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“False is the vaunt of the victor, 

Empty our living pride. 

For those who fell there is no hell – 

Not for the brave who died.” 

 

- The Battle of the Tenaru, August 21, 1942, gedicht van Robert Leckie 
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Inleiding 

A. Laten we herinneren 

 

“They shall grow not old, as we that are left grow old: 

Age shall not weary them, nor the years condemn. 

At the going down of the sun and in the morning 

We will remember them.”1 

 

Bovenstaande quote uit het gedicht For the Fallen behoort, zoals onder meer het 

gerenommeerde  In Flanders Fields, tot één van de alom bekende poëtische boegbeelden van 

de Eerste Wereldoorlog in de Westerse wereld. Tot op deze dag worden beiden nog regelmatig 

geciteerd op herdenkingsplechtigheden met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog.2 

Desondanks de befaamdheid van beide gedichten, is vooral de recitatie van For the Fallen 

inhoudelijk gezien een sprekende metafoor voor de herinneringscultuur waar we ons sinds het 

einde van ’14-‘18 in bevinden. Binyon bevestigde reeds in 1914 een fenomeen dat de Westerse 

cultuur en haar identiteit zowel in de twintigste als éénentwintigste eeuw verder zou definiëren: 

“We will remember them.”3 

Deze befaamde vier woorden leven vandaag de dag nog steeds door in de herinneringscultuur 

van de Eerste Wereldoorlog en belichamen niet alleen de kern van de Ode of Remembrance, de 

voornaamste stanza van Binyons gedicht waarmee ik ook dit onderzoek heb geopend, maar ook 

de houding van het Westen.4 Honderd jaar na datum zindert dit stukje poëzie nog altijd na in de 

oren van diegenen die er actief voor kiezen om de gruwelen te herdenken en de nagedachtenis 

van de zovele slachtoffers gevallen tijdens Wereldoorlog I in ere te houden. Vooral voor 

Australië is de Ode een prominent ritueel onderdeel geworden van ANZAC Day, waarbij de 

stanza opgevolgd wordt door het publiek die de laatste woorden collectief herhaalt en zo 

aantoont dat ze zullen blijven herinneren. Opvallend genoeg blijken deze woorden een 

resonantie te zijn van de realiteit aangezien onderzoek aantoont dat sinds de jaren negentig 

                                                           
1 Robert Laurence Binyon, 'For the Fallen': autograph copy of the poem, 1938 (British Museum) geraadpleegd 

02.07.2019, https://www.bl.uk/collection-items/manuscript-of-for-the-fallen-by-laurence-binyon. 
2 Denk maar aan Dame Helen Mirren, die in 2017 was uitgenodigd in Ieper om In Flanders Fields te brengen ter 

nagedachtenis van de Slag bij Passendale. 
3 Binyon, ‘For the Fallen’, 1938.  
4 Bernard Bergonzi, Heroes’ twilight: a study of the literature of the Great War (Londen: MacMillan Press LTD, 
1980), 61. 

https://www.bl.uk/collection-items/manuscript-of-for-the-fallen-by-laurence-binyon
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ANZAC Day een sterke groei aan populariteit heeft gekend waarbij vele mensen ook de reis 

naar Gallipoli maken om aanwezig te zijn bij deze herdenkingsdiensten.5 Herinneren leeft onder 

de mensen. 

De drang om te herinneren heeft zich verbaal gemanifesteerd in de Ode of Remembrance, maar 

deze herinneringsdrang reikt veel verder dan enkel poëzie. Het fenomeen achter de woorden 

manifesteert zich ook via gedenktekens, monumenten en memorialen. Een voorbeeld hiervan 

is de Menenpoort te Ieper. Op dit oorlogsmemoriaal zijn meer dan 50.000 namen vermeld ter 

nagedachtenis van de gesneuvelde soldaten van de Eerste Wereldoorlog. Op deze manier 

kwamen de dode soldaten centraal te staan, iets wat meer dan ooit nodig was aangezien er door 

de opkomst van de geïndustrialiseerde en totale oorlog een ongezien aantal doden zijn gevallen, 

waaronder vooral frontsoldaten. Het oproepen van de namen die het levenslicht verloren 

hebben, staat dan ook centraal bij de herinnering naar Wereldoorlog I. Het inbeitelen van deze 

namen is daarnaast de fysieke manifestatie van de herinnering naar diegene, vaak de gewone 

ordinaire soldaat, die het niet heeft kunnen navertellen.6 Op deze wijze houdt de samenleving 

de verhalen en het lijden van de doden in ere. 

Deze concrete herdenkingscultuur is duidelijk ontstaan in de wieg van de Eerste Wereldoorlog. 

Dit aanhoudende herinnerings- en herdenkingsfenomeen werd bevestigd en doorgetrokken na 

het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog betekende immers het 

doorsijpelende besef bij de bevolking en tevens onmiddellijke bewijs dat de Groote, Totale 

Oorlog van ‘14-‘18 niet het einde van oorlogshorror en geweld betekende. Integendeel, jonge 

mannen werden wederom het slagveld opgestuurd. Ondanks het ontegensprekelijke bewustzijn 

dat oorlog niet verdreven noch uitgeroeid was, maar wederom een deel zou uitmaken van de 

maatschappij, heeft men nooit de drang verlaten om te herinneren. De aansporing tot herinneren 

die reeds in 1914 werd gegeven, werd niet verloochend. Oorlog overspoelde de twintigste eeuw 

en de herinnering ernaar definieerde haar identiteit.7 

                                                           
5 Jenny Macleod, “The fall and rise of Anzac Day: 1965 and 1990 compared,” War & Society 20, nr. 1 (2002): 

149-50. 
6 Paul Gough, “Commemoration of war,” in The Ashgate Research Companion to heritage and identity, eds. Brian 

Graham en Peter Howard (Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2008), 219-21. 
7 Dit is een tendens die algemeen merkbaar is binnen de geschiedschrijving. Een gigantisch corpus aan historische 

werken omtrent de herinnering naar oorlogen van de twintigste eeuw overspoelt de academische literatuur. Enkele 

van deze werken met betrekking tot WOI en WOII worden ook gebruikt als referentiepunt binnen deze thesis (zie 

bibliografie), maar de link tussen oorlog en herinnering behoort niet enkel toe aan de wereldoorlogen. Dit kan ook 

bijvoorbeeld gelinkt worden aan de Vietnamoorlog. Alleen al de hoeveelheid aan academische werken bevestigt 

dat de herinnering naar oorlog niet meer ontkend kan worden en de herinneringsstudies ontegensprekelijk heeft 

gekenmerkt. 
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Deze continuïteit tussen ’14-’18 en ’40-’45 binnen de herinnering naar oorlog manifesteert zich 

duidelijk binnen de Amerikaanse herinneringscultuur. Daar is onder meer de wapenstilstand 

van elf november omgedoopt tot Veterans Day. Vandaag de dag is deze feestdag het nationale 

symbool voor alle slachtoffers van eender welke oorlog zoals bijvoorbeeld Vietnam, maar net 

zo goed ook de Irakoorlog van de éénentwintigste eeuw. De Tweede Wereldoorlog wordt 

weinig gerepresenteerd aan de hand van eigen monumenten of herdenkingsplaatsen, maar in de 

plaats daarvan wordt continuïteit verzekerd binnen de herinneringscultuur naar verscheidene 

oorlogsgeschiedenissen van de twintigste eeuw door universele plekken van oorlogsherinnering 

te creëren.8 Desalniettemin blijft een sterke connectie bestaan tussen herinnering en oorlog. 

 

B. Laten we vergeten 

Ondanks dat de academische literatuur zowaar uitpuilt van de historische werken omtrent 

oorlog en herinnering en onze maatschappij omgeven is door plekken van herinnering, 

verzuimen historici dikwijls zelf te vermelden dat dit herinneren vaak gepaard gaat met een 

ander fenomeen, namelijk vergeten. Vergeten wordt meestal aanzien als de onfraaie kant van 

de medaille die het herinneringsfenomeen overschaduwt en daardoor vaak als antagonist 

aanschouwd wordt. Er heerst een zekere vooringenomenheid waarbij enkel herinnering voorop 

wordt geplaatst en vergeten als problematisch wordt beschouwd.9 Nochtans wordt de gekende 

stanza van Binyon bij herdenkingsrituelen vaak opgevolgd door “lest we forget.”10 Het principe 

van vergeten loert continue om de hoek, ook binnen de herinneringsstudies. 

De Tweede Wereldoorlog betekende de bevestigende interesse voor herinneringen an sich met 

onder meer de komst van de memory studies. De opkomst van herinnering als onderzoeksveld 

was mogelijk onder invloed van de Holocauststudies, waar slachtoffers van deze gruwelijke 

periode steeds vaker hun stem wilden laten horen over datgene wat zij hadden doorstaan. Op 

deze wijze wilden zij het juk van de onderdrukking van zich afwerpen door hun traumatische 

herinneringen bespreekbaar te maken binnen de maatschappij. Het betekende de 

ontegensprekelijke link tussen herinnering enerzijds en het maatschappelijke trauma van de 

                                                           
8 G. Kurt Piehler, “War and memory,” in At war: the military and American culture in the twentieth century and 

beyond, eds. David Kieran en Edwin A. Martini (New Jersey: Rutgers University Press, 2018), 343-4. 
9 Jens Brockmeier, “Remembering and forgetting: narrative as cultural memory,” Culture & Psychology 8, nr. 1. 

(2002): 15-7. 
10 Tom Sear, “Dawn servers: Anzac Day 2015 and hyperconnective commemoration,” in War, memory and 

commemoration, ed. Brad West (Londen: Routledge, 2017), 73. 



 

18 
 

Holocaust anderzijds.11 De maatschappelijke herinnering leek zich te verplaatsen van de 

frontsoldaat, het slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog, naar het Holocaustslachtoffer dat men 

steeds vaker als het slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog voorstelt en erkent.12 

Waar weinigen weliswaar rekening mee houden, is dat binnen diezelfde herinneringsstudies die 

ironisch gezien bekend staan voor het laten horen van de onderdrukte stem van onderuit, ook 

tendensen van vergeten herkenbaar zijn. Volgende quote van Pierre Nora vat het kritische punt 

van de herinneringsstudies perfect samen: “Whoever says memory, says Shoah.”13 Onbewust 

en impliciet toont deze quote een onderhuids pijnpunt dat resideert binnen de 

herinneringsstudies, namelijk de intrinsieke connectie die lijkt gelegd tussen de Holocaust en 

herinnering als onderwerp an sich, waardoor andere onderwerpen onderbelicht blijven. Deze 

kritiek wordt onder meer geuit door andere historici zoals de Australische historica Christina 

Twomey, die vaststelt dat de opsluitingspraktijken van de Holocaust overgerepresenteerd 

worden en aandacht wegnemen van gelijkaardige historische gebeurtenissen zoals de Japanse 

opsluitingspraktijken. Deze Japanse praktijken vonden eveneens tijdens WOII plaats,  maar 

genereren opvallend minder aandacht, waardoor deze ook minder besproken en onderzocht 

lijken te worden binnen de historiografie.14 Zelfs de herinneringsstudies lijken niet vrij te zijn 

van het fenomeen dat historici zo graag verborgen willen houden met de mantel der herinnering, 

namelijk de maatschappij die onderdelen van zijn verleden lijkt te vergeten. Dit is iets waar 

historici als de dood voor zijn aangezien dit impliceert dat zij niet altijd de hoeders blijken te 

zijn van het verleden. 

 

C. Een vergeten oorlogstheater 

Bovenstaand beknopt overzicht toont de werking aan van zowel herinneren als vergeten. 

Ondanks dat deze thesis niet expliciet de thematieken en theorieën van vergeten op zich zal 

nemen, vormt het wel een interessant vertrekstandpunt dat onbewust een belangrijke rol heeft 

gespeeld in de vorming van dit onderzoek. Bovenstaand voorbeeld in verband met de 

                                                           
11 Kerwin Lee Klein, “On the emergence of memory in historical discourse,” Representations 69 (2000): 139. 
12 Jeffrey C. Blutinger, “Bearing witness: teaching the Holocaust from a victim-centered perspective,” The History 
Teacher 42, nr. 3 (2009): 269-70. 
13 Voor de verwijzing naar deze quote zie: Jay Winter, “The generation of memory: reflections on the “Memory 

Boom” in contemporary historical studies,” Canadian Military History 10, nr. 3 (2001): 57. 
14 Christina Twomey, Australia’s forgotten prisoners: civilians interned by the Japanese in World War Two 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 203-04; Er werd in volgend artikel naar dit boek verwezen; 

Felicia Yap, “Voices and silences of memory: civilian internees of the Japanese in British Asia during the Second 

World War,” Journal of British Studies 50, nr. 4 (2011): 919. 
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opsluitingspraktijken geeft immers een beeld weer van welke uitwerkende invloed het principe 

van vergeten kan hebben op de maatschappij. Het vertelt het verhaal van hoe in dit geval een 

niet-Westers verleden moet opboksen tegen de aanwezigheid van een gelijkaardig traumatisch 

Westers verleden dat overgerepresenteerd lijkt. De Japanse opsluitingspraktijken is een 

onderwerp dat wel degelijk minder aanwezig is en minder gerepresenteerd wordt binnen de 

Westerse maatschappij.15 Toch durf ik te stellen dat het probleem veel verder reikt dan enkel 

de Japanse opsluitingspraktijken. De maatschappij lijkt mij ook steeds vaker te vergeten dat er 

naast de oorlog in Europa ook een strijd is gevoerd en gewonnen door Amerika tegen een andere 

vijand die samenwerkte met de Nazi’s, namelijk het Imperiale Japan. 

Bovenstaande stelling klinkt redelijk radicaal en verdient enige verklarende nuance. Eerst en 

vooral is het belangrijk te erkennen dat het hier niet over de letterlijke betekenis van het woord 

vergeten gaat. De Tweede Wereldoorlog wordt in al zijn facetten onderzocht door historici, dus 

ook de oorlog in de Pacific-regio is logischerwijze aanwezig binnen de geschiedschrijving. 

Twee werken vormen hier een zekere voortrekkersrol in waarbij de focus zich volledig 

verplaatst naar de Pacifische regio waar zich een Amerikaans oorlogsverleden ontluikt dat zelfs 

verder reikt dan enkel WOII, met onder meer de Korea- en Vietnamoorlog. Enerzijds is er het 

werk America's wars in Asia: a cultural approach to history and memory, anderzijds is er het 

werk Perilous memories: the Asia-Pacific war(s).16 Beide werken zijn op drie jaar tijd van 

elkaar geschreven en hebben de herinnering naar de oorlogen in de Pacific-regio als 

vertrekstandpunt aangenomen. Dit bewijst een zekere belangwekkende interesse in het verleden 

van de Pacific en de oorlogen die Amerika als belangrijkste Westerse macht er gevoerd heeft.  

Toch bevestigt vooral het laatstgenoemde werk mijn bovengenoemde stelling dat het andere 

oorlogstheater vergeten wordt ten voordele van een Europees oorlogsverhaal. In de introductie 

laten zij immers uitschijnen dat de Westerse gemeenschap, zowel Amerika als Europa, hun 

focus praktisch uitsluitend hebben gelegd op het Europese strijdtoneel en de Holocaust die er 

heeft plaatsgevonden. Zij herkennen ook het overgewicht dat de Holocaust aanhoudt binnen de 

herinneringsstudies en hoe deze andere onderwerpen durven miskennen, waaronder de oorlog 

in de Pacific.17 Deze stelling keert frequent terug binnen de literatuur. 

                                                           
15 Op deze stelling heb ik mijn Bachelorproef gebaseerd. 
16 Philip West, Steven I. Levine en Jackie Hiltz, eds. America's wars in Asia: a cultural approach to history and 

memory (New York: M.E. Sharpe, 1997); T. Fujitani, Geoffrey M. White en Lisa Yoneyama, eds. Perilous 

memories: the Asia-Pacific war(s) (Londen: Duke University Press, 2001). 
17 T. Fujitani, Geoffrey M. White en Lisa Yoneyama, inleiding in Perilous memories: the Asia-Pacific war(s), eds. 

T. Fujitani, Geoffrey M. White en Lisa Yoneyama (Londen: Duke University Press, 2001), 2-3. 
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In eerste instantie kan deze exclusieve interesse verklaard worden volgens de aard van beide 

oorlogstheaters die samengevat kunnen worden in een oorlogsmythe of het overgeleverde beeld 

van de oorlog binnen de Amerikaanse herinneringscultuur. Amerika is immers het enige 

Westerse land dat zo sterk aanwezig was in beide oorlogstheaters, en dit op hetzelfde moment. 

