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Victorie is de naam van de voormalige bunker. Hij doet nu dienst als vakantiehuisje. Met
gekleurde gordijnen en bloembakken voor de ramen ziet het er best gezellig uit. Dat vinden de
eigenaren van het huisje zeker, ze barbecueën en zonnebaden er op los. Toch klinkt er soms
een stem uit het verleden, de wind blaast Duitse soldatenliederen mee. En hoe ontspannen is
een vakantie, als je zoontje om de haverklap een stuk overgebleven munitie uit de duinen
haalt?
De voormalige bunker is het decor van de voorstelling Gewapend Beton die op het Oerol
festival 2011 op Terschelling speelde. Victorie is geen bestaand vakantiehuisje en de
eigenaren zijn acteurs. De kwestie die ze aansnijden is echter niet ontsproten uit de fantasie
van deze creatieve
geesten. Ze lieten zich
inspireren door een
krantenartikel uit 2003
waar acht voormalige
bunkers op Terschelling
te koop aangeboden
werden. De oppervlakte
varieert van 31 m2 tot
59m2 voor een bunker
met plaats voor vier
personen. De vraagprijs van deze bunker was 285.000 euro.
Met de extravagante aankleding van de bunker als vakantiehuisje zetten de acteurs de kijkers
aan het denken. Is dit erfgoed wel geschikt om zorgeloos in te recreëren? Met de schimmen
van Duitse soldaten uit het verleden zetten ze deze discussie helemaal op scherp.

De omgang met de bunkers van de Atlantikwall vraagt om een voorzichtige aanpak. Het
verleden mag niet zomaar uit het oog worden verloren. Dit verleden wordt vaak in de vorm
van een bunkermuseum geëxposeerd, waar vooral het militaire karakter van de bunkers wordt
getoond. In dit artikel wordt erop gewezen dat naast de militaire geschiedenis, de
Atlantikwall ook een rijke culturele geschiedenis kent. Daarnaast wordt de objectgerichte
benaderingswijze van de Atlantikwall geproblematiseerd. De bunkers op de Waddeneilanden
Schiermonnikoog en Ameland staan in dit artikel centraal.
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Omgang met de Atlantikwall
Langs de Nederlandse kust zijn veel bunkers van de Atlantikwall te vinden. Sommige liggen
onder het zand, andere komen groot en grijs boven het duin uit. Er zijn bunkers die zijn
opgegaan in stadsuitbreidingen, andere liggen in beschermde natuurgebieden. Daarnaast
kennen we natuurlijk de bunkermusea, waar poppen in Duitse uniformen de authentieke
bunkersfeer over moeten brengen.
Ondanks deze fysieke aanwezigheid van bunkers in het Nederlandse duingebied is de
Atlantikwall een onderbelicht thema in de culturele geschiedschrijving over de Tweede
Wereldoorlog in Nederland. Zowel in het in 2009 verschenen Dynamiek van de Herinnering,
als in het recentere Een open zenuw (2010), wordt aan de Atlantikwall geen aandacht besteed.
Het lijkt niet te passen in de speerpunten die zijn ontstaan als het gaat om herinnering aan de
oorlog. Zowel in de media als in het wetenschappelijke onderzoek gaat de laatste decennia
nog steeds veel aandacht naar de Jodenvervolging en het ‘goed versus fout’ vraagstuk. De
Atlantikwall past niet binnen het plaatje van het academische erfgoeddiscours over het
oorlogserfgoed.
Erfgoed lijkt te maken te hebben met objecten uit het verleden die bewaard moeten blijven.
Erfgoed is echter niet het bewaren van het verleden, het vormt onze hedendaagse identiteit.
We kunnen ons verleden sturen door bepaalde zaken als erfgoed aan te merken en andere juist
niet. Lowenthal heeft dit prachtig uitgedrukt; ‘Nostalgia tells it like it wasn’t’.1 We herinneren
het verleden zoals we dat graag willen, daarom is die herinnering waardevoller voor ons dan
de geschiedenis zelf. Vanuit deze herinnering wordt het erfgoed gekozen. De authenticiteit
van het erfgoed staat daarom niet voorop, het is slechts een suggestie.2 Het gaat niet om het
object zelf, maar om de plaats die het inneemt in onze herinnering. Het object wordt dus een
symboolfunctie van de herinnering. Het vormgeven van onze identiteit is belangrijker dan de
authenticiteit van ons erfgoed.3
Een belangrijke vraag die tijdens de studie van erfgoed opkomt heeft betrekking op deze
identiteit. Aangezien identiteit samenhangt met ons erfgoed, moet bij dit erfgoed de vraag
gesteld worden, wiens erfgoed is dit en welke identiteit wordt er aan ontleend? Dit vraagstuk
kan gevoelig liggen als het om oorlogserfgoed gaat. Het heeft jaren gekost voordat we een
manier konden vinden om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog een plaats te geven,
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dit wordt weerspiegeld in de moeizame omgang met het oorlogserfgoed.4 Tegenwoordig heeft
het slachtoffererfgoed een plek gevonden in onze herinneringscultuur, in eerder genoemde
publicaties komt dit erfgoed volop aan de orde en ook zijn verschillende kampen
gemusealiseerd. Het dadererfgoed loopt hier echter op achter. De worsteling met dit erfgoed is
pas net op gang gekomen. Lang lagen de bunkers verborgen onder de duinen en maakten ze
geen deel uit van ons erfgoed. De publicatie De Oorlog als Beleving. Over de musealisering
en enscenering van Holocaust-erfgoed (2010/2011) van Rob van der Laarse verschaft nieuwe
inzichten in de omgang met oorlogs- en dadererfgoed. Ook hij wijst erop dat de Holocaust en
het slachtoffererfgoed een centrale rol hebben ingenomen binnen de Nederlandse
herinneringscultuur en op de onwil om dadererfgoed binnen deze cultuur op te nemen.5
Ook Ilona Steijven behandelde de moeizame omgang met het dadererfgoed in haar artikel
over Diogenes, een bunker die een belangrijke rol speelde in de luchtoorlog. Zij schrijft dat
door het erfgoed van de dader op te nemen in onze herinneringscultuur aan de Tweede
Wereldoorlog deze herinnering complexer en meer gelaagd zal worden.6 Dit betekent ook dat
we ons niet langer alleen met de slachtoffers zullen identificeren, maar ook het erfgoed van de
dader onder ogen moeten komen. Dit is een herinnering die tot nu weggestopt was. Dit geldt
voor de bunkers van de Atlantikwall, maar is ook terug te zien bij ander dadererfgoed, zoals
de Autobahn en de Volkswagen. Deze producten van de oorlog zijn ons vertrouwd geworden
en hebben geen direct gevaarlijke lading. Juist door deze vertrouwelijkheid komt de oorlog
dichtbij.7 Dit erfgoed is evenals de Atlantikwall niet zwart en traumatisch genoeg om een plek
te verwerven in onze nationale herdenkingscultuur. Er zijn niet veel slachtoffers mee
verbonden en ondanks dat het erfgoed van de dader is, is het niet spannend, vaak is er niet
eens gevochten.
