus geïnteressseerd zijn in authenticiteit. Dit vermoeden 
wordt verwoord in een nostalgisch getoonzet artikel over een speelgoedmuseum uit 1985 . Volgens 
de museumeigenaresse hoeven objecten voor de Nederlander helaas 'niet zo nodig origineel te 
zijn. Deze ste lt zich al gauw tevree met een replica, die er toch ook aardig uitziet.' Dit zou te ma
ken hebben met de 'oer-Hollandse 'opgeruimd staat netjes'- mentaliteit' die veel waardevols heeft 
doen ve rdwijnen: Anneke Karthaus, Toy toy. Een museum om de tijd voor te nemen, Kampioen 
100 (1985) nr.12, 18-21 

106 Ruud Wenting, Zigeunerfeest in de Camargue, Kampioen 110 (1995) nr.3, 68-72 
107 Dr. Linus Spuier, Mait!i-Zondag. Een oude traditie in twee Zwitserse dorpen, de Kampioen 70 

(1955) 11 -13 
108 Willemien Oranje, Alpfahrt in het Obertoggenburg. Levende fo lklore in een Zwitsers bergdorp, 

Kampioen 90 (1975) 256-258 
109 Inge Mink, Dromen in Trentino, Kampioen 110 (1995) nr.S, 92-96 
110 Pctra van der Kwartel, Etrusken in Toscane, Kampioen 105 (1990) nr.ll, 16-23 
111 Klank- en lichtspelen. Wijk bij Duurstede, Den Haag en Middelburg, de Kampioen 75 (1960) 173 
112 Job Ligteringcn, Musea in de open lucht, Kampioen. 110 (1995) nr.6, 72-77 
113 Het Provinciaal Overijssels Museum te Zwolle, de Kampioen 70 (1955) 243-244 
114 E.C. Kortlang, Het oude Harderwijk gaat verdwijnen, de Kampioen, 70 (1955) 83-85. Soms komt 

de waardering voor continuïteit en eeuwigheid op een wel zeer vage wijze tot uiting, zoals in een 
artikel uit 1965 waarin gcsproken wordt van mooie fresco's op Athos: 'Het fresco is soms een tere 
schimmel van paars en bruin, aangrijpend in zijn vergaan, verliezend in de tijd die nergens meer 
dan hier aan de eeuwigheid doet denken.': Pa ui C. Pet, Ar hos, het duizendjarig rijk, de Kampioen 
80 (1965) 687-690 

11 5 Cri Srellweg, Dorp in Brabant, de Kampioen 75 (1960) 207 
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116 J utka Rona, Pelgrimstocht door Frankrijk, Kampioen 105 (1990) nr.4, 16-19 
117 H.S., Aan de voet van Montferland, de Kampioen 65 (1950) 267-268 
118 A.G.M. Boost, V. Westhoff, Vestingwerken in Nederland, de Kampioen 6 1 (1946) nr.3, 5 
11 9 In de Lopikerwaard, de Kampioen 61 (1946) nr.11, 8 
120 Molens in gevaar ! de Kampioen 61 (1 946) nr.2, 4-5 
121 Vijftig jaar Heemschut, de Kampioen 75 (1960) 341. De romantisch-esthetische waardering voor 

het verleden, leidt overigens slechts zelden tot een benadering waarin gevoelens over (overblijfse
len ui t) het verleden expliciet verwoord worden. Een uitlating die in 1995 verschijnt in een artikel 
over de Duitse stad Bamberg waarin de journalist vcrmeldt dat hij ontroerd word t door een zes
tiende-eeuws grafmonument geldt als vrij uitzonderlijk: John Damen, Kerst in Du itsland, Kam
pioen 11 0 (1995) nr.12 , 80-83 

122 Met de ANWB naar Edam, Monnikendam, Volendam, de Kampioen 61 (1946) nr.7, 6-7 
123 Pasen is weer in zicht, de Kampioen 65 (1950) 64-65 
124 ].\Xf.A., Bij de wijzen in het oosten, de Kampioen 65 (1950) 325-327 
125 Jan van Overbeek, Drentse woldroute. de (fiets)toeris t ontmoet de ko lo nist, Kampioen 100 (1985) 

nr.8, 44-45 
126 Het museum op de Waterberg, de Kampioen 61 (1946) nr.4, 5 
127 Han van Geenhuizen, Schotland, Kampioen 95 (1980) 556-558 
128 Anneke Karthaus, Petra van der Kwartel , Dit jaar blijven we in eigen land, Kampioen 105 (1990) 

nr.7 /8, 33-41 
129 D ick Schaap, Een rondje IJsselmeer, Kampioen 105 (1990) nr.1 0, 16-25 
130 Berry den Brinker, Maryen Jol111 in Poblacht na h'Eireann, Kampioen 90 (1975) 340-343. Later dat 

jaar voelt de redactie zich op nieuw geroepen om in te gaan op de huidige nostalgiegolf. In decem
ber 1975 verschijnt een interview met een antiekhandelaar over de ta lloze oud aandoende souve
ni rs die reizigers van hun vakantie meenemen, zoa ls scarabeeën uit Egypte en olielampjes van Rho
dos. 'Het hindert de mensen niet meer dat ze bedrogen worden. Ze wéten het- dat kan toch niet 
anders- maar het hindert ze niet.' Onder die vermeende waardevolle souven irs bevindt z ich veel 
waardeloze rotzooi, die misschien wel oud is, maar zeker niet uniek of kostbaar. Maar al wordt er 
veel namaak verkocht, de vraag ernaar blijft bestaan want 'B ij deze handel verkoop je de mensen 
een droom': Wim Alings, Een splinter betaaltafel met certificaat. Interview met H.P. Witzen Geys
beek, Kampioen 90 (1975) 812-815 

131 Jan Korstjens, H et rijk van de Win nende Karbou w. M inangkabou, Kampioen 95 (1980) 978-982 
132 K., Rothenburg ob der Tauber, geschiedenis met een blinde vlek, Kampioen 95 (1980) 699-700 
'133 Sonja van Proosdij, Neem tijd voor de Zwitserse Jura, Kampioen 110 (1995) nr.ll , 102-107 
134 Jo Dominicus, Het Tobameer in het land van de Bataks, Kampioen 90 (1975) 836-839 (i ncl. smkj e 

'ANWB-reizen naar Indonesië' zonder histo rische info). Dit artikel is overgenomen uit de Toeris
tenkampioen, nr.1 8, 7 november 1975. 

135 ]. Daams, Nederland, ons aller tuin I 2: Noord-Brabant (Z.p. 1949) 4-5 
136 Reisgidsen voor het buitenland No.42 Italiaanse steden (Z.p. [195 1]) 
137 Reisgidsen voo1· het buitenland, No.41 Rome (Z.p . [1960]) ongepagineerd 
138 Niettem in is de tekst soms wat bevoogdend, zoals bij de Via dell'Impero: 'De Via de ll 'J mpero werd 

in 1932 en 1933 door Benito Musso li ni [die blijkbaar geen introduct ie behoeft KR] aangelegd en ver
bindt het Colosseum met de Piazza Venezia. [ .. )Zodra het verkeers licht voor voetgangers op groen 
komt, steken we over. Zij n we aan de overkant, dan wachten we totdat we ook de zebra over de Via 
Cavour over kunnen.' Reisgidsen voor het buitenland, No.41 Rome en omgeving (Z.p . [1970]) 138 

139 Ibidem, 50 
140 Ibidem, 5, 18. In 1992 verschijnt een herz iene druk met een nieuw uiterlijk. De in leidende woor

den in z ijn nagenoeg gel ij k als in eerdere ed it ies; het vers taan van de sprekende stenen vergt nog 
steeds inspanning: Rome en omgeving (Latiu.m met de provincies: Roma, Viterbo, Rieti, Latina en 
Frosinone) (Z.p. [1992]) 

141 Dat geldt ook voor de vanaf 1958 verschijnende gids Reisgidsen voor het buitenland No.28 Ita
liaanse zeebadplaatsen (Z.p. [1 958]) waarin de aandacht bovenal gericht is op stranden en badin
richtingen en slechts in veel mindere mate belangstelling bestaat voor onder meer prehistorische 
grotten, middeleeuwse kerken en musea. 

142 De eerste naoorlogse editie van deze reeds voor de Tweede Wereldoorlog verschenen gids dateen 
van 1948, hier is gebruik gemaakt van de nagenoeg ge lijke druk uit 1950: Per auto door ons land 
(Z.p. [1950]) 
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143 Per auto en te voet. Deel I I I: 68 gecombineerde auto- en wandeltochten- Zeeland, Noord-Brabant 
en Limburg (Z.p. (J 961]) 6-9; Die opzet blijft bij latere drukken gelijk: Per auto en te voet. Deel 
JJI: 66 gecombineerde auto- en wandeltochten - Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (Z.p. 
(1963 ]); Per auto en te voet. Deel 11 I: 7 5 gecombineerde auto- en wandeltochten- Zeeland, No01·d
Brabant en Limb~trg (Z.p. (1966]); Per auto en te voet. Deel !IJ: 86 gecombineerde auto- en wan
deltochten - Zeeland, Noord-B1·abant en Limbt~rg (Z.p. [1968]); Per a.uto en te voet. Deel 6: 113 
auto-wandeltochten in Oostelijk Noord-Brabant en Limburg (Z.p. (1972]) 

144 Reisw ijzer voor West-Duitsland ten dienste va.n automobilisten, scooter- en motornj'ders, brom
fietsers en wielrijders. Deel XJJI van de reiswijzer voor het buitenland (Z.p. 1961 5) 6; Reiswijzer 
voor Zwitserland en Italië ten dienste van automobilisten, scooter- en moton·ijders, bromfietsers en 
wielrijders. D eel I11 van de reiswijzer voor het buitenland (Z.p. 1956 12). De Reiswijzer voor Oos
tenrijk en I taliaans Tirol ten dienste van automobilisten, scooter- en motorrijders, bromfietsers en 
wielrijders. Deel X van de reiswijzer voor het buitenland (Z.p. derde t/ m zesde druk 1954-1968) is 
hier buiten beschouwing gehouden omdat hierin slechts een klein deel van Italië behandeld wordt.; 
hetzelfde geldt voor ANWB reiswijzer no .44, Sicilië (ca. 1956) 

145 Reisw ijzer voor West-Duitsland ten dienste van au.tomobilisten, motorwielri;ders en wielrijders. 
Deel X III van de reiswijzer voor het buitenland. (Z.p. 19521 beknopte uitgave) 222 

146 Ibidem; Reiswijzer voor Zwitserland en Italië, 299-300. Merkwaardig is dat Urbino in Reisgidsen 
voor het buitenland No.28 Italiaanse zeebadplaatsen (waarin opgenomen de eilanden Elba, Ischia, 
Procida en Capri) (Z.p. (1962]) 203 omschreven wordt als de 'oudste univers iteitsstad van Italië', 
een eer die toch aan Bologna toekomt. In de volgende editie van de gids wordt deze vermelding 
dan ook niet meer herhaald. 

147 De lezer van deze gids wordt mogelijk hoger aanges lagen dan die van de Reiswijzer. Wie in de om
geving van Napels is wordt in Reisgidsen voor het brûtenland No.42, 35 immers aanbevolen om 
een uitstapje naar Hereuianeum te maken, de stad die 'op dezelfde dag als Pompeï door een mod
derstroom van puimsteen en as bedolven' werd. De opgravingen daar zouden 'zeer de moeite 
waard ' z ijn. De lezer van de Reiswijzer voor Zwitserland en Italië wordt een dergelijk bezoek juist 
afgeraden ten faveure van Pompeï. 

148 Reisgidsen voo1· het buitenland No.26 Sauerland (Z.p. (1953]) 97 p . z-w foto 's . De drie daaropvol
gende drukken verschillen niet noemenswaard ig van deze ed itie: Reisgidsen voor het buitenland 
No.26 Sa.uedand (Z.p. [1958]); Reisgidsen voor het bt<itenlandNo.26 Sauerland (Z.p. (1960]); Reis
gidsen voor het buitenland No.26 Sauerland met Wittgenstein, Siegerland en Bergisch Land (Z.p. 
(1962]). Er bestaat overigens een vooroorlogse editie uit 1933 

149 Reisgidsen voor het buitenland No.26 Sauerland met Bergisch Land, Siegerland, Wittgensteiner 
Land en Waldecker Land (Z.p . (1966]) 35 

150 Reisgidsen voor het buitenland, No.41 Rome (Z.p. (1960]) ongepagineerd 
151 Reisgidsen voor het buitenland No.26 Sau.erland met Bergisch Land, Siegerland, Wittgensteiner 

Land en Waldecker Land (Z.p. (1966]): 55 van de 280 pp.: 19,6%; Reisgidsen voor het buitenland 
No.28 I taliaanse zeebadplaatsen (Z.p. (1967]) 42 van de 257 pp. : 16,3%; Reisgidsen voor het bui
tenland No.35 Griekenland (Z.p. [1965]) 75 van de 188 pp.: 39,9% 

152 Reisgidsen voor het buitenland No.35 Griekenland (Z.p. (1965]) 80 
153 Ibidem 
154 Ibidem, 131 
155 Reisgidsen voor het buitenland No.35 Griekenland (Z.p. (1976]). De (hier buiten beschouwing ge

laten) uitgave Reisgidsen voor het buitenland No.35 Griekenland (Z.p. [1967]) bevat geen opzien
barende veranderingen. De daaropvolgende uitgave uit 1976 is fors uitgebreid tot 420 pagina's. In 
het inleidend gedeelte zijn enkele ondergeschikte zaken veranderd, maar de grote lijn is nagenoeg 
gelijk gebleven. Wel zijn de plaatsbeschrijvingen nu onderverdeeld in twaalf gebieden. De para
graaf geschiedenis in het inleidend gedeelte is uitgebreid tot zestien pagina's . Ondanks deze om
vang is het niet de bedoeling van de samensteller om er 'een compleet geschiedenisboek' van te ma
ken. Wie meer wi l weten, wordt verwezen naar twee pagina's met boektitels over geschiedenis, 
mythologie en archeologie plus titels van (historische) romans en reisverslagen. Daarnaast is er een 
lexicon van tien pagina's van historische, kunsthistorische en mythologische namen en begrippen. 
De samensteller komt er expliciet voor uit dat h1j begrip heeft voor degenen die slechts een selec
tie van de geschiedenisparagraaf lezen : 'U leest alleen over de tijd waarmee u op reis op een be
paalde plaats wordt geconfronteerd. Ook wat de rest van dit boekje betreft proberen wij om u, ter 
plaatse, een antwoord te geven op de voor de hand liggende vragen: wie hebben al dat fraais ge-
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maakt en wanneer?' (36) 
156 Reisgidsen voo1· het buitenland No.35 Griekenland (Z.p. [1976]) 297 
157 Reisboek voor Nederland (Z.p. [1964]) 690 p. Dit is de opvolger van een oorspronkelijk in 1922 en 

1936 verschenen boekwerk. Tot en met 1971 verschijnen nog eens vier herdrukken. In een bijge
werkte editie uit 1970 wordt opgemerkt dat er meer toeristische doelen zijn gekomen. 'Meer en 
meer verlegt het accent zich ook naar lang bestaande geheel of semi-cu lturele doelen' maar voor de 
opzet en inhoud van het Reisboek brengt dat weinig veranderingen met zich mee: Reisboek voor 
Nederland (Z.p. [19706]) 5. Het Reisboek is na 1971 niet voortgezet. 

158 Stadswandelingen behorend bij Reisboek voo1· Nederland (Z.p.[1964)) 
159 Eigen land met eigen ogen.[deel4} Noordbrabant (Z.p. 1967) 5 
160 Inhoud: Een woord vooraf; Het Brabant van de romanciers [karakterschets van Brabant); Man

nenwerk van spade en hamer [beschrijving van (het ontstaan van) de landschappen); Lachen met 
de ernst van Jeroen [Overzicht van enkele historische personen en ontwikkelingen]; Brabantse 
spécialités [hjerin o.a. een overzicht van monumentale kerken, kastelen en landhuizen, de laate 
rwee alfabetisch op plaatsnaam, mol ens idem dito; info over folklore, gildefeesten, klassieke lek
kernijen en kunst en cultuur); Brabant heeft nog zoveel meer [smokkelpaadj es, brouwerijen, vlas
cultuur, watersport, sport); Trips tussen Maas en Schelde [autotochten); Toeristisch Vademecum 
[o.a. lij st met natuurreservaten, lij st van musea]; Dorpen en steden (87-226); Geraadpleegde litera
tuur; Alfabetisch register; Overzichtskaart. Deze historisch geo riënteerde reisgids kent geen her
drukken- wat de vraag oproept of de inhoud voldoet aan de eisen die de toeri st er aan stelt; een 
vraag die hier niet beantwoord kan worden wegens de beperkte beschikbare tijd voor d it dee lon
derzoek zodat is afgezien van archiefonderzoek naar oplage- en verkoopcijfers van de verschi llen
de ANWB-publicaties. Wel is bekend dat de se rie in 1975 wordt opgevolgd door twee gidsjes uit 
de vijftiendelige serie Waar nam· toe vandaag met suggesties voor dagtochten. De gidsjes Waar 
naar toe vandaag nr.12 Noord-Brabant West (Z.p. [1975)) en Waar naar toe vandaag m:13 Noord
Brabant Oost (Z.p . [1975]) bevatten een overzicht van plaatsen met telkens een korte algemene be
schrijving van uiterlijk en karakteri stieken, soms met ve rmelding van de hoofdlijnen uit de lokale 
geschiedenis. D e vermelde bezienswaardigheden - vooral kastelen, kerken, molens en musea -
krijgen nauwelijks noemenswaardige aandacht. 

161 Stefan van Schuppen, Oostelijk Brabant (Den Haag 1995) [Bij afronding van dit deelonderzoek, 
december 1998, zijn er 12 delen verschenen, maar geen deel over Weste lijk Brabant) 

162 De plaatsbeschrijvingen zijn verdeeld over vier streken: Meierij en Den Bosch, Kempen land en 
Eindhoven, Peelland, Maaskant 

163 Loclewijk Wagenaar, Levende historie. In het kielzog van de VOC ([Den Haag 1996]) 8-9. Ach
tereenvolgens passeren Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Enkhuizen en Hoorn de revue. 

164 Op stap in Nederland '95-'96 (ANWB-Iedenwijzer) (Z.p. 1995) 
165 Reisgidsen voor het bttitenland No.42. De korte beschrijvingen van de steden in deze gids komen 

overeen met de plaatsbeschrijvingen in de Reiswijzer voor Zwitserland en Italië, de beschreven 
stadswandelingen komen alleen in deze reisgids voor. Belangrijke steden krijgen meer ruimte dan 
in de reiswijzer. 

166 Reiswijzer voor West-Duitsland ten dienste van automobilisten, motorwieb·ijders en wielrijders. 
Deel XIII van de reiswijzer voor het buitenland (Z.p. 19521 beknopte uitgave) 

167 Reiswijzer voor Zwitserland en Italië 
168 Voor een uitvoeriger beschrijving wordt verwezen naar de gids Italiaanse steden. 
169 Kastee/en in Nederland. Borgen, Havezathen, Staten, Stinsen, enz. (Z.p. [1946]) 3. D e eerste editie 

verscheen ti jdens de Tweede Wereldoorlog toen het toerisme noodgedwongen op het eigen land 
was gericht 

170 Kastelen in Nederland. Borgen, Havezathen, Ridderhofsteden, Staten, Stinsen, enz. (['s-Graven
hage 19689]); deze editie verscheen in samenwerking met de Nederlandse Kastclenstichting, 5 

171 Kastelen in Nederland. Borgen, havezaten, ridderhofsteden, staten, stinsen enz. (Z.p. [1973 11 ]) 18-
21. Dit hoofdstu k 'Een en ander over kastelen' (7-23) is geschreven door A .I.J.M. Scheilart en Teo 
de Vries. De beschrijvingen in deze gids (25-269) z ijn per provincie gerangschikt, met telkens een 
provinciekaartje en een korte inleiding van de kasteeltypen in de desbetreffende provincie. D e be
schrijvingen van de kastelen wijken niet noemenswaardig af van die in de vorige beschreven editie. 
Voorts is de ' Literatuur' (270-271) uitgebreid tot 37 titels, waaronder vijftien deeltjes van de serie 
'Nederlandse kastelen', een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Kastelenstichting en de 
ANWB 
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172 Kastelen in Nederland. Een rondreis langs burchten en kastelen in ons land (Amsterdam-'s-Gra
venhage 1984) 7. Deze uitgave is een gezamenlijk project van de ANWB en uitgeverij Sijthoff. De 
literatuur waarnaar verwezen wordt betreft 'de serie monografieën, die de Kastelenstichting en de 
ANWB samen verzorgen en waarin over menig kas teel een deeltj e is verschenen '; Meermalen 
wordt in Kastelen in Nederland verwezen naar de gel ijknamige folder voor actuele zaken als de 
openingstijden. De fo lder is een uitgave van de Nederlandse Kastelenstichting en de Koninklij ke 
Nederlandse Toeristenbond ANWB en is te verkrijgen bij de ANWB, de VVV's en bij de infor
matiebalie van de kas telen. Afzonderlijke kasteelgidsen zijn sindsdien niet meer verschenen . Wel 
brengt de ANWB in 1998 een zogeheten ANWB-ledenspecial uit over het thema Vestingen in Ne
derland. 