Waar de oorlog in Europa door de bevrijdende acties van de Amerikanen een bevestiging is van 

de ‘the Good War’ mythe en daardoor als goede herinnering blijft doorleven, is de Pacific als 

raciale haatoorlog daarentegen een pak gecompliceerder, wat reeds vaak frustraties heeft 

opwekt. Dit komt vooral doordat Amerika in het Aziatisch theater door het excessief gebruik 

van atoombommen zich ook sterker als agressor heeft gemanifesteerd.18 De balans vinden 

tussen de oorlogsmythe enerzijds en sommige oorlogsdaden anderzijds blijft een gewichtige 

opdracht waar nog heel wat moeilijkheden rond bestaan. Wie zich daarnaast binnen de publieke 

herinneringscultuur heeft gewaagd aan representaties van deze Pacific-oorlog kwam vaak 

bedrogen uit aangezien dit al eens tot controverse durfde te leiden.19 

Een complexe oorlogsmythe is natuurlijk geen reden om een volledig oorlogstheater binnen de 

Amerikaanse herinneringscultuur naar de vergetelheid te brengen, zeker als zij er een 

prominente strijd hebben gevoerd. De herinnering aan de Pacific verdient aandacht en verder 

onderzoek. Zo lijkt het voor deze thesis interessant om aan de hand van nader onderzoek deze 

vergetelheid en negligentie verder te kaderen. Ondanks dat de Pacific omgeven is door 

negatieve herinneringen die een complexe oorlogsmythe hebben gecreëerd, bestaat er wel 

degelijk een algemeen prevalerend herinneringsbeeld over deze oorlog binnen de Amerikaanse 

herinnering. Het kan een mogelijkheid zijn om deze wijdverspreide en overkoepelende 

herinneringsrepresentatie te toetsen aan het niet-complexe oorlogsverleden van Amerika binnen 

het Europese theater. Door de overheersende complexe Pacific-representaties binnen de 

Amerikaanse herinneringscultuur te onderzoeken en te staven aan een niet-complex 

Amerikaans-Europees oorlogsverleden, kan zich een collectief onderscheid tussen beide 

herinneringen manifesteren. Op deze wijze worden aan de hand van een comparatief onderzoek 

beide herinneringen naast elkaar geplaatst waardoor achterliggende herinneringsfenomenen 

zich kunnen tonen. 

                                                           
18 John E. Bodnar, The “Good War” in American memory (Baltimore: The John Hopkins University Press, 2010), 

200-13. 
19 Voor een volledig overzicht van deze controverses zie: Edward T. Linenthal, “Remembering beginnings and 

endings: the fiftieth anniversary at Pearl Harbor and the Enola Gay controversy at the National Air and Space 

Museum,” in America's wars in Asia: a cultural approach to history and memory, eds. Philip West, Steven I. 

Levine en Jackie Hiltz (New York: M.E. Sharpe, 1997), 17-26. 
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In dezelfde introductie van Perilous memories wordt er eveneens verwezen naar het 

verlichtende nut van comparatief onderzoek voor antwoorden op dit soort vragen omtrent 

achterliggende herinnering- en vergetelheidsfenomenen. Concreet comparatief onderzoek 

tussen beide theaters is immers nog niet gevoerd. Toch lijken de auteurs wantrouwig te staan 

tegenover hun eigen idee, aangezien dit een onderzoek zou genereren waar de herinnering over 

het oorlogsverleden in de Pacific slechts oppervlakkig besproken zou worden.20  

Deze stelling spreek ik resoluut tegen. Comparatief onderzoek is juist een passend 

vertrekstandpunt om te kunnen onderzoeken waarom bepaalde herinneringen prevaleren op 

anderen. Door een comparatief onderzoek op te starten waarbij herinneringsfenomenen van 

beide oorlogstheaters op constructieve wijze naast elkaar worden geplaatst, kan er gekeken 

worden welke herinneringen aandacht genereren, en dit zowel voor het Europese als het 

Pacifische strijdtoneel. Welke representerende narratieven worden aangehaald om 

herinneringen van het Europese en Pacifische strijdtoneel weer te geven? Wat zijn de 

gelijkenissen en verschillen tussen deze herinneringen van elk oorlogstheater? Welk soort 

narratief is noodzakelijk om herinneringen te laten prevaleren en zijn er op dat vlak eveneens 

verschillen tussen beide oorlogstheaters?  

Wat bij deze hypothetische onderzoeksvragen opvalt, is dat er meer dan ooit een onderscheid 

gemaakt dient te worden tussen beide oorlogstheaters. Ondanks verschillende herinneringen 

worden ze telkens onder dezelfde noemer van de Tweede Wereldoorlog geplaatst, terwijl 

divergerende oorlogsmythes en controverses bewijzen dat er verschillen heersen tussen beide 

oorlogstheaters. Met comparatief onderzoek kan dit onderscheid zich duidelijker manifesteren 

waardoor dit eveneens het ontstaan van twee verschillende collectieve herinneringen zal 

onderbouwen, dit volgens de ideeën van Halbwachs. Comparatief onderzoek is op dit vlak 

evenzeer positief voor de Pacific-oorlog aangezien deze zo een betere collectieve 

identiteitsvorming krijgt die losstaat van het Europese strijdtoneel en waarvan de werking van 

achterliggende herinneringsfenomenen beter begrepen zal worden. Door de oorlog in de Pacific 

op comparatieve wijze naast die van Europa te plaatsen, zal de Pacific juist zijn eigenheid 

kunnen aantonen en bevestigen, zowel op vlak van identiteit als op vlak van de vorming van 

specifieke herinneringen.  

                                                           
20 Fujitani, White en Yoneyama, inleiding, 3. 
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D. Multidirectioneel geheugen 

Bovenstaande feiten tonen een vernieuwend vertrekstandpunt aan voor een comparatief 

onderzoek met betrekking tot de herinneringen naar de oorlogstheaters van WOII. Toch blijven 

dit enkel hypothetische mogelijkheden aangezien ze niet omkaderd worden door een concreet 

theoretisch herinneringsperspectief. Dit is een fout die regelmatig voorkomt binnen het 

historisch onderzoek naar herinneringstendensen, wat bijzonder contraproductief is. Door de 

afwezigheid van een correcte theoretische of methodologische omkadering blijft onderzoek 

naar herinnering eerder oppervlakkig en genereert het geen spraakmakende conclusies of 

debatten.21 Dit is zeker een kritiek waar ikzelf rekening mee moet houden. Vanwege deze reden 

heb ik een additioneel multidirectioneel perspectief toegevoegd aan mijn onderzoek om de 

herinneringstendensen binnen deze thesis beter te kunnen kaderen.  

De spil van dit eigenlijke onderzoek zal draaien rond het principe van multidirectional memory. 

Deze Engelse term, die doorheen dit onderzoek benoemd zal worden volgens mijn zelfgekozen 

Nederlandse vertaling het ‘multidirectioneel geheugen’, is een relatief recent verschijnsel dat 

pas in 2009 haar concrete ingang kende binnen de herinneringsstudies onder leiding van 

academicus Michael Rothberg.22 Rothberg biedt het multidirectioneel geheugen aan als 

alternatieve visie op vastgeroeste binaire ideeën binnen de geschiedschrijving die zich 

vastpinnen op een competitieve herinneringsopvatting waarbij er vermeende strijd heerst voor 

maatschappelijke aandacht naar een bepaald verleden. Het competitieve geheugen stelt hierbij 

dat door de strijd tussen herinneringen er geschiedenissen verloren zullen gaan ten voordele 

van andere geschiedenissen die de aandacht naar zich toe weten te trekken.23  

In plaats van de publieke of nationale herinneringscultuur te interpreteren als een forum 

waarbinnen competitie wordt gevoerd tussen herinneringen, pleit Rothberg om deze 

competitieve visie achterwege te laten en een multidirectioneel perspectief toe te passen. Hierbij 

interpreteert hij de publieke sfeer juist als een vrije interactieve ruimte bestaande uit constructief 

dialoog en met de mogelijkheid tot onderhandelen, waarbij verschillende herinneringen als 

eindresultaat elkaar niet uitsluiten, maar juist erkennende aandacht schenken. Met andere 

woorden, volgens Rothberg kan de aanwezigheid van een bepaald verleden binnen instanties 

zoals de publieke opinie aan de hand van inclusieve dynamieken de aandacht verleggen naar 

                                                           
21 Alon Confino, “Collective memory and cultural history: problems of method,” The American Historical 

Review 102, nr. 5 (1997): 1387. 
22 Michael Rothberg, Multidirectional memory: remembering the Holocaust in the age of decolonization (Stanford: 

Stanford University Press, 2009). 
23 Rothberg, Multidirectional memory, 2-3. 
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gelijkaardige herinneringen over andere historische momenten. In plaats van competitie 

versterken deze herinneringen juist de aandacht voor een ander verleden. Herinneringen worden 

op deze wijze niet tegenover elkaar, maar juist in alle openheid naast elkaar geplaatst.24 

Rothbergs ideeën zijn bijzonder grensverleggend, maar nog niet zozeer baanbrekend geweest. 

Het feit is dat deze term zich pas recentelijk binnen het historisch onderzoek is gaan 

positioneren waardoor het tot nu toe relatief weinig is ingezet als vernieuwend perspectief voor 

onderzoek naar herinneringsfenomenen. Buiten verscheidene onderzoeken van Rothberg zelf 

heb ik enkel weet over het onderzoek van Iris van Ooijen en Ilse Raaijmakers, die eveneens het 

multidirectionele perspectief hebben toegepast binnen hun onderzoek, in dit geval naar de 

confrontatie en interactie die plaatsvindt in Nederland tussen postkoloniale en naoorlogse 

herinneringen.25 Aangezien dit perspectief nog vernieuwend van aard is zou ik het graag willen 

toepassen binnen dit onderzoek: enerzijds aangezien het een verrijkende invalshoek aanbiedt 

voor mijn comparatief onderzoek dat de fenomenen van zowel herinneren als vergeten beter zal 

weten te kaderen en nuanceren. Op deze wijze krijgt mijn comparatief-gericht onderzoek 

eveneens een meer doelmatige en bewuste vraagstelling, waarbij ik rekening houd met 

bovengenoemde kritieken omtrent de correcte theoretische invulling die historisch onderzoek 

naar herinneringsfenomenen aan nutsvoordeel voorziet.  

Anderzijds wil ik multidirectioneel geheugen inzetten binnen deze thesis omdat ik wil 

contribueren aan dit exploratieve onderzoeksveld. Het multidirectioneel geheugen is immers 

sterk gelinkt aan de representatieve problematieken waar het Pacifische oorlogstheater mee 

opgezadeld zit. Bovengenoemde stellingen die poneren dat de Pacific overschaduwd wordt door 

een Europees oorlogsverleden positioneren zich resoluut binnen een competitief perspectief. 

Deze thesis wil van deze gedachtegang afstappen en mogelijke multidirectionele visies 

implementeren. De officiële probleemstelling klinkt door deze theoretische aanvulling 

eveneens meer coherent dan de voorgaande hypothetische vraagstellingen, al zullen deze wel 

relevant blijven met oog op de bronnenanalyse. Op welke wijze verhouden de Amerikaanse 

herinneringen naar het Europese en Pacifische oorlogstheater zich tegenover elkaar in de 

publieke sfeer? Nemen zij een competitieve of multidirectionele houding aan en in welke mate 

reflecteert deze houding zich binnen de herinnering en representatie van deze oorlogstheaters? 

                                                           
24 Rothberg, Multidirectional memory, 3-6. 
25 Iris van Ooijen en Ilse Raaijmakers, “Competitive or multidirectional memory? The interaction between postwar 

and postcolonial memory in the Netherlands,” Journal of Genocide Research 14, nr 3-4 (2012): 463-83. 
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E. Methodologie 

Bovenstaande onderzoeksvraag impliceert de aanwezigheid van wijdverspreide herinneringen 

en bekende representaties over beide oorlogstheaters die circuleren binnen de Amerikaanse 

herinneringscultuur. Beide componenten zijn noodzakelijk voor deze probleemstelling, 

aangezien zij de spil vormen van het comparatief onderzoek. Zonder deze componenten kunnen 

er geen concrete herinneringen met elkaar vergeleken worden. Liefst van al hebben deze 

bekende herinneringen eveneens een directe link met de eigenlijke oorlogsgebeurtenissen, 

aangezien dit een correcte representatie verzekert van het oorlogstheater binnen de 

maatschappij. Dit impliceert het belang van mensen die de oorlog zelf hebben ervaren. De 

logische keuze is dan ook om de focus te verleggen naar WOII-veteranen die zelf de oorlog 

hebben ervaren en aan de hand van hun persoonlijke herinneringen rechtstreekse representaties 

kunnen weergeven van hun oorlogservaringen in desbetreffende regio’s. 

Dit comparatieve onderzoek vergelijkt dus voor de eerste maal binnen het historisch onderzoek 

herinneringen van veteranen van beide WOII-theaters en dit volgens een multidirectioneel 

perspectief.  Een gepaste methodologie is eveneens noodzakelijk om dit comparatief onderzoek 

tot een goed einde te brengen. De opdracht is om op correcte wijze een bronnencorpus aan 

individuele herinneringen van WOII-veteranen van beide samen te stellen waarop een 

comparatief onderzoek uitgevoerd kan worden. Interviews afnemen is een veelvoorkomend 

voorbeeld van een methodologische mogelijkheid tot onderzoek binnen de herinneringsstudies 

die talrijke malen is gebruikt geweest door historici om individuele herinneringen van onderuit 

op te halen.26 Vooral bij veteranen lijkt interviews afnemen redelijk populair te zijn. 

Desalniettemin heb ik geografisch gezien niet de middelen om met Amerikaanse WOII-

veteranen in contact te komen en van hen interviews af te nemen. Dit is aan de Amerikaanse 

maatschappij en haar publieke historici om deze taak op zich te nemen.27 

Uiteindelijk is mijn oog gevallen op oorlogsmemoires. De keuze voor de autobiografische bron 

is omwille van de minimale invloed van buitenaf, die immers kleiner is dan bij interviews. Het 

is immers de interviewer die in dit geval vertrekt vanuit een interne impuls, en niet de veteraan 

zelf. Deze externe invloed wil ik zo min mogelijk laten gelden waardoor interviews nooit een 

valabele optie zijn geweest. Het doel is om individuele herinneringen op te halen die gevormd 

                                                           
26 Alistair Thomson, “Four paradigm transformations in oral history,” The Oral History Review 34, nr. 1 (2007): 

51-3, 65-6.  
27 Loriene Roy et al., “Public library services for veterans: selected brief case studies,” Public Library Quarterly 

35, nr. 3 (2016): 222-42. Dit artikel geeft een overzicht weer van enkele veteranen-projecten die zijn opgestart. 
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zijn vanuit een interne impuls, met zo weinig mogelijk invloed van derden, al heerst er wel het 

besef dat niets op zichzelf in een vacuüm is ontstaan. In tegenstelling tot interviews moet de 

focus zich verleggen op herinneringsinstrumenten die vanuit het individu zelf zijn opgemaakt, 

waaronder de autobiografische bron behoort.28 Vanwege deze interne impuls heb ik dus 

besloten om te concentreren op het genre van de autobiografie, met specifieke focus op de 

oorlogsmemoires van WOII-veteranen. In realiteit verleg ik de focus van mondelinge bronnen 

naar een exclusief bronnencorpus bestaande uit tekstuele narratieven die fenomenen omtrent 

herinneringen en representaties van een bepaald verleden dienen prijs te geven. De interne 

impuls van dit type bron bevestigt immers de agency die de auteur opneemt door het 

neerschrijven en representeren van zijn herinneringen in deze tekstuele bronnen tot de vorming 

van een collectief geheugen.29  

Dit betekende een zoektocht naar een resem memoires die passend waren voor dit onderzoek. 