Het is jammer dat dit erfgoed geen prominentere rol in de herinneringscultuur speelt, want de
Atlantikwall kent een brede geschiedenis, die zowel lokaal als nationaal een belangrijke rol
gespeeld heeft in de oorlogsbeleving. Deze verhalen kunnen een waardevolle aanvulling zijn,
maar door ze niet op te nemen in eerder genoemde publicaties blijft dit deel van onze
identiteit verborgen.
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Ook in de musealisering van de oorlog zien we dezelfde zwaartepunten terug. De presentatie
van slachtoffererfgoed zoals kamp Westerbork en de Hollandse Schouwburg kent sinds een
aantal jaar een betrokkenheid van academici, terwijl de musealisering van de bunkers van de
Atlantikwall vooral gebeurt onder toeziend oog van toegewijde amateurs.8 Dit vertaalt zich
naar bunkermusea die een lokaal verhaal vertellen, vaak met nadruk op het militaire aspect.
Dat er zoveel meer mogelijk is met dit erfgoed en dat het veel meer verhalen herbergt dan
alleen militaire wordt langzaamaan ingezien. Ook wetenschappers krijgen meer oog voor het
erfgoed dat in groten getale in het duingebied ligt. Dit uit zich bijvoorbeeld in het Rapport
Zand Erover (2003) van de Stichting Menno van Coehoorn en aandacht die Steven van
Schuppen van het Bureau Lopende Zaken aan de Atlantikwall besteed.9 Het congres
Redefining the Atlantikwall van 2 en 3 september 2010 is hier eveneens een voorbeeld van.
Maar juist dit inzicht roept ook veel vragen op over welke lijn gevolgd zou moeten worden
met betrekking tot sporen in het landschap en de musealisering en publieksontsluiting.
De website www.atlantikwallplatform.eu is een ander voorbeeld van academische interventie
in de omgang met de Atlantikwall. Koos Bosma is vanuit de Vrije Universiteit betrokken bij
dit project. Bosma begeleidt eveneens vanuit dezelfde universiteit Rose Tzalmona bij haar
dissertatie over de Atlantikwall. In een presentatie van haar onderzoek pleitte Tzalmona voor
het loslaten van de amnesie rondom de Atlantikwall en een omgang met de bunkers als ‘lieux
de memoire’.10 Deze zienswijze is in overeenstemming met die van Gillian Carr, die
onderzoek doet naar de oorlogsherinnering op de Kanaaleilanden. Zij refereert aan de bunkers
op deze eilanden als ‘lieux d’oublie’, zowel als ‘lieux de memoire’. De bunkers staan voor
haar voor een geschiedenis die liever vergeten wordt, maar ze herinneren eveneens aan die
geschiedenis.11
De bunkers zien als plaatsen van herinnering lijkt mij een goede benaderingswijze. Ze liggen
meestal in situ in het duinlandschap, ze markeren de plekken waar oorlogshandelingen zich
hebben afgespeeld. Daarnaast zijn ze onlosmakelijk verbonden met de oorlogsherinnering.
Ook na 1945 stonden ze in het landschap, ruïnes die verwezen naar de oorlog. Deze plaatsen
van herinnering liggen al bijna zeventig jaar op dezelfde plek en daarmee kennen ze een eigen
geschiedenis. Maar de bunkers zouden geen ‘lieux de memoire’ zijn als ze tegenwoordig geen
prominente plek innamen in de herinnering. Op de Waddeneilanden Schiermonnikoog en
8
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Ameland, die centraal staan in dit artikel, ligt deze herinnering nog steeds gevoelig. De oudere
generaties identificeren de bunkers voornamelijk met pijnlijke herinneringen, voor de jongere
generaties is de bunker ook een plek die een moeilijke geschiedenis herbergt, maar zij willen,
in ieder geval een deel van, deze geschiedenis graag laten zien. De afgelopen jaren zijn er
verschillende initiatieven genomen om de bunkers te ontsluiten voor het publiek. Deze nieuwe
omgang met deze plaatsen van herinnering is een interessante ontwikkeling die later in dit
artikel geanalyseerd zal worden.
De titel van dit artikel, de biografie van de bunker, is ontleend aan de benaderingswijze van
landschappen die Jan Kolen in zijn dissertatie De Biografie van het Landschap. Drie Essays
over Landschap, Geschiedenis en Erfgoed verdedigt.12 Kolen leest de landschappen als
biografieën die informatie bevatten over de ontstaanswijze, maar ook over de vele jaren
daarna, hoe ze beïnvloed en behandeld zijn. Deze geschiedenis schemert door in het
hedendaagse landschap. Verschillende vormen van inmenging, van zowel de natuur als de
mens, hebben het landschap getekend, maar omgekeerd heeft het landschap de mens ook
beïnvloed en is het landschap ook van invloed geweest op onze ontwikkeling.13
Deze benaderingswijze is van grote waarde voor de omgang met de bunkers van de
Atlantikwall. Niet alleen de tijd waarin ze gebouwd zijn is van belang, maar de vele jaren dat
ze daarna in de duinen van de eilanden hebben gestaan zijn ook tekenend geweest, zowel voor
het landschap en de eilanders, maar ook voor de bunkers zelf. De sporen van het jarenlange
hergebruik van de bunkers is er van af te lezen. Het is erfgoed van de vijand, maar vaak
gebouwd door Nederlandse werkkrachten. Het herinnert aan de oorlog, maar heeft ook een rol
gespeeld in de levens van de eilanders na de oorlog, de tijd waarin de bunker een speelplaats
voor de kinderen was, of dienst deed als café of vakantiehuisje.