173 80 stadswandelingen (Den H aag 1980) 5, 9, 63 
174 H ans H oogendoom (red.), ANWB-Ledenspecial 'Vestingen in Nederland' (Z.p. [1998]) 
175 Musea in Nederland (Z.p. [1965]) 4-5 
176 Reisgidsen voor het bt-titenland No.28 I taliaanse zeebadplaatsen (Z.p. 1967) 148 
177 R eisgidsen voor het buitenland N o.35 Griekenland (Z.p. [1976]) 187, 291. D aarop sluit de opmer

king over Venetië aan dat deze stad voor de bezoeker kan 'gaan leven in al zijn oude glo rie' maar 
daarvoor is het wel nodig om zich eerst te verdiepen in de geschiedenis van de stad: Reisgidsen voor 
het buitenland No.281taliaanse zeebadplaatsen (waarin opgenomen de eilanden Elba, Ischia, Pro
cida en Capri) (Z.p. [1962]) 160-162 

178 Een ledenwij zer die in deze periode jaarlijks verschijnt is Attracties in en rond Nederland, '98- '99 
(ANWB-Iedenwijzer) (D en Haag 1998). D e editie 1998-1999 bevat gegevens over 37 populaire at
tracties in Nederland. Slechts drie attracties in dit overzicht kunnen strikt genomen als histori sch 
en museaal worden aangeduid: het Nederlands O penluchtmuseum in Arnhem ('een reis door 250 
jaar Nederland .' 25), het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en het Veenpark te Barger-Compas
cuum (dat 'een realistisch beeld van het zware leven van de veenarbeiders en hun gezinnen rond 
1870' geeft , 1 0) Daarnaas t zijn enkele semi-historische attracties opgenomen: Madam Tussaud Sce
nerama, de miniatuurparken Madurodam, Appelscha en Walcheren, H et Arsenaal Vlissingen en 
H et Land van O oit waar de bezoeker 'voor één dag in verleden, heden en toekomst' is. (43) De hier 
gepresenteerde mix van historische en hedendaagse elementen, van fe it en fictie, van jonkvrouwen, 
ridders en reuzen roept echter de vraag op of hier niet van een quasi-historische attrac tie gespro
ken moet worden. Al met allijkt het verleden met drie historische en zes semi-historische attrac
ties aardig vertegenwoord igd in deze selectie uit het toeristisch-recreatieve veld. 

179 H ans H oogendoom (red.), Let.ke musea in Nederland (ANWB-Iedenspecial) (D en H aag 1995) 3 
180 Ibidem, 89,93 
181 R eisgidsen voo1· het buitenland No.26 Sauerland (Z.p. [1 953]) 97 p. Er bestaat ook een voOt·oor-

logse editie uit 1933 
182 Waar naar toe vandaag m:6 N oord-Brabant (Z.p. [1983]) 152-157 
183 Waar naar toe vandaag nr. JJ Noord-Brabant Oost (Z.p. [1975]) 19-20 
184 Waar naar toe vandaag nr. 6 N oord-Brabant (Z.p. [1979]) 11 -13 
185 Reisgidsen voor het buitenland N o.35 Griekenland (Z.p . [1976]) 288-289 
186 Ibidem, 56 
187 Miehiel H aten boer, Sauerland, Hessen, Keulen, R t-thrgebied (Z.p. [1988]) 38 
188 R eisgidsen voor het buitenland No.42 
189 Reisgidsen voor het buitenland No.26 Sauerland met Bergisch Land, Siegerland, Wittgensteiner 

Land en Waldecker Land (Z.p. [1966]) 119-121 
190 Reisboek voor Nederland (Z.p. [1964]) 530,425-426 
191 Reisgidsen voor het buitenland N o.35 Griekenland (Z.p. [1965]) 140, 92 
192 Op stap in Noord-Brabant, '98-'99 (ANWB-ledenwij zer) (Z.p. [1998]) 56-57 
193 R eisgidsen voor het buitenland, No.41 Rome (Z.p. [1960]) 
194 R eisgidsen voor het buitenland, No.41 Rome en omgeving (Z.p. [1 970]) 12, 15. Opeenvolgende edi 

ties van deze reisgids in de jaren zeventig en tachtig tonen weinig ingrijpende veranderingen afge
zien van een groeiende aandacht voor de omgeving van de stad en een toenemende omvang: Reis
gidsen voor het buitenland, N o.41 Rome en omgeving (Z.p. [1973]); R eisgidsen v oor het 
buitenland, N o.41 Rome en omgeving (Z.p. [1976]); Rome en omgeving (Latium met de provincies: 
Roma, Viterbo, Rieti, Latina en Frosinone) (Z.p. [1979]); Rome en omgeving (Z.p. [1988]) 

195 Eigen land met eigen ogen. N oordbrabant (Z.p. 1967) 6, 8-10 
196 Daams, Nederland, ons aller tuin I 2: N oord-Brabant, 62-72 
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197 Van Schuppen, Oostelijk Brabant, 36-37, 52 
198 De beschrijving van moderne bouwkunst in Keu len in Reisgidsen voor het buitenland No.26 

Sauerland (Z.p. [1953)) vormt hierop een kleine uitzondering 
199 Marion Meijer, Bruno Wijnands, Stadswandelingen in Nederland (ANWB-ledenspecial) (Z.p. 

[1994]) 6 
200 Daarbij verandert de neutra le toon soms echter in onverholen teleurstelli ng over de treurige in

druk van het weinig duurzame bouwmateriaal, over 'kille kantoordozen' en over de uni fo rmi teit 
van p lastic winkelpuien. Meijer en Wijnands, Stadswandelingen in Nederland, 18 

201 Reisgidsen VOO!' het buitenland No.35 c,·iekenland (Z.p. [1976]) 45 
202 Haten boer, Sauerland 67-74 . Evenzeer illustratief is de herziene druk van Rome en omgeving (La

tium met de provincies: Roma, Viterbo, Rieti, Latina en Frosinone) (Z.p. [1992]) waarin de toerist 
voorgelicht wordt over de twintigste-eeuwse politieke geschiedenis van Italië tot aan de jaren tach
tig. 

203 Hatenboer, Sauerland, 67,23-31 
204 Reiswijzer voor West-Duitsland ten dienste van au.tomobilisten, motorwielrijders en wielrijders. 

Deel XI I I van de reiswijzer voor het btûtenland (Z.p. 1952 1 beknopte uitgave) 179. Ook bij plaat
sen die in het bijzonder geassocieerd kunnen worden met het nazi-verleden, zoa ls Berchtesgaden, 
Berlijn, München en Neu renberg, zijn geen verwij zingen opgenomen . 

205 Reiswijzer voor West-Duitsland ten dienste van automobilisten, motorwielrijde!'S en wielrijders. 
Deel X I IJ van de reiswijzer voor het buitenland (Z.p. 19543) 242 . Dachau wo rd t reeds vermeld in 
de tweede druk, maar dan nog met als enige bezienswaardigheden: 'Gall erie; Schloss; Hofgarten.' 
Reiswijzer voor West-Duitsland ten dienste van automobilisten, motorwie/rijdel'S en wielrijders. 
Deel X I Jl van de reiswijzer voor het buitenland (Z.p. 195Y) 242. Geen van de bestudeerde edi
ties bevat informatie over de voormalige West-Duitse kampplaatsen Bergen Belsen, en Neuen
gamme 

206 Reisboek voor Nederland (Z.p. [1964)) 91, 99, 193-194, 641 
207 Meijer en Wijnands, Stadswandelingen in Nederland, 115 
208 Leuke musea in Nederland (ANWB-ledenspecial) [Hans Hoogendoom (red .)] (Den Haag 1995) 

81 
209 Haten boer, Sauerland. Van deze gids verschijnt in 1993 een tweede druk d ie slechts op kleine on

derdelen is veranderd en geactualiseerd. 
210 Hans Hoogendoom (red.), Leuke musea in Nederland (ANWB-ledenspecial) (Den Haag 1995) 3; 

'Ji-anspm·tmusea in en rond Nederland '96- '97 (ANWB-lcdenw ij zer) (Z. p. 1996) 7 
211 Vgl. S. Fjellman, Vinylleaves: Walt Disney World and America (Boulder, CO. 1992), die m.b.t. 

D isney World spreekt over 'Distory'. In deze postmoderne tijd word t duidelijk dat elke groepe
ring zijn eigen concept van het verleden kan samenstellen. Hierdoor z ijn de architecten en ont
werpers van opkomende verhaa lli jnen niet alleen maar tweederangs spelers, maa r zijn ze nu ook 
eersterangs communieararen in de manipulatie van het verleden. Samen met de twintigste-eeuwse 
afbrokkeli ng van de hiërarchische ordening der maatschappij zal de ruimte voor 'meervoud ige 
waarheden' (in het toe risme) hierdoor alleen maar toenemen. Keith Hollinshead, Heritage tourism 
under post- modernity: truth and the past, in: C hris Ryan (ed.), The tom·ist experience. A new in
tmduction (London 1997) 170-193, aldaar 192 
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Zie voor nadere beschouwingen over herdenkingen: Will iam M. Johnston, Celebrations: the cult 
of annive!'Saries in Europe and the United States today (New Brunswick, NJ 199 1 ); John R. G illis, 
Memory and identity: the history of a relationship, in: idem (ed.), Commemomtiom. The politics 
of national identity (Princeton, NJ 1994) 3-24; Wolfgang Hardtwig, Die Sehnsucht nach Grösse. 
Über das intensive Bedürfnis, historischeJahres tage zu feiern, in: idem, Geschichtsku.ltur und Wis
senschaft (München 1990) 302-309; Jan Romein, Kleioen Terpsichore. D e betekenis van histori
sche gedenkdagen, Nationale snipperdag (Z.p. 1954) 86-93; Ankersmit, De democratie van de her
innering, 242-266; Jas Perry, Wij herdenken, dus wij bestaan. Over jubilea, monumenten en de 
collectieve herinnering (Nijmegen 1999); Leen Dorsman, Ed Jonker, Kees Ribbens, Het zoet en het 
zuur. Geschiedenis in Nederland (Amsterdam 2000) 9-28 
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2 De lokale invalshoek van deze deelstudie wijkt grotendeels af van de onderzoekstraditie waari n 
li cux de mémoire, inclusief herdenkingen, voornamelijk beschouwd worden als symbolen van een 
nationaal verleden. Vgl. N.C.F. van Sas, De vaderlandse herinnering, in: idem (red. ), Waarde bla.n
ke top de1· duinen en ande1·e vaderlandse herinneringen (A msterdam, Antwerpen 1995) 9-20, al
daar ll -14 

3 Zie voor herdenkingen in Zwolle het zee r summiere artike l van Rianne Last, Monique Raggers, 
Mogelijk vergeven, vergeten nimmer meer. Veertig jaar herdenken en vieren in de Zwolse pers, in: 
J. Hagedoorn, W.A. Huijsmans, I. Wormgoor, A. van der Wurff (red.) Als een strootje in de maal
stmom. Zwolle tijdens de tweede wereldoO?"log (Zwolle 1985) 145-154 en- met betrekking tot een 
eerdere periode - het hoofdstuk 'Monumenten van papier, marmer en gietij zer' in J.C. Streng, Het 
is thans zeer briljant. Aspecten van het Zwolse cult1trele leven tijdens de overgang van ancien ré
gime naa1· moderne tijd (Hi lversum 1999) 185-207 

4 Zie: Herman Aarts, Jan de Jong, Wim Huijsmans, H emmy C levis, Wim van de Beek, Stan Petmsa, 
Stedelijk m1~seum Zwolle (Zwolle 1997); A.J. Gevers, A.]. Mensema, Drostenhuis. Het provinciaal 
Overijssels Museum (Zwolle 1987) 54-73 . N aast het Stedelijk Muscum (ontstaan uit een fusie van 
het Provinciaal Overijssels Museum en de Librije H edendaagse Kunst) kent Zwolle nog twee his
torische musea: het Machinemuseum en het private Harlcy Davidson Museum terwijl ook de his
tori sche panden het Vrouwenhuis en de Sassenpoort een musea le functie vervullen 

5 Zie bijv. Prov inciale Overijsselsche en Zwolsche Courant (POZC) 31 juli 1954, 'Zwolle door de 
eeuwen heen' in het Overijssels museum. Hoe de stad een "stad" werd. Dit museum wordt over i
gens ondersteund doo r een verenigi ng van vrienden. 

6 POZC 12 april 1962, Zwols archief het schoolvoorbeeld van verwaarlozing: 'Bij het horen van de 
naam Zwolle springen elke rechtgeaarde archivaris de tranen in de ogen. Want het Zwolse stadsar
chief, dat een kostbaar cultuurbezit genoemd mag worden, staat bij archivarissen bekend als 'het 
schoolvoorbeeld van archiefverwaarlozing in Nederland'. H et gemeentebes tuur heeft er namelijk 
ni et de minste belangstelling voor.' Veelzeggenel wat betreft de gemeentelijke houding tegenover 
het lokale verleden was de reactie van burgemeesterSn-ick van Linschoten op het vcrzoek om een 
kleine historische gids voor de Zwolse binnenstad uit te reiken aan alle nieuwe inwoners. D at ging 
hem te ver 'aangezien in dit boekj e voornamelijk de histo ri e van Zwoll e wordt behandeld en velen 
niet de minste belangste lling voor de historie hebben.': Handelingen van de Raad der gemeente 
Zwolle [hierna te noemen: Handelingen] 26 maart 1957, punt 337,140-141 

7 Jaarvenlag GAZ 1994, 5; Gemeenteblad van Zwolle 1 [hierna te noemen: Gemeenteblad], (1996) 
nr.43, B&W aan raad 27 februari 1996; Gemeenteblad 2, ( 1996) nr.3 , notulen raadsvergadering 25 
maart 1996, punt 19/43 : nota Archiefbeleicl1996-2001, 9-15; Levende geschiedenis in een histori
sche stad. Archiefbeleid voor Zwolle 1996-2001 (Zwolle z.j.) 3-8, 13-15. Inwoners die zich wilden 
vereli epen in het lokale verleden konden gebruik maken van een tweedelige stadsgeschiedenis die 
verscheen tussen 1954 en 1961, tenzij ze de voorkeur gaven aan de (in 1975 herdrukte) bijna twee 
ecuwen oude stadsgeschiedenis van B.J. van H attum . Pas vanaf de jaren tachtig is er sprake van een 
noemenswaardige productie aan lokale histo rische publicaties. E ind jaren negentig wordt een fu
sie voorbereid van het Gemeentearchief en het Rijksarchief in de provincie O verij ssel tot Histo
ri sch Centrum Overijssel. 

8 Jaap H agedoorn, Vijf jaar Zwolse histo ri sche vereniging ( 1983-1988), Zwols H istorisch Jaarboek 5 
(1988) 149- 152; }aarverslagen ZH V 1984, 1986, 1997 

9 Jaap H agedoorn , Met het oog op gisteren. 25 jaar monumentenzorg in Zwolle (Zwoll e 1988) 14-16; 
Th.G. Verlaan, Gert Oostingh, Pieter Lettinga, Op de bres voor Zwolle. De strijd van de Vrienden 
van de Stadskern (Zwolle 1992) 13-25; POZC 16 apri l 1955, 'Zwolle: afb raak en opbouw' ten
toonstelling in museum ter ondersteuning streven Stichting Stadskern 

10 Bijlagen van de H andelingen van de Raad der gemeente Zwolle [hierna te noemen: B1jlagen] 30 
(2 1 januari 1965) (30-33): Ontwerp lij st van beschermde mo numenten; Handelingen 27 april1 965, 
punt 62 (40-44) 

11 Hagedoorn, Met het oog op gisteren, 71-73; Vcrlaan e.a., Op de bres, 222-225 
12 Verlaan e.a., Op de bres, 140-143. Kenmerkend voor de brede verspreidi ng van de hedendaagse his

torische interesse is het op 17 ap ril 1999 belegde Zwols Historisch Platform waarvoor niet minder 
dan vijftig organisaties waren uitgenodigd die in Zwolle deels of geheel actief zijn op het terrein van 
de geschiedenis, vari ërend van de ZHV tot de openbare bibliotheek. 

13 Gemeenteblad 1, (1994) nr.233, 6 september 1994 met bijlage bij raadsvoorstel 233 H et Momt
mentenbeleid 1994-1 998, getiteld 'Monumentenzorg en archeo logie Collegeperiode 1990- 1994' 
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14 Jaarverslag GAZ 1986, 3; j aarverslag GAZ 1987, 2; ]aarvenlag GAZ 1990,9 
15 Zie bijv.: Gemeenteblad 1 (1994) nr.232, 6 september 1994 Subsidie-aa nvraag project Hanze-s te

den; de Volkskrant 12 december 1998, Je hoeft niet bang te z ijn in Zwolle [incl. de daarin genoem
de VVV-brochure Voetsporen uit een verleden] 

16 Voor d it o nderzoek is de Provinciale Overi;sselsche en Zwolsche Courant (vanaf 14 maart 1972 
voortgezet als Zwolse Courant) bes tudeerd vanaf begin 1946 tot en met 31 december 1998. Voor 
de eerste naoorlogse maanden is gebru ik gemaakt van H et Vrije Dagblad en de plaatselijke editi e 
van H et Parool; waar nodi g is het latere personderzoek aangevuld met het Nieuw Overijsels Dag
blad (N OD). Gekeken is op en ro nd alle data waarop het een veelvoud van 25 jaar geled en is dat 
de genoemde Zwollenaren geboren werden dan wel stierven. D eze gegevens zijn verder aangevuld 
door bes tudering van de op het Gemeentearchief Zwolle beschikbare geauto matiseerde inventaris 
van de Zwolse Courant vanaf 1986 plus de al s stedelijke kroniek te beschouwen uitgave Moo1·d en 
brand. 100 jaar Zwolle in de krant (Zwolle 1997-1998), door raadp leging van de biblio theek van 
dit archief (met name de jaarverslagen van het Gemeentearchief Zwo lle, het Provinciaal O verij s
sels Museum en de Zwolse H istorische Vereniging) en door kennisname van diverse herdenkings
dossiers van de gemeente Zwolle. Wat betreft de herdenking in 1980 van de stadsrechtve rlening is 
de tekst vooral gebaseerd op een tweeta l verzamelingen met krantenvcrslagen, archiefstukken en 
een gepubliceerd eindverslag van de Stichting Zwolle 750. Voo r alle bes tudeerde onder·werpen is 
voorts gebruik gemaakt van de H andelingen van de gemeenteraad (inclusief Bijlagen). Dit ge ldt 
ook voor de oorlogsberdenkingen waaro ver tevens informatie ontleend is aan bet reeds genoemde 
persorgaan, aan archiefstukken van de gemeente Zwolle en aan gegevens van de Stichting Co llec
ti e Zwolle 1940- 1945 van Paul H armens. O ve rigens zijn d e berdenkingen van de opricbtingsbij 
eenkomst van de SDAP, die in 1894 te Zwolle plaatshad, vanwege de overheersend landelij ke be
tekenis hiervan buiten beschouwing gelaten in deze studie. D e festi viteiten rond de jubilea van de 
stadswijken Assendorp en H oltenbroek blijven buiten beschouwing vanwege beperk ingen in de 
beschikbare o nderzoekstijd. 

17 POZC 10 januari 1948, Thorbccke, hervormer o nze r staatsinstel lingen: groot staatsman en ge leer
d e werd anderhalve eeuw geleden in Zwolle gebo ren 

18 D eze straat was een maand na zijn overlijden in 1872 o mgedoopt in T borbeckegracht 
19 POZC 6 sep tember 1954, Eeuwfeest W.M . kardinaal van R ossum met grote luister gevierd . Z ie 

voor de w ij ze waarop Van Rossum nog bij zijn leven o nthaald werd in Zwolle: Kees Ribbcns, ' H eil 
U! Zwolle's edle spruit' . D e terugkeer van kard inaal Van Rossum in zijn geboortes tad, Zwols His
torisch Tijdschrif t 13 (1996) 58-65 

20 Van Rossum woonde van 1854 to t 1873 in Zwolle 
21 POZ C 6 september 1954, N ieuw tehuis R.K. Jeugdzorg en Gczinswerk offi ciee l geopend. A ls 

niet- katholiek gaat de burgemeeste r niet in op de katholieke traditi e om vooraanstaande ge lovigen 
- met name heiligen en zaligvcrk laa rden -een voorbeeldfunctie toe te kennen. Zie hiervoo r: H enk 
van O s, Titus B1·andsma, de man Gods uit Bolswa1·d. Over heiligenverering vroeger en nu (Nij
megen 1998) 

22 W. Cornelissen, B. Vu lkers c.a., Beelden in Zwolle (Zwolle 1998) 33; POZC 18 juli 1963, Potgieter 
vond zijn singel wa t al te " regel regt" 

23 Bovendien is zijn 75ste sterfd ag in 1950 herdacht met een artikel in de plaatselijke pers: PO ZC 3 
februari 1950, Ter herdenking van E.J. Potgieter 

24 Jaarverslag POM 1958; PO ZC 28 juni 1958, Potgieter en zijn tijd 
25 POZC 21 juni 1958, Zwollenaar vocht tegen Jan Saliegeest 
26 POZC 25 juni 1958, Potgieters Zwolse jeugd vo l weemoed en bitterheid 
27 POZC 19 juli 1969, Willem Bartjens en Jan ter Pclkwijk, twee illustere Zwollenaren. D e des in te

resse voor deze schoolmees ter zou ook blijken uit het op dat moment ontbreken van een naa r hem 
genoemde Zwo lse straat. H oewel de vroegere Bartjenss traat aan sanering ten offe r was geva llen, 
keert er late r weer een Bartj ensstraat terug in de wijk Assendo rp 

28 Zwolse Courant (ZC) 29 juli 1994, Volgens Bartj ens ... ; 30 maart 1995, Milde iro ni e meeste r Bar
tj ens 

29 POZ C 19 juli 1969, Willem Bartjens en Jan ter Pelkwijk, twee ill ustere Zwollenaren 
30 H et monument komt voort uit een internationale onrwerpweclstrijd , die werd gewo nnen door 

F.W. Mengel berg. Na de sloop van kerk en monumcnr blijft het o ntwerp van de Belgen Van Dijt
vanek en Goffae rts, dat de tweede prij s had gekregen, bewaard. Dit wordt in 1983 overgebracht 
naar de nieuwe Miehadkerk aan de Bisschop Willebra ndlaan: A.J . H endrikman, H et Tho mas a 
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Kempismonument in de Zwolse Michaelkerk, Nieuwsbrief Zwolse H istorische Vereniging I (1984) 
59-63 