Dit was geen gemakkelijke opdracht aangezien de zelfgeschreven literatuur van de WOII-

veteranen over het algemeen minder aandacht heeft gekregen dan de autobiografische werken 

van de soldaat-schrijvers van WOI, die zelfs een zekere literaire faam hebben verworven waar 

de WOII-memoires zowel in aantal als in literaire kwaliteit niet aan lijken te kunnen tippen. Dit 

bevestigt de nood voor onderzoek naar veteranen en hun neergeschreven herinneringen in 

memoires .30 De uiteindelijke keuzebepaling van het te lezen bronnencorpus werd voorafgegaan 

aan een bijzonder uitgebreide zoektocht die in hoofdstuk vier volledig uit de doeken gedaan zal 

worden. De eigenlijke memoires ingezet voor de bronnenanalyse zullen hier al kort vermeld 

worden. De memoires met betrekking tot de Pacific oorlog zijn: Coral comes high van George 

P. Hunt, Helmet for my pillow van Robert Leckie, With the old breed van Eugene B. Sledge, 

Goodbye, darkness van William Manchester en Red blood, black sand van Chuck Tatum.31 De 

memoires met betrekking tot het Europese oorlogstheater zjin: Company commander van 

                                                           
28 Aleida Assmann, “History , memory, and the genre of testimony,” Poetics Today 27, nr. 2 (2006): 264-5. 
29 James V. Wertsch, “The narrative organization of collective memory,” Ethos 36, nr. 1 (2008): 122. 
30 Philip Dwyer, “Making sense of the muddle: war memoirs and the culture of remembering,” in War stories: the 

war memoir in history and literature, ed. Philip Dwyer (New York: Berghahn Books, 2017), 2, 5; George L. 

Mosse, “Two World Wars and the myth of the war experience,” Journal of Contemporary History 21 (1986): 492. 
31 George P. Hunt, Coral comes high (New York: Harper & Brothers, 1949); Robert Leckie, Helmet for my pillow 

(Londen: Ebury Press, 2011); Eugene B Sledge, With the old breed (Londen: Ebury Press, 2011); William 

Manchester, Goodbye, darkness. A memoir of the Pacific war (New York: Back Bay Books, 2002); Chuck Tatum, 

Red blood, black sand. Fighting alongside John Basilone from boot camp to Iwo Jima (New York: Berkley Caliber, 

2013). 
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Charles B. MacDonald, To hell and back van Audie Murphy, If you survive van George Wilson 

en Parachute infantry van David Webster.32  

Deze memoires zullen onderworpen worden aan een kwalitatieve analyse waarbij hun 

herinneringen centraal zullen staan. Er zal op twee zaken gelet worden, namelijk de 

kernidentiteit of algemeen perspectief die zij naar voor schuiven en het vijandsbeeld dat zij 

hanteren. Ik kies voor het vijandsbeeld aangezien dat het eerste primaire verschil is tussen de 

twee oorlogstheaters buiten de regio zelf. Op deze wijze kan via de aanwezigheid van de vijand 

op zoek gegaan worden naar traumatische en complexe herinneringen die typerend zijn voor 

elke regio onderling. 

 

F. Structureel overzicht 

Deze thesis zal uit drie hoofddelen bestaan, namelijk een theoretisch gedeelte, een analytisch 

gedeelte en een afsluitend comparatief gedeelte. In deze drie overkoepelende delen zullen alle 

aspecten aan bod komen die betrekking hebben met deze thesis.  

In het theoretische gedeelte zullen twee aparte onderwerpen besproken worden, namelijk het 

collectief geheugen van Maurice Halbwachs enerzijds en het egodocument van Jacques Presser. 

Aan de hand van het collectief geheugen heb ik de wisselwerking tussen het individueel 

geheugen en het publiek geheugen aangekaart. Een wisselwerking die immers tijdens dit 

onderzoek continue op de achtergrond heeft gesluimerd, aangezien de bronnen zich bevinden 

in een dimensie te midden van deze individuele en publieke sferen. Eveneens dienen de 

theorieën van Halbwachs als fundament dat er een collectief onderscheid bestaat tussen de 

herinnering aan het Europese en Pacifische oorlogstheater. Aan de hand van de theorieën 

omtrent egodocumenten heb ik het type bron binnen dit onderzoek kunnen kaderen en 

definiëren. Op deze wijze zijn reeds de mogelijke sterktes, zwaktes en gevaren die vasthangen 

aan dit type bron geweten, dit in functie van de bronnenanalyse. Doorheen dit gedeelte zal 

                                                           
32 Charles B. MacDonald, Company commander. The classic infantry memoir of World War II – from the Battle 

of the Bulge to the crossing of the Rhine (New Jersey: Burford Books, 1999); Audie Murphy, To hell and back. 

The classic memoir of World War II by America’s most decorated soldier (New York: Picador, 2002); George 

Wilson, If you survive. From Normandy to the Battle of the Bulge to the end of World War II – one American 

officer’s riveting true story (New York: Presidio Press, 1987); David Kenyon Webster, Parachute infantry. An 

American paratrooper’s memoir of D-Day and the fall of the Third Reich (New York: Delta Trade Paperbacks, 

2002). 
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eveneens het ontstaan van de theorieën gelinkt worden aan de invloed van de wereldoorlogen, 

dit om de connectie die er heerst tussen oorlog en herinnering theoretisch te bevestigen. 

In het analytische gedeelte van deze thesis zal ik zowel een kwantitatieve als kwalitatieve 

analyse bieden over het bronnenmateriaal. De kwantitatieve analyse zal aan de hand van een 

comparatieve catalogus aan bronnenmateriaal over het Europese en Pacifische oorlogstheater 

enkele publicatietendensen op grafisch beknopte wijze weergeven. De kwalitatieve analyse zal 

zich toeleggen op de inhoudelijke analyse van de bronnen, dit onderverdeeld per regio. Eerst 

komt Europa aan bod, gevolgd door de analyse van de Pacific. De analyse gebeurt aan de hand 

van twee vereisten. Ten eerste wordt er bij elke memoire een kernidentiteit vastgesteld, waaraan 

de memoire herkend en begrepen kan worden volgens een narratief die een specifieke soort 

herinnering deelt. Ten tweede wordt het algemene vijandsbeeld per regio besproken en 

verklaard. Aan de hand van deze aspecten zal bewezen worden dat het Pacifische en Europese 

strijdtoneel aparte collectieve herinneringen bevatten. 

Als laatste onderdeel volgt de eigenlijke comparatieve analyse tussen beide regio’s waarbij 

zowel kwalitatieve als kwantitatieve verschillen aangekaart en verklaard zullen worden. 

Uiteindelijk zal aan de hand van af- en aanwezigheid van complexe herinneringen bepaald 

worden of we in dit geval kunnen spreken van een competitief of multidirectioneel geheugen. 
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Hoofdstuk 1: Herinnering en het collectief geheugen 

In deze thesis zijn reeds diverse malen de woorden ‘herinnering’ en ‘herdenking’ gevallen wat 

verschillende termen zijn die telkens verwijzen naar éénzelfde actie van herinneren, dit zowel 

in de exacte betekenis van het woord als in haar academisch-theoretische vorm. Zo baseert de 

onderzoeksvraag van deze thesis zich eveneens op een recent aspect van de herinneringsstudies, 

namelijk multidirectional memory, wederom een begrip dat gedefinieerd wordt door 

herinnering en dit ook duidelijk laat gelden in haar conceptueel-theoretische verwoording. 

Ondanks dat dit begrip reeds is uiteengezet in de inleiding vanwege haar vooraanstaande plaats 

in dit onderzoek, is het eveneens noodzakelijk om de theoretische beginselen van de 

herinneringsstudies binnen het academisch onderzoeksveld nader te bekijken. Wie immers 

onderzoek voert naar vergevorderde concepten zoals multidirectioneel geheugen, moet een 

zeker algemeen theoretisch basiskader aanbieden waarbinnen deze termen telkens gesitueerd 

en begrepen kunnen worden. Dit hoofdstuk zal dan ook verder ingaan op de theoretische 

aspecten waarop de herinneringsstudies zich baseren, aangezien deze een, weliswaar abstracte, 

rol zullen spelen binnen dit onderzoek. 

 

A. Het collectief geheugen  

Een begrip dat de herinneringsstudies en het historiografische debat daaromtrent praktisch heeft 

overrompeld, is collective memory; in het Nederlands beter gekend als het collectief geheugen, 

naar de vertaling van socioloog Mark Elchardus.33 De principiële grondbeginselen van het 

collectief geheugen kennen ondertussen een lang verleden van erkenning en contestatie. In 1924 

werd het voor de eerste maal vermeld  door de socioloog Maurice Halbwachs in zijn befaamde 

werk Les cadres sociaux de la mémoire.34 Ondanks initiële interesse in het vernieuwende 

sociologische concept van Halbwachs waarbij het onder meer bijzondere aandacht kreeg van 

enkele prominente namen zoals Marc Bloch, is het werk opvallend genoeg in de vergetelheid 

geraakt binnen de sociale wetenschappen. De laatste decennia was het vooral onder invloed van 

verscheidene historici dat Halbwachs’ werk weer op de academische radar verscheen en zo zijn 

                                                           
33 Mark Elchardus, ed. Maurice Halbwachs. Het collectief geheugen (Leuven: Acco, 1991). 
34 Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire (Parijs: Félix Alcan, 1925). 
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sociologische bijdrage van het collectief geheugen weer herontdekt werd en op grote schaal 

ingezet kon worden binnen het academische, en in het bijzonder het historisch onderzoek.35 

Net zoals bij zovele historici in het verleden vormen de grondbeginselen van zijn gedachtegoed 

het onzichtbare, maar elementaire fundament van dit onderzoek. Al kan een aandachtige lezer 

bemerken dat het principiële gebruik van de theorieën van het collectief geheugen in deze casus 

meer kritische vragen en onzekerheden zal blootleggen dan het eigenlijk oplost. Evenwel, 

vooraleer deze kritische noten feitelijk overlopen zullen worden, is het noodzakelijk om eerst 

een theoretische uiteenzetting te geven omtrent de inhoudelijke betekenis van het concept 

collectief geheugen. Alhoewel, wie een duidelijk en samenhangend antwoord verwacht, mag 

deze illusie snel opbergen. Eerst en vooral: het corpus aan literatuur omtrent herinnering, met 

onder meer betrekking tot de werken van Halbwachs, is immens.36 Daarnaast herbergt datzelfde 

corpus aan secundaire literatuur een kluwen van verschillende visies, opinies en interpretaties 

waardoor decennia later elke vorm van structuur en vooral overzicht verloren is gegaan. 

Desalniettemin zal ik mij aan een poging wagen zo exhaustief mogelijk alle theoretische 

aspecten van het collectief geheugen, die weliswaar toepasbaar zijn op deze studie, in een 

coherente tekst te verwerken, net zoals zovelen voor mij gepoogd hebben. 

 

i. Theorie 

Laten we eerst en vooral de focus verleggen naar het werk van Halbwachs zelf. Zijn theorie 

vertrekt vanuit het kernidee dat puur individuele herinneringen niet mogelijk zijn, waarbij hij 

als tegenargument poneert dat herinneringen collectief ingebed zijn. Deze collectieve inbedding 

suggereert dat herinneringen zich telkens situeren binnen een gemeenschappelijke context en 

ook enkel op deze manier betekenis toegediend krijgen, wat de herinnering in wezen collectief 

maakt. Dit concludeert dat het individu op zichzelf staand geen herinnering kan vormen doordat 

zij er ook geen betekenis aan kan geven, want dat is volgens Halbwachs de taak van de 

collectieve gemeenschap. Als een herinnering hier los van staat, zal haar belang ook verloren 

gaan.37  

                                                           
35 Erika Apfelbaum, “Halbwachs and the social properties of memory,” in Memory: histories, theories, debates, 

eds. Susannah Radstone en Bill Schwarz (New York: Fordham University Press, 2010), 77-8. 
36 Aleida Assmann, “Memory, individual and collective,” in The Oxford handbook of contextual political analysis, 

eds. Robert E. Goodin en Charles Tilly (Oxford: Oxford University Press, 2006), 210. 
37 Maurice Halbwachs, On collective memory, vert. Lewis A. Coser (Chicago: The University of Chicago Press, 

1992), 167-73. 
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Halbwachs lijkt in bovenstaande gedachtegang de eerste kleine stappen te zetten in een 

onbekende filosofische wereld, waarbij hij zich laat leiden door enkel sociaalpsychologische 

voorkennis. Niettegenstaande zijn abstracte ideeën biedt hij toch enkele concretiserende 

voorbeelden aan. Het meest toepasselijke en verduidelijkende voorbeeld is hierbij de toepassing 

van de talige conventies binnen collectieven. Elk object kent zijn eigen term en heeft een 

bepaalde beduiding die ook gekend en erkend is door anderen. Herinneringen steunen op een 

persoonlijke verwoording die zich baseert op conceptuele denkkaders en conventies 

aangeboden door collectieven; waarvan het gezin, de sociale klasse en de religieuze 

gemeenschap volgens Halbwachs enkele voorbeelden zijn van sociale contexten waarin 

herinneringen vorm krijgen.38 Halbwachs concludeert dat een herinnering dus nooit strikt 

persoonlijk kan zijn omdat ze gevormd en ingekaderd wordt door de opvattingen en percepties 

van een collectieve context dat als waar wordt overgenomen door het individu. Anders gezegd 

kijk je naar de wereld door een bril, niet zozeer door een roze bril zoals het gezegde gaat, maar 

door een collectieve bril die is gedefinieerd door haar eigen conceptuele opvattingen.39 

Een gekende toepassing hiervan wordt aangeboden door Chris Lorenz waarin hij het verschil 

aanduid tussen historische feiten en interpretatie, al kan dit met uitbreiding ook toegepast 

worden op het collectief geheugen aangezien dit zich baseert op gedeelde waarden, codes en 

conventies die altijd strikt interpretatief en dus subjectief zijn. Lorenz vertrekt vanuit het feit 

dat Koning Lodewijk XVI is onthoofd tijdens de Franse Revolutie, maar wijst op de 

verschillende manieren waarop deze gebeurtenis verwoord en beschreven wordt. Waar de ene 

via woordgebruik zoals ‘terechtgesteld’ aantoont blij te zijn met het gebeuren, geeft de andere 

blijk van teleurstelling en droefenis door te spreken over ‘vermoord’. Lorenz wijdt dit aan het 

feit dat waarnemingen steunen op taalgebruik dat zich situeert binnen een conceptueel en 

begripsmatig denkkader. Als we deze theorie doortrekken naar het conceptueel belang van 

Halbwachs, zouden we kunnen bemerken dat beide personen behoren tot een ander collectief 

geheugen, respectievelijk de burgerij of boeren enerzijds tegenover de adel van het Ancien 

Régime anderzijds. Hun collectieve achtergrond heeft invloed op hun interpretatieve 

herinneringen.40 

 

                                                           
38 Halbwachs, On collective memory, 167-173, 176. 
39 Elchardus, Maurice Halbwachs, 7-15. 
40 Chris Lorenz, De constructie van het verleden (Meppel: Boom, 1998), 32-7. 



 

31 
 

Dit voorbeeld reflecteert op beknopte wijze het kernidee omtrent het collectief geheugen. Het 

beschrijft een sociale context waarbinnen een collectief zich baseert op gedeelde percepties, 

conventies en denkkaders en dit in haar herinneringen ook zo verwoordt.41 Deze gedachtegang 

impliceert evenwel twee zaken. Ten eerste suggereert dit het idee dat geen enkel individu 

geïsoleerd leeft, maar zich in een constante toestand van behoren bevindt. Ten tweede betekent 

dit dat herinneringen niet zozeer onfeilbare feiten zijn, maar eerder een sociale en dus 

interpretatieve constructie. Herinneringen zijn niet zozeer feitelijk waar, ze worden continu 

geconstrueerd en gereconstrueerd volgens een aanhoudend sociaal proces van menselijke of 

maatschappelijke uitwisselingen.42  

Deze sociale determinatie heeft niet alleen invloed op de toestand van behoren, maar ook op de 

specifieke actie van herinneren. Volgens Halbwachs zijn we niet alleen sociaal gedetermineerd 

binnen collectieven die onze herinneringen volgens een sociaal proces vorm geven, dit proces 

heeft eveneens invloed op wat er specifiek herinnerd wordt. We herinneren niet zozeer als 

individu, maar als lid van een groep waarbinnen herinneringen worden gedeeld. Dit wil zeggen 

dat wij als individu niet bepalen wat we herinneren, doordat herinneringen groep gebonden zijn. 