Daarnaast is een bunker niet los te zien van de gehele Atlantikwall waar hij onderdeel van is.
Naast de lokale geschiedenis is de Atlantikwall verbonden met een internationale
geschiedenis. Ook op kleinere schaal kan de bunker niet als los object beschouwd worden,
maar moet de plaats in het landschap ook in acht worden genomen. Het erfgoed van de
Atlantikwall is moeilijk te plaatsen, maar alle bovengenoemde aspecten kunnen bijdragen aan
de vraag welke plek de Atlantikwall inneemt in onze herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden voor onze omgang met dit
erfgoed.
12
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Bunkermusea op Schiermonnikoog en Ameland
De Waddeneilanden zijn een interessant startpunt voor onderzoek naar de omgang met de
Atlantikwall. Tot voor kort waren ze op het terrein van oorlogserfgoed nog een onontgonnen
gebied. De westkust en Zeeland staan bekend om hun bunkers, aan de Wadden is weinig tot
geen aandacht besteed.14 Toch ligt hier een interessante casus, aangezien op de eilanden de
laatste jaren veel nieuwe initiatieven ontwikkeld zijn om bunkers te ontsluiten voor het
publiek.15 In dit artikel wordt dit geïllustreerd aan de hand van de eilanden Schiermonnikoog
en Ameland. Op het laatste eiland zijn al stappen genomen om een bunkermuseum in te
richten, op Schiermonnikoog is in 2009 een dergelijk museum geopend.16

Schiermonnikoog
Schiermonnikoog is het eerste Waddeneiland dat een bunkermuseum huisvest, op 11 juni
2009 werd Bunkermuseum Schlei geopend. Deze bunker diende in de oorlog als
communicatiecentrum en stond in contact met de andere bunkers op het eiland. Zij waren, net
als veel andere bunkers van de Atlantikwall, voorzien van radars om de geallieerde
vliegtuigen in het oog te houden en een eventuele aanval af te wenden. De ‘Seeburgtisch’, een
tafel waarop met lampjes de posities van de vijandelijke vliegtuigen werden aangegeven, is in
dit museum gereconstrueerd.17 In dit
museum wordt verder de geschiedenis van
Schiermonnikoog tijdens de oorlog
gepresenteerd en de werkzaamheden van
de soldaten in de bunker worden hiertoe
inzichtelijk gemaakt met diorama’s en
poppen in Duits uniform. Dit museum
past in dit opzicht naadloos in de eerdere
beschrijving van musea waar amateurs de lokale en vooral militaire geschiedenis
tentoonstellen. Bunkermuseum Schlei is in beheer van de Stichting Bunkermuseum Schlei
Schiermonnikoog. Cees Soepboer, hoofd van deze stichting, geeft aan dat het doel het
verzamelen en bewaren van materiaal uit de Tweede Wereldoorlog is. Het rondleiden van
schoolkinderen door het museum vindt de stichting ook belangrijk, maar het museum is niet

14

Bijvoorbeeld in het boek De Atlantikwall. Omstreden erfgoed van Rijnmond tot Ijmond (2005)
Projectenboek Wad’n Erfgoed, 2008
16
Interview Cees Soepboer 22/04/2011 te Schiermonnikoog
17
Henstra, B en Noord, van der E. De oorlog in beeld. Schiermonnikoog 1940 – 1945, p. 167
15

6

opgericht om toeristen te trekken. Het biedt in de eerste plaats een podium voor de
verzameling die de stichting heeft aangelegd.18

Ameland
Op Ameland heeft men eveneens de wens een bunker als museum in te richten. De Stichting
Amelander Musea heeft de ingang van de bunker die waarschijnlijk als museum gaat dienen
al vrij gegraven. Het wachten is nu op subsidie om het plan daadwerkelijk uit te voeren. De
directeur van de Stichting Amelander Musea, Joop de Jong, zegt dat het de wens is om
Amelanders en toeristen te confronteren met de geschiedenis van de oorlog. Het is tevens de
bedoeling een waarschuwing af te geven voor de mensheid, om in het goede spoor te
blijven.19 Dit museum moet dus ook een ‘hoger doel’ dienen. De Stichting Amelander Musea
werkt nauw samen met de Historische Vereniging Ameland om dit museum te realiseren.
Deze historische vereniging bestaat uit drie mannen, woonachtig op Ameland, die zich
hebben toegewijd aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Gerlof Molenaar is het
hoofd van deze amateurvereniging en legt uit dat ook zij zich voornamelijk op de lokale en
militaire geschiedenis richten.20 In de zomer van 2010 was op het eiland de expositie Vanaf
heden is het betreden van het strand weer verboden te zien, een expositie over de Tweede
Wereldoorlog op Ameland. De bezoeker betrad de expositieruimte via een grote foto van een
bunker, om te worden opgewacht door een pop in Duits uniform.

Bunkermusea
Een markant verschijnsel bij deze musea is de keuze voor een bunker als huisvesting. Deze
keuze leidt al meteen in de richting van het militaire verhaal, het is immers militair erfgoed.
Maar naast dit militaire erfgoed zijn de bunkers ook erfgoed van de vijand. In opdracht van de
Duitse bezetter zijn deze bunkers gebouwd, het was de werkplek van de Duitse soldaten die
het eiland bezet hadden. De eilanden lijken de ‘Erblast’ die de bunkers met zich mee dragen
echter niet te voelen.21 Sterker nog, waar in Duitsland gebouwen worden geschoond van de
nazisymboliek, wordt deze in het bunkermuseum Schlei juist weer terug gebracht. Twee
enorme rode doeken waarop een swastika te zien is hangen in het museum. Het is interessant
om te zien dat de eilanders kennelijk geen moeite hebben om deze symboliek terug te
brengen. Cees Soepboer denkt overigens niet dat ze er oorspronkelijk hebben gehangen, maar
18
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zegt dat ze wel een mooi effect op
de bezoekers hebben, die meteen
stil worden als ze de doeken zien.22
Het zou spannender zijn als een
stichting ervoor zou kiezen om de
Duitse soldaten en hun ervaringen
helemaal centraal te stellen in een
bunkermuseum. De lokale
geschiedenis zou dan vanuit de
ogen van de bezetter worden verteld. Dit zou overeenkomen met het gebruik van de bunker en
passen bij de huidige objecten die tentoongesteld worden. Dit lijkt echter voor de eilanders
weer een stap te ver. Het mag dan wel de militaire geschiedenis zijn die ze graag exposeren,
het museum moet wel herinneren aan de gevolgen die de bezetting had voor de eilanders. In
het erfgoed van de dader wordt gekeken vanuit het oogpunt van de slachtoffers.