31 PO Ze 31 december 1959, Agnietenberg recreatiegebied of cultuurmonument? 
32 Gemeentehuis Zwolle (GHZ), dossier - 1.855.2 Thomas a Kernpisherdenking 1971, Cult. ambte

naar A.A.J. van den Oetelaar aan B&W Zw, 28 januari 1971; Gemeenteblad (1971) nr.199, B&W 
aan raad, 11 mei 1971 

33 Gemeenteblad 2 (1971) nr.8 , raadsvergadering 17 mei 1971 , punt 23,204-205 
34 De herdenking staat onder het beschermvrouwschap van koningin Juliana, waarnaast een twintig

koppig comité van aanbeveling is samengesteld uit de minister van Cultuur, Recreatie en Maat
schappelijk werk, de burgemeesters van Zwolle, Deventer en Kampen, kardinaal Alfrink en negen 
hoogleraren: GHZ, doss ier -1.855.2 Thomas a Kempisherdenking 1971, Thomas a Kempis-her
denking- 21 en 22 augustus 1971 

35 GHZ, dossier -1.855.2 Thomas a Kempisherdenking 1971, Welkomstrede bgm Zw [augustus 
1971] 

36 PO Ze 23 augustus 1971, Herdenking Thomas a Kempis: gebeurtenis vo l hoogtepunten 
37 PO Ze 21 augustus 1971, Thomas a Kempis heeft ons niets meer te zeggen 
38 Jaarue1'Slag GAZ 1971, 4. Buiten beschouwing blijft hier de herdenkingsbundcl 'Thomas a Kem

pis en de Moderne Devotie' die verschijnt als aflevering van het tijdschrift Archief- en Biblio
theekwezen in België, waaraan medewerking wordt ve rleend door de Zwolse gemeentearchivaris. 
Ook na afloop van dit herdenkingsjaar blijft er belangstel li ng bestaan voor het gedachtengoed van 
T homas a Kemp is. Vanaf 1984 vinden er zomeravondstonden op de Agnietenberg plaats, waaru it 
in 1988 de oecumenische Zwolse stichting Thomas a Kempis voortkomt die de actualiteit van de 
Moderne Devotie benadrukt. De stichting organiseert cursussen en bezinningsbijeenkomsten over 
religieuze en maatschappelijke thema's, zoals een najaarscursus over de Moderne Devotie en een 
conferentie onder de titel 'Spiritualiteit: Postmoderne devotie?'. H et verkrijgen van de pauselijke 
erkenning van het hier gelegen voormalige klooster in 1398 wordt 600 later, in 1998, herdacht met 
een internationale conferentie in Windesheim over de Moderne Devotie 

39 GHZ, dossier -1.855.2 Plechtigheden en herdenkingen, 1970-1975, B&W Zwaan directeur-gene
raal der PTT, 5 april1971. Op 2 juni 1972 verschijnt een postzegel ter herdenking van Thorbeckes 
lOGste sterfdag (zonder een verwijzing naar Zwolle) naar een ontwerp vanGerrit Noordzij 

40 GHZ, dossier -1.855.2 Plechtigheden en herdenkingen, 1970-1975, Advies t.a .v. herdenking 1 OOste 
sterfdag Thorbecke in 1972, A. Pfeifer aan B&W Zw, 3 juni 1971 

41 GHZ, dossier -1.855.2 Plechtigheden en herdenkingen, 1970-1975, wethouder L. Witvliet aan 
W.H. Nagel, 27 augustus 1971; Nota E.M. Cremers aan B&W betr. Thorbecke-herdenking, 6 sep
tember 1971 

42 Gemeenteblad 1 (1971) nr.403, B&W aan raad, 5 oktober 1971 
43 Gemeenteblad 2 (1971) nr.l6, raadsvergadering 11 oktober 1971, punt 35, pag.401-406; GHZ, dos

sier -1.855 .2 Plechtigheden en herdenkingen, 1970-1975, wethouder L. Witvliet aan rectoren 
Zwolse scholen, 14 oktober 1971; Notitie E.M. Cremers aan B&W, 11 jan uari 1972 

44 GHZ, dossier - 1.855 .2 Plechtigheden en herdenkingen, 1970-1975, Notulen vergadering Thor
becke-herdenking 11 februari 1972. Een van de beoogde publicaties betreft een demografische en 
sociale schets van Zwolle in de periode 1811 -1840. Het onderzoek hiervoor wordt verricht door 
leerli ngen van de Zwolse Thorbecke scholengemeenschap die op deze wijze kennis maken met het 
archief en met authentiek bronnenmateriaal: PO Ze 1 maart 1972, Onderzoek van Zwolle in tijd 
van Thorbecke 

45 GHZ, dossier -1.855 .2 Plechtigheden en herdenkingen, 1970- 1975, Nota Kabinetszaken en chef 
afdeling financiën aan B&W, 5 mei 1972; ze 5 juni 1972, Thorbecke in Zwolle herdacht; ze 1 juni 
1972, Thorbecke expositie in Zwols gemeente-archief; 3 juni 1972, Tentoonstelling in stadsarchief 
geopend- Thorbecke moest studeren;] aarverslag GAZ 1972,4-5 

46 ze 22 september 1973, Herdenking Rhijnvis Feith 
47 PO Ze 7 februari 1953, Rhijnvis Feith: eredienst der aandoeningen. Een artikel van dezelfde strek-

king verscheen enkele jaren later: 29 december 1956, Hier leefde eens d'ed'le Feith 
48 ze 12 januari 1974, Zwolle herdenkt Rhijnvis Feith 
49 ze 6 februari 1974, Herdenking 
50 GHZ, dossier -1.855.2 Plechtigheden en herdenkingen, 1970-1975, Stencil Gemeentelijke Archief

dienst Zwolle 'Het bezoek aan de Mr. Rhijnvis Feith-tentoonstelling';jaarvers/ag GAZ 1974; ze 
7 februari 1974, Tentoonstelling van leven en werken Rhijnvis Feith. In de aan loop naar de 200ste 
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verjaardag van de Bataafse Revolutie wordt eind december 1994 de sti chting In Feithc opgericht 
die zich onder meer ten d oel stelt de periode waarin Rhijnvis Feith leefde meer voor het voetli cht 
te halen door middel van publicaties, exposities, li teraire avonden, muziekuitvoeringen en theater
voorstellingen. Stichtingsvoorzitter F.D. Zeiler, hi storicus, verwacht 'ge noeg belangstel ling voor 
deze twee eeuwen oude cultuur' . Die belangste lling lijkt echter enigszins tekort te schieten: van de 
sti chting wordt we inig m eer verno men. ze 29 december 1994, Terug naar de tijd van I'eith; 31 ja
nuari 1995, Rhijnvis Feith spreekt 'ware patriotten' aan 

51 GHZ, dossier -1.855.2 Plechtigheden en herdenkingen, 1970-1975, verslag vergader ing Potgiete r
commiss ie 19 november en 20 december 1974; B&W Zw [aan scholen Zw ], januari 1975 

52 ze 4 februari 1975, Honderdste ste rfdag Potgieter herdacht; J. Drijber, Toespraa.k ter gelegenheid 
van de honderdste sterfdag van de in Zwolle geboren dichter, schrijve1· en critictts E.j. Potgieter 
([Zwolle] 1975) 

53 ze 3 februari 1975, Potgieters leven uitgcbccld;jaarvers/ag GAZ 1975, 7-8 
54 ze 18 september 1981, Schuttevaer: meer dan een straatnaambord; Jan Schuttevaer bleef onbe

kend voor zijn mees te stadsgenoten: 19 september 1981, Zwolle heeft nog iets goed te maken ... 
55 Enkele jaren later, in 1986, benadert de gemeentelijke comm iss ie beeldende kunst Zwolle de schip

persvereniging Schuttevaer o m te komen tot een mo nument voor de binnenscheepvaa rt. Deze po
ging blijft zonder restdaar. Dat ge ld t in eerste instantie ook voor het genomen initiati ef om de 
VVD te benaderen voor een gedenkteken van T horbecke: GHZ, dossier -1.855.2 H erdcnking Joan 
Dcrk van der C apellen tot den Pol, 1981 -1987, Commissie beeldende kunst Zwoll e aan B&W, 15 
aprill986 

56 ze 2 februari 1974, Rhijnvis Feith: 'Sentimenteel' dichter op Bosch wijk; 3 januari 1981, Joan Derk 
van der Capell en tot den Po l, w ie is dat nou weer ? 

57 GHZ, doss ier -1.855.2 HerdenkingJoan Dcrk van der Capellen tot den Pol, 1981-1987, V.I. ten 
H oldcr, ko nsulent Beeldende Kunst, Librije aan wethouder H. Okkels, 13 mei 198 1; F.C. Berken
velder, GAZ aan wethouder L. Lapoutre, 14 januari 1982; Notitie B. Borst, Welz ijnszaken aan 
Lapoutre, 21 januari 1982; LapOlltre aan B&W, 29 januari 1982 

58 Joan Derk Bulletin [uitgave van de C ulturele Raad Overijssel] nr.l (september 1983) I; nr.2 (de-
cember 1983) 1 

59 Joan D erk B1ûletin nr.! (september 1983) 
60 ze 24 september 1983, Zwols kwarti ertj e: Van der Capellen 
61 Bij de behandel ing op 5 oktober van een subsidieaanvraag in de Provinciale Staten blijken diverse 

Statenleden weinig affiniteit te hebben met de te herdenken persoon. Een RPF-Staten lid heeft geen 
hoge dunk van Van der Capellen- 'Vijf jaar ges tudeerd en voor geen enkel examen ges laagd'- en 
w il het geld li ever gebruiken voor werkge legenheid. SGP-woordvoerder H.J. Wo lteri nk vindt het 
'pure mensverheerlijking' van iemand die bovendien fel anti -Oranj e was. C PN-Statenlid J. Sche
per zegt ronduit: 'D e burger interessecrtJoan D erk helemaal niet.' PPR-Statcnlid J. H op mans zegt 
van deze heethoofdige, weliswaar ijdele, man te houden maa r is tegen het subsidievoorsteL Hij 
vraagt zich af of het wel verantwoo rd is ge ld beschikbaar te stell en voor 'een man die, omdat geen 
hond er ooit van heeft gehoord, door enkele hobby isten naar grote hoogte wordt geschreven?' 
Ondanks de kritische noten is een meerderheid van de Staten voorstander van de subsidietoeken
ning voor deze 'e rfl ater van de democratische beschav ing' . PvdA, CDA en D '66 w isten de subsi
die veilig te stcllen:]oan Derk Bu.Lletin nr.2 (december 1983) 3-4 

62 ze 10- 11 oktober 1983. De commotie ro nd de moeizame subsidieverl ening trekt lande lijke aan
dacht. Jan Blokker benadrukt in de Volkskrant dat het Van der Capellen-comité in het herden
kingsjaa r 1984 moet opboksen tegen de 400 jaa r ge leden overl eden Wi ll em de Zw ijger. Terwijl de 
kansen in d ie p ikante competitie tussen een patriot en Oranje ongelijk liggen, gaat Blokkers sym
pathie uit naa r 'de Overijsselse herdenkingsmachinerie': Jan Blo kker, de Volkskl-ant 8 oktober 
1983- geciteerd in ]oan Derk Bulletin nr.2 (december 1983) 7. Tijdens het herdenkingsjaar zelf 
merkt Blokker over de Overijsselse herdenkingen van Van der Capellen in het herden kingsjaa r van 
Wi llem de Zwijger op: 'Niet dat ik de indruk heb dat die plechtigheden een spo ntaan, laat staan een 
vo lkskarakter hebben, maar ze illustreren toch kernachtig de dubbele boekhouding waarin wc nog 
altijd ons mooie verleden proberen te verrekenen.' : Jan Blokker, de Volkskrant 7 juli 1984- geci
teerd in]oan Derk Bulletin nr.4 (september 1984) 

63 In dit gezelschap notabelen o nder erevoorzitterschap van premier R.F.M. Lubbers, bevinden zich 
onder meer de Overijsselse commissaris van de Koningin en de voorzitters van de Eerste en Twee
de Kamer:]oan Derk Bulletin nr.2 (december 1983) 
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64 Gemeenteblad 1 (1984) nr.1 33, B&W aan raad, 10 ap ril1 984. De wens van B&W een nieuw kunst
werk voor Van der Capellen op te richten dateert al van 1982: GHZ, doss ier - 1.855 .2 Herdenking 
Joan Derk van der Capellen tot den Pol, 1981-1987, wethouder H. Eskens aan B&W, 2 december 
1982; Eskens aan V. ten Holder, 16 december 1982 

65 Gemeenteblad 2 (1984) nr.16, raadsvergadering 2 mei 1984, nr.133. Zie ook: ZC28 augustus 1992, 
Historisch besef herleeft; ook verschenen in: Madeleine Rood, Op de sokkel. Twintig beelden in 
Zwolle (Zwolle 1995) 19 

66 G. Loops tra, Openingstoespraak voor de officiële herdenking van het tweehonderdste ste1fjaar 
van ]oan Derk van der Capellen tot den Pol ((Zwolle]1984) 

67 E.A. van Dijk e.a. (red.), De wekker van de Nederlandse natie:joan Derk van der Capellen 1741-
1781 (Zwolle 1984) 5. De tentoonstelling 'De wekker van de Nederlandse natie, Joan Derk van der 
Capellen 1741 -1784' werd - met f. 10.000,- subsidie van de gemeente Zwolle- gehouden van 9 sep 
tember tot 31 december 1984 en was de belangrijkste PO M-tentoonstelling dat jaar: POMflet, 
maart 1987 nr.24 Jaarverslag POM 1984-1985 

68 ZC 3 september 1984, PSP/CPN niet naar herdenking Joan Derk;]oan Derk Bu.lletin nr. 5 (janua
ri 1985) 21; Diezelfde fractie ziet overigens later die maand haar wens gerealiseerd van een congres, 
dat in de vorm van een symposium plaatsvindt aan de Technische Hogeschool Twente: ZC 22 sep
tember 1984, Symposium sterfdag Van der Capellen: 'Nederland zal strijd aangaan tegen bureau
cratie' 

69 ZC 8 mei 1985, Beeld van Joan Derk op Bethlehemskerkplein 
70 Over de plaats ing van het beeld verschillen de meningen. De ZHV laat het college in maart 1986 

weten het opstellen van gedenktekens voor beroemde Zwollenaren toe te juichen, maar is teleur
gesteld over de 'ongunstige en historisch niet geheel verantwoorde locatie ( .. ] weggewerkt naast 
een parkeermeter, omringd door auto's en daardoor onvoldoende zichtbaa r'. ZH V en VVSZ stel
len een verplaatsing voor naar de Goudsteeg tegenover het huis van Van der Capellen. B&W zor
gen slechts voor verplaats ing van de parkeermeter en een bescherming van het beeld met enkele 
paaltjes . De noodzaak daartoe was tijdens de kerstdagen van 1986 gebleken toen het beeld door 
een auto was aangereden: GHZ, dossier -1.855.2 Herdenking Joan Derk van der Capellen tot den 
Pol, 1981-1987, ZHV aan B&W Zwolle, 13 maart 1986; Vereniging 'Vrienden van de stadskern ' 
Zwolle aan B&W, 19 mei 1987; Commissie beeldende kunst aan B&W, 30 juni 1987 

71 ZC 9 januari 1990, Naam past in goede traditie. Overigens trekt de 250ste geboortedag van Van der 
Capellen op 2 november 1991 geruisloos voorbij 

72 ZC 31 augustus 1991, Zwolle krijgt beeld Thorbecke. Volgens D . van der Steenhoven bestonden er 
al ten tijde van Thorbeckes honderdste sterfdag in 1972 plannen voor een standbeeld van de staats
man. 'Maar de tijd bleek, zo vlak na de intellectuele revolutie in 1968, niet bepaald rijp voor het 
eren van een staatsman ui t zo'n grijs verleden. "Regenten" waren uit de tijd, sterker nog: bij som
migen ronduit verdacht. H et plan verdween stiekem door de achterdeur.': ZC 9 november 1991, 
Thorbecke-beeld bronzen bekroning van een nieuw 's tadsbewustzijn' 

73 ZC 9 november 1991, Thorbecke-beeld bronzen bekroning van een nieuw 'stadsbewustzijn' . Dat 
er in sprake is van affiniteit van de VVD met Thorbecke blijkt uit het verzoek van de Zwolse raads
fractie om het beeld van Thorbecke passend te verlichten na zonsondergang: ZC 22 januari 1993, 
VVD w il Thorbecke in het licht 

74 ZC 5 november 1992, Zwols beeld toont veelzijdiger Thorbecke 
75 Extra editie ZC 5 november 1991 (moet zijn: 1992] t.g.v. onthulling standbeeld Thorbecke, Thor

becke terug in geboortestad; Symposium vooral voer voor echte staatsrechtkluivers 
76 j aarverslag GAZ 1992: Deze tentoonstelling was later ook te bezichtigen in Stadhuis en Ijsselcol

lege 
77 Annette Deelman e.a., De verbeelding van Thorbecke in Zwolle (Zwolle 1992) 3 
78 ZC 22 november 1994, 'Tijd van overleggen is voorbij'; 7 november 1996, 'Schaf de eerste kamer 

maar af'. H et symposium in 1998 werd vergezeld door de uitgave: Jan Drentje, Het vrijste volk ter 
wereld: Thorbecke, Nederland en Eu.ropa (Zwolle 1998) 

79 Omzien in verwondering. Eindverslag van de stichting Zwolle 750 ([Zwolle] 1981) [ongepagi
neerd];]aarverslag GAZ 1977, 5, 8. Overigens werd reeds in het Monumentenjaar 1975 de aan
dacht gevestigd op het 750-jarig jubileum toen een raadslid de suggestie deed dit te vieren 'door in 
de komende vijf jaa r een groot aantal monumenten te restaureren': Gemeenteblad 2 (1975) nr.3 , 
notulen raadsvergadering 13 januari 1975,49-59 

80 GAZ, VA 090, inv.nr. 1, Beknopt verslag installatievergadering Stichting Zwol le 750, 16 november 
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1977. In zijn nieuwjaarstoespraak in 1980 verwoordt de burgemeester opnieuw deze doelste lling 
van het stadsjubi leum: 'De naam van Zwolle wordt naar buiten gebracht tot ver over de lands
grenzen, krijgt bekendheid en zelfs wat glans, die hij eerder niet had.': Gemeenteblad 2 (1980) nr.1, 
raadsvergadering 14 januari 1980, 7 

81 GAZ, VA 090, inv.nr.1, Adviezenreeks nr.1 Ideeëngroep [behandeld in vergadering Algemeen Be
stuur, 16 november 1977] 14: Centrale thema's; VA 090, inv.nr. 3, A . Pfeife r aan leden voorlopige 
Ideeëngroep Zwolle 750, 24 juni 1977; Besluiten/afsprakenlijst nr.2, vergadering Ideeëngroep 
Zwolle 750, 18 augustus 1977 

82 GAZ, VA 090, inv. nr.l , Beknopt vers lag insta llati evergadering Stichting Zwolle 750, 16 november 
1977 

83 Omzien in verwondering 
84 Deventer Dagblad 23 februari 1980, Jarig Zwolle blaast de Hanze n ieuw leven in 
85 GAZ, VA 090, inv. nr.1 , Notitie "Hanze- idee uitgewerkt", 6 januari 1978; inv.nr. 3., Besluiten/af

spraken lij st nr.6: Vergadering Ideeëngroep Zwolle 750, 17 januari 1978. De internationale Hanze
stedenbijeenkomst heeft inderdaad een vervolg gekregen in steeds wisselende steden. Een andere 
activiteit die leidt tot iets blijvends is de boomplantactie voor een nieuw Zwols park, het Spool
derbos. De suggestie om in het kader van de festiv iteiten de kerktoren van de Grote Kerk te her
bouwen blij ft slechts een ludiek plan. 