De leden van het collectief beslissen wat belangrijk is en zij zullen deze herinneringen ook 

continue versterken door deze telkens opnieuw op te halen en onderling te delen, waardoor ze 

ook onderdeel gaan uitmaken van de groepsidentiteit. Iemand die een bepaald collectief verlaat 

of geleidelijk aan bepaalde connecties ermee doorknipt, zal dus ook zijn of haar herinneringen 

verliezen van dat collectief doordat de externe stimulans tot herinneren eveneens verdwijnt.43  

Kort samengevat: Halbwachs verlegt de focus van het individu naar het collectief en plaatst 

datzelfde individu in de genade van sociale determinatie terwijl het onderhevig is aan een 

continuüm van sociale processen.44 Het individu lijkt een speelbal geworden te zijn van een 

bredere context waar het geen invloed op heeft. Opvallend genoeg ligt dit in het verlengde van 

Halbwachs’ werk, dat in een gelijkaardige context tot stand is gekomen. In het volgende 

tussenhoofdstuk zal blijken hoe wederom de gruwelen van de twintigste eeuw een rol hebben 

gespeeld bij de totstandkoming van de bekende concepten van de herinneringsstudies. 

                                                           
41 Elchardus, Maurice Halbwachs, 7-15. 
42 Apfelbaum, “Halbwachs,” 85. 
43 Elchardus, Maurice Halbwachs, 7-15; Paul Ricœur, Memory, history, forgetting, vert. Kathleen Blamey en 

David Pellauer (Chicago:  University of Chicago Press, 2004), 120-4. 
44 Wie hier meer over wil weten, raad ik zeker aan zijn initiële werk of een vertaling ervan te lezen. Zijn 
beschrijvingen en voorbeelden zijn uitgebreider dan ikzelf kan aantonen en zetten aan tot nadenken over zijn 
theoretische concepten. Zie: Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire (Parijs: Félix Alcan, 1925). 
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ii. Halbwachs en de twintigste eeuw 

Het werk van Halbwachs heeft in eerste instantie een sterk sociologische inslag, maar 

desondanks zijn hij en zijn werk door sociologen volledig op de achtergrond geduwd. De 

concrete reden waarom juist historici zijn sociologisch-theoretisch belang als eerste opnieuw 

erkend hebben, is niet duidelijk noch exact bewezen. Een mogelijke hypothese is natuurlijk de 

invloed van de memory boom enerzijds in combinatie met de theoretisch interdisciplinaire 

drang van historici anderzijds, die er beiden voor hebben gezorgd dat het historiografisch debat 

zich heeft toegewend op andere disciplines uit de menswetenschappen om mogelijke 

antwoorden te vinden op prangende vragen.45 Ook de historische context kan een plausibele 

indicator zijn voor interesse van historici en modernisten. De ontstaanscontext van Les cadres 

sociaux bevindt zich tenslotte in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, al heeft hij deze oorlog 

nooit van dichtbij meegemaakt doordat hij benoemd was aan het ministerie van defensie om de 

oorlogsmachine draaiende te houden.46 Het is reeds aangetoond dat oorlog en de gruwelen die 

ermee gepaard gaan een markante rol spelen in de twintigste-eeuwse herinneringscultuur, de 

vraag is dan of de grootschalige gebeurtenissen van 14-18 ook een tastbare invloed hebben 

gehad op zijn denkwijze. 

De historica Annette Becker wijst op het feit dat de Eerste Wereldoorlog volledig afwezig is in 

de studie van Halbwachs naar het collectief geheugen, wat bijzonder merkwaardig is aangezien 

de oorlog nog maar juist beëindigd was en er een publiek fenomeen opstak waarbij 14-18 sterk 

naar voor werd geschoven binnen de herinnering- en herdenkingscultuur. Dit kan te wijten zijn 

aan zijn gebrek aan frontervaringen. Desalniettemin, het feit dat hij geen soldaat was, blijkt 

geen bewijs te zijn voor onwetendheid over hoe oorlog gevoerd wordt. Hij heeft wel degelijk 

slagvelden bezocht tijdens de oorlog en is ook in direct contact gekomen met burgerslachtoffers 

na aanvallen van de vijand. Toch blijft hij faliekant stil over deze periode in zijn leven, waardoor 

de vraag opkomt of dit al dan niet een bewuste keuze was. Een vraag waar waarschijnlijk enkel 

hij het enige juiste antwoord op kon bieden.47   

 

                                                           
45 T. C. R. Horn en Harry Ritter, “Interdisciplinary history: a historiographical review,” The History Teacher 19, 

nr. 3 (1986): 427. Ook dit onderzoek heeft een interdisciplinaire insteek 
46 Lewis A. Coser, inleiding in On collective memory, ed. en vert. Lewis A. Coser (Chicago: The University of 

Chicago Press, 1992), 5. 
47 Annette Becker, “Memory gaps: Maurice Halbwachs, memory and the Great War,” Journal of European Studies 

35, nr. 1 (2005) pag 103-5. 
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Ook Erika Apfelbaum, een experimenteel-sociaal psychologe, heeft de ontstaanscontext van 

Les cadres sociaux alvast nader bekeken en ook zij komt tot de conclusie dat Halbwachs 

buitengewoon stil blijft over WOI. Echter naast de officiële werken heeft ze ook de persoonlijke 

omgeving van Halbwachs betrokken in haar research, waardoor duidelijk is geworden dat de 

gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog daadwerkelijk een impact op hem hebben 

achtergelaten. Deze impact heeft hij immers via privé-correspondentie enkel en alleen met zijn 

vrouw gedeeld.48 Dit kan een bevestigende indicator zijn voor de theorie van Becker dat zijn 

stilte een signaal is van wat zij noemt een “fake survivor’s complex”.49 Het kan resultaat zijn 

van een schaamte over het feit dat hij niet heeft meegevochten, maar van de zijlijn heeft 

meegeholpen terwijl er zovele doden zijn gevallen. Hierbij verwijst ze zelfs naar de 

aanwezigheid van een mogelijks opgelopen trauma tijdens WOI doordat hij geen concreet deel 

uitmaakte van de befaamde frontgeneratie van de Eerste Wereldoorlog. Dit traumatische 

schaamtegevoel zou volgens haar een reden kunnen zijn waarom hij deze gebeurtenissen niet 

kon verwoorden, noch heeft aangehaald in zijn studies naar herinnering.50 

De prangende vraag blijkt natuurlijk op deze wijze onbeantwoord: is er een connectie tussen 

zijn sociologisch-theoretische werk enerzijds en WOI anderzijds, en zo ja, hoe kunnen we deze 

interpreteren? Om een antwoord daarop te vinden, dienen we terug te keren naar de inhoud van 

de brieven naar zijn vrouw. Hierin liet hij blijken dat hij besef had van de naoorlogse situatie 

en de problemen die veteranen ondervonden eenmaal ze terug huiswaarts keerden. Hierbij had 

hij vooral fascinatie voor de communicatieproblemen die zich telkens voordeden doordat de 

veteranen vaak ongewillig waren of in de simpele onmogelijkheid verkeerden om te 

verwoorden wat ze in oorlogstijd aan het front hadden meegemaakt. Deze ontwrichting in de 

dagdagelijkse gang van communiceren leek daarnaast ook een invloed uit te oefenen op de 

sociale relaties. Het is vanuit deze observatie van disruptieve effecten op de psychologische 

gemoedstoestand van soldaten en veteranen dat hij zich concreter ging toespitsen op de 

constructie, werking en uitwisseling van herinneringen binnen een bredere sociaal-

maatschappelijke context.51 

 

 

                                                           
48 Apfelbaum, “Halbwachs,” 82. 
49 Becker, “Memory gaps,” 103. 
50 Becker, “Memory gaps,” 103-5. 
51 Apfelbaum, “Halbwachs,” 82. 
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Als we het onderzoek van Becker naar de afwezigheid van WOI in de werken van Halbwachs 

plaatsen naast de bevindingen van Apfelbaum over zijn privé-correspondentie, dan is het 

inderdaad mogelijk dat de invloedrijke socioloog leed aan een vorm van trauma en 

schuldgevoel waardoor het voor hem eveneens moeilijk was om bepaalde zaken publiekelijk 

onder woorden te brengen in zijn werken.52 Zekerheid over dit soort hypotheses is er natuurlijk 

nooit en deze zekerheid ga ik in deze context dan ook niet beweren noch geven, maar het is 

desondanks wel een zeer treffende denkpiste in relatie tot het collectief geheugen. 

Het is mogelijk dat Halbwachs in de situatie van de oud-soldaten – en met uitbreiding misschien 

ook zichzelf – een bewijs zag van een collectief dat volgens bepaalde conventies en onder 

bepaalde omstandigheden hun herinneringen deelden en uitwisselden met diegene die ze ook 

konden begrijpen. Op deze manier creëerde het conceptueel-theoretische grondbeginsel van het 

collectief geheugen een verklaring voor de disruptieve communicatie en de onwelwillendheid 

om oorlogsherinneringen te delen met het thuisfront, net omdat zij als onwetenden de 

traumatische ervaringen van de oud-soldaten niet kenden noch begrepen. Binnen de 

hedendaagse literatuur is dit idee reeds bevestigt vanuit het onderzoek naar traumaherinnering. 

Veteranen hebben nog steeds de neiging om zich eerder te wenden tot mede-veteranen dan hun 

familie of vrienden omdat zij vanwege gelijkaardige ervaringen het traumatische narratief 

oprecht kunnen begrijpen. Echtgenotes die daarentegen niet tot het collectief geheugen van de 

veteranengroepen behoren, krijgen deze traumatische herinneringen vaak niet te horen 

aangezien ze als buitenstaanders deze herinneringen niet delen en de codes daaromtrent niet 

kunnen vatten.53  

Het belang van deze theorieën, die onbewust hun oorsprong vinden in 14-18 en veteranen als 

een apart collectief geheugen erkennen, is dat ze ook toegepast kunnen worden binnen mijn 

onderzoek naar de Amerikaanse herinneringscultuur van 40-45. Logischerwijze is er ook een 

collectief geheugen aanwezig met betrekking tot Amerikaanse soldaten die in WOII gevochten 

hebben. Hierbij zijn lange tijd alle Amerikaanse veteranen onder éénzelfde collectieve noemer 

geplaatst, ongeacht het theater waar ze gevochten hebben. Zoals ik al in de inleiding heb 

aangestipt, is dit een comparatief onderzoek dat voor de eerste maal de herinnering naar beide 

theaters tegenover elkaar wil plaatsen en hierbij een concreet onderscheid maakt tussen de 

                                                           
52 Becker, “Memory gaps,” 103-5; Apfelbaum, “Halbwachs,” 82. 
53 Nigel Hunt en Ian Robbins, “Telling stories of the war: ageing veterans coping with their memories through 

narrative,” Oral History 26, nr. 2 (1998): 62. 
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herinneringen van soldaten die in Europa hebben gevochten tegenover diegene die in de Pacific 

hebben gevochten. Deze twee collectieve geheugens zullen de hoofdrol spelen in dit onderzoek. 

Ondanks dat binnen dit onderzoek de nadruk ligt op de herinneringen van veteranen die hebben 

gevochten in de oorlogstheaters van Europa en Pacific, beweer ik niet dat deze theaters 

respectievelijk de enige mogelijke collectieve geheugens van WOII weergeven. Integendeel, de 

Tweede Wereldoorlog heeft binnen de Amerikaanse herinneringscultuur verscheidene 

collectieven met zich voortgebracht die elk hun persoonlijke conceptuele denkkader bevatten, 

waar veteranen op hetzelfde tijdstip lid van kunnen zijn. Individuen zijn immers niet levenslang 

toegewezen tot enkel één soort collectief geheugen, maar kunnen zich tegelijkertijd 

manoeuvreren tussen verschillende lidmaatschappen. Een lastige opdracht voor iemand die lid 

is van verscheidene collectieven is om de uiteenlopende denkkaders, die al dan niet tegenstrijdig 

kunnen zijn, met elkaar te verzoenen. Desalniettemin deze moeilijkheid is elk individu 

ingeschreven in verschillende collectieve groepen. Daarnaast kan een lidmaatschap ten allen 

tijde opgeschort worden, wat eveneens behoort tot het sociale proces van constructie en 

deconstructie.54  

Een voorbeeld van verschillende collectieve geheugens die zich onder veteranen vormen  zijn 

overeenkomstig met de maatschappelijk diverse breuklijnen die aanwezig waren en nog steeds 

zijn binnen de Amerikaanse maatschappij en zich vooral manifesteren rond de raciale 

verschillen onder soldaten en veteranen. Een onderscheid tussen de ervaringen en herinneringen 

van blanke en zwarte soldaten over de oorlog kan verklaard worden door het racisme, dat 

veroorzaakte dat veel Afrikaanse Amerikanen weinig veldslagen van dichtbij hebben 

meegemaakt en nooit concreet hebben mogen meevechten. Dit veroorzaakte een hevige 

discussie onder hen of het wel nuttig was om zich vrijwillig in te schrijven om mee te vechten 

in de oorlog. Dit soort herinneringen van racisme is natuurlijk onbestaande bij blanke veteranen 

waardoor dit kritische onderwerp ook nauwelijks onder hen besproken wordt.55 Dit is een 

passend voorbeeld van hoe sociale context invloed heeft op hoe iets ervaren wordt en bijgevolg 

ook anders herinnerd wordt.  

 

                                                           
54 Elchardus, Maurice Halbwachs, 10, 32-3; Susan A. Crane, “Writing the individual back into collective 
memory,” The American Historical Review 102, nr. 5 (1997): 1376. 
55 Jennifer Mittelstadt, “Military demographics,” in At war: the military and American culture in the twentieth 

century and beyond, eds. David Kieran en Edwin A. Martini (New Jersey: Rutgers University Press, 2018), 90-2. 
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B. Kritieken 

De bijdrage van Halbwachs omtrent collectief geheugen behoort waarschijnlijk tot één van de 

meest geciteerde werken binnen de herinneringsstudies en vormt regelmatig de spil van 

historisch onderzoek. Ondanks de populariteit onder historici blijft het begrip een zeer 

gecontesteerd gegeven waar weinig consensus over bestaat en overvloedig debat genereert. 

Kritieken worden daarnaast vaak op persoonlijke basis geuit, waardoor er verschillende opinies 

en visies circuleren over de conceptuele en theoretische correctheid van het begrip zonder enige 

kritische supervisie. James Wertsch en Henry Roediger hebben deze problemen ook al 

opgemerkt en aangekaart waarbij ze een kort maar krachtig overzicht hebben gegeven van de 

drie voornaamste debatten die binnen de herinneringsstudies plaatsvinden. Om het overzicht 

van dit hoofdstuk te bewaren, zal ik deze twee thematieken die een gewichtige connectie hebben 

met de bronnenanalyse hieromtrent overnemen en bespreken in welke mate deze belangrijk zijn 

voor dit onderzoek.56 

 

i. Het individueel geheugen 

Het eerste, en waarschijnlijk ook meest voorname debat waar Wertsch en Roediger naar 

verwijzen, is de conceptuele strijd tussen het individueel en het collectief geheugen.57 De 

theorieën van Halbwachs pinnen zich immers zo sterk vast op de invloed van het collectief dat 

het individu op deze wijze volgens sommige historici niet alleen naar de achtergrond geduwd 

wordt, maar zelfs in de onmogelijkheid verkeerd om op eigen kracht te herinneren. Het lijkt de 

dood te zijn van het individu en haar eigenheid in de actie van herinneren. Ondanks het 

algemene academische belang van Halbwachs blijft het subtiele verdwijnen van het individu 

een doorn in het oog van vele historici. Dit anti-individualisme is vaak een onderwerp heet van 

de naald waar velen een antwoord op trachten te bieden, maar de pogingen onder academici 

blijven ongecoördineerd, waardoor een concreet en algemeen aanvaarde oplossing uitblijft.58 

Enkele van deze termen zullen op latere tijdstippen in dit onderzoek vermeld en meer in detail 

besproken worden. In dit onderdeel ligt de nadruk specifiek op de vermeende tegenstrijdigheid 

van het individu tegenover het collectief. 

