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Samenvatting 

 

Tekenen van de Sjoa: De Hollandsche Schouwburg als een plek van herinnering bestudeert de 

naoorlogse ontwikkeling van de Hollandsche Schouwburg, een in situ Sjoa herdenkingsmuseum 

in Amsterdam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan zesenveertig duizend joden in dit 

voormalige theater opgesloten geweest voordat ze naar de doorgangskampen werden 

gedeporteerd. In 1962 opende hier de eerste nationale Sjoa herdenkingsplaats en in 1993 werd er 

een kleine tentoonstelling aan toegevoegd. In de lente van 2016 is het Nationaal Holocaust 

Museum gevestigd, dat zowel de Hollandsche Schouwburg als een nieuwe vleugel aan de 

overkant van de straat omvat. Ik heb onderzocht hoe deze plek van pijnlijk erfgoed een 

belangrijk herdenkingsmuseum werd dat gewijd was aan de herinnering van de vervolging van 

Nederlandse joden. Daarbij heb ik geanalyseerd hoe  de joodse gemeenschap zich deze plek 

heeft toegeëigend. De vraag of  in situ plekken van herinnering zoals de Hollandsche 

Schouwburg hun eigen geschiedenis op natuurlijke wijze belichamen, of dat zij deze narratieven 

actief mediëren, staat centraal. Als laatste is de wisselwerking tussen deze plek en haar directe 

omgeving nader onderzocht. Na het eerste hoofdstuk dat het theoretische raamwerk uiteenzet, 

bespreek ik de naoorlogse ontwikkeling in het tweede en derde hoofdstuk. Hoofdstuk vier omvat 

een kritische analyse van de huidige presentatie en het vijfde hoofdstuk bestudeert de uitbreiding 

van plekken van herinnering. 

 Het eerste hoofdstuk behandelt de rol van plekken van herinnering binnen de 

academische domeinen van de herinneringscultuur, erfgoed en museologie. De herinnering aan 

de Sjoa wordt actief gevormd door culturele artefacten en praktijken zoals getuigenissen, films, 

monumenten en herdenkingen. Een belangrijke vraag is of de herinnering van in situ plekken 

zoals de Hollandsche Schouwburg, Auschwitz en het Anne Frankhuis inherent is aan hun 

materialiteit, of juist actief in het heden wordt vormgegeven. Omdat het sporen van het verleden 

zijn, worden deze plekken vaak gepresenteerd als tastbaar bewijsmateriaal en 

herinneringsankers. Op deze locaties lijkt de Sjoa lokaal en concreet en zouden bezoekers in 

direct contact staan met het verleden. Als we dit proces echter kritisch in ogenschouw nemen, 

blijkt dat er altijd sprake is van een indirecte, gemedieerde ervaring: een in situ 

herdenkingsmuseum is een assemblage van museale technologieën, media en artefacten die extra 



betekenis krijgen vanwege hun locatie. In plaats van deze plekken te beschrijven als eenduidige 

media die één narratief vertellen, beargumenteer ik dat het productiever is om ze te zien als 

kaders die een ruimtelijke omgeving creëren waarbinnen bezoekers een betekenisvolle relatie 

kunnen aangaan met het verleden. Hierbij kunnen bezoekers nieuwe en onvoorziene 

interpretaties en gebruiken bedenken. Het is van belang om bij de bestudering van dergelijke 

plekken een synchrone en diachrone benadering te combineren door zowel de institutionele als 

materiële geschiedenis naast de hedendaagse presentatie te leggen, zonder daarbij een dwingend 

causaal model te hanteren. 

 Het tweede hoofdstuk handelt over de vroege naoorlogse ontwikkeling van de 

Hollandsche Schouwburg van 1945 tot en met de oprichting van de herdenkingsplaats in 1962. 

Een belangrijke vraag is of dit voormalige theater een plek van vergetelheid was gedurende deze 

zeventien jaar, aangezien de Jodenvervolging toen geen uitgesproken onderdeel was van de 

dominante herinneringscultuur in Nederland. In de vroege naoorlogse herinneringscultuur stond 

een vertoog van nationale eenheid en collectief leed centraal, waarin het slachtofferschap van 

joodse Nederlanders of andere bevolkingsgroepen niet werd benadrukt. In deze context kunnen 

we het publieke debat over het gebruik en de bestemming van de Hollandsche Schouwburg 

bezien. Vlak na de oorlog wilden de nieuwe eigenaren van deze voormalige deportatieplaats het 

theater heropenen. Een actiecomité van bezorgde burgers vond dit ongepast en zamelde geld in 

om het gebouw te kopen. Alle burgers van Nederland werden aangesproken op wat volgens het 

comité een nationale erekwestie was. In 1950 werd het theater aan de gemeente Amsterdam 

geschonken onder de voorwaarde dat het geen plek van vermaak zou worden. Het debat omtrent 

de bestemming van het gebouw zou tot 1962 duren. Ik toon aan dat deze moeizame 

besluitvorming kwam door een gebrek aan daadkracht van het gemeentebestuur en tweespalt 

binnen de joodse gemeenschap: verscheidene organisaties stelden dat deze plek van terreur nooit 

een acceptabele herdenkingsplaats zou kunnen zijn. Naar aanleiding van deze discussies 

concludeer ik dat de Hollandsche Schouwburg geen plek van vergetelheid was, maar juist een 

teken van de onverenigbaarheid van de herinnering aan de Jodenvervolging en het dominante 

vertoog omtrent de Tweede Wereldoorlog. 