86 Zwolle 750; een jarige stad, een jaar lang feest; progmmma (Zwolle 1979) 1, 3 
87 Omzien in verwondering; De Pepe1·bus, 7 maart 1979, Er komt lijn in het programma voor 1980; 

ZC 8 mei 1980, Belangstelling Zwollenaren voor minderheden te leurstellend 
88 ZC 29 december 1979, Zwolle maakt zich op voor 750 jaar stadsbestaan 
89 Dat lijkt overigens niemand te storen want 'Zó nauw hoef je het met de historie nu ook weer niet 

te nemen': Adriaan Buter, Zwolle (750 jaar) mikt op terugkeer van de Hanze, nu als toeristisch ver
bond, de Mars. Overijssels maandblad, juni 1980, in: GAZ, Z3-Z4, Zwolle 750 in "Perspectief" 

90 Zwolle 750; een jarige stad, 7; Jaarverslag GAZ 1979, 6-9;jaarverslag GAZ 1980, 3-5; ZC 8 de
cember 1979, Reeks nieuwe boeken over Zwolle in jubeljaar 1980; 20 augustus 1980, Onderwi js
map behandelt geschiedenis van Zwolle; 14 april 1981, 'Ach lieve tijd' straks ook in Leiden en D en 
Bosch 

91 Als catalogus van deze tentoonstelling, d ie tussen 1 april en 31 december ruim 3000 bezoekers 
trekt, verschijnt: H .J.H. Knoester, C .J. de Kruijter, Catalogus van de tentoonstelling 750 jaar 
Zwolle in archiefstukken, 1230-1980 (Zwolle 1980) 

92 Zwolle 750; een jarige stad, 31; Meppeler Courant 16 juni 1980, Zes tigduizend kijkers in Zwolle: 
Landbouw in beweging. Enigszins ve rgelijkbaar van aard is de op 3 september plaatsv indende ma
nifestatie 'Zwolle Aangespoord' met een spoorwegtentoonstelling in provinciehuis en een spoor
show op NS-emplacement 

93 Zwolle 750; een jarige stad, 51. De eveneens uitgenodigde en aanwezige steden O ldenzaal en So
lingen waren zich niet eens bewust gewees t van hun Hanzeverleden: Tubantia 14 december 1979, 
Oldenzaal was eens hanzestad 

94 Deventer Dagblad 23 februari 1980, Jarig Zwolle blaast de Hanze nieuw leven in. De gedachten
wisseling bij deze gelegen heid leidt tot een opleving van de Hanze-ontmoeting. Na een volgende 
bijeenkomst in Lübeck wordt de dagvaart si ndsdien elk jaar opnieuw georganiseerd in elkaar af
wisselende steden in binnen- en buitenland; Folder Internationale hanze-beurs Zwolle 23 tlm 27 
augttStiJS 1980 Ijsselhal ([Zwolle 1980]) 

95 J.W. Schul te No rdholt, Zwolle 'n terug-kiekertien. Rede, uitgesproken do01· prof dr.]. W. Schulte 
Nordholt tijdens de officiële herdenking van het 750-jarig bestaan van de stad Zwolle, op 30 augus
tus 1980 ([Zwolle 1980]). D at geldt evenzeer voor de kerkelijke viering van 750 jaar Zwolle op zon
dag 31 augustus. H oe waardevol de woorden van kardinaal Willebrands over herdenkingen, en die 
van ds. A. van Es over verwachtingen ook zijn, de vraag naar het waaro m van deze lokale herden
king wordt niet afdoende beantwoord : ZC 1 september 1980, Kardinaal Willebrands: 'Groeien 
naar één gemeenschap, naar de ware Oecumene' 

96 ZC 23 juni 1980, 'Sassen poort' in brand gestoken; 28 juni 1980, 'Van ve rspilling is geen sprake' 
97 Gemeenteblad 2 (1980) nr.14, raadsvergadering 23 juni 1980, 4-6, p unt 9; ZC 25 juni 1980, 'Zwol-

le 750-feest niet voor Hoge Pieten' 
98 ZC 26 september 1980, Zwolse bom nog mysterie 
99 De Peperbus, Zwolle 750-Siotfeest, in: GAZ, Z3-Z4, Zwolle 750 in "Perspectief" 
100 ZC 19 december 1980, ' Ik moet de stad nog zien die het ons nadoet' 
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101 Omzien in verwondering 
102 O nduidelijk is waarom de viering in 1987 plaatsvindt en niet in 1986. In oktober 1386 werd im

mers de kerk van Windesheim gewij d, onderdeel van een kloos ter dat leefd e naar de regel van Au
gustinus, PB N ieuwsbrief extra (Wijkvereniging Plaatselijk Belang): Windesheim 600 programma, 
juli 1987 aanwezig in: GH Z, doss ier -1.855 .2 Viering 600 jarig bestaan van Windesheim 

103 GHZ, doss ier -1.855 .2 Viering 600 jarig bestaan van Wind esheim, Evenementen kommissie Win
desheim aan bestuur vereniging Plaatsel ijk Belang, 29 augustus 1984; Besluitenlij st overleg ge
meente Zwolle en driemanschap wijkvereniging Plaatselijk Belang, 4 april1985 (opgesteld 14 mei 
1985) 

104 GHZ, doss ier -1.855.2 Windesheim 600, Stichting. Vergaderstukken werkcomité, bestuur 1985-
1986, oprichtingsacte Stichting Windesheim 600, 1 apri l1986 

105 Gemeenteblad 1 (1986) nr.316, voorstel B&W aan raad, 21 oktober 1986; Gemeenteblad 2 (1986) 
nr.20, raadsvergadering 10 november 1986, nr.21/316 

106 G H Z, dossier -1.855.2 Viering 600 jarig bestaan van Windesheim, PB Nieuwsbrief extra, juli 1987 
107 F.C. Berkenvelder, H. Bloemhoff, R.Th.M. van Dijk, J.J. Dijksera en A.M. van der Woude, Win

desheim. Stt~dies ove1· een Sallands dorp bij de ljssel (Kampen 1987) en A. Eikelboom, Windes
heim, po>·tret van een dorp (Kampen 1987) 

108 POMflet nr.27, juni 1988: ]aarverslag POM 1987; Zwols H istorisch Tijdschrift 4 (1987) nr.1, 22-23 
109 J.C.H. Blom, Het leed, de vastberadenheid en de mooie vrede. Het nationaal monument op de 

Dam, in: N.C.F. van Sas (red .), Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinnerin
gen (Amsterdam, Antwerpen 1995) 137-150, aldaar 137 

11 0 De confrontatie met strafbare en andersz ins laakbare fe iten uit de bezettingstijd tijdens de bijzon
dere rechtspleging en zuivering in de eerste jaren na de bevrijding blijven hier buiten beschouwing. 
Zie voor een enigszins vergelij kbare lokale stud ie: Martin Hen klaar, Jan Pieter Koster, Stilstaan bij 
de oorlog. De gemeente Amsterdam en de Tweede Wereldoorlog 1945-1995 (Bussum 1995) 

111 Hier wordt voorbij gegaan aan de artikelen die nagenoeg onmiddellijk na het vertrek van de Duit
se bezetter ter ge legenheid van de bevrijding in diverse (voorheen illegale) dagbladen en overige 
periodieken verschenen . Terugb likken op de bezetting en het stilstaan bij de slachtoffers uit met 
name de illegaliteit vloeien daarin over in lofuitingen aan de bevrijders, beschouwingen over de ac
tuele situatie en toekomstverwachtingen. 

112 Zo wordt door een deputatie van het Zwolse politiekorps een krans op het graf van co llega en ver
zetsman H.G.W. Bannink gelegd een jaar na diens fusi llering in Wierden. POZC 29 maart 1946, 
Inspecteur Bannink herdacht. De verdere gang van zaken rond de totstandkoming van en herden
kingsplechtigheden bij monumenten buiten Zwolle op plaatsen waar een of meer Zwollenaren z ijn 
gefusilleerd, blijft in deze studie buiten beschouwing 

113 Officieel programma van de feestelijkheden op 29, 30 en 31 Aug. en 5 September 1945 ([Zwolle 
1945]) 9, 23-31; POZC 22 augustus 1945, Zwolle viert feest als noo it tevo ren; POZC 1 september 
1945, Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Overigens wordt in het artikel van 22 augustus ook 
melding gemaakt van een plan voor een monument nabij het station dat ten tijde van koninginne
dag inde vorm van een margriet het Nederlandse verzet moet symboliseren. Onbekend is of dit 
(vermoedelijk als tijdelijk bedoelde) monument daadwerkelijk gerealiseerd is 

114 H et Pamol- Editie voor Zwolle en Omstreken 24 september 1945, Eerste gedenkteken in Zwolle 
onthuld. De redactie is zich - blijkens de keuze van dekop-reeds bewust van een verder toename 
aan gedenktekens. In 1989 wordt de natuurstenen driestedenbank verplaatst van de Potgietersin
gel- waar hij begon te verpieteren door het toenemend aantal geparkeerde auto's- naar het plant
soen achter een appartementengebouw bij de Kerkstraat: ZC 5 mei 1989, Nieuw plekje voor 'drie
stedenbank' en 'd rie paarden' 

115 Handelingen 29 october 1945, punt 29 
116 Bijlagen (1945-46), Rapport B&W aan Raad, 30 november 1945; H andelingen, 10 december 1945, 

punt 72. Een jaar na Beerninks dood werd het straatnaambordje aangebracht 
11 7 H et Parool- Editie voor Zwolle en Omstreken, 2 januari 1946; POZC 9 december 1946, Gedenk

plaat onthuld; Adviescommiss ie verzamelt gegevens over Elisabeth Wiersma, Windesheim Maga
zine 2 (1988) nr.3, 18 

118 POZC 19 januari 1948, Monument voor gevallen P.T.T.-ambtenaren onthuld 
119 POZC 27 maart 1948, Gedenksteen in politiebureau onthuld 
120 De eerste vermelding van deze plaat heeft betrekking op 4 mei 1949 toen het spoorwegpersoneel hier, 

na twee minuten stilte, een krans legde. POZC 5 mei 1949, Duizenden herdachten de gevallenen 



334 Noten bij hoofdstuk 5 

121 POZC 13 apri l1 946, 'Moge hun offer niet tevergeefs zijn geweest' 
122 GHZ, dossier -1.853. 1 Zorg voor oorlogsmonumenten, 1945-198 1, Vereniging van Ex-po li t ieke 

gevangenen, afd.Zwaan B&W Zw, 17 december 1945 . Het was de bedoeling het monument in het 
Ter Pelwijkpark eind december 1945 in gebruik te nemen; bestudeerde kranten uit de eerste twaalf 
maanden na de bevrijding hebben geen uitslui tsel gegeven 

123 PO ZC 5 mei 1946, Oorlogsgedenkteekens en aesthetiek; De Zwolse bgm sprak in januari 1947 van 
een "vrij primitief" opgezet noodmonument waarvan niet vee l te maken was . Handelingen, 6 ja
nuari 1947, punt 31 d. 

124 PO ZC 15 april1946, Herdenking Zwolsche strijders 
125 Programma ter gelegenheid van de herdenking der bevrijding van ons vaderland op Zaterdag 4 

mei 1946 (Zwolle 1946); POZC 30 april1946, Bevrijd ingsvoetbal; 3 mei 1946, Feestprogramma 
voor 4 mei; ibidem, advertentie Bevrijdings-Bal 

126 POZC 6 mei 1946, Zwolle viert de bevrijding van het Vaderland 
127 POZC 15 april1947, H erdenkingsplechtigheid in de Zuiderkerk 
128 Handelingen, 28 april1947, punt 206, 98 
129 POZC 5 mei 1947, Zwolle rouwde 
130 POZC 5 mei 1947, Fees telijkheden zijn begonnen; 6 mei 1947, In alle w ij ken vierde men het be

vrijd ingsfeest 
131 POZC 5 mei 1948, D e 2 minuten; ibidem, Stille omgang 
132 GAZ, AAZK2, inv.nr. 1380: bgm Zwk aan minister OK&W, 7 november 1947. Kort na de bevrij 

ding bestonden er ook plannen om in deze gemeente te komen tot een mo nument ter herinnering 
aan de voedse lzoekers die tijdens de hongerwinter vanuit het Westen naar de ooste lijke provincies 
trokken . Dit initiatief verdween echter nadat het Nationaal Instituut, dat toezag op de bouw van 
oorlogsmonumenten, had aangegeven dat ' monumenten ter herdenking van hen, die het hoogste 
offer brachten in den strijd tegen den vijand' prioriteit hadden: GAZ, AAZK2, inv.n r. 1380: bgm 
Zwk aan Nationaal Instituut, 9 augustus 1945; Nationaal Instituut aan bgm Zwk, 15 augustus 
1945. Zie i. v. m. het Nationaal Instituut: J. Verheul, Nederlandse cultuur en particulier initiatief 
Oorsprong en ontwikkeling van het Prins Bernhard Fonds en het Nationaal Instituut, 1940- 1990 
(Utrecht 1990) 65-67 

133 GAZ, AAZK2, in v. nr. 1380: minister OK&W aan gemeentebestuur Zwk, 25 juni 1948. Reden 
voo r de trage gang van zaken is het initiatief van de regering om een prij sv raag uit te schrijven voor 
een uniform monument, waar uiteindelijk geen tot tevredenheid stemmend o ntwerp uit voort
komt. Dit leidt tot enige irritatie als het plaatselijk monumentencomité vervolgens vcrzocht wordt 
medewerking te verlenen aan het bij eenbrengen van ge lden voor Nationale Oorlogsmonumenten. 
De burgemees ter van Zwolierkerspel maakt daa rop duidelijk aan de Nationale Monumenten
commiss ie voor Oorlogsgedenktekens 'dat de bevolking nu eenmaal meer waarde hecht aan een 
eenvoudig gedenkteken op de plaats, waar burgers uit hun eigen midden z ijn geva llen, dan aan een 
Nationaal Monument hier of daar.' D e ve rbo ndenheid met de rest van de natie is duideli jk aan 
grenzen gebonden: GAZ, AAZK2, inv.nr. 1380: bgm Zwk aan directeur Nationale Monumenten
commissie voor Oorlogsgedenktekens, 7 november 1947. Vgl. Van Vree, In de schaduw van 
Auschwitz, 27-33 

134 POZC 8 augustus 1949, GedenksteenJoodse gevallenen onthuld: indrukwekkende plechtigheid in 
Zwolse synagoge. De volledige tekst op de gedenksteen luidt: 'op sabbath der vertroos ting, thans 
vij ftig jaar geleden, I werd dit gebouw aan God gewijd; gedenken wij het heden. I op deze plek, 
eens kern van zeven honderd zielen, I herinneren we ons met smart, die om hun jood-zijn vielen. 
I waar vinden zij thans troost, wie 't leven werd gelaten? I in het wonder: israel een staat onder de 
staten I 6 augustus 1949 11 menachem 5709' 

135 POZC 5 mei 1950, D e stille omgang 
136 GHZ, doss ier -1.853 .1 Zorg voor oorlogsmo numenten, 1945-1981, bgm Zw aan Co mité voor de 

oprichting van een gedenkteeken voor de gevallenen 1940-1945, 11 juli 1945; F. van Westen aan ge
meentebestuur Zw, 3 augustus 1945 

137 H et Bethlehemskerkplein gold als alternatieve locatie. Zie i.v.m. Titus Lees er: Victor I. ten B o lder, 
Hans Redeker: Titus Leeser, beeldhouwer (Zwolle z.j.), 59; Rood, Op de sokkel, 11 

138 PO ZC 5 mei 1946, Oorlogsgedenkteekens en aes thetiek; GHZ, doss ier - 1.853. 1 Zorg voor oor
logsmonumenten, 1945-1981, Notitie J. H aan, secretari s Zwols monumentcomité, 4 juni 1946. In 
1991 bleek dat Taeke de Jong, die t ijdens de oorlog in Lemclerveld ve rbleef, model had gestaan 
voor het bee ld op het Zwolse oorlogsmonument: ZC 4 mei 1991, D e 'verloren zoon' heet nu C liff 
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139 GHZ, doss ier -1.853.1 Zorg voor oorlogsmonumenten, 1945-1981 , Notit ie P.J. Bennekers, direc
teur VVV Zw, 14 maart 1951 

140 POZC 10 maart 1950, Titus Leeserlegt laatste hand aan het Zwolsche monument; 5 mei 1946, 
Oorlogsgedenkteekens en aes thetiek; GHZ, doss ier - 1.853. 1 Zorg voor oorlogsmo numenten, 
1945-1981, Notitie J. Haan, 4 juni 1946 

141 PO ZC 17 oktober 1946, Monument Gevallenen '40-'45; 12 november 1946, Collecte voor het mo
nument. Ook elders in Nederland verliep de financiering van oorlogsmonumenten moeizaam. 
Vgl. Blom, Het leed, 142-143 

142 GHZ, dossier -1.853.1 Zorg voor oo rlogsmonumenten, 1945-1981, Comité Stichting Monument 
Geva llenen 1940-45 Zwolle aan gemeenteraad Zwolle, 3 januari 1947; Bijlagen (1947) Voorstel 
B&W, 4 februari 1947, 37; H andelingen, 24 februari 1947, punt 93,47-48 

143 GHZ, dossier -1.853.1 Zorg voor oorlogsmonumenten, 1945-1981, bgm Zwaan minjster O K&W, 
12 november 1947; minister OK&W aan gemeentebes tuur Zw, 24 december 1947. Vanaf 15 okto
ber 1945 mochten oorlogsmonumenten alleen nog worden opgericht met toestemming van de mi
nister van Onderwi js, Kunsten en Wetenschappen, die daarbij een Provinciale en de Centrale 
Commissje voorOorlogs- en Vredesgedenktekens moes t horen. Deze regeling kwam, vooraluit 
zorg over de kwaliteit van de monumenten, tot stand op aandrang van de Nederlandsche Kring 
van Beeldhouwers, het Nationaal Instituut, de Grote Adviescomm issie der Ill egaliteit en de Ne
derlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars: Blom, Het leed, 138 

144 GHZ, doss ier -1.853 .1 Zorg voor oorlogs monumenten, 1945-1981, Notitie P.J. Bennekers, 14 
maart 1951 

145 Stichting Collectie Zwolle 1940-1945, toespraak F. van Westen t.g.v. onthulling standbeeld Ter 
Pelkwijkpark [z.j.]. Victor van Vries land had t ijdens de oorlog een onderd uikadres in Zwolle waar 
Leeser hem had leren kennen: Cornelissen e.a., Beelden in Zwolle, 37 

146 POZC 5 mei 1950, Monument voor gevallenen te Zwolle onthuld 
147 POZC 14 apri l1954, Zwolle vandaag negen jaar bevrijd 
148 POZC 13 april1955, Bevrijdings klanken; 14 ap ril1955, Proclamatie; 15 ap ril1 955, Bevrijdings

vuur ontstoken 
149 Julika Verma len, De vierd e en de vijfde mei: H erinnering aan en herdenking van de Tweede We

reldoorlog. Een overzicht van de betekenis van en de vormgeving aan 4 en 5 mei, Oorlogsdocu
mentatie '40-'45, 6 (1995) 87-122, aldaa r 105 

150 GHZ, dossie r -1.853.1 Zorg voor oorlogsmonumenten, 1945-1981, Notitie directeur Openbare 
Werken, 12 augustus 1960; B&W Zw aan Commissje voor oorlogs- of vredesgedenktekens in de 
provincie O verijssel, 21 juli 1960; Commiss ie voor oorlogs- of vredesgedenktekens in de provin
cie O verijssel aan B&W Zw, 14 januari 1961; directeur Openbare Werken aan B&W Zw, 19 juli 
1963; POZC 21 december 1963, N ieuwe monument aan Meppelerstraatweg; Wim Ramaker en 
Ben van Bohemen, Sta een ogenblik stil. .. Monumentenboek 1940-1945 (Kampen 1980) 215 

151 Bijlagen (1964) 207, 3 april1 964 
152 H andelingen, 27 april1964, punt 167, 203 -207 
153 POZC 5 mei 1964, Initiatief van school en wijk- Bloemen op vliegergraf Rieteweg en monument 

Meppelerstraatweg. Overigens was een gedenkteken dat hier ooit door de Royal Air Force was ge
plaatst al enige tijd verdwenen 

154 GHZ, dossier -1.852.16 Tentoonstellingen, 1958-1969, B&W aan Raad, 10 november 1964; Stich
ting tentoonste lling V3 aan B&W Zw, 20 augustus 1965 

155 POZC 15 april1965, 'Van jeugd niet teveel begrip vcrwachten voor 1940-1 945'; ibidem, Dr W. 
Drees opende V3 in Zwolle; ibidem, Russ ische ambassadeur bij opening V-3. D e tentoonstelling 
was zo succesvol, dat de openingst ijden ve rruimd moes ten worden, Er werd en meer dan 36.000 
bezoekers geteld; ongeveer de helft bestond uit schoolkinderen , waarvan er 7500 uit Zwolle kwa
men: GHZ, dossier -1.852.16 Tentoonstell ingen, 1958-1969, Stichting tentoonstelling V3 aan 
B&W Zw, 20 augustus 1965; Verslag van de stichting [z.j .) 

156 Van Vree, In de schaduw van A uschwitz, 89-1 15; De Haan, Na de ondergang, met name 116-129; 
Regina Grüter, Een fa.ntast schrijft geschiedenis. D e affaires rond h iedrich Weinreb (Amsterdam 
1997) 272-276. Zie ook Rolf Wolfswinkel, Tr<ssen landvermaden vaderlandsliefde. D e collabm-a
tie in naoorlogs proza (Amsterdam 1994) 85-90 

157 POZC 6 mei 1965, Indrukmakende opvoering door Zwolse rederijkers. Zie i.v.m. De Bezetting: 
Bank, Oorlogsverleden, 17-24; Vos, Televisie en bezetting, 76-113; Van Vree, In de schadr<w van 
Auschwitz, 57-88 
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158 PO Ze 6 mei 1965, Ook (zwakke) optocht had niets van de bevrij dingssfeer; ibidem, Zwolle had 
weer een optocht; GHZ, dossier -1.855.2 Herdenkingen van de bevrijding, 1960- 1970, Officieel 
programma voor de feeste lijkheden [ .. ]op woensdag 5 mei 1965 [ .. ] 

159 POZe2 mei 1967, In de pen geklommen; 5 mei 1967, Herdenkingen bij monument. Kritiek op het 
schu iven met data was overigens al in 1958 door de PO Ze-redactie verwoord door de dodenher
denking op zaterdag 3 mei als ongelu kkig aan te merken. De krant had het gevoel 'dat onze doden 
er ditmaal, voor die onlogische beslissing der regering aan tekort gekomen zijn.' POZe 5 mei 
1958, 2, Vandaag 

160 Vermalen, De vierde en de vijfde mei, 106. Overigens is Vermolens bewering dat dodenherden
kingen die samenvielen met een sabbat tot 1967 verp laatst werden naar een andere datum in strijd 
met het feit dat de dodenherdenking in 1951, 1956 en 1962 op een zaterdag plaatsvond. Hierdoor 
kon de krans van de joodse gemeenschap in Zwolle in 1962 niet door (belijdende) joden zelf wor
den gelegd: PO Ze 5 mei 1962, Dodenherdenking bij verzetsmonument. Het feit dat de joodse 
rustdag niet in dezelfde mate werd ontzien als de christelijke zondag, doet vermoeden dat onvol
doende rekening werd gehouden met de gevoelens van de zwaar getroffen joodse bevolkings
groep. 