                                                           
56 James V. Wertsch en Henry L. Roediger III, “Collective memory: conceptual foundations and theoretical 

approaches,” Memory 16, nr. 3 (2008): 318-26. 
57 Wertsch en Roediger, “Collective memory,” 321-4. 
58 Wulf Kansteiner, “Finding meaning in memory: a methodological critique of collective memory studies,” 

History and Theory 41, nr. 2 (2002): 181-2. 
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Het onderscheid tussen individueel en collectief is iets dat zich vooral manifesteert tussen de 

academische disciplines onderling. Binnen de psychologie wordt er bijvoorbeeld bijna 

uitsluitend onderzoek gevoerd naar het individuele geheugen in een toestand van isolement. 59 

Er zijn reeds pogingen ondernomen om deze kloof tussen het individu en het collectief te 

overbruggen tijdens psychologisch en neurowetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld 

hiervan is het onderzoek van psychologen Schachter, Gutchess en Kensinger naar individueel, 

en met uitbreiding collectief herinneren. Hun onderzoek focust op herinneringsprocessen in 

functie van specifieke, meer detaillistische, herinneringen die opgenomen en onthouden 

worden. Ze trachten hierbij een link te creëren met het collectief geheugen, maar het artikel 

blijft opvallend (neuro)psychologisch van aard en blijft vooral haar individualistisch 

vertrekstandpunt behouden.60 

Elke vorm van individueel-psychologisch vertrekstandpunt staat natuurlijk in schril contrast 

met het collectief geheugen binnen sociologisch onderzoek en de geschiedwetenschap die juist 

het belang van sociale context naar voor schuiven, wat het idee van sociaal isolement 

ondermijnt.61 Vanwege deze reden baseert heel wat historisch onderzoek zich op het bredere 

geheel en draaien zij de individualistische houding van de psychologische studies om: zij 

vertrekken vaak vanuit de maatschappelijke en publieke drang tot herinneren, waarbij 

psychologische processen die het individu kenmerken aan de kant worden geschoven.62 Ook 

dit onderzoek is ingebed in de publieke herinneringscultuur waardoor neurowetenschappelijke 

en psychologische theorieën omtrent herinneringsvorming zich te veraf van het eigenlijke 

vooropgestelde doel bevinden. Toch brengen de psychologische inzichten een hachelijke 

situatie op de voorgrond, namelijk het belang van het individu en de herinneringen die zij 

produceren binnen een maatschappelijke context. 

 

 

 

                                                           
59 James V. Wertsch, “Collective memory,” in Memory in mind and culture, eds. Pascal Boyer en James V. Wertsch 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 121-2.  
60 Daniel L. Schacter, Angela H. Gutchess en Elizabeth A. Kensinger, “Specificity of memory: implications for 
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(Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 83-5.  
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38 
 

De primaire reden waarom academici niet zomaar geneigd zijn zich af te wenden van het 

individuele aspect van een herinneringscultuur, is omdat individuen nog vaak de hoeksteen 

vormen van academisch onderzoek, dit research bijgerekend. De memoires die geanalyseerd 

zullen worden, zijn geschreven door individuen die hun persoonlijke ervaringen delen met de 

rest van de wereld. Andere academisch-wetenschappelijke disciplines zoals mondelinge 

geschiedenis ondervinden hetzelfde probleem. Binnen deze discipline is er direct contact met 

individuen waar één-op-één-gesprekken en interviews deel uitmaken van het cruciale 

bronnencorpus. Het individu en de persoonlijke benadering die ermee gepaard gaat, kan in 

zulke contexten niet zomaar achterwege gelaten worden. 63 Desondanks zijn er door de invloed 

van het collectief geheugen verscheidene stemmen die impliciet oproepen deze individuele 

benadering niet meer te belichten noch aandacht te schenken. De stem van socioloog Michael 

Schudson komt dan weleens ter sprake door zijn ondubbelzinnige uitspraken. Hij poneert recht 

voor de raap dat het individueel geheugen niet bestaat en dat de actie van herinneren inherent 

sociaal is.64  

Spelen individuele herinneringen dan geen rol meer in het speelveld van de 

herinneringsstudies? Voor elke academische stem die de individualistische benadering 

ondermijnt, zijn er stemmen die zich hier tegen verzetten. Vele academici hebben over deze 

trend een zekere bezorgdheid geuit en trachten het individuele aspect van herinnering terug 

nieuw leven in te blazen. De psycholoog Frederic Bartlett speelt hierbij een leidinggevende rol 

als verdediger van het belang van het individueel geheugen. Bartlett introduceert enkele 

kritische vragen omtrent groepsgeheugen en stelt dat hier geen concrete empirische bewijzen 

voor zijn. Zijn conclusie is dat de leden van de groep beslissen om iets te herinneren en niet het 

abstracte collectief, aangezien deze entiteit op zichzelf geen actie kan ondernemen. Het is 

immers niet het collectief dat herinnert, maar haar leden. Op deze wijze tracht hij wederom 

belang te hechten aan de leden van het collectief bestaande uit individuen, en niet zozeer aan 

het geheel zelf.65 
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Het corpus aan secundaire literatuur over deze thematiek is uitgebreid en komt logischerwijze 

niet volledig aan bod in dit hoofdstuk, aangezien je met een uiteenzetting van alle mogelijke 

wetenschappelijke visies onmiddellijk een bibliotheek kan vullen. Dit geldt trouwens voor elk 

onderwerp dat iets of wat gelinkt is aan herinnering, dus deze thesis zal op dat vlak ook nooit 

beweren een volledig exhaustief overzicht aan te bieden. Een kleine conclusie is daarentegen 

wel mogelijk en noodzakelijk. Er heerst een sluimerend besef dat er  hoogstwaarschijnlijk nooit 

een allesbeslissende eindconclusie zal zijn omtrent dit historiografisch en sociologisch getint 

debat. De oorzaak hiervan wordt vaak gelegd bij de onduidelijke en problematische aard van 

de theoretisch-definiërende omkadering die Halbwachs heeft aangeboden ter versterking van 

het collectief geheugen, dat ruimte vrijlaat tot interpretatie. Academische stemmen opteren dan 

ook voor een metaforische invulling van de term in plaats van zich vast te pinnen op een 

conceptueel debat zonder einde dat enkel binaire tegenstrijdigheden versterkt en 

ondubbelzinnige oplossingen belemmert.66 

Het is aan de historicus en onderzoeker om de discussie te beslechten en een welomschreven 

standpunt op te nemen zodat mogelijke theoretische bekommeringen een bronnenanalyse niet 

kunnen overschaduwen. Ik volg het conceptuele standpunt van de metaforische houding zodat 

dit onderzoek op theoretisch vlak niet in een patstelling kan terechtkomen waarbij het individu 

wordt opgezet als opponent tegenover het collectief. Op deze wijze wordt het individu niet in 

haar volledigheid afgeschreven, maar als evenwaardig lid gecontextualiseerd in een groter 

geheel van wederzijdse beïnvloeding. Dit idee wordt herbevestigd in onderstaande quote. Deze 

visie, die beide perspectieven incorporeert zonder zowel de sociale context als de individuele 

kijk in al hun hoedanigheid te ondermijnen, bewijst onbewust de mogelijkheid tot metaforische 

flexibiliteit die weigert het individu en het collectief tegen elkaar op te stellen.67 

“Het collectief geheugen ontleent zijn kracht en duurzaamheid aan de collectiviteit. Het 

zijn weliswaar individuen die zich dingen herinneren. Zij doen dat echter steeds in hun 

hoedanigheid van lid van een groep. Niet alle individuen hechten hetzelfde belang aan de 

verschillende herinneringen die eigen zijn aan de groep. Men kan eigenlijk stellen dat elk 

individueel geheugen een bepaalde kijk is op het collectief geheugen en dat die 

individuele invalshoek kan verschillen naargelang de sociale positie die men 

bekleeedt.”68 
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ii. De publieke herinnering  

Een ander gefundeerd probleem waar Wertsch en Roediger naar verwijzen, is het onderscheid 

tussen de collectieve groep met hun specifieke herinneringen en hetgeen wat uiteindelijk op 

algemeen collectieve wijze herinnerd wordt, wat volgens hen al te vaak tot contestatie en 

discussie onderling kan leiden. Zij alluderen hierbij naar het politieke aspect van de 

herinneringscultuur die bepaalt wat en op welke manier iets herinnerd wordt, wat dus niet altijd 

overeenkomt met de collectieve groep die diezelfde herinnering op persoonlijke wijze in leven 

houdt.69 Dit probleem is een subtiele verwijzing naar de strijd die er heerst tussen de inheems-

collectieve geheugens die elk specifieke herinneringen bezitten, en dit tegenover de 

gecentraliseerde maatschappelijke herinneringscultuur die zich diezelfde herinneringen op 

symbolische wijze toe-eigent om eenheid te bekomen. De publieke herinnering is volgens John 

Bodnar immers een samenkomst van verschillende collectieve of inheemse visies over het 

verleden die mee de officiële of nationale identiteit van de gemeenschap bepalen.70 

De publieke herinneringscultuur speelt dus een fundamentele rol vanwege de aanwezigheid van 

een publiek forum waarbinnen contesterende collectieve groepen hun herinneringen onderling 

kunnen manifesteren en manoeuvreren. Dit publieke speelveld is dus in eerste instantie een 

constructie die zich via verschillende wegen openbaart, zoals televisie en film, maar ook musea 

en historisch onderzoek.71 Desondanks deze veelzijdige en diverse fora kan de strijd tussen het 

collectieve en publieke speelveld zeker ook verkeerd lopen, waarbij een collectief geheugen 

zich kan differentiëren van een publieke herinnering of deze zelfs openlijk durft te contesteren. 

De controverse rond de Enola Gay expositie is hier het meest prangende voorbeeld van, waarbij 

WOII-veteranen zich als collectief met een levendige herinnering van die periode rechtstreeks 

en openlijk verzet hebben tegen de publiekelijk nationale wijze hoe de atoombommen in beeld 

werden gebracht door historici en museummedewerkers. Hun frustratie was een reactie op de 

tentoonstelling die vooral het Japans slachtofferschap volgens een tragisch narratief op de 

voorgrond plaatste, waardoor de Amerikaanse veteranen zich aan de kant geschoven voelden.72  

                                                           
69 Wertsch en Roediger, “Collective memory,” 319-20. 
70 John E. Bodnar, Remaking America: public memory, commemoration, and patriotism in the twentieth century 

(New Jersey: Princeton University Press, 1992), 13-20, 245-6. 
71 Bodnar, Remaking America, 13-20, 245-6. 
72 David Carr, “The personal past in public space,” The Journal of Museum Education 20, nr. 2 (1995): 3; John D. 

Dower, “Triumphal and tragic narratives of the war in Asia,” The Journal of American History 82, nr. 3 (1995): 

1124-6, 32-4. 



 

41 
 

De strijd tussen het collectief geheugen en de bredere publieke herinneringscultuur waarbinnen 

deze collectieven opereren, blijft een probleem dat Halbwachs te weinig aangekaart en 

uitgewerkt heeft. Zijn stilte hieromtrent heeft bijgevolg weer heel wat reacties uitgelokt, onder 

meer ook bij Jay Winter en Emmanuel Sivan. Zij werken verder op de definitie rond publieke 

herinnering en stelt dat een collectief geheugen geen representatie is van de gehele 

gemeenschap en dat niet iedereen dus hetzelfde denkt of hetzelfde beeld schept over éénzelfde 

gebeurtenis. Dat een collectief communiceert volgens een bepaald conceptueel denkkader is 

geen garantie dat iedereen dit zomaar overneemt, laat staan aanvaardt. Winter zet deze kritiek 

extra kracht bij door de ideeën van Halbwachs te herzien en eerder te spreken over ‘collective 

remembrance’ in plaats van het collectief geheugen. Deze term, die in het Nederlands luidt als 

collectieve herinnering, verwijst naar de leden van collectieve geheugens die actief herinneren 

en zich zo openbaren en uitdrukken. Iedereen is lid van een collectief geheugen, maar niet al 

die leden doen afzonderlijk aan herinneren, waardoor zij zich via actie binnen een bredere 

maatschappelijke sfeer kenbaar maken.73   

Winters aanvulling is een uitmuntende kans om ook dit onderzoek verder te nuanceren. Ten 

eerste is het affirmatief dat dit onderzoek zich baseert op de ideeën van Halbwachs en zo aparte 

collectieven herkent in de oorlogstheaters van de Tweede Wereldoorlog. Desalniettemin ligt de 

focus van dit onderzoek enkel op die leden van het collectief die ook hun agency opnemen door 

actief mee het herinneringslandschap te beïnvloeden met een narratief van hun persoonlijke, 

vaak traumatische herinneringen. Het zijn die actieve leden die het nationale trauma zo in leven 

houden, al betekent de gestage dood van verouderde veteranen ontegensprekelijk een versneld 

proces van vergeten en verdwijnen.74 Andere leden die besloten hebben dit niet te delen en zo 

weg te blijven van het publieke forum, worden overeenkomstig met hun eigen keuze ook niet 

gerepresenteerd in dit onderzoek. Daardoor ben ik eerder geneigd de Nederlandse vertaling van 

Winters begrip over te nemen aangezien dit de invloed van het collectief nader nuanceert en 

een meer heldere toepassing weergeeft over de actie van de individuele leden daaromtrent. De 

volgende twee hoofdstukken zullen dan ook de focus leggen op de Amerikaanse 

herinneringscultuur waarbinnen de leden van het collectief hun agency opnemen en de bronnen 

die ze als herinneringsinstrumenten gebruiken om die herinneringen kenbaar te maken binnen 

het publieke forum. 

                                                           
73 Jay Winter en Immanuel Sivan, “Setting the framework,” in War and remembrance in the twentieth century, 

eds. Jay M. Winter en Emmanuel Sivan (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 1-10. 
74 Winter en Sivan, “Setting the framework,” 10. 



 

42 
 

Hoofdstuk 2: Amerikaanse herinneringscultuur 

Dat Amerika zo verknocht is aan zijn herinneringscultus rond WOII kan vanuit allerhande 

perspectieven verklaard worden. Vanuit historisch perspectief kan de memory boom onder 

meer een onbewuste invloed gehad hebben op de nationaal-publieke herinneringscultuur, 

waardoor ook oorlogsherinneringen van WOII weer meer op de voorgrond kwamen, al mag de 

invloed van onderuit hier niet vergeten worden. Het valt immers op dat Amerikaanse 

herinnering inherent familiaal getint is, waardoor de appreciatie van WOII aanvullend verklaard 

kan worden als een signaal van dankbaarheid en trots van de babyboomers naar vaders en 

grootvaders toe, al dan niet gesneuveld in de oorlog.75  Vanuit sociaalpsychologisch onderzoek 

kan WOII dan weer geïdentificeerd worden als een cultureel en publiek traumatisch event, maar 

wel met een nadrukkelijk positieve nasmaak, namelijk het idee dat Amerika heeft 

meegevochten en gewonnen in ‘the Good War’.76 Dit laatste is de overheersende naoorlogse 

mythe met betrekking tot de oorlogsgeneratie, beter gekend als de ‘Greatest generation’, die al 

decennia doorleeft in de Amerikaanse samenleving en nog steeds heel wat aandacht en respect 

genereert.77  

Amerikanen laten hun persoonlijke betrekking met het nationale verleden op menige manieren 

blijken. In verband met WOII kwam dit ettelijke malen tot uiting in de cinema en op het 

televisiescherm thuis. Dit insinueert niet dat andere herinneringsinstrumenten zoals 

standbeelden, monumenten en memorialen zomaar uit het straatbeeld verdwenen, denk maar 

aan het oorlogsmonument in Washington DC dat het planten van de vlag afbeeldt op de berg 

Suribachi te Iwo Jima. Desalniettemin ging de bouw van dit monument vaak gepaard met 

woelige periodes van controverse, waardoor het monument niet altijd vrij was van discussie en 

twisten. Logge monumentale memorialen waren in deze context geen invloedrijke noch 

doorslaggevende toekomst weggelegd.78 Visuele media bleek in dat opzicht veel 

aantrekkelijker en populairder te zijn. 
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Film en andere vormen van visuele media hebben een opvallend duurzame nawerking op het 

geheugen dat immobiele en massieve monumenten nooit kunnen bereiken en dit door de creatie 

van een ‘prosthetic memory’, naar de term van herinneringsspecialiste Alison Landsberg.79 

Prothetische herinnering, een zelfgekozen vertaling van de term, verwijst naar het opwekken 

van herinneringen en bijhorende emoties naar een gebeurtenis uit een al dan niet ver verleden 

dat we nooit zelf hebben meegemaakt, doordat we er niet bij waren of zelfs op dat moment nog 

niet geboren waren. Woorden en boeken, zoals onder meer historische werken, kunnen 

abstracte visies creëren, maar films bieden op deze wijze een extra visuele stimulans aan.80 

Het infiltreren van bewegende beelden in het geheugen is iets dat herdenkingsmonumenten 

nooit kunnen veroorzaken op dezelfde achtzame en zorgvuldige wijze als films dat 

bewerkstelligen. Ook historici hebben de kracht van film op de Amerikaanse publieke en 

collectieve herinneringscultuur niet onopgemerkt gelaten. Film is een noemenswaardig 

herinneringsinstrument waar een overvloedigheid aan onderzoek over circuleert, met als 

summum Saving Private Ryan van Steven Spielberg dat heel wat aandacht genereert. Een 

volledig overzicht hierover geven, lijkt oprecht vermakelijk aangezien film een vaak universeel 

geliefde bezigheidstherapie is voor velen, maar het onderwerp op zichzelf verdient meer dan 

alleen een korte literatuurstudie.81 Daarnaast kan in de toekomst onder meer kwantitatief 

onderzoek nog een gepaste aanvulling zijn om de visuele dimensie van WOII in de naoorlogse 

Amerikaanse maatschappij nog beter in kaart te brengen.  