Desalniettemin kiezen zowel Schiermonnikoog als Ameland voor een bunkermuseum. Op
Ameland staat een rij Duitse officierswoningen op de lijst om gesloopt te worden. Bij de
gemeente wordt het feit dat deze gebouwen uniek oorlogserfgoed zijn nergens meegenomen
in de beslissing tot sloop.23 Ook voor de Stichting Amelander Musea zijn deze gebouwen niet
interessant als huisvesting voor het museum. Er wordt liever voor een militair, stoer object
gekozen. De bunker als locatie voor een oorlogsmuseum lijkt een vanzelfsprekende keuze. De
keuze zou echter ook op een vakantiehuisje kunnen vallen, veelal geconfisqueerd tijdens de
oorlog en tekenend voor het verval van het toerisme tijdens de oorlogsjaren. Dit spreekt echter
minder tot de verbeelding en het spannende imago ontbreekt, alhoewel er nooit
gevechtshandelingen bij deze bunkers hebben plaatsgevonden.
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Op Schiermonnikoog is er naast de
museumbunker Schlei nog een tweede
bunker toegankelijk voor publiek. Op een
hoge duin in het midden van het eiland staat
‘de Wassermann’, een bunker gebouwd
voor een radarinstallatie, die nu gebruikt
wordt als uitzichtpunt. Sinds 2004 is deze
bunker ook van binnen te bezichtigen.24 Het unieke aan deze bunker is dat hij niet is
gemusealiseerd, van binnen zijn er alleen de lege kamers te zien. De opdruk
‘Stützpunktkommandant’ verwijst naar de
oorlog, de andere namen die op het beton zijn
geschreven verwijzen naar de vele naoorlogse
bezoekers die de bunker heeft gekend. De
Wassermann is een bunker die niets meer
nodig heeft om tot de verbeelding te spreken.
Enkel de dikke laag beton en de donkere, kille
ruimtes zijn genoeg om de bezoekers onder
de indruk te brengen. De puurheid van deze bunker spreekt wellicht meer tot de verbeelding,
dan de ingerichte ruimtes met aangeklede poppen in het bunkermuseum Schlei.
Aangezien de Wassermann geen museum is, de reden van bezoek van de meeste toeristen is
het uitzicht dat men heeft wanneer men op de bunker staat, zijn er geen keuzes gemaakt over
de presentatie van deze bunker. Zodra niet alleen het uitzicht maar ook de bunker zelf
gepresenteerd zou worden aan het publiek, wordt de kale inrichting minder vanzelfsprekend.
Afhankelijk van het verhaal dat verteld wordt, zouden keuzes gemaakt moeten worden
betreffende de enscenering.25

Toe-eigening van de bunkers
Het verhaal dat verteld wordt hangt weer samen met de toe-eigening van de bunkers. Zoals
eerder gezegd is het vormgeven van identiteit belangrijker dan de authenticiteit van het
erfgoed. Dit was terug te zien in vlaggen met swastika’s die in het museum op
Schiermonnikoog hangen. Ze zijn niet authentiek, toch heeft de stichting er voor gekozen ze
24
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op te nemen in de collectie. De toe-eigening van de bunkers geschiedt voornamelijk door
amateurhistorici die een zwak hebben voor de militaire historie. Het is een logisch gevolg dat
de bunkers ingericht zijn aan de hand van de militaire identiteit. John Urry wijst op het
verschijnsel dat de blik van de toerist niet neutraal is, hij stuurt het gene wat hij ziet. Urry
noemt dit de ‘tourist gaze’.26 In dit geval zijn het de amateurhistorici die met hun blik de
werkelijkheid beïnvloeden, zij zien een militaire omgeving en passen de bunker daar op aan.
Dat de authenticiteit hierbij het onderspit delft is geen probleem, de identiteit die de bunker
moet uitdragen is immers van groter belang voor de beheerders. Er is echter meer om uit te
kiezen dan de militaire identiteit.

De inrichting van de bunkermusea
Toch komen deze andere identiteiten niet aan bod in de musea. Op het eerste gezicht lijkt het
alsof de bunkers enkel onderdak bieden aan de willekeurige verzameling oorlogsobjecten van
de eilanders. Hoewel dit voor Schiermonnikoog deels opgaat, hebben beide eilanden eveneens
de wens hun oorlogsgeschiedenis over te dragen aan het publiek, in de vorm van
schoolkinderen of toeristen.27 Natuurlijk moet in acht worden genomen dat deze musea niet
ingericht worden door professionals en dat publicaties zoals De oorlog als beleving. Over de
musealisering en enscenering van het Holocaust-erfgoed (2010/2011) waarschijnlijk niet
worden nageslagen bij de inrichting van het museum. Daarnaast beschikken de stichtingen
over een beperkte collectie die in de meeste gevallen lokaal gericht is. Toch is er mijn inziens
meer mogelijk met deze collectie dan tot nu toe wordt gedaan. De stichtingen beschikken over
veel fotomateriaal uit de oorlog, dat meer inzicht in de oorlogsjaren biedt dan een pop in een
uniform. Dit materiaal zou veel meer ingezet kunnen worden bij de presentatie. De Stichting
Amelander Musea liet voor de expositie Vanaf heden is het betreden van het strand weer
verboden foto’s uitvergroten van Duitse soldaten die hun vrije tijd doorbrachten op het strand.
Deze foto’s gaven een prachtig inzicht in een kant van de oorlog die tot dan toe niet aan bod
was gekomen, namelijk de persoonlijke kant van de Duitse soldaten, die als ze niet in de
bunkers werkten, zich als jonge mannen vermaakten met zonnebaden op het strand. Beide
stichtingen zijn in het bezit van foto’s die gemaakt zijn door Duitse soldaten en Gerlof
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Molenaar heeft bovendien contact met een kleinzoon van een soldaat die op Ameland
gelegerd was.28
De bunker zou ook ingericht kunnen worden als expositieruimte voor foto’s uit de oorlogstijd.