161 PO Ze 27 augustus 1968, Massaal protest Zwolse scholieren. Bij het Zwolse protest tegen het Rus
sische optreden in Hongarije in 1956 speelde het plaatselijke oorlogsmonument geen rol: PO Ze 7 
november 1956, Protestbijeenkomst in Odeon . Vgl. de rol van het Nationaal Monument op de 
Dam in Amsterdam in 1956: Henklaar en Koster, Stilstaan bij de oorlog, 32; D.A. Hellema, Ne
gentienzesenvijftig: de Nederlandse houding ten aanzien van de Hongaarse revolutie en de Suez
crisis (Amsterdam 1990) 241-248 

162 PO Ze 14 apri l1970, Mr]. Drijber tijdens reünie oud-verzetstrijders: 'Wij merken pas wat vrijheid 
is als we haar moeten missen'; ibidem, DsJ.J. Buskes in herdenkingsrede: 'Wij zijn niet vr ij, als niet 
allen vrij zijn' 

163 GHZ, dossier -1.855 .2 Plechtigheden en herdenkingen, 1970- 1975, Commiss ie Nationale Her
denking & Comité Nationale Herdenking Mil itaire Gevallenen, maart 1970 aan burgemeesters, 
De in de praktijk reeds aanwezige aandacht voor de internationale dimensie van een dergelijke be
zinning ontbreekt opvallend genoeg in deze officiële richtlijn 

164 POZe 6 mei 1970, Twee minuten heerste vo lstrekte st ilte ... Voor het eerst wordt dit jaar in de 
Zwo lse pers melding gemaakt van een plaatselijke dodenherdenking in de wijk Westenholte (een 
van de kernen van de voormalige plattelandsgemeente Zwolierkerspel die in 1967 in Zwolle was 
opgegaan) die blijkbaar reeds enkele jaren p laatsv indt: PO Ze 2 mei 1970, Op 4 mei herdenking in 
Zwolle en Westenhol te; idem, Moeder (79) omgekomen piloot in Westenh olte 

165 PO Ze 6 mei 1970, Wagen V-70 uit optocht geweerd 
166 PO Ze 2 mei 1970, Teveel onvrijheid om waarachtig vrijheid te vieren. Vgl. de actualisering van de 

Amsterdamse 4 mei activiteiten, inclusief het betrekken van Amnesty International, vanaf 1969: 
Henklaar en Koster, Stilstaan bij de oorlog, 43-45 

167 PO Ze 2 mei 1970, Teveel onvrijheid om waarachtig vrijheid te vieren; 4 mei 1970, Niet herdenken 
maar praten over toekomst; 6 mei 1970, Wagen V-70 uit optocht geweerd 

168 PO Ze 3 mei 1971, In Zwolle twee stille omgangen; 5 mei 1971, Tweemaal stille omgang. Zie voor 
de opkomst en motieven van de Derde Wereldbeweging die hier een rol speelt op de achtergrond: 
Hans Beerends, De DerdeWereldbeweging. Geschiedenis en toekomst (Utrecht 1993) 49-52, 126-
127, 208-209; P.A.M. Malcontent, Op kruistocht in de Derde Wereld. De reacties van de Neder
landse regering op ernstige en stelselmatige schendingen van fundamentele mensenrechten in ont
wikkelingslanden, 1973-1981 (Hi lversum 1998) 33-34, 38-48 

169 PO Ze 4 mei 1971, Niet achter alternatieve stille tocht; 5 mei 1971, Sti lle tocht; 6 mei, St ille om
gang; 7 mei 1971, Bevrijdingsweek bleef vee l binnen eigen kring 

170 GHZ, dossier -1.855 .2 Herdenkingen van de bevrijding 1975-1988, Notit ie wethouder Tamse aan 
bgm, 19 maart 1975 

171 GHZ, dossier -1.855.2 Plechtigheden en herdenkingen, 1970-1975, Reüniecommiss ie 14-4-75 aan 
'Bes te vrienden', februari 1975; ze 6 mei 1975, Zwolle vierde de bevrijding 

172 ze 6 mei 1977, Vlaggen 1 
173 ze 12 april 1980, Zwolle was knooppunt van vcrzet 
174 GHZ, dossier -1.855 .2 Dodenherdenkingen, 1976-1988, Comité Nationale Herdenking, maart 

1981 aan burgemeesters 
175 ze 29 april 1983, Dodenherdenking 
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176 ze 27 aprill983, Ingezonden 
177 GHZ, dossier - 1.855.2 Dodenherdenkingen, 1976-1988, CPN afd . Zwaan gemeenteraad e.a., 11 

apri l1 984; ze 10 april1984, Geen oproep raad voor deelname 'Sti lle Omgang'; 14 april1984, Stil
le omgang 

178 ze 10 april1984, Geen oproep raad voor deelname 'Sti lle Omgang' 
179 GHZ, dossier -1.855.2 Herdenking bevrijd ing 1945-1985 Diverse voorstellen & ontwerp-draai

boek, verslag bijeenkomst 1 november 1984 
180 GHZ, dossier -1.855.2 H erdenking bevrijding 1945- 1985 D iverse voorstellen & ontwerp-draai

boek, Nederlands-Israëlitische GemeenteZwaan bgm, 8 november 1984; Besluitenlijst vergade
ring 18 december 1985, punt 13 

181 ze 16 februari 1985, Bevrijdingsfeest 
182 Gemeenteblad 1, (1985) nr.93, B&W aan raad, 19 maart 1985; Gemeenteblad 2 (1985) nr.15, 9 april 

1985, punt 20, 5 
183 De belangstelling voor de jodenvervolging die tot uiting komt in het artikel van I. Vierstraete

Erdtsieck, De joodse Duitse vluchtelingen in Zwolle, 1933-1943, in: J. Hagedoorn, W.A. Huijs
mans, I. Wormgoor, A. van der Wurff (red.) Als een strootje in de maalstroom. Zwolle tijdens de 
tweede wereldoorlog (Zwolle 1985) 89-111 stoelt op onderzoek in het kader van haar MO-oplei
ding. Dit had recentelijk tevens geleid tot twee scripties van haar hand. Een bewerking daarvan 
verscheen in J. van Gelderen (red.), Fragmenten: j oods leven in Zwolle en omgeving (Kampen 
1985) 35-71 

184 GAZ, ZB 879, Herdenkingsrede van de heer L.J. de Ruiter, welke hij op 14 apri l1985 in de Gro
te of St. Michaëlskerk uitsprak, 5-9; ze 15 apri l1985, Oorsprong van het kwaad ligt in de harten 
van de mensen 

185 Abusievelij k is aanvankelijk vermeld "geallieerden militairen" maar deze spelfout wordt voor de 
onthulling hersteld. GHZ, dossier -1.855.2 Herdenking bevrijding 1945-1985 Activiteiten (Ge
meentelijke), F.G.J. Wiertz aan afd. Bouwkunde/Monumentenzorg, 15 maart 1985; ze 12 april 
1985, Inscriptie op monument met spellingsfout; 13 apri l1 985, Bevrijder Zwolle na 40 jaar terug 

186 GHZ, dossier -1.855.2 Herdenking bevrijding 1945-1985 Activiteiten (Gemeentelijke), toespraak 
D. Stibbe. Bij de verplaatste gedenksteen vermeldt een nieuwe steen: 'de steen buiten herplaatst en 
onthuld door z.e. de ambassadeur van israel in het herdenkingsjaar 18 apri l1985 27 nisan 5745'. Bij 
deze gelegenheid wordt tevens een oproep gedaan door de voorzitter van de Stichting Voortbe
staan Synagoge Zwolle om morele en financiële medewerking. 'Dit bijzondere gebouw, dit ge
bouw met een boodschap moet blijvend gehouden worden, in de eerste plaats als een monument, 
een teken en een naam voor hen die wij vandaag in het bij zonder gedenken.': ze 19 april 1985, 
Joodse gemeenschap herdacht slachtoffers oorlog. Zie voor de geschiedenis van de joodse gedenk
dag Jom ha-Shoa: James E. Young, The texture of memory. Holocaust memorials and meaning 
(New Haven, London 1993) 263-281 

187 ze 6 mei 1985, Waardige herdenking van de geva llenen; GHZ, dossier -1.855 .2 Herdenking be
vrijding 1945-1985 Diverse voorste llen & ontwerp-draaiboek, J. Graver aan kabinet bgm Zw, 29 
oktober 1984; Anti Fascisme Komitee Zwolle Jaarverslag sept.1984-dec.1985, 9, 13-14 

188 ze 7 mei 1985, 'Herdenking en viering bevrijding een succes' 
189 GHZ, dossier -1.855.2 Dodenherdenkingen, 1976-1988, Werkgroep Zd. Afrika afd. Zw aan raad, 

25 september 1985 
190 ze 5 mei 1986, Veel jeugd bij dodenherdenking; 5 mei 1987, Veel jeugd bij dodenherdenking; 5 

mei 1989, Veel jeugd bij herdenking 
191 ze 4 mei 1991, Schooljeugd bij 'eigen' monument. Zie i.v.m. de adoptieprojecten: Henklaar en 

Koster, Stilstaan bij de oorlog, 53 
192 ze 14 apr il 1987, Herinnering aan iets ergs- Basisscholen adopteren het verzetsmonument; 1 mei 

1987, Een ogenblik stil staan 
193 ze 9 maart 1988, Straatnaamgeving uiterst delicate zaak. Dit leidde tot vinnige kritiek in de co

lumn eontramien in het plaatselijke Partijnieuws Pv dA april 1988, nr.4, 7: 'Nee, iemand die ver
noemd wordt, moet al duizend jaar dood zijn en kleurvast en wasecht in de geschiedenisboeken 
staan en erkend zijn door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Of lid zijn van het ko
ninklijk huis en dat word je ook niet zomaar. Maar dan staat wel je koninküjkheid garant vo01· ver
noeming en niet je levenswandel.' 

194 ze 25 maart 1988, 'Waan van de dag waanzin '; 7 apri l1988, 18, Straatnamen 
195 Het betreft respectievelijk deJohnsonstraat, Otto Smikstraat, Henri Taymansstraat en Turnerstraat; 
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de F lora Bi lderbcekstraat, H endrina Broekmanstraat, Izak Osstraat, D av id Spanjarstraat, Hartog 
Stibbestraat en Miriam van Zwaanenburghstraat. Gemeenteblad 4 (1989) nr.35, 18 augustus 1989 

196 Archief J. Hagedoorn, G. van der Brug, W. Corneli ssen, ]. H agedoorn aa n B&W Zwolle, 2 de
cember 1989; ]. Hagedoo rn aan H. Dijkstra , 7 mei 1990; Mo nd eli nge info rmatie W.A. Hu ij smans 
aan auteur, maart 1999. D e bewuste lij st was samengesteld door G. van der Brug,]. Hagedoorn en 
W. Corneli ssen 

197 ze 7 mei 1990, A ls een lopend vuurtj e ... 
198 Deze werkgroep bestaat ui t raadslid G. van der Brug (vz.), aanvrager W. Co rnelissen (secr.), ]. H a

gedoorn (ZHV), W.A. Hu ij smans (GAZ) en J.T. Teunis. Z ie i. v.m. de Noordhofs: I go r en W il Cor
nelissen, 'Ik w ijs er met nadruk op dat w ij geen helden waren, maar doodgewone burgers zonder 
so ldate nhart'. Veertien onder één dak: de joodse onderdu ikers van Atie en N ico Noord ho f, Vrij 
Nederland Kletmnbijlage 51 (5 mei 1 990) 22-30 

199 Gemeenteblad 1, nr.1 02, B&W aan raad, 25 februari 1991; ze 5 januari 1990, 'Ook p laquette voor 
NSB-huis' . Aan de in oktober 1944 op de Schrevenweg vermoorde Jehova's gcwi ge Jacob van 
Benneko m is overigens evenmin een gedenkteken gewijd. Kees Ribbens, Bewogen jaren. Zwolle in 
de Tweede Wereldoorlog (Zwolle-Kampen 1995) 172- 173 

200 ze 5 januari 1990, 'Ook plaquette voor NSB- huis', Mondelinge informatie W. Cornclissen aan 
auteur, maart 1999 

201 Gemeenteblad 1 (1991) nr. 102, B&W aan raad, 25 februari 1991 . Het betreft respecti evelijk het Ka
rel V-huis aa n de Sassenstraat waar onder meer Trouw werd ges tencild , Beerninkstraat 6 waa r ve r
zetsman H.D.J. Beerni nk woonde, de Zuiderkerk waar de L.O. bij eenkwam; ziekenhuis D e Wee
zenlanden als centrum van verzet (waar de plaa tsing va n de plaqu ette wachtte op een verbouwing) 
en Herenweg 133 waar illegale bladen werden gemaakt; het Huis van Bewaring waar gij zelaa rs en 
ve rzetsmensen vas tzaten; de Bui tensociëteit, waar gevangenen uit de concentratiekampen en 
dwangarbeiders waren ondergebracht; de Centrale Keuken op de N ieuwe Markt; de joodse lagere 
school Voorstraat 41 en het T horbeckehuis, waar een joodse school voor voortgezet onderwijs was 
gehuisvest. Deze laatste plaquette vervangt de aan vankelij k geplande markering op een woning in 
de A nj elierstraat die in april1941 door een bom was getroffen; de overl evenden voel en niets voor 
een plaquette. ze 3 mei 1991, 10, Plaqu ettes aangebracht o p gedenkwaardige panden 

202 Gemeenteblad 2 (199 1) nr.4, raadsvergadering 15 april 1991, 4. D e plaquettes werden in mei 1991 
zonder verdere p lechtigheden aangebracht; de fraai vormgegeven brochure, geschreven door Jaap 
H agedoorn, verscheen uiteindelijk onder de titel Om nooit te vergeten. De Tweede Wereldoorlog 
in Zwolle (Zwolle 1993) 

203 Gemeenteblad 2 (1991) nr.5, raadsvergadering 16 april1991 , punt 37, 22-37 
204 ze 4 mei 1991 , 'Wc herd enken oo k de vrijheid van anderen'; 6 mei 1991, Plezier met een bood

schap; ibidem, Bevrijdingsfeesten t rekken kwart milj oen bezoekers. Overigens zijn er geen aan
w ij zingen dat het doo r het Natio naal Comité voorgestelde thema - een sinds 1991 jaarl ijks veran
clerend thema - van 'vrijheid van godsdienst' zeer nadrukkelij k tot uitdrukking kwam in de 
Zwolse manifestatie. 

205 ze 20 ap ril1991 , 'Wij hadden geen bevrijding'; 12 augustus 1991, Slachtoffers Japanse oorlog wor-
den herdacht; 16 augustus 1991 , Stij lvo lle Indië- herdenking 

206 ze 11 augustus 1995, Van de ene in de andere oorlog 
207 J.L. Schotman, Zij vielen rondom Zwolle: geallieerde piloten en hun v liegtuigen (Utrecht 1989) 
208 Gemeenteblad 1 (1991 ) nr.249, 17 september 1991, B&W aan raad; Gemeenteblad 2 (1991) nr.1 2, 

raadsvergadering 10 oktober 1991 . De propell er is bevestigd op een omgekeerde stalen V op circa 
2,5 meter hoogte; een teks tplaat verschaft achtergrondinfo rmatie 

209 ze 15 apri l 1992, 'H et is een ve rdrietige dag'; ibidem, Propeller voor geva llen vliegers. D e ouds te 
lee rlingen van De Octopus krijgen van oudere stadsgenoten te horen hoe het leven in de oorlog 
ve rli ep. "H et zijn niet de grote ve rhalen die de oorlog navoelbaar maken, de ve rhalen over pacten 
en allianties; het zijn de anecdotes, de huis- tuin-en-keuken-belevenissen, die de jeugd een beeld 
geven. ": ze 15 apri l 1998, Nooit met vakanti e naa r Duits land 

210 ze 6 mei 1992, Getu igenis van joods leven 
211 Gemeenteblad 1 (1993) nr.57, B&W 2 februari 1993 aan raad; Gemeenteblad 2 (1993) nr.3, raads

ve rgadering 22 maart 1993, punt 21/57, 11 
212 ze 15 ap ril1993, Groeiende aandacht voor bezettingstijd; ibidem, Herinnering aan oorlog leeft 
213 ze 11 januari 1993, Eerbetoon aan bemanning; 11 december 1993, Oorlogsmonument in Berkum; 

11 januari 1994, Droom werd werkelijkheid 
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214 Sippara Stibbe, Hoe zorgeloos is de kinde1·tijd. Jeugdherinneringen van een halfjoods meisje in oor
logstijd (Groningen 1994); Paul Harmens, Zwolle in oorlogstijd (Utrecht 1994) 

215 Hierin zijn o .a. de joodse gemeenschap, het Platform Herdenking 15 augustus [een Zwols samen
werk ingsorgaan van voornamelijk Indische organisaties: de Stichting Budi Santaso 1995, het Con
tact Oud Marin iers, de Algemene Vereniging Oud Marinepersoneel, Kinderen Japanse Bezetting 
en Bersiapperiode, Madjoe, Bond van Wapenbroeders, Indische Pensioenbond, Vereniging Oud 
Militairen Indiëgangers en de Stichting Ex-krijgsgevangenen en Nabestaanden Japan], de Com
miss ie Voormalig Verzet, het Contact Oud Marin iers Regio Zwolle, het Zwolse Podium van Ker
ken, de Centrale Commissie Oranje en de Stichting Bevrijdingsfestiva l Overijssel vertegenwoor
digd 

216 Gemeenteblad 1 (1994) nr.240, B&W aan raad, 20 september 1994 
217 Gemeenteblad 2 (1994) nr.14, raadsvergadering 31 oktober 1994, 19/240, 10 
218 Bij deze vrijheidsboom wordt in oktober 1995 een p laquette gep laatst als afsluiting van de activi

teiten in het kader van vij ftig jaar bevrijding. ZC 14 oktober 1995, Plaquette bij 'Vredesboom' 
219 ZC 14 ap ril1 995, Bevrijding stijlvo l herdacht; 15 april 1995, 'Herdenken is noodzaak'; 15 apri l 

1995, Zwolle loopt uit voor 'bevrijders'; ibidem, 'Leger' rolde binnenstad in; ibidem, 'Je kunt al
leen herdenken als je weet wat er gebeurd is'; ibidem, Bevrijdingsfoto's in het POM. De gepresen
teerde geschiedschrijving betreft Ribbens, Bewogen jaren 

220 David Stibbe,Jaap Hagedoorn (red.) m.m.v. Anneke van der Baan, Eddy de Weerd, Herinnerings
hock Joods Zwolle 1940-1945 (Zwolle 1995) 3; zie ook: Zelfs een graf zonder zerk werd hun niet 
gegund (Zwolle 1995) 

221 ze 5 mei 1995, Monument met 499 Zwolse namen; 4 mei 1995, Oorlog herleeft in synagoge. Ten 
behoeve van het basisonderwijs wordt de tentoonstelling dan ook begeleid met een boekje over de 
oorlogsbelevenissen van een fictief Zwols gezin: R. Segaar, Zwolle in oorlog (Zwolle [1995]);}aar
verslag POM 1995 

222 ZC 6 mei 1995, Zwols festiva l breekt records. De door het Nationaal Com ité 4 en 5 mei nage
streefde inhoudel ijke verdieping werd vermoedelijk beter gerea liseerd tijdens het bezoek aan 
Zwolle van de op jongeren afgestemde educatieve Vrijheidstrein begin april ; ze 9 mei 1995, Festi
va l; 8 mei 1995, Knokpartijen tijdens Bevrijdingsfestival 

223 ze 8 mei 1995, Impu lsen tot verzoening. In mei 1994 heeft het Zwolse Podium van Kerken een 
speciale werkgroep ingesteld voor de herdenking van de bevrijding met als hooggegrepen doel 
stelling: 'Refl ectie op vormgeving, beleving en effecten van herdenkingsactiviteiten met het oog op 
sociale en maatschappelij ke verantwoordelij kheid, verzoening en doorbreken van vooroordelen, 
onrecht, onvrijheid en geweld.' Als gevolg hiervan worden initiatieven ontplooid voor een educa
tieve videoproductie over verzetsvrouw E. Wiersma, voor een kritische beschouwing van de ro l 
van de kerken tijdens de oorlog en voor een kerkelijk antwoord op de actuele vraag: "Wat zijn de 
bedreigingen in onze maatschappi j en wat kan ons antwoord vanuit de kerkelijke traditie zijn." ze 
5 december 1994, Her-denken over herdenken 

224 ze 5 mei 1995, Duitse jeugd herdenkt in Zwolle. Zie i.v.m. de eventuele Duitse betrokkenheid bij 
herdenkingen: H enklaar en Koster, Stilstaan bij de oorlog, 57; J.C.H. Blom, Relativering en norm
besef, in: Nijmegen bevrijd 1944-1994. De zin van he1·denken (Nijmegen 1994) ongepagineerd 

225 ze 2 augustus 1995, Indringende tentoonstelling geopend 
226 ze 5 mei 1997, Zwolle herdenkt zeer massaal oorlogsdoden. De plechtigheid bij het monument 

zelf verloopt zonder bijzonderheden hoewel er in de voorafgaande weken enige commotie is ont
staan nadat Groen Links-raadslid Wever te kennen heeft gegeven de aanwezige erewacht van oud
marini ers te militaristi sch en te opvallend te vinden. Dat leidt tot ergernis bij deze veteranen: ze 
17 april 1997, Kritiek van GroenLinks op oud-marin iers bij dodenherdenking; 24 ap ril1997, 'Hij 
kent geschiedenis niet'. Naar aanleiding van de voor 1995 geplande optocht met oude legen,oer
tuigen en mannen in so ldatenuniform heeft Wever bovendien zijn vrees uitgesproken voor 'een 
evenement met wat carnavaleske uitmonstering' : ze 18 oktober 1994, Kritiek op 'militaire' op
tocht 

227 Gemeenteblad 1 (1997) 44, B&W aan raad, 18 feb ruari 1997; Gemeenteblad 2 (1997) nr.4, raads
vergadering 24 maart 1997, punt 20/44; ze 6 mei 1997, Tienduizenden trotseren Zwolse bevrij 
dingsregen; ibidem, Bevrijdingsfestiva l 

228 De Stichting Collectie Zwolle 1940-1945 omvat de collectie van oorlogsdocumental ist Paul Har
mens over Zwolle in oorlogstijd. Tijdens een discussie in de Zwolse gemeenteraad in oktober 1993 
word t duidelijk dat zowel B&W als de raad grote waarde hechten aan de collect ie (die in 1994 in de 
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genoemde stichting werd ondergebracht). Een minderheid in de raad is echter teleurgesteld dat deze 
collectie voorlopig slechts gebruikt za l worden voor een t ijdelijke tentoonstell ing in 1995. Ext ra ge
bru ik van de collectie door middel van een permanente expositie en het inzetten van de co llectie voor 
o nderwijsdoeleinden stu it echter op (financië le) onwi l: Gemeenteblad 2 (1993) nr.3, raadsvergade
ring 4 okto ber 1993, punt 26/255,36-51 

229 ZC 11 aprill 998, 'Vergeten executie' in E ngelse Werk. In de bestudeerde periode 1945-1998 wordt 
een dergelijk monument niet gereali seerd. In 1999 neemt de aandacht voor deze kwes tie echter 
sterk toe. 