Ondanks de vele artikels en hoofdstukken die reeds besteed zijn aan de link tussen oorlog, 

waaronder WOII, en Amerikaanse media blijft er één standaardwerk met kop en schouders 

boven de rest uitsteken. American media and the memory of World War II is het te lezen werk 

van Debra Ramsey voor wie meer wil weten over hoe herinnering zich een weg kruipt door 

allerhande mediastructuren zoals film, televisieseries en zelfs de gaming-industrie.82 Wat haar 

uitgebreid onderzoek vooral tot een baanbrekende revelatie binnen het historisch onderzoek 

heeft gemaakt is haar onbewust comparatieve vertrekstandpunt, waarbij ze films en series over 

de oorlog in Europa vergelijkt met die over de Pacific. Vooral de vergelijking tussen de 
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wereldbefaamde oorlogsseries van HBO, namelijk Band of Brothers en The Pacific, geeft een 

openbarende inkijk in de complexe werking van herinnering en mediarepresentatie enerzijds, 

maar ook de complexe houding tegenover de oorlog in de Pacific. Die laatste wordt regelmatig 

op televisie en in film als een barbaars brutale, occasioneel zelfs racistische haatoorlog 

afgebeeld in tegenstelling tot Europa, waar het bevrijdingselement en daardoor de gehele goede 

oorlogsmythe op minder complexe wijze herbevestigd wordt. Deze filmische representatie 

herbevestigt de meer problematische context die algemeen gekend is rond het Aziatische 

oorlogstheater, waardoor deze soms al eens verwaarloosd durft te worden ten voordele van de 

oorlog die gevoerd is in Europa.83  

Ondanks dat film dus een prominente plaats heeft ingenomen in de Amerikaanse 

herinneringscultuur, is dit logischerwijze niet de enige manier waarop de oorlog herinnerd en 

herdacht wordt. Het belang van oorlogsmemoires en de directe herinneringen van soldaten en 

veteranen spelen evenzeer een rol bij het creëren van nationale en publieke oorlogsmythes, al 

moet men hierbij factoren zoals populariteit en het beoogde lezerspubliek in rekening nemen. 

Een narratief kan enkel beïnvloeden als het veel gelezen wordt en als resultaat in een nieuwe 

uitgave gepubliceerd wordt. Auteurs die hun agency tot herinneren opnemen door het 

neerschrijven van persoonlijke oorlogsnarratieven achten dus rekening te houden met hun 

relatie tegenover de denkwijze van het nationale lezerspubliek als ze aan populariteit willen 

winnen om de tand des tijds te doorstaan. De wijze waarop herinneringen geconstrueerd en 

neergeschreven worden, maar ook hoe deze aankomen bij het lezerspubliek zijn dus van 

cruciaal belang om deze populariteit te verkrijgen en behouden. Oorlogsmemoires zijn dus 

evenzeer herinneringsinstrumenten,  net zoals film, met een zekere publieke invloed die kan 

resulteren tot het produceren, construeren, herbevestigen of zelfs tegenspreken van de 

bestaande oorlogsmythe. Het feit dat ze hierbij een naam en faam voor zichzelf kunnen 

verwerven, bevestigt immers hun positieve relatie met het nationale lezerspubliek, waardoor 

deze bronnen het dus evenzeer verdienen om het label van herinneringsinstrument te 

bemachtigen. Omwille van deze reden behoren oorlogsnarratieven dus uitgebreid bestudeerd te 

worden. 84 
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Hoofdstuk 3: Egodocumenten en memoires 

In de voorgaande hoofdstukken is de context gecreëerd waarbinnen zowel individuen als 

collectieven, maar ook maatschappijen de handeling en de verantwoordelijkheid op zich kunnen 

nemen om het verleden te herinneren. Er zijn ontelbaar veel manieren waarop deze handeling 

zich kan manifesteren, al hebben vooral film en media het voortouw genomen. Toch zijn er ook 

andere herinneringsinstrumenten waar in dit geval vooral individuen de productie ervan naar 

zich toe trekken, zoals onder meer het neerschrijven van opgehaalde herinneringen in 

autobiografieën of memoires. Laatstgenoemde bron zal een prominente hoofdrol spelen tijdens 

de eigenlijke bronnenanalyse van dit onderzoek. Vooraleer ik mij op deze bronnen kan 

toespitsen en een volwaardige analyse kan uitvoeren, is het eerst noodzakelijk om te weten en 

erkennen welke bron ik juist in handen heb. Wat is de theoretische betekenis achter het concept 

memoires en welke kritische punten moeten alerte lezers in acht nemen bij het lezen en 

analyseren van deze bron? Zonder dit initieel in kaart te brengen, zal een correcte 

bronnenanalyse immers moeilijk verlopen. Daarom zal ik in dit hoofdstuk trachten een kritische 

uiteenzetting te geven over de protagonisten van mijn toekomstige analyse, namelijk memoires. 

 

A. Egodocumenten 

Eerst en vooral is het noodzakelijk vast te stellen dat memoires zich allesbehalve in een vacuüm 

bevinden en dus geen losstaande entiteiten zijn die in afzondering bestudeerd dienen te worden. 

Integendeel zelfs, ze hebben een zekere afkomst en behoren tot een groter geheel van bronnen 

met hun bijhorende bronnenkritiek waar ook zij aan onderhevig zijn. Wie het belang en het 

nutsvoordeel van memoires binnen het historisch onderzoek wil begrijpen, zal geacht zijn de 

aandacht te vestigen op het principe van egodocumenten, aangezien de problematieken en 

kritiekpunten gelijklopend zijn tussen beide concepten. Wie een betere kennis wil van 

memoires, begint dus het best bij een weliswaar beknopt overzicht omtrent egodocumenten.85 

Er zijn twee onvermijdelijke vragen die een antwoord verdienen: wat is de concrete betekenis 

van deze term en waar ligt haar oorsprong?86 
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De algemeen verduidelijkende begripsomschrijving van het concept egodocument, die zowaar 

wereldwijd gekend is onder experten en deskundigen van dit type bron, definieert 

egodocumenten als “die historische bronnen dus, waarin de gebruiker zich gesteld ziet 

tegenover een ‘ik’, of een enkele keer (Caesar, Henry Adams) een ‘hij’, als schrijvend en 

beschrijvend subject voortdurend in de tekst aanwezig”.87 Deze definitie is voor de eerste maal 

tot stand gekomen in de naoorlogse context van de jaren vijftig en is toegekend aan de 

Nederlandse historicus Jacques Presser.88   

Het eigenlijke doel van de historicus was om voor de eerste maal een verzamelterm aan te 

duiden voor die bronnen waar inhoudelijk een individuele en uiterst persoonlijke ‘ik’ de 

hoofdrol vertolkt om op deze wijze de kans te grijpen eigen levensherinneringen- en ervaringen 

te delen met een breder publiek. Deze actie kan onderdeel zijn van een doelgerichte handeling 

om de persoonlijke ‘ik’, al geeft hij toe dat dit ook occasioneel een ‘hij’ kan zijn voor mensen 

die in de derde persoon over zichzelf praten, te onthullen of zelfs verhullen. Dit fenomeen waar 

een aanwezig ik-perspectief zich laat horen, tonen of juist verbergt achter een persoonlijk 

narratief heeft Presser omgedoopt tot egodocumenten. Hij refereert hierbij naar een resem 

primaire documenten die door hun overduidelijke inbedding in het hoogst intieme ik-

perspectief een perfecte toepassing zijn op deze definitie, met onder meer autobiografieën, 

dagboeken, persoonlijke briefcorrespondenties en als slotstuk memoires.89  

De context waardoor Presser zich genoodzaakt zag een officiële academische en alles 

overkoepelende term te vervaardigen ligt eveneens in het oorlogsverleden van de Westerse 

wereld in de twintigste eeuw, met in dit geval Nederland als verdediger van de 

oorlogsherinnering. Presser had op vraag van het Rijkinstituut voor Oorlogsdocumentatie 

(RIOD) enkele jaren na het einde van de oorlog de opdracht gekregen om de geschiedenis neer 

te pennen van de Joodse slachtoffers die in Nederland leefden en overleefden onder het juk van 

de Duitse bezetter. Doordat zijn opdracht eruit bestond het relaas te brengen van alledaagse 

mensen die iets ongewoons en onmenselijk hadden meegemaakt, verkoos Presser om deze 

                                                           
87 Rudolf Dekker, “De erfenis van Jacques Presser. Waardering en gebruik van egodocumenten in de 

geschiedwetenschap,” Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 29, nr. 1 (2002): 19. De originele quote is afkomstig 
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Gennep, 1969), 277. 
88 Dekker, “De erfenis van Jacques Presser,” 19-20. 
89 Presser, “Memoires als geschiedbron,” 208; Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, “ ‘De gevaarlijkste van alle 

bronnen’. Egodocumenten: nieuwe wegen en perspectieven,” Tijdschrift voor Sociale en Economische 
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menselijke stem te laten spreken en primeren, ten nadele van een puur nationaal verhaal. Het 

menselijke aspect van onderuit had logischerwijze nood aan een bron die deze individuele stem 

kon aanbieden en door deze noodzaak kwam er een versneld proces op gang om deze bronnen 

conceptueel te erkennen voor hun nutsvoordeel en de mogelijkheden die ze aanbieden binnen 

het historisch onderzoek. Het resulteerde in het ontstaan, de opkomst en gebruik van de term 

egodocument.90 

Een frappante kanttekening is weliswaar dat Presser zelf een Nederlandse Jood was die de 

oorlog persoonlijk als slachtoffer had meegemaakt. Dit kan een doorslaggevende reden geweest 

zijn waarom hij als historicus verkoos een pad van onderuit te belopen, wat waarschijnlijk geen 

evidentie was aangezien hij hier ook kritiek op gekregen heeft na het publiceren van zijn 

eindwerk. Toch leek hij als geen ander te begrijpen hoe belangrijk eigen ervaringen waren in 

het vertellen van dit donkere verleden doordat hij zelf moest onderduiken nadat zijn vrouw 

gedeporteerd was. Er moet een persoonlijk besef en overtuiging geweest zijn dat enkel de 

stemmen die iets gelijkaardigs hadden meegemaakt een meerwaarde konden bieden in dit 

onderzoek naar Joods slachtofferschap. Het ontstaan en de opkomst van egodocumenten als 

conceptueel begrip mag dus zeker niet uit zijn context genomen worden.91 

De oorsprong en betekenis van egodocumenten als academische term tonen aan dat het 

benoemen van deze bronnen volgens een conceptuele afbakening wel degelijk van belang was, 

ondanks initiële kritieken. Dit belang uit zich tweeledig. Ten eerste benoemt dit concept de 

concrete aanwezigheid van het ego- of ik-perspectief, waardoor de bron vanzelfsprekend veel 

meer aanzien kreeg vanwege de precaire situatie waarin de ‘ik’ zich bevindt binnen het 

historisch onderzoek. Ten tweede toont de oorsprong van de concrete verzamelterm wederom 

een link aan tussen de herinneringsdrang en de gruwelen van de twintigste eeuw, die wederom 

een baanbrekende invloed hadden op diezelfde herinneringsdrang en bijhorende studies. Na 

Halbwachs en de opkomst van het collectief geheugen, nam Presser zijn plaats als voortrekker 

over en betekende dit de officiële benoeming van het begrip egodocument. 

 

                                                           
90 Dekker, “De erfenis van Jacques Presser,” 21. Het eindresultaat van zijn onderzoek kan je lezen in Jacques 

Presser, Ondergang: De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom, 1940-1945 (’s-Gravenhage: 

Nijhoff, 1965). 
91 Kaspar von Greyerz, “Ego-documents: the last word?” German History 28, nr. 3 (2010): 277-8; Bertus H. 

Wabeke, “Reviewed works: Ondergang: De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom, 1940-1945 

by J. Presser,” recensie van Ondergang: De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom, 1940-1945, 
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B. Een gevaarlijke bron 

De toepassing van egodocumenten door Presser betekende niet onmiddellijk de start van een 

democratiseringstendens die het gebruik van dit type bron binnen het historisch onderzoek 

normaliseerde. Deze tendens kwam pas later op gang onder invloed van onder meer de micro-

storia en de mentaliteitsgeschiedenis, die elk de geschiedenis van onderuit hebben gepromoot 

met focus op de gewone man. Een volledig historiografisch overzicht geven van de tendenzen 

van wan- en vertrouwen tegenover het gebruik van egodocumenten en de aanwezigheid van 

een expliciet vermeld ik- of ego-perspectief zou mij te ver leiden van het eigenlijke 

onderwerp.92 Iets wat de historicus wel in achting moet nemen bij het onderzoeken van 

egodocumenten is de reden waarom men zich zo lang achterdochtig opstelde tegenover deze 

bronnen. Dit vertelt immers meer over de valkuilen waar de onderzoeker rekening mee moet 

houden tijdens een grondige bronnenanalyse.  