Deze foto’s zouden nog versterkt kunnen worden door verhalen, bijvoorbeeld verteld door de
oudere generatie op de eilanden of de kleinzoon van de Duitse soldaat. De inrichting zou de
authenticiteit van de bunker dan meer in zijn waarde laten, de poppen en de swastika’s die er
nu te vinden zijn leiden af van de ruimte waarin men zich bevindt. Er is dus meer mogelijk
dan een diorama van een bunker tijdens de oorlog, ook met het materiaal dat de stichtingen in
hun bezit hebben. Toch kiezen Ameland en Schiermonnikoog beide voor een dergelijke
inrichting in hun exposities. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat andere
bunkermusea als voorbeeld worden genomen. Aangezien de stichtingen geen theoretische
kennis over het ensceneren van dit erfgoed hebben, zijn de andere oorlogsmusea hun leidraad.
Het is dan ook de vraag in hoeverre deze musea straks van elkaar zullen verschillen. De
meeste bunkermusea blijken namelijk te kiezen voor deze opzet. In het onlangs verschenen
rapport Tonen van de Oorlog. Toekomst voor het museale erfgoed van de Tweede
Wereldoorlog (2011) geschreven door Esther Captain en Kees Ribbens wordt gewezen op de
nog steeds dominante rol van het militaire verhaal in oorlogsmusea. Zij stellen eveneens dat
met de nieuwe aandacht voor de Atlantikwall het militaire thema opnieuw inhoud krijgt.29
Hoewel deze nieuwe inhoud positief is, is het militaire thema dat met de Atlantikwall wordt
verbonden maar een klein onderdeel van de geschiedenis van deze bunkers. Juist om ook
onderscheid te kunnen maken tussen verschillende gemusealiseerde bunkers, is het belangrijk
dat de verscheidenheid van dit erfgoed wordt ingezien, niet alleen door de lezers van dit stuk,
maar ook door de exploitanten van de bunkermusea.
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Een brede benadering
Het erfgoed van de Atlantikwall vraagt dus om een bredere aanpak. Het gebied van zowel de
niet-militaire geschiedenis, de naoorlogse geschiedenis en het internationale karakter van het
erfgoed verdienen het om ontgonnen te worden.

Culturele geschiedenis van de Atlantikwall
Het presenteren van de militaire geschiedenis is voor de eilanders een veilige keuze. Ten
eerste wordt in veel zustermusea elders in het land een overeenkomstig verhaal
gepresenteerd30, dus is het eenvoudig om dat voorbeeld te volgen, ten tweede is het een
oppervlakkig verhaal dat de echte oorlogswonden met rust laat. De etalagepoppen met in
Duitse uniformen zijn wellicht spannend om te zien, ze vertellen niets over het
oorlogsverleden van de eilanders. Voor de bunkerologen is het weliswaar interessant om te
weten welke bunkertypes op het eiland stonden, maar voor de gemiddelde bezoeker spreekt
dit niet tot de verbeelding. Daarbij moet ook gerealiseerd worden dat de oorlog al lang bezig
was toen de bunkers in 1942 gebouwd werden. Door de bunkers en de militairen als
uitgangspunt te nemen, worden de eerste jaren van de oorlog, toen de bunkers er nog niet
stonden, niet meegenomen in het verhaal dat verteld wordt. De oorlog wordt in deze musea
gepresenteerd als een zaak van stoere soldaten die met gevechtsvliegtuigen boven de eilanden
vlogen. Natuurlijk wordt er ook gewezen op de slachtoffers die de bommen hebben gemaakt,
maar over andere schade wordt gezwegen. Er is echter meer leed geweest dan direct uit de
gevechtshandelingen voortkwam. De terugloop van het toerisme op de eilanden is daar een
voorbeeld van. De stranden werden verboden gebied en vakantiehuisjes werden gevorderd. 31
Dit zorgde voor een ernstige terugloop in de inkomsten van de eilanders. De confiscatie van
grote gebieden op de eilanden zorgde voor een sterk beperkt leefgebied, wat als gevolg had
dat het stroop- en visgebied ook ingeperkt werd. De eilanders moesten dus op een andere
manier in hun levensonderhoud voorzien. Dat er eilanders waren die hun kamers verhuurden
aan Duitse soldaten is niet terug te vinden in het bunkermuseum. Natuurlijk is het de vraag of
deze culturele geschiedenis terug moet komen in een beladen gebouw zoals een bunker. Zoals
eerder gezegd wordt het verhaal van het slachtoffer dan verteld in het erfgoed van de dader.
Maar zolang dit de enige plek op de eilanden is waar de oorlog aandacht krijgt, zou ook het
verhaal van de eilander niet mogen ontbreken.
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Bunkerbiografie
Daarnaast krijgen de bunkers zelf ook niet de aandacht die ze verdienen. De bunkerbouw op
het eiland en de aanvoer van materiaal en werkkrachten zijn ook een belangrijk onderdeel van
de lokale geschiedenis. Hoewel weigering van deze arbeid ten dienststelling in Duitsland tot
gevolg had, hebben veel eilanders door mee te helpen in de bunkerbouw een extra zakcentje
verdiend.32 De eilanders hebben tijdens de oorlog moeilijke keuzes moeten maken. Deze
keuzes zien we niet terug in de verhalen die over de eilanden tijdens de oorlog verteld
worden. Deze verhalen staan dicht bij de generatie die zich bezig houdt met de
oorlogsgeschiedenis op de eilanden. De herinnering hieraan is kennelijk nog steeds te pijnlijk
om zichtbaar te maken voor het publiek.
De mensen die de exposities samenstellen zijn echter niet dezelfde eilanders die de oorlog
hebben meegemaakt. Het is de tweede generatie op wie de verhalen zijn overgedragen. Voor
hen staat deze pijnlijke geschiedenis verder van hen af, maar door de hechte gemeenschappen
op de Waddeneilanden worden verhalen levend gehouden. Het is dus de taak van deze
generatie om de ervaringen van hun ouders over te brengen. De vraag is echter op welke
manier deze verhalen in herinnering worden gehouden.33 De tweede generatie deelt niet
dezelfde herinneringen als de eerste, maar de oorlog maakt wel een belangrijk deel uit van
hun identiteit. Dit komt deels door de verhalen die doorgegeven worden, maar ook de bunkers
spelen hier in een rol. Deze tweede generatie wordt eveneens geconfronteerd met de bunkers
die nog op het eiland liggen. Dit erfgoed kan worden gezien als objectivering van identiteit.