230 H et in 1963 aangebrachte oorlogs monument aan de Meppelerstraatweg was een vervanging van 
een reeds bestaand monument 

23 1 In tegenste lling tot de overige Zwolse herdenkingen van historische personen en gemeenschapsju
bi lea werd bij het herdenken van de bevrijding (in 1975 en 1985) rekening gehouden met het fe it 
dat de herdenkingen binnenkort voorgoed geëindigd zouden zijn 
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J. Mephan, T he ethics of quali ty in televisio n, in: G . Mulgan (ed. ), The question of quality (Lon
don 1990) 56-72, aldaar 59, aangehaald in: Sonj a de Leeuw, Televisiedrama: podium voor identiteit. 
Een onderzoek naar de relatie tttsSen ommepidentiteit en televisiedrama 1969-1988 (Amsterdam 
1995) 13 

2 Vos, Televisie en bezetting, 265-266 
3 Jan Bank, Televisie verenigt en verdeelt Nederland, in: H uub W ij fjes (red .), Omroep in Nederland. 

Vijfenzeventig jaar medium en maatschappij, 1919-1994 (Zwolle 1994) 77- 103, aldaar 95. De 
VPRO is buiten beschouwing gelaten vanwege de relatief geringe achterban 

4 Man nings constatering dat historici haast geen aandacht zouden schenken aan rad io en televisie, 
kan inmiddels als achterhaald worden beschouwd . A.F. Manning, Zestig jaar KRO, uit de geschie
denis van een ommep (Baarn 1985) 337. Zie voor de Nederlandse o mroephistoriografi e H uub 
Wij fjes, Inleiding, in: Huub Wijfj es (red .), Ommep in Nederland. Vijfenzeventig jaar medium en 
maatschappij, 1919-1994 (Zwolle 1994) 9-13, aldaar 11 -13 

5 Vos verklaa rt de sti efmoederlijke status die programmageschiedenis lange tijd had, uit een langge
koesterd dédain van historici voor het populaire en het platte en uit de beperkte beschikbaa rheid 
en toegankelijkheid van bewaard gebleven tv-programma's, waarvan de bes tude ring bovendien 
zee r tijdrovend is. D e laatste overweging heeft er in di t onderzoek toe ge leid dat de bes tudering 
van program ma's is vervangen door het raadplegen van schriftelijk vastgelegde gegevens. Vos, Te
levisie en bezetting, 16-17 

6 Wij fjes, Omroep in Nederland; D e Leeuw, Televisiedrama,; Vos, Televisie en bezetting . Daarnaast 
kan gewezen worden op verschillende publicati es, onde r meer verschenen in hetjaarboek Media
geschiedenis (1989-1997) en zijn opvolger Tijdschrift voor Mediageschiedenis (vanaf 1998) 

7 Huub Wijfjes, H et radiotijd perk, 1919-1960, in: Huub Wijfj es (red .), Omroep in Nederland. Vijf
enzeventig jaar medium en maatschappij, 1919-1994 (Zwolle 1994) 41-75, aldaa r 41-43 ; Huub 
W ij fjes, Hallo hier H ilversum! Driekwart eeuw radio en televisie (Weesp 1985) 9- 12 

8 Wij fjes, H et radiotijdperk, 44-45 . U it de H DO zou zich in 1927 de Algemeene Vereeniging Radio 
O mroep (AVRO) ontwikkelen: M anning, Zestig jaa1· KRO, 23. Z ie voor een meer uitvoe ri ge be
handeling van de N ederlandse o mroepgeschiedenis Wijfj es en D e Leeuw 

9 Manning, Zestig jaar KRO, 64-65 
10 Ben Manschot, Televisie en amusement, in : I-Iuub Wijfj es (red .), Omroep in Nederland. Vijfenze

ventig jaar medium en maatschappij, 1919-1994 (Zwolle 1994) 177-205, aldaar 177 
11 Manning, Zestig jam· KRO, 109-11 0, 184-189; Wijfjes, Hallo hier H ilversum! 37, 62; Ban k, Televi

sie verenigt, 77-85 
12 Manni ng, Zestig jam· KR O , 225-229; Vos, Televisie en bezetting, 44 
13 Manning, Zestig jaar KRO, 23 1-234; Ban k, Televisie verenigt, 94; Wim Knuist, Omroep en pu

bliek, in: Huub Wijfj es (red. ), Omroep in Nederland. Vijfenzeventig jaar medium en maatschap
pij, 1919-1994 (Zwolle 1994) 301-337, aldaar 310 

14 Manning, Zestig jaar KRO, 241 , 254 
15 KD C, Arch. KRO, inv.nr. 1, Verslag Programma-ad vies raad, 23 p., [aant: o ntvangen 25/3 '63] 3-6, 



Noten bij hoofdstuk 6 

21-22; inv.nr. 2, Voorstellen van de sub-commissie Verhoeven [hand gedateerd 1963) 7 p. 
16 Manning, Zestigjaar KRO, 265-280 
17 Manning, Zestigjaar KRO, 258,305-306 
18 Manschot, Televisie en amusement, 180 
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19 KRO j aarverslag- Beeld van 1995 (Hi lversum 1996) 28-29; De Leeuw, Televisiedrama, 19-26 
20 D e Leeuw, Televisiedrama, 28-29, 543-545, met ingen gebaseerd op uitzendingen in het vierde 

kwartaa l 
21 Visies op kommunikatie. Denken uit de KRO bij zijn vijftigjarig bestaan (Bilthoven 1975) 13-18, 

130-132; Manning, Zestig jaar KRO, 323-324 
22 D e Leeuw, Televisiedrama, 137-138 
23 Manning, Zestigjaar KRO, 325,332-333 
24 Trine Syvertsen, Eli Skogerbe, Scandinavia, Netherlands and Bclgium, in: Anthony Smith, Ri-

chard Paterson (eds.), Television. An international history (Oxford 1998) 223-233, aldaa r 226-229 
25 Vos, Televisie en bezetting, 168 
26 Knuist, Omroep en publiek, 321 
27 Het voert hier te ver om uitgebreid op deze versch illen in te gaan. Wel is interessant om op temer

ken dat personen die vaak musea bezoeken gemiddeld minder televisie kijken dan personen die 
zelden of nooit in een museum komen. Zie Knuist, Omroep en publiek, 325. Dit betekent nier dat 
er geen overlap bestaat russen tv-kijkers en museumbezoekers, maar wel dat er door uiteen lopen
de personen bij de omgang met het verleden op verschillende wijze gebruikt wordt gemaakt van 
televisie, musea en andere bronnen. D it noopt tot voorzichtigheid bij het trekken van conclusies 
over 'de' wijze waarop televisie bijdraagt aan de veelzijdige historische cultuur. 

28 KRO j aarverslag 1998 (Hi lversum 1999)12 
29 KRO jaarverslag 1989 (Hi lversum 1990) 3; Folder Het karakter van de KRO ([Hi lversum) 1990) 
30 KRO Jaarvenlag 1996 (Hi lversum 1997) 3; Gevoel & Visie (Hi lversum 1997) 
31 Vos, Televisie en bezetting, 9, 33 
32 Ibidem, 172 
33 Ibidem, 33-35 
34 Ibidem, 13, 30 
35 Manning, Zestigjaar KRO, 229 
36 Ibidem, 231 
37 Vos, Televisie en bezetting, 58 
38 Katholieke Radio Ommep j aarverslag 1959, 57 
39 KRO j aarverslag 1960, 62 
40 KDC, Arch . KRO, inv. nr. 10475, KRO Tclevisiedienst, Conclusies Programrnaraad no .21 - 30 

augusnts 1962 
41 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 10475, KRO Televisiedienst, Conclusies Programmaraad no.32- 31 ja-

nuari 1963 
42 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 5958, Iets van de middeleeuwen 
43 KDC, Arch. KRO, inv. nr. 10677, J. v.d. Brandt aan KRO, 21 februari 1964 
44 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 4419, L. Janson, R. Schoonhoven, (nog) niet gerealiseerde program

mavoorstellen 12 februari 1973 
45 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 5096, Witboek, 'KRO TV-programma 7 februari 1967 betreffende de 

Bijzondere Rechtspleging'; inv.nr. 7, Verslag bij eenkomst Commissie Vorming en Informatie 8 no
vember 1966, Nota Neuman inzake planning afd documentaires tv-seizoen 1966/ 1967 b. Witboek. 
Zie ivm De bezetting: Vos, Televisie en bezetting, 76-113; Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 
57-88 

46 Vos, Televisie en bezetting, 124-125 
47 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 5096, Witboek, tekst uitzending, genotuleerd door voorlichtingsdienst 

ministerie vanJustitie 
48 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 5096, Witboek, Veel politiek, Nieuwe Apeldoornsche Cattrant 8 februa

ri 1967; Vg., TV-terugblik, Het Binnenhof8 februar i 1967; Vier vrouwen over po li tiek, de Volks
krant 8 februari 1967; Niet do l, De Gelderlander 8 februari 1967; N RC, 7 februari 1967 [Tv-re
censie] 

49 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 10478, KRO-televisiedienst, Conclusies programmaraad nr.120, d.d . 13 
februari 1967; nr.121, d .d. 27 februari 1967. Over de later gemaakte serie van Hans Wortelboer De 
j a1·en 45-50 werd in het KRO-archief geen informatie aangetroffen 
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50 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 6289, Limburg 100 jaar ... .. en nu? Mededeli ng A. Zonneveld, KRO 30 
maart 1967 aan S. van Adelberg 

51 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 6289, Limburg 100 jaar ..... en nu? script; Mededeli ng A. Zonneveld, 
KRO 27 ap ril1 967 aan Persdienst, suggestie persbericht Limburg 

52 KDC, Arch. KRO, inv. nr. 13804, Opmerkingen concept-schema programma seizoen 1965/66, 
JCIBS/GO 7 april 1965; Bijlage voor tweede programma-bespreking seizoen 65/66 (23 maart 
1965) afd. D ocumentaires; KRO-televisied ienst, Conclusies programmaraad 1965/66 op 23 maart 
1965 

53 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 4, Plan nen afde ling documentaires seizoen 65/66, CLIJG 10 mei 1965 
54 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 5443, Groei naar vrijheid, 'Mededeling' Marius Kooistra, KRO, 19 

augustus 1965 aan hoofd Produktie, KRO 
55 KDC, Arch. KRO, inv. nr. 5443, G roei naar vrijheid, 'Voorlopige deta illering van de eerste pro

gramma's' 2 p., [1965] 
56 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 6342, Volk in opstand, 'Voorstellen PAR 1966- 1967, Commissie Vor

ming en Info rmatie' [gedateerd 28.12 .65 LJIJW PR 66-67/10] 4-6; inv. nr. 13805, Voorstellen PAR 
1966-1967, Commissie vorming en informatie, 27-28 december 1965 L.P.M. Janso n, programma
leiding en J.W. 

57 KDC, Arch. KRO, inv. nr. 13805 [Persbulletin KRO] 'Winterprogramma KRO-Televisie' 1966-
1967 

58 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 6342, Volk in opstand, script 'G roei naa r vrijheid I D e beeldenstorm 
( ontwerptekst en suggestie van visueel materiaal)' 13 p. 

59 KDC, Arch. KRO, inv. nr. 5443, Groei naar vrijheid, Script 'G roei naar vrijheid II Opstand zon
der leider' Gestencild, 13 p.; Story-line 'Groei naar Vrijheid II Rebellie zonder leider' 

60 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 10478, KRO-televisiedienst, Conclusies programmaraad nr.124, d.d. 24 
aprill967 

61 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 4422, B.A. Schmitz, hoofd televisiedienst KRO, aan P. Koen, ad j.direc
teur/hoofd tv-dienst NCRV, 29 februari 1968; inv.nr. 6342, Volk in opstand, 'Mededeling' hoofd 
tv-d ienst KRO aan chef afd. D okumentaires tv, 29 februari 1968. Joes Odufré had ond er meer er
varing met historische programma's opgebouwd door het in samenwerking met Jan Vrijman ge
produceerde Dag Koninginnedag dat door VPRO en NTS werd uitgezonden op 31 augustus 1957. 
Dit omstreden programma over de regeerperiode van koningin Wil helmina gaf ongewenste aan
dacht aan dissonante thema's uit het Nederlandse verleden. Zie Bank, Televisie verenigt, 1 00; Hen
ri Beunders, Nieuws, actuali teiten en informatie op televisie, in: Huub Wijfjes (red.), Omroep in 
Nederland. Vi;fenzeventig jaar medium en maatschappij, 1919-1994 (Zwoll e 1994) 139-175, a I daar 
147-148 

62 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 6342, Volk in ops tand, Script aflevering I, voorzien van oude kaart be
legering Leiden/fotocopie op wit papier, 6 p. 

63 KDC, A rch. KRO, inv. nr. 6342, Volk in ops tand. Script 'Volk in opstand. I.' Vermeld oorspro nke
lijk bedoelde uitzenddatum 3 oktober 1968, 9 p. 

64 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 8, Verslag b ij eenkomst PAR 8 november 1968 
65 KD C, Arch . KRO, inv.nr. 6342, Volk in o pstand, Script 'Groei naa r vrijheid III' 16 p. Zp, zj. H et 

begin' 
66 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 6342, Volk in opstand, Script 'Volk in ops tand lil' Vermeldt opname

datum 2 december 1968 en uitzenddatum 4 december 1968, 11 p. 
67 Stttdio, Katholieke Radio- en Televisiegids 42 (1969) nr.2038, 59 
68 KDC, Arch. KRO, in v. nr. 6342, Volk in opstand, Script 'Volk in opstand VI' Vermeldt opnameda-

tum 13 februar i 1969 en uitzenddatu m 23 februar i 1969, 10 p. 
69 Manning, Zestig jaar KRO, 292 
70 Vos, Televisie en bezetting, 38 
71 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 5621, Incident na Dolle Dinsdag, Mededeling S. van Adelberg, KRO, 

aan dhr. Zonneveld, KRO 16 oktober 1967 
72 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 5265, Driehonderd jaa r ge leden, Vermoedelijke programma-aankondi

ging 
73 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 5265, Driehonderd jaar ge leden, Synopsis [5 ongenummerde pagina's), 

KRO 12 juni 1971 
74 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 15376, 300 jaa r geleden, Script '300 jaar geleden. Een programma over 

het Rampjaar 1672; inv.nr. 12513, De werkelijkheid van driehonderd jaar ge leden, script 'De wer-
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keiij kbeid van driehonderd jaar geleden' 
75 Jungman, Ideale les in geschiedenis, Het Parool 29 augustus 1972 
76 KDC, Arcb. KRO, in v.nr. 5491, D e Nederl andse revolutie Script (ongeti teld, zp, zj) (28 p.] 
77 Macht en onmacht. 2 dokt{mentaires van joop Reinboud. KRO televisie 15-22 januari 1974 (Hi l

versum (1974]) 1. De deeltitels luiden resp. 'By der gracie Godts' en 'Eend racht maeckt Macht' . 
78 Jungman, Liefhebber en tv-vakman, H et Parool 16 januari 1974; G .L., Gezien, De Tijd 16 januari 

1974 
79 KDC, Arch. KRO, inv. nr. 6688 
80 KDC, Arcb. KRO, inv. nr. 4429, Brochure KRO televisie 't jaa r uit. Overzicht van telev isiepro

gramma's in de maanden oktober, november en december 1974 
81 KDC, Arcb. KRO, inv. nr. 6522, TV van giste ren, Script TV van gisteren, op name 25 en 26 novem

ber 1975, uitzending 8 december 1975 
82 KDC, Arcb. KRO, inv.nr. 6522, TV van gisteren, Teksten presentatoren 
83 Zie voor de reacti es n.a .v. De Jongs opmerk ingen: J.T h.M. Bank e.a (red .), H et koninkrijk der Ne

derlanden in de Tweede Wereldoorlog dl. 14 (Den H aag 1991), 522-528. Behalve in Kerklaans 
KRO-productie werd ook in een AVRO rad ioklankbeeld op 16 september 1977 getracht het beeld 
bij te stellen. 

84 Documentaire vraagt aanvulling, Ii·ouw 29 september 1977; U it bet zuiden geen nieuws, Limbu1·gs 
Dagblad 26 september 1977; Vos, Televisie en bezetting, 210 

85 KDC, Arcb. KRO, in v.nr. 5239, Dagboek '42-'43 
86 KRO-persinformatie 17 januari 1982, no.6 
87 KD C, Arcb. KRO, inv.nr. 15124, 'Een kind van foute ouders', Memo Marianne Visscbedijk, KRO 

16 apri l1984 aan R. Schoonhoven en F. Peters; Vos, Televisie en bezetting, 222-223. Vos beeft te
vens aangetoond dat co llabora tie het met minder belangstelling moet doen dan respectievelijk oor
logss lachtoffers (waar ruim eenderde deel van de in Nederland uitgezonden oorlogsdocumentai
res betrekking op beeft), verze t en krij gs handelingen. Vos, Televisie en bezetting, 38 

88 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 17138, Memo vR. Schoonhoven aan D.O., 7 december 1983; Memo R. 
Schoon hoven aan leden OMD, 3 februar i 1984, Voorbereid ing viering in de media KRO-jubileum 

89 KDC, A rch. KRO, inv.nr. 17138, Verslag bespreking Voorbere iding viering in de media KRO-ju
bileum (7 februari 1984) 

90 KD C, Arcb. KRO, inv.nr. 17138, Memo Joop Reinboud aan R. Schoonhoven, 1 ap ril1984 mbt 
'J ubileumproj ecten' 

91 KDC, Arcb. KRO, inv.nr. 17138, A. Lange bent, hoofd KRO-tv, 22 mei 1984 aan J. Roes en H. Pij 
fers; inv.nr. 16667, Vijfling 1984, Verslag Vijfling 23 mei 1984 

92 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 17138, Memo Hanneke ] aniczak, 4 febru ari 1985 aan R. Schoonboven 
e.a. 

93 KDC, Arcb. KRO, inv. nr. 16667, uitzendschema's 
94 KDC, Arch . KRO, inv. nr. 15232, H et einde van een tijdperk, Marga Kerk laan, Hoe ging dat bij U? 