In 1946, enkele jaren voor de officiële aanvraag tot het schrijven van een Joods verleden tijdens 

de Duitse bezetting van Nederland, schreef een vriend en medehistoricus van Presser genaamd 

Jan Romein reeds over de gevaren van de autobiografie. Dit werk was noch geschreven in de 

beïnvloedingscontext van de oorlogen, noch in functie van de conceptuele opkomst van het 

egodocument. Daarentegen diende zijn boek in eerste instantie als een soort handleiding voor 

historici bij het produceren van voornamelijk historische biografieën, maar ook met uitbreiding 

autobiografieën, en hoe de vergaarde persoonlijke informatie te verwerken tot een correct 

historisch en biografisch werk.93 In zijn zoektocht naar antwoorden kon hij niet anders 

concluderen dan “dat de autobiografie van alle bronnen de gevaarlijkste is”.94 Vooral de 

subjectiviteit van de bron versterkt door haar persoonlijke en uiterst intieme karakter, wordt 

sterk in vraag gesteld aangezien dit het waarheidsgehalte kan ondermijnen.95 

 

 

                                                           
92 Baggerman en Dekker, “De gevaarlijkste van alle bronnen,” 10-3. Wie zich toch verder wil inlezen in deze 
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94 Romein, De biografie, 204. 
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Dat het waarheidsgehalte bij primaire bronnen, al dan niet persoonlijk geschreven producties, 

in vraag gesteld wordt, is een essentieel onderdeel van correct historisch-deontologisch 

onderzoek en behoort nu eenmaal tot de algemene kritische houding die een historicus zich 

telkens moet aanmeten bij het bestuderen van bronnen. Alhoewel, deze kritische 

noodzakelijkheid wordt met drang geëist bij egodocumenten vanwege hun problematische 

ontstaanscontext die reeds in de negentiende eeuw werd aangekaart. Egodocumenten, met 

vooral autobiografieën en memoires in het bijzonder, zijn telkens in retrospect geschreven, wat 

tot een opmerkelijke beïnvloeding kan leiden bij de neergeschreven herinneringen enerzijds en 

het beeld dat de auteur van zichzelf heeft anderzijds. Autobiografen en memorialisten schrijven 

pas achteraf het beeld neer dat ze over zichzelf hebben nadat ze doorheen de jaren reeds 

uitvoerige voorkennis vergaard hebben. Dit wantrouwen blijft een belangrijke reden waarom 

egodocumenten lange tijd amper academische aandacht ontvingen.96 

Dit is een oprecht probleem waar rekening mee gehouden moet worden. Binnen het 

historiografisch debat zijn reeds verschillende oplossingen en visies aangeboden die het 

mogelijk maken dit retrospectieve perspectief, dat zeker een vorm van subjectiviteit suggereert, 

op een gepaste wijze te incorporeren in het onderzoek zonder te moeten inleveren in een 

wetenschappelijk kritische houding. Binnen de historiografie is bijvoorbeeld het principe van 

tijd, het verstrijken ervan en de afstand dat het creëert zelfs onderdeel geworden van een nieuw 

theoretisch onderzoeksthema op zichzelf staand, met onder meer historische representatie en 

historische afstand als voornaamste thematieken en hoe de historicus zich hiertegenover 

verhoudt.97 

Historici beschrijven en onderzoeken immers net zoals memorialisten het verleden vanaf een 

zekere afstand en met volledige voorkennis, met als eindresultaat een historisch-

wetenschappelijk artikel of volledig uitgewerkt boek waarbij historische feiten en zekerheden 

omgezet worden tot een historisch narratief. Toch is het van belang om historische representatie 

en afstand niet te verwisselen met het subjectieve probleem waar egodocumenten vaak onder 

lijden. Van een historicus wordt afstand verwacht en zelfs aangemoedigd, zowel qua tijd als op 

persoonlijk vlak, omdat het geloof heerst dat dit het professioneel, empirisch en objectief 

onderzoek intensiveert. In essentie is historische representatie een theoretisch getint onderwerp 
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met betrekking tot historiografische en methodologische debatten over het correct uitvoeren 

van historisch onderzoek.98 

Evenwel is het op dit vlak van belang om het doelmatig verschil te herkennen tussen historisch 

onderzoek met memoires en de diverse contexten in achting te nemen. Een biograaf behandelt 

zijn biografisch onderwerp met professionele zorg en is bezig aan een continue zoektocht naar 

balans tussen de professionele afstand die men acht te houden en de emotionele investering die 

de biograaf desondanks maakt in het leven van een ander.99 Professionaliteit en objectiviteit 

zijn evenwel niet de hoofdvereisten van een memorialist of autobiograaf, waardoor tijd een heel 

andere dimensie krijgt. Net zoals bij onderzoek naar herinnering, is er een algemeen besef en 

acceptatie gekomen voor het feit dat egodocumenten een resultaat zijn van een voortdurend 

proces van constructie en transformatie waar het retrospectieve perspectief een actief onderdeel 

van uitmaakt. Tijd en het verstrijken ervan zijn niet zozeer de vijand als juist onderdeel 

geworden van het schrijfproces dat een transformatieve dynamiek bevat.100 

Tijd en afstand beïnvloeden wel degelijk het schrijfproces en contextualiseren het narratief zo 

in een tijdelijke en temporale specificiteit waarbij emoties en visies doorheen de tijd over het 

verleden kunnen veranderen, wat ook invloed kan hebben op de constructie en reconstructie 

van herinneringen en narratieven. Ook een persoonlijk en intiem individueel narratief behoort 

tot een breder historisch-maatschappelijke context dat beïnvloed wordt door voortdurende 

dynamieken van procesmatige constructies die zich aanpassen doorheen de tijd naargelang de 

gevoelsmatige identificatie van het individu met zijn of haar tijdelijke omgeving. Dit bevestigt 

en bevordert de subjectieve dimensie van de bron aangezien ze voortgestuwd wordt door 

tijdelijke emoties in tegenstelling tot objectieve historische waarden. 101 Echter betekent dit niet 

zozeer dat het narratief als onwaarachtig dient beschouwd te worden, het is immers aan de 

historicus en niet zozeer de memorialist om deze temporele en specifiek emotionele 

ontstaanscontext te benoemen en contextualiseren.  

                                                           
98 Mark Bevir, “Why historical distance is not a problem,” History and Theory 50 (2011): 24-30; Mark Salber 
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Desalniettemin blijft de waarachtigheid van een egodocument een prominent onderwerp. Een 

manier om deze subjectiviteit te erkennen en verwerken, zonder dat de historicus zich vastzet 

in waarheidsclaims of -onzekerheden, is door het autobiografisch pact van Philippe Lejeune toe 

te passen. Dit pact verzekert het geloof van de auteur tegenover zijn lezerspubliek dat zijn of 

haar levensgetuigenissen in alle eerlijkheid zijn neergeschreven zoals ze daadwerkelijk hebben 

plaatsgevonden. Het verstrijken van de tijd kan herinneringen transformeren en beïnvloeden, 

waardoor onbewuste fouten het narratief kunnen binnensluipen. Een algemeen menselijk besef 

toont aan dat detaillistische herinneringen bij elk individu verloren kunnen gaan, al betekent dit 

niet dat het narratief zich dan ontegensprekelijk baseert op volledige fictie. Het pact is hierbij 

een bevestiging van de auteur dat het overkoepelende verhaal in haar geheel niet zozeer lijdt 

onder de narratieve reconstructieprocessen en de auteur over zichzelf in een volledig 

verifieerbare oprechtheid spreekt. Op deze wijze kan de lezer zich in alle veiligheid investeren 

in het narratief zonder in shock op het einde bedrogen uit te komen, ondanks dat dit reeds 

verscheidene keren spijtig genoeg heeft plaatsgevonden.102   

Ook ik zal dit autobiografisch pact toepassen binnen dit onderzoek. Ik ben niet geïnteresseerd 

naar feitelijke onwaarheden en zal er evenmin op zoek naar gaan. Doordat mijn zoektocht zich 

baseert op achterliggende fenomenen, zal ik de feitelijke waarheid niet controleren en ervan 

uitgaan dat de auteur een persoonlijke waarheid vertelt, al zal ook ik er rekening mee moeten 

houden dat sommige herinneringen onbewust foutief zullen zijn. Zolang de memorialist mij 

bevestigt dat hij de waarheid wil vertellen, zal ik het waarheidsgehalte in acht nemen en het 

narratief niet per se in vraag stellen. 
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C. (Oorlogs)memoires 

De term ‘egodocument’ is natuurlijk een benoeming en verzamelterm voor iets dat al 

eeuwenlang bestaat en uitgeoefend wordt, namelijk het neerschrijven van herinneringen met 

een persoonlijk en individueel karakter in voornamelijk autobiografieën en memoires. Het 

betekent immers niet omdat deze bronnen pas in het midden van de vorige eeuw een 

academisch-wetenschappelijke benaming kregen, dat ze daarvoor nooit in de maatschappelijke 

en/of individuele realiteit bestaan hebben.103 Door de voorkennis dat memoires volgens Presser 

een subonderdeel zijn van egodocumenten, is dus reeds geweten dat het sublieme ego de 

voortrekker is van wat herinnerd wordt, maar op welke wijze distantieert de memoire zich van 

de rest van de primaire bronnen die eveneens deel uitmaken van Pressers egodocumenten? In 

functie van dit onderzoek kan je twee mogelijke antwoorden bieden: enerzijds kan je puur 

focussen op het principe en de betekenis van memoires, anderzijds kan je er de context waarin 

de bron is geproduceerd bij betrekken, wat in dit geval een context van oorlog inhoudt. In het 

belang van dit onderzoek zal ik beide doen.  

Presser stelde dat het onderscheid tussen autobiografie en memoire verwaarloosbaar was in de 

bepalende zoektocht naar de conceptuele betekenis van het begrip egodocumenten, al heeft hij 

ondanks deze vermeende overbodigheid toch een onderscheid aangeboden. Kort gezegd stelt 

hij dat een autobiografie focust op een levensverhaal dat zich afspeelt binnen een bredere 

contextuele achtergrond, terwijl de memoire eerder begrenst is in persoonlijke aspecten en de 

nadruk precies legt op de feitelijke contextuele achtergrond waarin het individu zich bevindt. 

Met andere woorden: autobiografieën concentreren op het verhaal van de ik-persoon, terwijl 

memoires zich toeleggen op expliciete, vaak maatschappelijk getinte, gebeurtenissen die het 

individu persoonlijk heeft meegemaakt.104 

De differentiatie die Presser maakt tussen autobiografie en memoires, lijkt door vele andere 

academici bevestigd en overgenomen te worden. Een voorbeeld hiervan is Linda Anderson, die 

in haar boek Autobiography een beknopt hoofdstuk wijdt aan hedendaagse memoires.105 Zij 

vertrekt vanuit dezelfde gedachtegang als de Nederlandse historicus, maar voegt hier aan toe 

dat memoires minder psychologische diepgang kennen dan autobiografieën en hierdoor 
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emotioneel gezien meer op de oppervlakte blijven. De oorzaak hiervan ligt volgens haar bij de 

houding van deze bronnen die vooral naar buiten gericht is. De onvoorziene gebeurtenis die 

plaatsvindt staat centraal en de auteur of memorialist is enkel een toevallige toeschouwer die al 

dan niet het voorrecht had dit persoonlijk mee te maken. Memoires zijn dan ook meer 

episodisch van aard, in plaats van de literaire verwezenlijking van een volledig uitgewerkt 

levensverhaal.106  

Vanuit bovenstaande definiëring wordt duidelijk dat ook het persoonlijk neergeschreven 

oorlogsrelaas van soldaten en veteranen een adequate toepassing is van een episodisch narratief 

dat zich eerder baseert op de ongewone omstandigheden waarin het militair individu zich 

bevindt dan een volwaardig uitgewerkt en verfijnd levensverhaal. Een van de absolute 

standaardwerken over oorlog, soldaten en het narratief dat ze naar voor brengen over deze 

oorlogservaringen is geschreven door Samuel Hynes en staat gekend onder de titel: The 

soldiers’ tale: bearing witness to modern war.107 De auteur stelt dat oorlogsnarratieven in 

essentie een verhaal vertellen over oorlog, waar ook oorlog als protagonist vaak een centrale 

positie opeist in tegenstelling tot andere levensverhalen waar het persoonlijk individu de 

gedistingeerde hoofdfiguur is. Ondanks het individuele aspect plaatst hij oorlogsmemoires 

praktisch lijnrecht tegenover de levensverhalen- en herinneringen gedeeld in autobiografieën, 

omdat het oorlogsaspect binnen het oorlogsnarratief een evenement beschrijft dat zich buiten 

of apart van het normale leven afspeelt. Het oorlogsnarratief beschrijft een aparte en vooral 

discontinue dimensie die op zichzelf het continuüm van de normale levenscyclus doorbreekt en 

vaak afgezonderde narratieven en herinneringen genereert die afwijkend zijn van continue, 

opeenvolgende levensverhalen.108 In essentie volgens de woorden van Hynes is het 

oorlogsnarratief een verhaal dat vertelt over “the things men do in war and the things war does 

to them.”109 

 Het is wel geacht een kritische opmerking toe te voegen aan bovenstaande definiëring om wat 

nuance in te brengen. Mijn focus ligt op oorlogsmemoires, waar bovenstaande definitie ook op 

toegepast is. Ik focus niet op militaire autobiografieën waar continuïteit wel verzekerd is 

doordat naast de verhalen over militaire campagnes de focus zich ook verplaatst naar het 
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militaire apparaat en de levensstijl die daarbij hoort. In dit soort autobiografieën wordt immers 

wel een levensverhaal verteld, namelijk dat van de professionele militair.110 Dit is een 

doorslaggevend onderscheid aangezien mijn onderzoek zich toespitst op oorlogservaringen en 

niet op de werking van het militaire apparaat an sich. Doordat diezelfde oorlogservaringen 

centraal staan, distantiëren deze memoires zich dus van andere levensverhalen en memoires aan 

de hand van de onderwerpen die ze zowel expliciet als impliciet bespreken. Om dit onderscheid 

extra te benadrukken, bespreek ik hieronder twee thematieken die praktisch altijd, maar niet 

uitsluitend, gelinkt zijn aan het schrijfproces van oorlogsmemoires, namelijk de handeling van 

getuigen en het oplopen van trauma.  

 

i. ‘Bearing witness’ 

De twintigste eeuw staat bekend als “the era of the witness”, een term toegeschreven aan het 

boek van historica Annette Wieviorka.111 Haar werk focust in realiteit enkel op de getuigenissen 

in verband met de Holocaust, maar hetzelfde fenomeen dat heeft geleid tot de impuls om te 

getuigen behoort ook toe aan de soldaten en veteranen die hun herinneringen van de 

oorlogsgruwelen onder meer willen delen via memoires.  Zo is geweten dat onder meer het 

einde van de Eerste Wereldoorlog al een resem soldatengetuigenissen had geproduceerd, al is 

volgens Wieviorka dit corpus nooit zo omvangrijk geweest als wat de Tweede Wereldoorlog 

heeft afgeleverd aan getuigenissen na de oorlog van zowel soldaten als Joodse slachtoffers.112 

Het feit dat zij naast getuigen en slachtoffer ook daders zijn, heeft hier weinig invloed op 

aangezien iedereen zekere dubieuze acties moet ondernemen om te overleven, inclusief 

diegenen die de Holocaust en concentratiekampen overleefd hebben.113 

Deze plotse impuls tot getuigen, die vooral de laatste decennia van de twintigste eeuw sterk 

gedetermineerd heeft, is volgens het werk van Wieviorka het resultaat van een ongeziene drang 

om te vertellen wat er is echt is gebeurd, tot op het punt waar die interne impuls zelfs zo 

imperatief is dat zwijgen geen valabele optie meer is aangezien dit de verderzetting van het 

slachtofferschap zou betekenen. Hierbij is het belangrijk om de waarheid te vertellen over wat 
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er echt heeft plaatsgevonden en door de maatschappij niet vergeten mag worden.114 Dit hangt 

samen met een verantwoordelijkheid om het verhaal waarachtig te vertellen zodat ook diegenen 

die gestorven zijn tijdens de horror op correcte wijze gerepresenteerd worden. De drang tot 

getuigen is dus niet alleen een interne impuls, maar ook het verlangen om de doden op 

onberispelijke wijze te eren voor hun dodelijke opoffering.115 

De stem en invloed van het Holocaustslachtoffer is in deze context van imperatieve herinnering 

sterk herkenbaar, maar is in zekere mate vanuit een alternatief perspectief ook toepasbaar op de 

situatie van de veteranen. Waar Joden die de Holocaust van dichtbij hebben meegemaakt hun 

getuigenissen baseren op hun slachtofferschap om een waarachtige getuigenis te kunnen 

verspreiden, baseren oud-soldaten dit op hun autoriteit als ‘flesh-witness’, wat inhoudt dat de 

persoon de gebeurtenis fysiek ervaren heeft.116 Op deze wijze benadrukken zij de ervaringen 

die zij tijdens de oorlog hebben opgedaan om de onwetendheid bij de bevolking aan te kaarten 

die noch exact weet, nog exact begrijpt wat oorlog in realiteit inhoudt omdat ze het niet zelf 

hebben meegemaakt. De drang tot getuigen is bij soldaten dus in eerste instantie een reactie op 

het onvermogen van de bevolking om te bevatten wat er juist gebeurt in oorlogsgebied. Het feit 

dat zij fysiek deze gruwelen aan den lijve ondervonden hebben, bevestigt hun autoriteit om te 

getuigen over deze ervaringen en zo de waarheid hieromtrent te delen met de bevolking, die als 

het ware verplicht is door haar onwetendheid ook te luisteren en dit als waar aan te nemen.117 

 

ii. Trauma 

Ondanks de drang om te getuigen is dit geen garantie dat deze getuigenis ook tot een tastbare, 

verbale constructie of narratief omgezet kan worden. Een gewichtige oorzaak hiervan is de 

invloed en uitwerking van trauma op de getuigenisaflegging, iets wat zeker niet onderschat mag 

worden bij veteranen. Soldaten tijdens de tweede wereldoorlog zijn vaak op adolescente, 

jongvolwassen leeftijd naar oorlogsgebied gestuurd, wat zich vaak afspeelde tussen de leeftijd 

van achttien en het begin van de twintiger jaren. Belangrijk om in acht te nemen is dat deze 

jaren en de evenementen die dan plaatsvinden ook vaak definiërend zijn voor het individuele 

zelf dat het fundament vormt van het volwassen persoonlijke zelf. Traumatische gebeurtenissen 

                                                           
114 Wieviorka, The era, 96-109. 
115 Suleiman, Crises of memory, 132-5. 
116 Yuval Noah Harari, “Armchairs, coffee, and authority: eye-witnesses and flesh-witnesses speak about war, 

1100-2000,” The Journal of Military History 74, nr. 1 (2010): 53-78. 
117 Harari, “Armchairs, coffee, and authority,” 66-78. 
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die in deze tijdsspanne plaatsvinden, heb een extra gewichtige impact op de identiteitsvorming, 

ook lang nadat ze gepasseerd zijn.118 De invloed kan zelfs zo oplopen dat dit het fundament kan 

worden van de te vormen identiteit.119 

Deze traumatische gebeurtenissen op jonge leeftijd hebben een onnoemelijk grote invloed op 

het produceren van narratieven. Trauma bemoeilijkt onder meer het creëren van een coherente 

structuur binnen een autobiografisch verhaal. Als trauma immers disruptieve gevolgen kan 

toebrengen aan de fundamenten van de identiteit en haar vorming, kan het complex zijn om 

deze disruptieve impact neer te schrijven en integreren in een samenhangend verhaal.120 Ook 

het verwoorden en beschrijven van deze traumatische gebeurtenissen blijkt complex te zijn. 