Het erfgoed draagt de identiteit niet alleen uit, het is ook onderdeel er van. Naast de
immateriële identiteit die kan bestaan uit verhalen, bestaat de identiteit in dit geval ook uit
materiële objecten, namelijk de bunkers. In relatie tot de Tweede Wereldoorlog kan dit
identiteitsproblemen veroorzaken.34 Tegenwoordig is dit erfgoed nog steeds aanwezig en staat
nog steeds voor de identiteit van de gemeenschap. Om geen uitleg te hoeven geven over de
eigen identiteit, kiezen de eilanden er wellicht voor de Duitse soldaat een prominente rol te
geven in de exposities. Dat verhaal staat verder weg en is neutraler, ondanks het feit dat de
bezetter op deze manier meer aandacht krijgt dan de eilander.
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Nieuwe herinnering
De herinnering aan de bunkers is echter niet alleen beladen en confronterend. Er is een hele
generatie die met plezier aan de bunkers terug denkt. Dit is de eerder genoemde naoorlogse
generatie die als kind in de bunkers
gespeeld hebben, en er later lange
nachten hebben doorgebracht, toen ze
ingericht werden als café. Er zijn
gezinnen geweest die hun
zomervakantie hebben doorgebracht
in een bunker, dienst doende als
vakantiehuisje. De geschiedenis van
de bunkers houdt namelijk niet op bij de bevrijding, ook jaren daarna stonden ze nog in het
landschap. Juist deze periode is erg interessant, na de oorlog werden de eilanders door de
bunkers nog steeds geconfronteerd met hun oorlogsverleden. De omgang met deze bakens van
herinnering vertelt dan ook veel over de omgang met het oorlogsverleden van de eilanders.
Meteen na de oorlog zijn de bunkers geplunderd vanwege het tekort aan bouwmateriaal op de
eilanden. Op Ameland staat een huisje dat gebouwd is van bakstenen uit een bunker.
Verschillende wegen daar werden ook aangelegd met bouwmateriaal van de bunkers. Zoals
gezegd hebben de bunkers dienst gedaan als speelplaats, vakantiehuisje of café, maar na
verloop van tijd voldeden deze gelegenheden niet aan de wettelijke eisen en moesten ze
worden gesloopt. Deze periode maakt het erfgoed
echt van de eilanders. Het blijft dadererfgoed, maar
ze hebben het zich toegeëigend door er een café of
een fietsenschuurtje van te maken. Deze
herbestemming kan worden gezien als een rituele
reiniging van de bunkers.35 Door ze een praktische
functie te geven, werd de herinnering aan de oorlog
minder indringend. De bunker was dan niet langer
een object dat aan de oorlog herinnert, maar werd ook een opslagkelder, fietsenschuurtje,
vakantiehuisje of café.
De nieuwe functie maakte dat het makkelijker werd om met dit oorlogserfgoed, en de
herinnering die het opriep, om te gaan. Iets vergelijkbaars zien we terug op het Duitse
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Waddeneiland Rügen. Daar staat een kilometers lang vakantiecomplex, genaamd Prora en
gebouwd door de nazi’s voor het ‘Kraft durch Freude’ principe. Lange tijd heeft het leeg
gestaan, maar nu zijn er plannen om het in te richten als resort. Als ruïne was Prora haast
mythisch, een enorme leegstaande herinnering aan het nazitijdperk, als resort is het gebouw
weer benaderbaar, het doet niet af aan de grootte van het gebouw of het verleden, maar de
hernieuwde functie zorgt voor een nieuwe omgang met het erfgoed.36
In de jaren tachtig zijn op de eilanden verschillende bunkers dichtgegooid of gesloopt. Het
gebruik van de bunkers als café en hangplek leverde soms gevaarlijke situaties op en door de
sloop van de bunkers werd meer rust in natuurgebieden bewerkstelligd.37 Het is echter niet
alleen door menselijk ingrijpen geweest dat er bunkers van de eilanden verdwenen zijn, door
de zeeafslag verdwenen verschillende bunkers in zee. In deze jaren heeft het duinlandschap
een nieuw gezicht gekregen, vele bunkers zijn onder het zand verdwenen. Hiermee werd ook
de confrontatie met het oorlogsverleden weggestopt. De volgende stap in de tijdlijn van de
omgang met de bunkers zijn de hedendaagse ontwikkelingen. De bunkers worden weer
blootgelegd en ingericht als musea. De tijd heeft wellicht de grootste wonden geheeld en de
eilanders zijn klaar om de confrontatie met het verleden weer aan te gaan. De omgang met de
bunkers toen en nu laat zien dat de bunkers niet alleen in relatie tot de Tweede Wereldoorlog
een rol spelen op de eilanden. Na de oorlog werden de eilanders er mee geconfronteerd en
later hebben de bunkers een plaats ingenomen in nieuwe herinneringen. De omgang met de
bunkers staat nu voor een keerpunt. Voor de generatie die nu de bunkers bezoekt zal het
museale aspect centraal staan in de herinnering. Een extra reden om die musealisering op een
weloverwogen manier uit te voeren.