Oproep aan missionarissen en hun famili eleden [verschenen in Strulio januari 1989) 
95 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 15232, H et einde van een tijdperk, Beschrijving serie, bandgeschreven 

datering 19/ 12 
96 KD C, Arch. KRO, inv. nr. 15232, H et einde van een tijdperk, intet·view met Marga Kerklaan 
97 KDC, Arcb. KRO, inv.nr. 834 1, 150 jaar Limburgen, H. Hermans, directeur-generaal TV, BRT aan 

R . Schoonhoven, 22 januari 1988 
98 KDC, Arcb. KRO, inv.nr. 8341, 150 jaar Limburgen, Plan MarcJambos, 'Amusement van/ ove r de 

beid e Limburgen voor K.R.O. -TV. uitzending gepland op 22 september a.s.' n. a.v. overleg met 
KRO 18 juli 1989 

99 KDC, Arcb. KRO, inv.nr. 15996, 150 jaar Limburgen, C heck- list projekt 150 jaar Limburgen [zd] 
100 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 16680, Overzicht kijkdichtheid en waardering november 1990 
101 j aarverslag 1990 KR O (Hilversum 1991) 12 
102 KDC, Arch. KRO, in v. nr. 6986, Als de dag van toen, Telex Mita Visse r, KRO-filmzaken aan NOS, 

26 februar i 1991; Telex Mita Visser, KRO-filmzaken aan NOS, 7 maart 1991 
103 KDC, Arcb. KRO, inv.nr. 6986, Als de dag van toen, Memorandum Hanneke Blommesteijn, Re

gistratie- en Coördinatiebureau NOS aan Marijkede Jong, KRO 8 maart 1991 
104 KDC, Arcb. KRO, inv.nr. 6986, Als de dag van toen, Memo Jennifer van Oostrum, KRO aan Ge

rard Hu lshof KRO, 14 maart 1991 
105 KDC, Arcb. KRO, inv.nr. 9645, Als de dag van toen, Fax Jean Landré, RVD aan Joke Baar, KRO, 
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24 mei 1991 
106 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 9646, Als de dag van toen, Aankondiging 'Als de dag van toen .. ' 
107 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 9645, Als de dag van toen, Afl.8: Programmagegevens eind regie, KRO

televisie, 3 juli 1991 
108 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 9647, Als de dag van toen, Uitzendingen 'Als de dag van toen' Net 1 
109 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 9653, Als de dag van toen, Sietse van der Hoek, Van Willigenburg moet 

fladderen met zomergasten, de Volkskrant 13 juni 1991; Sietse van der Hoek, Van Willigenburg 
bakt goedkoopste zomervlaaivulling, de Volkskrant 4 juli 1991 

110 Wibo, Gooi en Eemlander 20 juni 1991 
111 Ruud Verdonck, Tmuw 13 juni 1991 
11 2 Jos Haagmans, Nostalgisch programma van Hans van Willigenburg 'Tv-amusement is wel armoe

diger geworden', Gooi en Eemlander 12 juni 1991 
113 KDC, Arch. KRO, inv.nrs. 9090-9092, Markant achterland 
114 Het betreft een produktie van TV Dits BV voor KRO/RKK Televisie. Regie: Ireen van Ditshuy

zen, productie: Carline Harthoorn. 
115 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 15577, De klas van '53, Brochure 'de klas van '53- over de Roomse 

jeugd en hoe het verder ging. Documentaire opzet (Amsterdam: TV Dits BV 2 apri l1 993) 4-6 
116 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 15577, De klas van '53, Persinformatie KRO, De Klas van '53, 11 sep

tember 1993 
117 Fred Lammers, In de katholieke kerk is de lente voorbij , Trouw 11 september 1993 
11 8 Frits Groeneveld, Het priesterambt genoot in de jaren vijftig veel aanzien, NRC Handelsblad 11 

september 1993 
119 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 15577, De klas van '53, Saartje Blanken, TV Dits BV aan C. Verreijt, 

KRO, 6 oktober 1993 
120 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 15577, De klas van '53, losse passage uit DO-notulen 13 sept 1993 
121 Vos, Televisie en bezetting, 214 
122 Vos wijst er terecht op dat veel documentaires keer op keer weer het audiovisuele w iel uitvinden 

en dit als nieuwe ontdekking presenteren. Vos, Televisie en bezetting, 265 
123 KRO, Arch. afdeling drama, ongetiteld en ongenummerd inv.nr. mbt De Partizanen, KRO-Pers

informatie 'Het verborgen front' [zj, 1995] 
124 KRO, redactie-archief Kruispunt, ordner 'Katholieken i/d 20e eeuw, aflevering 1 t/m 8'. Dit stuk 

is vermoedelijk opgesteld voorafgaand aan 'Katholieken in de 20e eeuw. Eerste vergadering met C. 
Staal, J. Roes, T. van Schaik, S. Fens en L. Fijen, 13 juni 1997 

125 KRO, redactie-Arch. Kruispunt, ordner 'Katholieken i/ d 20e eeuw, aflevering 1 t/m 8', Geprint 
A4tje 'Katholieken in de 20e eeuw' zd 

126 Bericht ANP, 8 december 1998, 'KRO zoekt naar betekenis van katholieken voor 20e eeuw' 
127 KRO, redactie-Arch. Kruispunt, ordner 'Katholieken i/d 20e eeuw, aflevering 1 t/m 8' 
128 Marjet Derks, Katholieke historie verleidelijk in beeld gebracht, De Bazuin 8 januari 1999 
129 Antoine Bodar, Katholieken mogen er wezen, VPRO-gids, 9-15 januari 1999 
130 Hans Bouman, Objection, your honour!, VPRO-gids, 9-15 januari 1999 
131 Sonja de Leeuw, Van toverspiegel tot droomfabriek. Nederlands televisiedrama, in: Huub Wijfjes 

(red.), Omroep in Nederland. Vijfenzeventig jaar medium en maatschappij, 1919-1994 (Zwolle 
1994) 207-239, aldaar 207; Sonja de Leeuw, Omzien in wisse lend perspectief. Geschiedenis in het 
Nederlands te levisiedrama, Tijdschrift voor mediageschiedenis 0 (1998) 47-69, aldaar 47-48; De 
Leeuw, Televisiedrama, 449-450 

132 De Leeuw, Omzien, 48 
133 De Leeuw, Van toverspiegel, 211-213; De Leeuw, Televisiedrama, 58-60. Zie voor de verdere ach

tergronden van Nederlands televisiedrama eveneens de dissertatie van De Leeuw 
134 Zie i.v.m. Pinto: L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog dl.9 (Den 

Haag 1979) 122-123; dl. 10a (Den Haag 1980) 411-412,426-427 
135 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 4416, Conclusies bijeenkomst Vierschaar 12 oktober 1961 
136 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 4417, Vierschaar 1962, Conclusies Vierschaar 16 februari 1962; inv.nr. 

3950, Zaak Louise, Henk van der Meyden, Veiligheidsdienst censureert Pinto, De Telegraaf9 mei 
1962 

137 Katholieke Radio- en Televisiegids 35 (1962) nr.1713, 55, 69 
138 'Afscheid van Pinto' , gesigneerd 'Va.', Katholieke Radio en televisiegids 36 (1963) no. 1761, 50 
139 De overige uitzendingen volgen op 17 november 1962: aflevering 2 Drie mannen uit Spanje; 21 de-
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ccmber 1962: aflevering 3 Geen hoogvlieger; 18 januari 1963: aflevering 4 Kat en muis; 15 februari 
1963: aflevering 5 De koppige kelner; 15 maart 1963: aflevering 6 'n Lichtvoetig meisje; 28 april 
1963: aflevering 7Vaste klanten; 10 mei 1963: aflevering 8 In verband met .. ; 7 juni 1963: aflevering 
9 Vriend of vijand; 2 augustus 1963: aflevering 10 Vliegtuig uit Lissabon; 27 september 1963: afle
vering 11 Vóór de aanval.. 

140 Manning, Zestig jaar KRO, 291 
141 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 10675, Cririekenarchief nr. 42, A.S.E.G.van Nes Minkcma stuurt 19 

november 1962 een krantenartikel toe van J.V., 'Onvolledige voorlichting en langzaam amuse
Inent' 

142 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 3950, Zaak Louise, Script 'Louise' KRO-TV 'bewerkt voor televisie 
door Robert Barr naar een verhaal van Lt.KoL Oreste Pinto' gebaseerd op het hoofdstuk The wo
man's anglc in Pinto's boek Friend or Joe 

143 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 3950, Zaak Louise, Henk van der Meyden, Mevrouw X: 'Ik was anders 
dan Louise', De Telegraaf 21 juni 1962 

144 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 3950, Zaak Louise, J.I. Maarsen aan hoofddirectie KRO, 6 juli 1962 
145 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 3950, Zaak Louise, KRO, adj-directeur L.B.M. Wüst aan J.I. Maarscn, 

13 juli 1962 
146 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 3950, Zaak Louise, J.I. Maarsen, aan hoofddirectie KRO, 17 augustus 

1962 
147 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 3950, Zaak Louise, Dagvaarding KRO op verzoek H.L. ten Cate-Brou

wcr, 15 oktober 1962 
148 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 3950, Zaak Louise, J. van Santbrink aan J.I. Maarsen, 31 augustus 1962 
149 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 3950, Zaak Louise, vonnis kort geding 4 december 1962, rolnummer 

416/62 
150 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 3950, Zaak Louise, Louise, De Gelderlander, 7 december 1962 
151 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 4422, Vierschaar 1968, B.A. Schmitz, hoofd televisiedienst KRO, aan P. 

Koen, adj.directeur/hoofd televisiedienst NCRV, 29 februari 1968 
152 NCRVgids voor radio en televisie 44 (1968) no.42, 8: aankondiging 20 oktober 1968; 18-19: Dick 

Dreux, Werken met woorden 
153 Ritmeester Buat, Katholieke Radio- en Tele·visiegids 41 (1968) no.2026, 8-9 
154 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 8, Vcrslag bijeenkomst PAR 8 november 1968 
155 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 9, Verslag vcrgadering bestuur KRO 28 maart 1969 
156 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 10, Vcrslag bijeenkomst PAR 20 november 1970 
157 Zo wordt de uit België geïmporteerde BRT-produktie Wij, Heren van Zichem met veel succes ver

toond in mei-juli 1970 en in het seizoen 1971/1972 de Engelse televisiescric Family at war over een 
Brits gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog 

158 De Leeuw, Van toverspiegel, 232-233 
159 De Leeuw, Televisiedrama, 141-142,150,155 
160 Tom Rooduijn, Ik heb echt geprobeerd me een tikje harder op te stellen, VPRO-gids 15-21 janua

ri 1983. Van Hemert is opgegroeid in een katholiek gezin in Utrecht en heeft vervolgens twee jaar 
op het seminarie gezeten alvorens regisseur bij de VARA en later de NCRV te worden. Ervaring 
met historisch drama heeft hij onder meer opgebouwd met zijn De dynastie der Kleine Luyden, 
een door de NCRV voortijdig gcstaakte jubileumserie uit 1974/1975 over vijf ecuwen Nederland
se geschiedenis. 

161 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 5270, Dagboek van een herdershond, Bijlage KRO-Persinformatie (2c 
helft januari 1978); De Leeuw, Van toverspiegel, 235-237 

162 Eigen televisieseries bovenaan, Algemeen Dagblad 7 maart 1978 
163 Rita Van der Burgt, Pastoraallief en leed in nieuwe KRO-reeks 'Dagboek van een herdershond', 

Zaterdag- zondag 14-15 januari 1978 
164 Leo Derksen, Televisie, De Telegraaf! februari 1978 
165 Joop Bromet, Willy van Hemen over nieuw dagboek 'Er is nog zo weinig om je echt illussies over 

te maken', Elseviers Magazine 1 december 1979 
166 Jac Heijer, Van Hcmert en zijn brave herdershond, NRC Handelsblad 19 januari 1978; Regie Van 

Hemcrt tamelijk actueel, de Volkskrant 14 januari 1978; L.F., 'Dagboek van herdershond' geen 
Limburgse geschiedenis, Limburgs Dagblad 16 maart 1978 

167 Nico Scheepmaker, Uitstekende comeback van \X!illy van Hemert, Gooi en Eemlander, 21 januari 
1978. Ook het Algemeen Dagblad beschouwde dit als een onmogelijkheid: Algemeen Dagblad 4 fc-
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bruari J 978; KDC, Arch. KRO, inv.nr. 16792, Dagboek van een herdershond, artikel Joh . Th ijssen 
in regionaal nieuwsblad (titel onbekend) uit Born; J.G .H .C. van Tuyll aan KRO, 16 januari 1978 

168 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 5270, Dagboek van een herdershond, Bijlage KRO- Persin format ie (2e 
helft januari 1978) 

169 Synopsis vcrvolgserie 'D agboek van een herders hond' deel 9 t/ m J 6 Willy van Hemen [geschre
ven vóór 15 februari 1978] 

170 KDC, Arch. KRO, inv. nr. 5270, Dagbock van een herdershond, KRO, afd. O nderzoek, Notitie 
80/023 Kumu latiecijfers 'Herdershond '-11, 14 mei 1980; inv.nr. 7577, Dagbock van een herders
hond, KRO-persinformatie no . 3/1 J [1978?] 

171 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 5270, Dagboek van een herdersho nd, Memo pater C. Braun aan R. 
Schoonhoven en ]. de Jongh soc. afd., 9 maart 1978 

172 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 5270, Dagboek van een herdershond, Invcnt, Onderzoek 'Dagboek van 
een Herdershond', 17 maart 1978 

173 De Leeuw, Telev isiedrama., 155-157, 451-452; De Leeuw, Omzien, 51 
174 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 9838, Mata Hari, Persmap Mata H ari, 28 september 1981 . Zie over Mata 

Hari en haar beeldvorming: Marijke Huisman, Mata Ha1·i (1876-1917): de levende legende (Hil
versum 1998) 

175 Henk Langerak, Duur prentenboek, A lgemeen Dagblad 1 oktober 198 1 
176 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 9838, Mata Hari, H andgeschreven A4 'K ijk- en lui ste ronderzoek' . Vgl. 

de kijkcijfers in De Leeuw, Televisiedrama, 145 
177 N i co Scheepmaker, Mata Hari , dat kan niet, Gooi en Eemlander 3 oktober 1981; H an Jonkers, Te

rugb lik, H et Binnenhof2 oktober 1 98 1; I-I enk Langerak, Duur prentenboek, Algemeen Dagblad 
1 oktober 1981; Jan van Galen, Josinc als Mata Hari nauwelijks erotisch, de Volkskrant 1 oktober 
198 1; Leo Derksen, Van de buis gepoetst, De Telegmaf i9 oktober 198 1 

178 Mata Hari, Mata larie, Trouw 21 oktober 198 1 
179 Des Indesin Mata Hari-sfeer, Haagsche Courant 14 oktober 1980 
180 I-Ienk Langerak, Duur prentenboek, Algemeen Dagblad I oktober 198 1 
181 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 9838, Mata Hari, Persmap Mata Hari, 28 sep tember 198 1. Wanneer er 

juridische verwikkelingen dreigen met Sam Wagenaar, de auteur van een boek over Mata Hari dat 
door de regisseur als bron is gebruikt, zonder daar vo lgens deze auteur vo ldoende recht aan te 
doen, stelt Van de Rest zonder o mhaa l: 'de KRO-tv-serie is geen documentaire, maar een feui lle
to n, o ntsproten uit de fantas ie van de schr ijver/ regisseur die als basis tot z ijn fi ctie histo ri sche do
cum enten heeft verwerkt' . De regisseur geeft toe gebru ik te hebben gemaakt va n het feitenonder
zoek van Wagenaar. 'Maar ... "Facts do n't make theatre" ze i G.B. Shaw al. '; inv. nr. 9837, Mata H ari, 
John van de Rest aan R.J. Vies, 20 juli 1981 

182 De Leeuw, Televisiedrama, 163- 165 
183 De historische dramaseries 'De weg' (uitgezond en in het seizoen 1982- ·1983) en 'De Appelgaard' 

(uitgezonden in het seizoen 1985-1986) blijven hier vanwege nood zakelijke beperking buiten be
schouwing. 

184 Henk Langcrak, KRO is trots op De Brug, Algemeen Dagblad 12 feb ruari 1990 
J 85 De Leeuw, Van toversp iegel, 237 
186 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 9798, De Brug, Willcm Hagendoorn, Topaz picturcs aan Kro-Televisie 

Gerard Hu lshof, 17 februar i 1987 
187 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 9796, D e Bru g, Inleiding Gera rd Hulshof, programmalcider KRO-te

levisie bij voorvertoning D e Brug, 31 jan uari 1990 
188 KDC, Arch. KRO, inv. nr. 9796, De Brug, Persmap De Brug 31 januari 1990, Verantwoording To

mas Ross 
189 Jan netj e Koelwijn, 'Waarom kunnen wij geen televisied rama maken dat meer is dan een streekver

haa l waarvoor een blik Nederlandse acteurs is opengetrokken ?' De KRO wordt weer katholiek 
met Antoon Cool en, kleurenbijlage Vrij Nederland1 0 februar i 1 990, 7- 15, aldaar 1 l 

190 'Deze shit vcroordeelr zichzelf wel', Brabants Dagblad, 10 februari 1990 
191 KDC, Arch . KRO, inv.nr. 9796, De Brug, Addy Weijers, Vervolg bespreking 'De Brug' 2c versie, 

aflevering 5 t/m 8, 1 januari 1989, I 0 pag. 
192 De Leeuw, Omzien, 51 
193 j aa1-verslag 1990KRO (Hilversum 1991) 12 
194 Henk van Gelder, De dilemma's van een o ngelovige dorpsdokter, NRC J-la.ndelsbla.d 12 februari 

1990 
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195 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 9799, De Brug, KRO TV: Schriftelijke enquête De Brug, maart 1990, 21 
maart 1991 Notitie 0/9104 

196 De se ri e wo rdt, in een nieuwe montage van vie r delen, in mei 1999 opnieuw ui tgezonden door de 
KRO 

197 KRO, Arch. afdeling drama, ongetiteld en ongenum merd dossier m.b.t. De Partizanen, KRO, 
Persinfo rmatie, 'D e Partizanen' drama in de bossen van Baarlo. [3 p.] 

·198 KRO, Arch. afde ling drama, on ge titeld en ongenummerd doss ier m.b.t. De Partizanen, bevat co
pie artikel: Brigitte Baake, De Partizanen: drama in de bossen van Baarlo, 6-7 in onbekend 
(Vlaams) tijdschrift, zomer 1995 

199 Jacques Geluk, Onder de helmen komen mensen vandaan, Goudsche Courant 12 november 1994 
200 Peter Sierksma, De oorlog vo lgens Jan Blo kker, Trouw 6 mei 1995 
201 Peter Sierksma, televisiedrama ' De Partizanen ': o m te huilen zo mooi, Trouw 1995 
202 Hans Becrekamp, Schooiers en helden uit noord en zu id, N RC Handelsblad 28 ap ril1995 
203 Marcel van Lieshout, Regen is fijn, de Volkskrant 17 mei 1995 
204 KDC, Arch. KRO, inv.nr. 9821, Gerrit Braks aan Gerard Hulshof [gedateerd 21/7] 
205 KRO Jaarverslag 1998 (Hilversum 1999) JO 
206 KRO, Arch . afdeling drama, doss ier Tijd van leven: li cen tie aanvraag, aanvraag TV plus, publici

teit TvL en informatie, produktie, Informatie van de KRO 'Tijd van leven '[zj, 1995] 
207 Paul Steen huis, Er is te veel Randstad-drama, N R C Handelsblad 15 september 1995 
208 Gerdin Linthorst, Feilloze weergave van tijdgeest in 'Tijd van Leven', de Volkskrant 30 december 

1995. Het scenario is in druk verschenen: Alben ter H eerdt, Tijd van Leven (Amsterdam 1995) 
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Summary 

The presence of history in everyday life is so ubiquitous that it hardly raises at
tention. Professional historians merely assume a general interest in the past, but is 
this assumption true? How can interest in history be defined? These are problem
atic questions that many historians have hardly pondered upon. The possibility 
should be considered that the bistorical interest of the lay public may differ sig
nificantly from the professional perception. Only in recent decades have histori
ans begun toprobe this issue. Since the early 1970's, a limited but growing num
ber of studies devoted to the manner in which non-historians perceive andrelate 
to history have been undertaken. These studies have mainly been pursued in Ger
many, the United Kingdom, and the United States. 

Complaints about the lack of scientific attention devoted to the public concep
tion of history have encouraged the composition of a variety of literature about 
the role of history in popular culture. Dutch scholars started to take an interest in 
this issue in the 1980's, influenced by several foreign publications. Unfortunately, 
the literary efforts of Dutch scholars have been brief and fragmentary. There are 
some detailed and well researched works about the memory of World War II, but 
what lacks is a comprehensive survey of the theoretica! concepts of bistorical cul
ture linked to braader empirica! studies on this subject. This doctoral dissertation 
attempts to bridge this gap by focusing on the concept of popular bistorical cul
ture as a framework in which the general public (not consisting of professional 
historians) integrates and processes history into everyday life. This popular bis
torical culture is as diverse as the population concerned. 

Historica! culture and popular bistorical culture are relatively new terms in the 
Dutch language. A similar term that is widely used in the Netherlands, though sel
dom defined, is historisch besef (historica! consciousness). This notion is used to 
delineate the manner in which modern society relates to the material and immate
rial past in general terms. The normative expectation that is usually embodied in 
the use of this term implies both a proper and impraper attitude to history. His
torians use this normative view as a means to elevate their own scientific standard 
to an absolute standard by which everything else is compared. It is therefore no 
surprise that historians often formulate statements about popular bistorical con
sciousness by ways of a complaint. Because this normative view is not shared in 
this book, the notion of historisch besef will be avoided whenever possible. 

Another reason to avoid the notion of historisch besef is that, strictly speaking, 
it refers specifically to an individual human consciousness. It refers to usually un
spoken individual opinions and past motivations, which are not easily or reliably 
detected. Resulting actions and influential factors arenotpart of it. However, the 
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starting point of this book lies not in the individual consciousness, but in the per
ceptible expressions emanated from there. Traces of these expressions can provide 
information about characteristics of popular historica! culture in the Netherlands 
between 1945 and 2000, the focal point of this work. This popular historica! cul
ture encompasses the majority of facetsof contemporary society in which the past 
plays any materialor immaterial role of significanee with the exception of the aca
demie world of professional historians. Historica! culture is regarcled as a dynam
ic process in which different meanings are assigned to the past, just like the uses 
and appearances of the past can vary widely as wel!. Within this culture, individu
als and groups alike shape relationships with the past in various ways, depending 
on factors such as interest in the past, historica! knowledge, and views on the im
portance of history. 

Chapter one concentrates on a survey of theories concerning treatment of the 
past. The majority of these theories were developed in relative isolation by au
thors from Germany, the United Kingdom, France and the United States. We pre
sent an overview of theories concerning didactic assumptions ( described as 
Geschichtsbewusstsein by several German theorists), nostalgia, the so-called 
processof Musealisierung, heritage, historica! culture and memory. This chapter 
also contains some remarks relating to Dutch notions about poptdar historica! 
culture. 

A uniform approach of the way the past is treated in popular culture does not 
exist. Nor is there, in most cases, agreement on the used terminology. A wide va
riety of synonyms is used to describe and analyze facets of what, in this study, is 
referred to as historica! culture. The topics of these studies are seldom well de
fined, nor are assumptions explained. In some approaches the position of the in
dividual is emphasized, while in other approaches, attention is focused on the per
spective of groups and the marmer in which groups deal with the past. 

The treatment of the historica! culture is usually closely linked to the supposed 
functions or goals of this culture, the central elements being identity, orientation, 
and continuity. History is often assigned the important function of founding, le
gitimating, and confirming the identity of individuals and groups. However, this 
does not necessitate each statement of interest in the past contributing to the shap
ing of identity. Historica! culture functions in other ways as well, for example, set
ting the standards for beauty, relaxation, and variation. A second central element 
is orientation in both time and society. This function still exists but it is not always 
as essential as many believe. Continuity is the third central element often regarcl
ed as an important function of the historica! culture. However, several theoretica! 
approaches show that in the post-war period, discontinuity with the past was em
phasized instead of continuity. This feeling of discontinuity has lead to a new his
torica! culture. 

Most theorists concur that treatment of the past both by groups and individuals 
in contemporary western society now differs from the way in which these rela
tionships were shaped in previous periods. This 'historicist turn' was, according 
to several authors, most striking in the 1960's. There are two major reasons for this 
shift: the modernization of society and the development of history as an academ-
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ie discipline. First of all, the modernization of society during the last two centuries 
has rationalized our actions and thoughts. This has resulted not only in the differ
entiation of activities and functions but also in democratization and individual
ization: the growing appreciation of individual autonomy. The development of 
history as a professional academie discipline has also been influenced by this 
change. Since the nineteenth century, the rise of this scientific discipline has been 
accompanied by the spread of ideas about the uniqueness of each epoch and the 
difference between the presentand the past. This concept of historica! uniqueness 
has gradually weakened the quality of history as a storehouse of instructive exam
ples for the contemporary world, as our own world is now considered to be very 
different from the world of our ancestors. The perceived break between past and 
present has not only diminished the sense of continuity, but has also changed the 
possibility of orientation. Some make efforts to bridge the gap between past and 
present by dinging to objects from the past. 