 In het derde hoofdstuk onderzoek ik de herinneringspraktijken in en rond de Hollandsche 

Schouwburg en de geleidelijke toe-eigening door belangrijke joodse organisaties, een proces dat 

culmineerde in de overname van het beheer van deze herdenkingsplaats door het Joods 



Historisch Museum in de jaren negentig. De relatie tussen plekken en herinneringspraktijken is 

wederkerig: herdenkingen worden vaak gehouden op symbolische of historische locaties, en 

tegelijkertijd neemt het belang van deze plekken toe vanwege deze herdenkingen. Het eerste deel 

van het hoofdstuk behandelt de vroege 4 mei herdenkingen die binnen het nationale 

herdenkingskader werden gehouden en al vanaf 1948 voor de gesloten deuren van een dichte 

Hollandsche Schouwburg plaatsvonden. Nadat de herdenkingsplaats officieel opende in 1962, 

gebruikten verschillende overheidsinstanties de Hollandsche Schouwburg als podium om hun 

toewijding aan de herinnering van de Jodenvervolging te tonen. Vanaf 1966 eigende een deel 

van de joodse gemeenschap zich de herdenkingsplaats toe door de organisatie van Jom Hasjoa. 

Door deze van oorsprong Israëlische herdenking op een nationale herdenkingsplaats te houden, 

en niet binnen de religieuze of zionistische infrastructuur, koos men voor een publieke locatie die 

direct verbonden was aan de geschiedenis van Jodenvervolging. Als laatste bespreek ik de 

vroege bezoekerspraktijken en de oprichting van de educatieve tentoonstelling en de namenwand 

door het Joods Historisch Museum in de jaren negentig. Deze ontwikkeling wordt bestudeerd in 

de context van de vroegere terughoudendheid van het museum met betrekking tot het 

tentoonstellen van de gruwelen van de Sjoa. 

 Het vierde hoofdstuk analyseert de wijze waarop betekenis tot stand komt in een 

constante interactie tussen de locatie, de inrichting en de bezoeker. Ik toon aan dat in situ 

herdenkingsmusea het verleden onder meer representeren met behulp van indexicale tekens. 

Anders dan bij symbolen, waarbij de relatie tussen het teken en hetgeen waar naar verwezen 

wordt arbitrair is, of iconen, waarbij er sprake is van een zekere gelijkenis, is er bij een index een 

directe contigue of continue relatie. Een voorbeeld hiervan is een voetstap in het zand die naar 

een afwezig persoon verwijst. Door deze feitelijke relatie kunnen indices functioneren als een 

vorm van bewijsmateriaal. Ik stel echter dat in de Hollandsche Schouwburg sprake is van een 

veelomvattender fenomeen dat ik latente of contingente indexicaliteit noem. Omdat bezoekers 

verwachten materiële overblijfselen te vinden wordt elk detail een mogelijk spoor van het 

verleden en daarmee een teken van de Sjoa, ook details die mogelijkerwijs niet authentiek zijn. 

Deze latente of contingente indexicaliteit wordt actief door de bezoeker ingebeeld en biedt 

ruimte voor een grotere betrokkenheid en toe-eigening door het invoegen van biografische 

elementen. Sommige bezoekerspraktijken waren niet voorzien in het originele ontwerp, maar 

werden pas geïncorporeerd door latere aanpassingen aan de inrichting.  



 Het vijfde hoofdstuk behandelt de uitbreiding van plekken van herinnering. Bezoekers 

van de Hollandsche Schouwburg zoeken actief naar sporen van het verleden en kunnen niet-

authentieke elementen als tekenen van de Sjoa interpreteren. Het belang van deze plek is dus niet 

volledig inherent aan de tastbare overblijfselen van het verleden en kan zich daardoor uitbreiden 

voorbij de grenzen van het voormalige theater. Een belangrijke vraag hierbij is of deze 

uitbreiding invasief is en publieke of private ruimtes overneemt, of dat dit een wederkerig proces 

is waarbij er samenwerking wordt gezocht met buurtbewoners. Ik beargumenteer dat plekken 

van herinnering niet worden omvat door hun grenzen, maar dat deze grenzen juist functioneren 

als contactzones. De uitbreiding deze plekken kan een bron van conflict zijn over de status van 

private en publieke ruimte. Het is daarom van belang dat museale instellingen zich hier 

rekenschap van geven. Vervolgens analyseer ik een recent kunstproject waarvoor 

afscheidsbrieven van joden die opgesloten zaten in de Hollandsche Schouwburg op de façade 

werden geprojecteerd. Hierdoor werd het verhaal van de Hollandsche Schouwburg aan iedere 

voorbijganger ongevraagd aangeboden. Het laatste deel richt zich op een collaboratief en 

jaarlijks terugkerend herdenkingsproject, Open Joodse Huizen, waarbij woonhuizen tijdelijk tot 

herdenkingsplaatsen worden getransformeerd door de bewoners hierbij te betrekken.  

 In de epiloog beschouw ik de huidige plannen voor de vestiging van het Nationaal 

Holocaust Museum. Om de huidige museale ruimte uit te breiden, wordt een nieuwe vleugel aan 

de overkant van de straat geopend. Eén van de lokalen van dit oude schoolgebouw werd in de 

oorlog gebruikt als slaapzaal voor joodse kinderen die gescheiden waren van hun ouders in de 

schouwburg. Het verzet smokkelde joodse kinderen weg via de tuin van dit gebouw. Ik 

beargumenteer dat het voor het optimale gebruik van deze locatie van belang is deze twee 

locaties ruimtelijk te verbinden en om in de toekomstige inrichting gebruik te maken van de 

latente indexicaliteit van deze voormalige school zoals dat is gebeurd in de Hollandsche 

Schouwburg. 

 

 