Internationale reikwijdte
Naast de niet-militaire geschiedenis en de naoorlogse geschiedenis bestaat er nog een ander
punt van aandacht dat met de bunkers op de eilanden verweven is, namelijk de geschiedenis
van de gehele Atlantikwall. Tot nu toe werden de bunkers als lokale objecten beschouwd die
deel zijn van de plaatselijke geschiedenis. Nu is de lokale geschiedenis voor de eilanders de
associatie die ze bij de bunkers hebben, desondanks waren de bunkers op de Waddeneilanden,
hoe klein ook, allemaal onderdeel van de 4000 kilometer lange Atlantikwall. De kleinere
bunkers op de Waddeneilanden verhouden zich allemaal tot grotere bunkers op het vaste land,
het zijn kleinere onderdelen die in verbinding staan met grotere en belangrijkere bunkers in de
36
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linie.38 De Atlantikwall omvatte meer dan alleen bunkers. Op verschillende plaatsen langs de
westkust, bijvoorbeeld in Scheveningen, zijn hoge betonnen muren gebouwd om de toegang
tot de kust af te sluiten.39 De bouw van al deze onderdelen van de Atlantikwall heeft er voor
gezorgd dat grote delen van steden gesloopt werden en de inwoners geëvacueerd.40
Zonder de plannen voor de bouw van een verdedigingslinie langs de Atlantische kust van
Noorwegen tot en met Frankrijk, waren de oorlogshandelingen op de Waddeneilanden
waarschijnlijk minder ingrijpend geweest. De lokale geschiedenis van de Waddeneilanden is
dus niet los te zien van de bouw van de Atlantikwall. Toch komt het feit dat de bunkers
onderdeel zijn van deze immense linie nauwelijks terug in de exposities. De bunkers worden
voornamelijk gepresenteerd als lokaal object met een lokaal verleden. Waar het verhaal al een
internationale kant op gaat, is het ook weer militair. Het gaat dan over de luchtoorlog tussen
Engeland en Duitsland. Natuurlijk heeft de Atlantikwall een militair karakter en moet dat feit
ook zeker uitgelicht worden, daarnaast verdienen op internationaal gebied ook de gevolgen
van de bouw van de Atlantikwall meer aandacht. Er zijn langs de linie meerdere soortgelijke
kleine gemeenschapen te vinden waar de bunkers van de Atlantikwall ook gebouwd zijn. Een
voorbeeld hiervan zijn Kanaaleilanden, waar de bunkerbouw grote gevolgen heeft gehad.41
Een link tussen zulke gemeenschappen en het eiland zou het internationale verhaal kunnen
laten zien, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan het lokale verhaal. Op die manier wordt
het lokale verhaal ook internationaal ingebed en krijgt de bezoeker een impressie van de
impact van de Atlantikwall.
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Een landschapsgerichte benadering
Naast de eenzijdige aanpak van de geschiedenis van de bunkers, kent de presentatie van de
Atlantikwall nog een valkuil waar de Waddeneilanden voor moeten oppassen, namelijk die
van de objectgerichte benadering. De aandacht die de bunkers krijgen richt zich voornamelijk
op de binnenkant. In het bunkermuseum Schlei wordt de functie van de ruimtes tijdens de
oorlog inzichtelijk gemaakt. Op een
eerdere foto waren de gereconstrueerde
stapelbedden van de Duitse soldaten te
zien. De buitenkant van de bunker krijgt
al minder aandacht, de toegangsdeuren
zijn in camouflageprint geschilderd,
maar dit doet eigenlijk alleen maar
afbreuk aan het aangezicht van de
bunker. Wat ontbreekt is de plek die de
bunker inneemt in het landschap. Het bunkermuseum Schlei is genoemd naar het bunkerdorp
Schlei, waar de museumbunker een onderdeel van was. Deze bunker maakt dus deel uit van
een grotere stelling. Tijdens de oorlog was dit duinlandschap bezaaid met bunkers. Rondom
het bunkermuseum zijn deze andere bunkers nog te zien, maar nergens wordt verwezen naar
de functie van deze bunkers en hun relatie tot de museumbunker. Ook de huidige functie blijft
een raadsel voor de voorbijganger. Naar de grote bunker Wassermann die tegenwoordig als
uitzichtpunt dienst doet wordt eveneens geen verwijzing gemaakt. De relatie tussen de
museumbunker en de rest van het eiland wordt losgekoppeld. Dit is zonde, want zoals
aangegeven heeft Schiermonnikoog meer oorlogswonden dan alleen de bunkers. Hieronder
valt bijvoorbeeld de begraafplaats Vredenhof. Deze begraafplaats doet al sinds 1906 dienst als
drenkelingenbegraafplaats, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog is het aantal graven sterk
gegroeid.42 Hier zijn tijdens de oorlog Engelse en Duitse soldaten begraven, collega’s en
vijanden van de mannen die in het bunkerdorp Schlei woonden.
Bij de benadering van de Atlantikwall moet de biografie van het landschap nauwkeurig
gelezen worden. De uitleg van de functie van één bunker schiet tekort, net als de uitleg van
enkel de militaire geschiedenis tekort schiet. De Atlantikwall is bovendien verweven met een
veel bredere, ook culturele geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en bestaat uit meer dan
alleen bunkers. Gillian Carr pleit er in haar artikel The archeology of occupation, 1940-2009
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(2009) voor verder te kijken dan de artefacten uit de oorlog. Elk voorwerp heeft zijn verhaal
en elke plek zijn eigen geschiedenis. Hierbij houdt de reikwijdte van de oorlog niet op na
1945 en vertelt ook het landschap een verhaal.43 Deze benaderingswijze is zeker ook van
belang op de Waddeneilanden. Toch slaat Carr een andere richting in dan de titel suggereert.
De term archeologie gebruikt ze om de meerdere lagen en complexiteiten van het
oorlogsverleden op de Kanaaleilanden bloot te leggen. Het werkelijk bodemonderzoek komt
niet aan de orde in Carr’s artikel en dat is jammer, want het zou een prachtige aanvulling op
haar manier van kijken zijn.

Archeologisch onderzoek
Archeologisch onderzoek naar resten uit de Tweede Wereldoorlog staat dan ook nog in de
kinderschoenen. Hoewel in Engeland en Duitsland dit onderzoek al wel gedaan wordt, ligt dit
verleden voor Nederlandse archeologen te dichtbij en worden de vondsten daarom niet als
belangrijk gezien.44 Ruurd Kok, archeoloog bij Archeologisch Adviesbureau RAAP probeert
een lans te breken voor dit onderzoek. In zijn opinie kan archeologisch onderzoek de
bestaande kennis over de oorlogsperiode aanvullen door het vinden van objecten of sporen in
het landschap. Deze nieuw verworven kennis is nauwkeurig en objectief en kan
ervaringsverhalen versterken of juist bijstellen.45
Ook op Schiermonnikoog en Ameland kan archeologisch onderzoek naar de Tweede
Wereldoorlog van grote waarde zijn, denkt Kok.46 In de duingebieden zitten nog waardevolle
voorwerpen in de grond. Die waarde kan bestaan uit de bijzonderheid van een voorwerp, maar
ook uit het verhaal dat het voorwerp vertelt. Bodemonderzoek kan bijvoorbeeld nieuwe
inzichten geven in de levenswijze van de Duitse soldaten. Kok wijst erop dat het van groot
belang is dat dit bodemonderzoek door professionele archeologen wordt uitgevoerd. Fanatieke
amateurarcheologen die met hun metaaldetectors de duinen afstruinen komen wellicht thuis
met bijzondere voorwerpen, het verhaal van de vindplaats gaat hierdoor verloren. Juist
archeologen kunnen in kaart brengen wat er nog meer op die plek te vinden is en welke relatie
er bestaat tussen de verschillende objecten en sporen in het landschap. Deze sporen in het
landschap kunnen voor archeologen namelijk net zo belangrijk zijn als bijzondere objecten.