Historica! culture is not always functional or goal-directed. Neither is it always 
a conscious activity. Contemporary historica! culture has a myriad of characteris
tics. Firstly we observed a broadening of historica! culture. Many previously ne
glected aspects of the past play pivotal roles today. The current treatment of the 
past is also marked by a visualization and materialization, evidence to the need for 
images illustrating history, as wel! as a keen interest in the preservation of aged ob
jects. These aspects support the idea of direct accessibility to the past. The notion 
that our image of the past is, as always, no more than an interpretation of some
thing that is gone, tends to benegleered under these circumstances. 

In order to reach a decper understanding of Dutch popular historica! culture, a 
deset·iption of the main components of this culture is given in chapters two and 
three. These chapters display a panorama of Dutch society, beyond the academie 
arena, in which the post-war historica! culture has developed. Chapter two focus
es on the more recognized subdivisions of popular historica! culture, which are
more than in other areas of this culture - influenced by professional historians, 
government officials, and institutions. These well-recognized subdivisions consist 
of historica! education, museums and the care for monumental buildings. 

Historica! education in primary and secondary schools is nor only intended to 
transmit knowledge about the past but also to help acquire intellectual and prac
tical skills, all in a limited time span. It not only concentrates on politica! and mil
itary history, but also pays growing attention to cultural and socio-economie his
tory. Today the history of the upper class is taught alongside that of the common 
man. There has also been a tendency towards emphasizing contemporary history. 

The world of museums has experienced a rapid growth, especially since the 
1970's. All possible aspects of daily life from the past, including the most recent 
past, are now exhibited. Modern presentation techniques also attract visitors. Un
der the influence of Dutch society's increased educational level, the number of 
museum visits has increased considerably during the post-war decades. Despite 
this increase, museum visitation has not reached a spectacular level. Many Duteh
men rarely, if ever, visit a museum and if they do, they are not necessarily seeking 
out historica! knowledge or a decper understanding of the past. Recreation and re-
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laxation are oftcn more important motivcs for a muscum visit, cithcr home or 
abroad. 

Dcvclopments in building prcscrvation have paralleled thc dcvclopmcnt of new 
museums. In the early 1960's, a list of proteered buildings was cstablished. 'Thc 
numbcr of proteered buildings has furthcr incrcascd, cspccially sincc thc 1980's 
whcn thc proteetion was extended to more recent buildings from the ninetecnth 
and twentieth centuries. History is rejuvenatcd in this way. Not only has protee
tion been extended to ordinary houses and factories, it now also comprises town
scapes, landscapes, and nature reserves. 

In chaptcr thrcc somc alternative ways to gct in touch with history are dis
cussed. This chapter focuses on the concept of history as a leisure activity giving 
spccific attention to historica! publications, historica! relevision shows, historica! 
hobbies (such as collccting), local history, genealogy, archivc visits, archaeology, 
and historica! tourism. 

The amount of time available for leisure activities lus almost doubled in thc post
war decades. The diversity of modern leisure culture is rcflcctcd in tbc varicty of 
historica! activities. Thc supply of historica! publications shows a continuous shift 
in topics, with a more stablc interest in subjccts such as World War II. Notcworthy 
is the increase in poptdar publications about local history that have appcared sincc 
the 1970's. An even wider audicncc is reachcd by many historica! TV-shows. His
torica! TV programs, which are usually mcant to provide entertainment, have con
tributcel to the increase in historica! culture visualization. Many pcoplc now re gard 
these shows as an important souree of historica! information. 

An often passion-driven and individual way of approaching thc past is through 
the amassing of old artifacts such as picture postearek Anothcr historie hobby is 
devoting time to local history, often having to do with interest in the placc of onc's 
own residence. Likc gcncalogy, local history is usually ccntcrcd on thc history of 
one's own family. In both cases, the past is approached in more or less a personal 
manncr bascel cither u pon feelings of nostalgia or out of shccr curiosity. Interest in 
more remote periods of time attracts less attention as a leisure activity. 'Thc num
ber of amateur archaeologists searching fortraces of even older time pcriods in tbc 
Netherlands is small. History appeals mainly to largcr groups whcn it is made 
more visible and accessible, as manifestcel today in thc tourism sector. Here histo
ry is presentcel as both acccssible and different from thc present. Tourists cnjoy a 
'visit' to this past not necessarily because it has to do with persmul idcntity, but 
out of curiosity and nced for variety. 

Chapter four, thc first of thrcc elaboratcd case studies rcprcscntativc for tbc 
contemporary popular bistorical culture, deals with historica] tourism. Ilistory is 
an important ingredient in tourism, as a large numbcr of tourists get in touch with 
thc past during their holidays. This phcnomcnon is carcfully obscrvcd by study
ing two publications from the Royal Dutch Tourists Association (ANWB): thc 
monthly magazine for its members De Kampioen, and travel guidcs about thc 
Netherlands, Germany, Italy and Greece. These media, dircctcd at tbc continu
ously growing number of ANWB-membcrs, link historica! attractions with po
tential visitors. 
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Almost one out of every six articles in De Kampioen relates to the past. The 
greatest historica! interest can beseen in the most recent volumes of this magazine. 
The amount of space devoted to history in travel guides has grown since the 
1960's. Especially monumental buildings and museums arouse interest, not sur
prisingly for attractive places that can be visited by tourists. This attention is no 
longer solely directedat eh urehes and castles but it is also focused on less remark
able buildings . Museums have also attracted more attention, especially since the 
l960's. Over the years , the interest in foreign history has surged. The interest in 
cultural history, a theme seen as accessible among tourists, has been growing since 
the 1970's. 

The taurist's interest is also directed at various historica! periods. There is some 
interest in ancient history and the middle ages but there is much more interest in 
more recent periods. The favourite period is the contemporary age, of which there 
are of course many artifacts to beseen and visited. According to ANWB publica
tions, prevailing opinions about the past have hardly changed during the post-war 
decades. The valuation of history within a tourist context has not developed sig
nificantly within this period. In most cases interest in the past is taken for grant
ed. The question should be raised whether or not tourists experience astrong feel
ing of continuity between past and present. While there is a certain respect for all 
that is outdated, this respect can not be described as astrong sense of relatedness. 
T he way in which fo reign history is described can not be distinguished from the 
way in which the Dutch past is presented. The approach of both themes in the 
tourist media is somewhat superficial. 

There is a strong awareness that the present is radically different from the past. 
The interest in historica! artifacts and attractions mainly sterns from the fact that 
they differ from many contemporary equivalents. They are not interesting be
cause we can somehow relate to them, but because they are different. Tourists like 
to discover and experience places, relics, and lore that differ from their normal 
lives. Historica! attractions offer that possibility. Due to a combination of aesthet
ic and romantic notions, the past is seen as attractive and perhaps even admirable. 
Attention towards negative aspects of the p ast is usually limited. Only in a smal! 
number of cases does love for the past result from unease about the present. Most 
often, the past is a charming and random background for tourists that may con
tribute to a pleasant holiday experience. Critica! reflection should not be expect
ed. Information about historica! background, including the mentioning of dates, 
is commonly lacking or incomplete in taurist media. Many 'tourist consumers ' of 
history seem to believe that old is just old, and therefore are not interested in a 
clarifying framework of historica! knowledge. 

Chapter five focuses on commemorations in Zwolle, the capita! of Overijssel, a 
northeastern province of the Netherlands. Attention is paid to the post-war com
memorations of eight celebrated men who were once inhabitants of this city. Two of 
these men were politica! figures, one came from a socio-economie sphere, two were 
religious figures, and three were from the cultural field . Another commemoration 
was celebrated in 1980 maricing the 750th anniversary of the city being granted mu
nicipal rights . The third section of this casestudy refl ects u pon the commemoration 
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of the most notorious episode in modern Dutch history: World War II. 
The appearance of commemorations has become more professional and multi

faceted. The most poptt!ar ways to commemorate are exhibitions and speeches, 
foliowed by divine services, symposiums and processions. Other vehicles for 
commemoration are proclamations, trade fairs, audio-visual presentations, p lays, 
concerts, biking tours, prize contests, and reunions. Historica! research and vari
ous publications should not be forgotten as ways to commemorate. Several at
tempts have been made to establish a greater permanency with a commemoration. 
In the 1 940's and the 1950's a number of monuments were erected related to 
World War II . This tradition has continued in the last two decades of the twenti
eth century. Comparable to this is the custom of naming streets after people who 
played a certain role in the war. 

Most of the famous persons commemorated in the second half of the twentieth 
century, scarcely arouse interest outside of these special events. Nevertheless, 
their municipal roots are readily embraced in order to profile and promote the 
city. The most successful example of commemoration in terms of audience size, 
were the activities in 1980 surrounding the 750th jubilee. By granting history a 
limited space in the whole program, this festivity drew the most extensive and 
mixed group of interested people beyond all the other post-war commemora
tions. Routinely, festivities like this are lost in revelry and the historica! grounds 
for the edebration are overlooked. 

Until the late 1960's, the majority of commemorative celebrations went unchal
lenged. After that time, discontent and criticism have been on the rise. Issues such 
as expense and modernity of such commemorations have been raised. Some activ
ities are regarcled as a financial waste, especially when the local population is not 
involved in the commemoration program. The success of some commemorations 
can, apart from the fame and popularity of the commemorated persons and 
events, be explained by the way in which a current exemplary and inspiring func
tion is attributed to them. This has not been highly successful since the 1970's. 
Thus, the impact of local historica! players has been quite limited in recent 
decades. 

World War II takes a special place among the modern commemorations. Every 
year the victims of the war are commemorated on the evening of May Fom·th. 
May Fifth is the day the liberation is celebrated. This national distinction between 
mourning and celebrating distinguishes it from other commemorative events . 

In the first decades after 1945, the war commemorations emphasized the role of 
resistance fighters as heroes who embodied the Dutch unanimity. From the 1960's 
onward, the emphasis slightly shifts towards the role of the allied liberators and 
then attention is directed towards the victims of the war, especially the Jewish vic
tims. This tendency, which also occurs elsewhere in the Netherlands and abroad, 
reveals a second characteristic of the war commemoration. While most commem
orations celebrate and glorify the exemplary hero, modern war commemorations 
remember the victims. The historica! culture has been broadened to this effect, 
while the equivalence of commemorations has disappeared. A third element that 
distinguishes the commemoration of the war from other commemorative activi-
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ties in Zwolle is that of the moral importance assigned to the war. There is almost 
no increase in derachment associated with war commemorations, whereas this 
clearly exists in the case of many commemorated inhabitants and local events. 
There is astrong urge not to forget this relatively recent event, explaining in part 
why the reflection on cammemorating is relatively strong here. 

Nevertheless there are some similarities between thc various commemorations. 
First of all thcrc is an increasing push towards reaching younger genera ti ons. An
other similarity is the updating of thc commcmorative practices, such as the link
ing of the war commemoration with attention to the cm-rent state of human rights 
elscwhcre in the world. 

The third case study in this book is devotcd to the way in which history is rep
resenred on television. This chapter focuses on TV programs broadcastcd sincc 
the carly 1950's by the KRO, one of the largest Dutch braadcasting organizations. 
History is onc of many topics that is presenred to a large audience by this catholic 
braadcasting organization. The varicty of programs illustratcs how the past is rep
resenred in widely divergent ways. Not only history itself is multi-colored, but so 
are thc reprcscntations as wel!. Attention is paid not only to documcntary pro
grams and other non-fierion programs in which history plays a ccrtain role, but 
also tofierion programs (Dutch series only) that try to portray the past. Both cat
egories attributc to, as wcll as reflect, popular historica! culture in thc Nethcr
lands. Wilful producers of fierion may not pursue to rcprescnt the factual accura
cy as emphatically as it is clone in some other historica! represcntations, but for 
many viewers their products are nevcrtheless a souree of information about thc 
past. 

The KRO programs show a clear interest in thc history of thc catholic viewers 
with regiot1al concentrations in the southern and castem regions of the country. 
This cxplains the audio-visual attention for certain local and regional historica! 
themes. Another emergent historica! themc, though presenred usually in a rather 
fragmentcd way, is the history of relevision and other forms of entertainment. By 
recycling old images, relevision bccomes its own souree of historica! information. 

The emphasis in both fierion and non-fiction relevision programs mainly falls 
on twenticth century topics, foliowed by historie topics from the nincteenth cen
tury. Older periods draw far lcss attention. Documentaries, as well as drama se
ries, especially pay attention to World War II. This not only reflects the great in
terest for this episode in Dutch historica! culture, but also rcfers to the availability 
of authentic moving images from this period. Original Dutch drama series show 
less varietyin depicted periods than non-fierion programs, which partly has to do 
with high production costs. This also may have to do with the assumed limited 
possibility for the viewer to identify himself with such distant circumstances. Of
ficials from the braadcasting organization seem to believe that drama series based 
on more recent time periods are more appealing to its targetcd audicnce. 

Producers of non-fiction shows somcrimes pretend to rewrite or demytholo
gize history by adjusting the existing image. They try to counter nationalistic tcn
dencies or to widcn the image by making space for the role of ordinary men and 
women in history. Since the second half of the 1960's, several non-fiction pro-
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grams pay greater attention to the history of everyday topics that are part of pop
ular culture. This resembles developments elsewhere in popular bistorical culture. 

Drama series often give attention to individuallife stories. History is more than 
once used as a background, or, more precisely, as a mirror in which an identity in
spired by Catholicism is embodied. The question is to what extent this will help 
viewers to orientate their own present lives, as the braadcaster may hope. The au
dience's response will often not go further than simply observing that past and 
present are different, while some aspects will be glorified. The perceptible contrast 
between pastand present is highly appreciated. 

Seldom are differing views about the past emphasized on television. Rare excep
tions do exist, for example, the drama series about southernresistance fighters, braad
cast in 1995. Tbis occurrence contributes toa deeper understanding of history. Dra
ma can indeed be moving, more so than documentaries, because it appeals stronger 
to human emotions. However, this does not mean that costly drama productions 
contribute more to the bistorical culture than other kinds of programs. Documen
taries, in turn, have the meritorious quality of showing the many-sidedness of the 
past, another important feature of contemporary popular bistorical culture. 

History on TV is portrayed in different tones, sametimes ironie and distant, 
sametimes serious, occasionally reckless and light. Especially in the late 1960's 
and the early 1970's attempts have been made to represem the past as a more or 
less current affair, for instanee by making comparisons with recent events and de
velopments. On the one side, this sterns from the desire to clarify the pastso much 
that current lessouscan be drawn from it; on the other handthereis the pursuit to 
make programs more attractive (as a certain fear exists that everything that is old 
is seen as boring). It is clear that TV producing institutions hold the view that 
lessouscan be drawn from history because history is supposed to perform an ori
entating role. 

The past continues to play an undeniable role in post-war society, though perhaps 
not always the role that historians wish for it. The disappointment historians ex
perience is partly based on a strong appreciation of a common bistorical knowl
edge, a canon of information, that is not shared by everyone nowadays. Yet, the 
comprehensive bistorical culture of today is not solely aimed at the transmission 
of bistorical knowledge, it is much more complex than that. 

Because bistorical culture is as diverse as the population that shapes it, there can 
be found sarnething of interest in this culture for everyone. As mentioned, histor
ica! cultu re is flexible and multi-facered and performs many different functions in 
our society. Dutch bistorical culture sametimes appeals to only small audiences, 
and at other times to large masses. Participants in this culture react differently to 
bistorical facts and interpretations that are disseminated in this way. 

The way in which popular bistorical culture arises depends u pon the attributes 
of the people composing the population (age, gender, education, and bistorical in
terest), as wellas on aspectsof societal development (the level of economie pros
perity, the increase of leisure time, the aging population, the growing number of 
museums, the increase of information etc.). As far as can be measured, historica!-
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ly-orientcd activities have attracted an increased number of pcople in post-war 
ycars, an incrcase largcr than thc population growth during this same period. This 
development carefully begins aftcr 1945, and has continued to flourish since the 
1970's. 

Some components of contemporary historica! culture still cvokc considerable 
debate, World War II being a good example of this. Several commemoration ac
tivities in Zwolle show that feelings can run high as to interpretation of the past 
and the shaping of the historica! culture. Nevertheless, World War II occupies a 
rather special place within the existing historica! culture: more than anything else 
it functions as a morallandmark. Commemorations of World War II differ from 
other commemorations, the emphasis (after the first post-war years) being not on 
glorifying heroes but on commemorating the suffering and the victims that are as
sociated with current affairs. 

History still performs a function in shaping identity. However, this function can 
not always betaken for granted. Neither can its framework be placed exclusively 
on a nationallevcl. The past that inspires individual genealogists, local historians, 
and collectors, is not a random past, but is conneered to their personal identity. 
Local commemorations sometimes try purposively to appeal to the sense of com
munity identity because the historica! grounds for the commemorations have lost 
their appeal. 

The identity shaping function is notpredominant in the present popular histor
ica! culture. The world of tourism shows that history enjoys attention because it 
is regardedas interesting and fascinating, as something different than the present, 
not because it is of critica! importance in shaping self-identity today. Compara
tively, the sense of an essenrial bond with the past only exists in a limited number 
of cases. This lack of bonding with history is evident in dut Dutchmen are not by 
definition more intensely interested in Dutch history than with the history of oth
er natwns. 

Historica! culture is not exclusively related to the acquisition of historica! 
knowledge. Several segments of the popular historica! culture have nothing to do 
with acquiring lmowledge. This is partly related to the fact that contact with his
tory for many people is limited totheir leisure time, important in modern times in 
the quest for diversion and personal happiness. 

Another function of popular historica! culture is its nostalgie fascination. The 
nostalgie wave that has emerged in different appearances since the 1970's has oc
curred not solely as the result of contemporary social criticism or as the result of 
a search for something to hold on to. The contemporary way of life may be 
viewed with some unease, but is not totally rejected. Above all, the nostalgie fas
cination is a way to enrich the present existence by using the variety of facts and 
artifacts that were different in the past. Most attention is directed to those aspects 
of the pasts that are considered attractive and positive. 

Though the distinction between different historica! periods is not always per
ceived or appreciated, accents can be traeed in the historica! interest. The most re
cent past- especially since the late nineteenth century - has been increasingly re-
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ceiving attention over the years. World War II has gained a special position. This 
can be due in part to a better awareness of more recent history or the greater ac
cessibility to artifacts from this period. This great interest in the recent past does 
not exclude a temporary peak in interest in other and older periods such as the 
Middle Ages. Thanks to constant development of popular historica! culture, his
tory almost spans to the culture of today. 

The past that occupies a central place in contemporary historica! culture is not 
only close to us from a temporal point of view. lt is, in some cases, also close to us 
from a geographical standpoint. As far as the interest in Dutch history is con
cerned, there is a strong interest in smali-scale topics like the history of the own 
family or the history of the place where one resides. Besides, there is a growing at
tention for the history of the ordinary man or woman. By associating with the 
prevailing social trend of individualism, our views on the past are not only per
sonalized but also broadened. 

This broadening of the past, which can be noticed in the field of education, mu
seums, and in the preservation of monuments, is also characteristic for the con
temporary historica! culture. The many activities that are part of this culture cov
er a wide range of historica! topics. This range is also reflected in cultural history, 
which plays an increasing role in the tourists' experience of the past. The large in
crease in the number of points for attention within popular historica! culture is in
versely proportional to the decrease of the supposed superiority of the highbrow 
culture. Politica! and military his tory no longer have a monopoly position. 
Nowadays everyday themes, connected to the history of ordinary men and 
women, are in the center of interest. These popular topics offer concrete and com
prehensible points of contact for the participants in popular historica! cultu re in 
forming an image of a somewhat recognizable past. 

The contrast between past and present plays a major role within contemporary 
historica! culture. The notion of continuity is not in the limelight. The awareness 
of an essential difference with the past is often molded in a somewhat distant, 
sometimes even ironie treatment of history. Nevertheless, the past is regularly 
represented and regarcled as accessible. Wherever possible, attempts are made to 
bridge this paradox by using contemporary techniques of presentation, in muse
ums, in schools, on television, in theme parks and many other places. An impor
tant element of this is to visualize history. A story of the past without pictures
preferably moving pictures in full-color - is hard to sell nowadays. History 
should be visible, or even tangible. All this leads to the fact that materialized and 
visualized history have become spearheads of historica! interest. 

Another characteristic of contemporary popular bistorical culture lies in its 
constant progression. Trying to counter the image of history as a distant, far re
moved phenomenon, commemorations and relevision programs have tried, espe
cially in the 1960's and the 1970's, to update the past. The ambition is to attract a 
larger and younger audience with the message that history is not something su
perfluous or meaningless . On the contrary, lessons can be learned from history 
and possibilities for identification are created. These representations do attract 
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some public interest, but that does not always mean that the messages come 
through or are accepted. 

A final characteristic of popular historica! culture is found in its professional
ism. Museums are aware of their position on an economie market of recreational 
activities, historica! societies examine the neecis and activities of their members, 
those who organize commemorations try carefully to stir the interest of the peo
ple, and historica! tourism can be big business. Collectors form groups, genealo
gists heighten and refresh their knowledge. 

Popular historica! culture in the Netherlands covers many areas and it is extra
ordinary vivid. In various ways attempts are made to give the past a place in the 
present. The critica! approach that characterizes the academie discipline of histo
ry is not necessarily foliowed elsewhere in society. But popular historica! culture 
perfarms many roles. This is something historians and other scholars often over
look when discussing historisch besef and historica! culture. In order to map the 
position of history and the appreciation for history, an open mind is required. 
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