Ze zijn wellicht niet van materiële waarde, de kennis die er uit naar voren komt is des te
kostbaarder. Te denken valt aan bomkraters in het landschap, of loopgraven die laten zien
43
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waar langs de soldaten zich bewogen als ze van bunker naar bunker liepen. De kans bestaat
dat amateurarcheologen deze sporen niet herkennen en vernietigen door hun activiteiten. Op
Ameland is voor onderzoek naar de locatie voor het bunkermuseum een bunker met een
graafmachine de ingang vrijgemaakt.
Dit is een ander voorbeeld van een
activiteit waarbij veel sporen in het
landschap verloren kunnen gaan.
Naast de grote hoeveelheden zand
die argeloos zijn weg gegraven, is de
graafmachine door het gebied
rondom de bunker heen gereden.
Kok zou liever zien dat dit werk
door archeologen was gedaan, met
respect voor de kwetsbaarheid van het gebied. Toch zijn de amateurs ook van grote waarde,
door hun vertrouwdheid met het gebied en door eerdere vondsten hebben zij kennis die voor
de professionele archeologen erg belangrijk is.47
Hoewel het objectgericht bunkermuseum nog steeds bovenaan het verlanglijstje van
Schiermonnikoog en Ameland staat, komt er ook meer aandacht voor het andere erfgoed dat
verspreid ligt over de eilanden. Beide eilanden zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in
oorlogserfgoed routes. Op deze manier willen ze de oorlogsgeschiedenis breder maken dan
alleen een bunker. Idealiter zijn er meerdere bunkers te bezichtigen op de route en komen ook
bomkraters en beladen plekken zoals weilanden waar vliegtuigen zijn neergestort aan bod.
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Conclusie
Zoals blijkt uit het bovenstaande is de verbreding van interesse in het oorlogserfgoed nog
steeds militair gericht, maar het is al een stap voorwaarts dat de oorlog uit de bunker komt en
zijn omvang zichtbaar wordt. Op deze manier zal het militaire aspect van de Atlantikwall
meer recht krijgen, aangezien er ook bunkers op andere plaatsen worden bezocht en in
verband wordt gebracht met gevechtsvliegtuigen en oorlogswonden van het landschap, zoals
loopgraven en bomkraters. Dit verrijkt het verhaal van de oorlogsgeschiedenis op de Wadden.
Nog beter zou het zijn als in deze routes ook de culturele oorlogsgeschiedenis wordt
opgenomen.
Het mag nu duidelijk zijn dat de Atlantikwall meer te bieden heeft dan de lokale, militaire en
objectgerelateerde verhalen. Ik hoop dat dit besef bijdraagt aan een hogere waardering van de
Atlantikwall als oorlogerfgoed. Het is dan de taak van de academici om de Atlantikwall uit
zijn veilige militaire omgeving te halen en deze andere verhalen tot hun recht te laten komen,
zodat de geschiedenis van en de omgang met de Atlantikwall in een volgende publicatie over
de Nederlandse herinneringscultuur een plek kan krijgen.
Daarnaast bieden deze inzichten veel mogelijkheden voor de inrichting van bunkermusea.
Hierbij is het wel noodzakelijk dat deze inzichten ook terecht komen bij de stichtingen die de
bunkermusea inrichten. Deze herwaardering van de Atlantikwall begint weliswaar op
theoretisch niveau, in de praktijk moet het verschil gemaakt worden. Het komt de diversiteit
zeker ten goede als niet elk musea meer zijn eigen, militaire verhaal vertelt. Een insulair
samenwerkingsverband kan hier mogelijkheden bieden om tot een grote verscheidenheid aan
verhalen van de Atlantikwall op de Waddeneilanden, en zelfs daarbuiten, te komen.
Deze verscheidenheid sluit aan bij de bezoekers van dit erfgoed, want niet alleen de
Nederlandse toerist identificeert zich met de Atlantikwall, juist op de Waddeneilanden is de
Duitse toerist een vaste bezoeker. De musealisering gaat dus niet enkel om de keuze van het
verhaal, de identiteitspolitiek die dit erfgoed met zich mee draagt speelt hierbij een
belangrijke rol. Dit geldt zowel voor verschillende generaties eilanders, die elk hun eigen
herinneringen hebben, als voor de Nederlandse bezoekers. Bezoekers uit Den Haag zullen
zich op een andere manier met de Atlantikwall identificeren dan bezoekers uit het Oosten van
het land. Bovendien dienen de bunkermusea als ‘crosscultural meeting points’ waarbij ook
rekening moet worden gehouden met de Duitse identiteit. De bunkers zijn geen neutrale
objecten waar verhalen aan opgehangen kunnen worden, maar ‘lieux de memoire’ die een
voorzichtige benadering verdienen.
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Door al deze aspecten van de Atlantikwall in acht te nemen, krijgt een bezoeker die
Schiermonnikoog heeft bezocht op Ameland niet hetzelfde verhaal te zien, maar een geheel
nieuwe kijk op de Atlantikwall. Het is van groot belang dat de bunkers niet meer alleen door
de amateurhistorici toegeëigend worden, maar dat meerdere identiteiten tot uiting kunnen
komen. Op deze manier komt de diversiteit van dit erfgoed optimaal aan bod en is er ook
plaats voor een andere presentatie dan enkel een militair museum. Het toneelstuk Gewapend
Beton heeft al laten zien hoe er ook als toeschouwer van een toneelstuk kennis gemaakt kan
worden met dit complexe erfgoed. Deze nieuwe benadering laat de reikwijdte van de bunkers
zien en de verschillende verhalen die de Atlantikwall herbergt. De biografie van de bunker
ligt dan niet langer onder het zand verborgen, maar kan door iedereen gelezen worden.
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