Vele veteranen ondervinden niet alleen moeilijkheden om coherentie te verkrijgen binnen een 

narratief, maar ook om de juiste woorden te vinden. Ondanks dat veteranen duidelijk willen 

maken aan onwetenden hoe het voelt om te vechten in een oorlog, vinden ze vaak de woorden 

niet omdat het onbeschrijfelijk lijkt te zijn. Taal schiet vaak te kort om een realiteit te 

beschrijven die zo onwerkelijk lijkt, waardoor het ook moeilijk wordt om dit trauma over te 

brengen naar andere mensen die dit soort ervaringen nooit hebben meegemaakt.121  

Dit laatste probleem kan het best verklaard worden door het verschil dat er heerst tussen weten 

en begrijpen. Mensen weten en kennen de feitelijke realiteit van oorlogssituaties, maar zullen 

het nooit echt begrijpen aangezien ze het nooit hebben meegemaakt. Iedereen heeft 

bijvoorbeeld kennis over de geur van dood die er heerste in de loopgraven, maar tenzij je het 

zelf hebt ervaren, is het bijzonder moeilijk de geur te herkennen. Enkel wie dit in gedachten 

houdt, kan zich een poging wagen aan het lezen van oorlogsmemoires en in de mate van het 

mogelijke haar gruwel gewaarworden. Ook dit onderzoek zal niet verder dan weten geraken.122 

 

                                                           
118 Helen L. Williams en Martin A. Conway, “Networks of autobiographical memories,” in Memory in mind and 

culture, eds. Pascal Boyer en James V. Wertsch (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 46-9; James W. 

Pennebaker en Amy L. Gonzales, “Making history: social and psychological processes underlying collective 

memory,” in Memory in mind and culture, eds. Pascal Boyer en James V. Wertsch (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2009), 173. 
119 Dominick Lacapra, “Trauma, history, memory, identity: what remains?” History and Theory 55 (2016): 391. 
120 Nigel C. Hunt, Memory, war and trauma (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 118-20. 
121 Travis L. Martin, “Reality and anti-reality in WWI and WWII memoirs,” War, Literature and the Arts: An 

International Journal of the Humanities 6, nr. 1 (1994): 1, 11-2. 
122 Gertrud Koch, “ ‘Against all odds’ or the will to survive: moral conclusions from narrative closure,” History 

and Memory 9, nr. ½ (1997): 395. 
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Hoofdstuk 4: Kwantitatieve analyse 

Met de adequate theoretische tools kan op nauwkeurige wijze een bronnenanalyse uitgevoerd 

worden. De enige noodzakelijke formaliteit die de historicus scheidt tot het uitvoeren van de 

bronnenanalyse is het uitzoeken van een bronnencorpus en hoogstwaarschijnlijk een bezoek 

aan het archief om de nodige bronnen in te kijken. Alleen hier presenteert er zich een 

problematiek die in het onderzoek naar WOII-memoires maar al te vaak onderbelicht of zelfs 

vlakaf genegeerd wordt en dat is de concrete onmogelijkheid om zich te baseren op een bestaand 

archivaal overzicht. Er bestaat gewoonweg geen tastbaar archief met memoires dat men fysiek 

kan bezoeken, al is het aannemelijk dat dit voor de specialisten in egodocumenten met een 

zekere interesse voor oorlogsmemoires, zoals ikzelf, een welkome hulp zou zijn. Dit hoofdstuk 

verdiept zich verder in deze problematiek en geeft zo op kwantitatieve wijze een broodnodige 

contextualisering weer inzake het aanwezige bronnencorpus en het bijhorende proces dat ik heb 

doorlopen over het bepalen van de te lezen memoires. 

 

A. Methodologie en bronnenzoektocht 

Hedendaagse memoires kunnen lastige en zelfs frustrerende bronnen zijn voor een historicus. 

Het klopt dat ze vaak gemakkelijk te verkrijgen zijn in de plaatselijke boekhandel of zelfs online 

besteld en aan de deur geleverd kunnen worden. Het vraagt maar enkele muisklikken en de 

hedendaagse historicus kan een bronnencorpus opbouwen zonder zelfs het huis te verlaten. 

Alleen boet de historicus dan ook in aan de zekerheid van een historisch of archivaal vangnet 

waar andere historici die zich meer toeleggen op oudere, meer historisch getinte bronnen wel 

op kunnen terugvallen. Dit dilemma is ook toepasbaar bij hedendaagse oorlogsmemoires. 

Memoires met betrekking tot recente oorlogen van de twintigste en eenentwintigste eeuw zijn 

vaak vrij te verkrijgen of online te bestellen. Er is enkel één vereiste in deze situatie: je moet 

weten wat je wilt bestellen. Boekhandels, zowel fysiek als online, zijn geen archieven. Ze 

bieden geen overzichten aan van alle memoires die ooit gepubliceerd zijn over de Tweede 

Wereldoorlog. Ze bieden geen exhaustieve boekenlijsten of catalogi aan met alle mogelijke 

exemplaren die ooit zijn geschreven, ongeacht de literatuur bemind of onbemind is, bekend of 

onbekend. Er is geen fysieke boekenplank waar alle memoires van WOII-veteranen op alfabet 

of per publicatiejaar opgesomd staan. De historicus is op dit vlak enkel en alleen op zichzelf 

aangewezen. 
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De afwezigheid van een concreet archief is in dit geval een nefaste problematiek die tot 

vervelens toe op onbewuste wijze een veelal negatieve uitwerking heeft op historisch 

onderzoek. Deze problematische kwestie manifesteert zich onder meer in volgende werken. 

Lilie Chouliaraki voerde een comparatief onderzoek uit tussen memoires van WOI en WOII 

enerzijds en moderne milblogs anderzijds. Voor haar keuze aangaande de WOII-memoires 

gebruikte ze twee werken die gelinkt werden aan de wereldberoemde HBO-oorlogsseries, wat 

volgens haar van deze narratieve werken mega-successen maakten.123 Er is niets mis met het 

gebruik van populaire memoires die gelinkt zijn aan groteske televisieprogramma’s, maar een 

keuze simpelweg baseren op box-office lijkt me te kort door de bocht om van een gegronde en 

doordachte beslissing te spreken. Deze situatie suggereert dat de auteur een beperkte kennis 

heeft inzake WOII-memoires. Het is niet zozeer de keuze voor de memoires zelf, maar het 

fundament van haar keuze dat wijst op gebrekkige voorkennis inzake het bronnencorpus. 

Een gelijkaardig probleem geldt voor David Kieran in zijn werk over Vietnam. Kieran wilde in 

zijn werk onder meer aantonen dat de Vietnamherinnering invloed had op de representatie van 

trauma in WOII-memoires die na Vietnam gepubliceerd zijn. Voor deze hypothese laat hij zich 

baseren op drie memoires, waaronder twee van de Pacific en één over Europa. Eerst en vooral 

worden de memoires en hun auteurs niet gecontextualiseerd. Ten tweede wordt er geen 

onderscheid gemaakt tussen de beide oorlogstheaters waar hij toch gebruik van maakt. Ten 

derde maakt hij gebruik van enkel drie memoires die zogezegd een volledig uitgewerkt en 

complex fenomeen zouden moeten verklaren, wat mij moeilijk lijkt. Als laatste punt gebruikt 

hij net zoals Chouliaraki enkel veelgebruikte memoires – iets wat vooral mij, iemand die zich 

sterk heeft ingelezen in het onderwerp, opvalt – zonder concreet de keuze te verklaren, buiten 

het feit dat ze na Vietnam gepubliceerd zijn en belangrijk zijn.124 Er zijn veel WOII-memoires 

gepubliceerd na de Vietnamoorlog, dus er was een uitgebreid keuzeaanbod, maar ook zijn werk 

lijkt te suggereren dat hij persoonlijk weinig andere werken kende. 

 

 

                                                           
123 Lilie Chouliaraki, “From war memoirs to milblogs: language change in the witnessing of war, 1914-2014,” 

Discourse Society 25, nr. 5 (2014): 605. 
124 David Kieran, Forever Vietnam: how a divisive war changed American public memory (Massachusetts: 

University of Massachusetts Press, 2014), 53, 67-87. 
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Er zijn natuurlijk nog meer voorbeelden, maar bovenstaande werken tonen aan dat historici te 

pas en te onpas oorlogsmemoires inzetten zonder achtergrondcontext aan te bieden en nader te 

verklaren waarom juist een bepaald exemplaar een passende keuze is voor hun specifieke 

onderzoek. Dit resulteert in een fenomeen waarbij historici in dezelfde minuscule vijver zitten 

te vissen en telkens dezelfde vijftal memoires aanwenden voor totaal verschillende 

onderzoeken, zonder enige connectie te leggen of onderscheid te maken. Ter verduidelijking, 

het probleem is niet dat vaak dezelfde werken terugkeren, maar dat niet concreet uitgelegd 

wordt waarop de keuze gebaseerd is. Niemand verklaart nader de hoe-, wat-, waar- of 

waaromvraag en de lezer bevindt zich op deze wijze herhaaldelijk en steevast in het donker 

inzake achtergrondcontext en keuzebepaling van het ingezette bronnenmateriaal. Nog 

twijfelachtiger is hoe datzelfde kleine groepje WOII-memoires een representatie moet vormen 

van het gehele gepubliceerde bronnencorpus terwijl ze niet gecontextualiseerd worden 

tegenover het bredere geheel aan werken. Een historicus kan immers niet zomaar met zekerheid 

beamen dat eender welk fenomeen toepasbaar is op alle gelijkaardige bronnen. 

De grote afwezigheid van een consulteerbare catalogus over oorlogsmemoires met betrekking 

tot WOII lijkt een urgente necessiteit te zijn waar niemand over spreekt of zich evenmin druk 

om maakt, wat des te betreurenswaardiger is aangezien een overzichtelijke en consulteerbare 

catalogus exact hetgeen is wat dit onderzoek nodig heeft. Enkele jaren geleden is er reeds een 

halfslachtige poging gewaagd door Donal Saxton om een geannoteerde bibliografie op te 

stellen, waarin hij een overzicht aanbiedt van Engelstalige bronnen met betrekking tot het West-

Europese en Mediterrane theater van de Tweede Wereldoorlog. Toch bevat het werk enkele 

knelpunten waardoor we niet van een complete bibliografische catalogus van oorlogsmemoires 

kunnen spreken. Ten eerste, het geeft alleen een overzicht weer van het Europees theater, 

waarbij de Pacific volledig aan de kant geschoven wordt. Ten tweede gaat het over Engelstalige 

bronnen, waardoor ook niet-Amerikaanse bronnen onder deze noemer vallen. Er wordt geen 

specifiek nationaal onderscheid gemaakt. Als laatste wordt er geen aparte nadruk gelegd op 

memoires. Biografieën, autobiografieën, memoires en zelfs artikels in tijdschriften worden 

afwisselend en zonder enig conceptueel onderscheid opgesomd, wat bijzonder verwarrend is. 

Voor iemand die zich interesseert in memoires is dit allesbehalve een overzichtelijk werk en 

vraagt het veel tijd om dit werk te doorploegen.125 

                                                           
125 Donal Sexton, The Western European and Mediterranean theaters in World War II. An annotated bibliography 
of English-language sources (New York: Routledge, 2009).  
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Deze thesis wil een comparatief onderzoek aanbieden tussen de toonaangevende representaties 

van beide oorlogstheaters die de publieke herinneringscultuur gekenmerkt hebben, en dit aan 

de hand van persoonlijke neergeschreven herinneringen via populaire memoires. Populaire of 

toonaangevende memoires zijn immers de voortrekkers van het bronnencorpus door hun sterke 

aanwezigheid en hebben zo de meeste invloed kunnen uitoefenen op diezelfde publieke 

herinnering. De zoektocht naar de juiste memoires is dus doorslaggevend voor dit onderzoek 

aangezien ik de populariteit deels moet kunnen bewijzen door een context aan te bieden die zo 

lang afwezig is geweest. Deze populariteit kan onder meer bewezen worden aan de hand van 

edities en heruitgaven, aangezien dit een impliciete kijk biedt op de terugkerende vraag naar 

een specifiek aantal herinneringen. Met andere woorden, edities en jaarlijkse heruitgaven geven 

een terloopse blik weer op de persoonlijke herinneringen van veteranen die het meeste gesmaakt 

worden door het nationale, en met uitbreiding internationale lezerspubliek.  

Het staat dus buiten kijf dat ik zonder publicatie- en ontstaanscontext geen fundament kan 

aanbieden om mijn conclusie te onderbouwen, aangezien het onderzoek zich baseert op een 

bronnencorpus dat aan een aantal criteria en standaarden moet voldoen. Dit onderzoek staat of 

valt dus met een goed gefundeerde keuze. Aangezien de correcte bibliografische middelen niet 

aanwezig bleken te zijn om een selectie aan primaire literatuur samen te stellen, heb ik besloten 

om zelf een soortgelijk overzicht te compileren. Door mijn persoonlijke interesse en voorkennis 

in dit thema had ik reeds een beperkt corpus aan bronnen waarop ik verder kon bouwen. 

Daarnaast heb ik via officiële wegen en instanties getracht dit overzicht uit te breiden. Ik heb 

onder meer het Veterans History Project en het American Veterans Center gecontacteerd via 

mail in de hoop dat zij eventueel in het bezit waren van catalogi of bibliografieën, maar deze 

correspondentie kwam uiteindelijk vruchteloos ten einde.126 Zij hebben mij elk via mail 

verwezen naar interviews die tot hun mondelinge geschiedenisprojecten behoren die wel 

oprecht boeiend zijn, maar nu eenmaal buiten het bereik van dit onderzoek vallen. Het is zeker 

waardig bronnenmateriaal om te onderwerpen aan een grondig onderzoek, maar binnen deze 

thesis zou het nooit de volledige aandacht krijgen die het daadwerkelijk verdient, vanwege 

andere onderzoekscriteria. 

 

                                                           
126 Voor verdere informatie over deze projecten verwijs ik naar de homepage van deze organisaties. Voor het 
Veterans History Project, zie: https://www.loc.gov/vets/: voor het American Veterans Center, zie: 
https://www.americanveteranscenter.org/. Deze sites bevatten eveneens de contactgegevens waar ik gebruik 
van heb gemaakt. 

https://www.loc.gov/vets/
https://www.americanveteranscenter.org/
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Het bleken uiteindelijk de onofficiële wegen te zijn die de beste hulp waren om een 

overzichtelijke catalogus te creëren. Hierbij heeft vooral het internet een opmerkelijke rol 

gespeeld, met specifieke aandacht voor WOII-fora en -blogs, maar ook gekende sites zoals 

AMAZON en Goodreads die mij op officieuze wijze gegidst hebben in de zoektocht naar 

bijkomende informatie. Uiteindelijk waren het de oorlogsfora die de belangrijkste hulp bleken 

te zijn tijdens mijn onophoudelijke zoektocht, met het Axis History Forum als absolute 

voortrekker. Dit forum is gevuld met onder meer WOII-fanatici die onderling oorlogsmemoires 

opzoeken, bespreken en beoordelen. Enkele van deze fanatici zijn op deze wijze zelf lijsten 

beginnen bijhouden met memoires die doorheen de jaren zijn gepubliceerd. Hun overzicht, 

zowel voor Europa als voor de Pacific, was bijzonder overweldigend in aantal. Hier heb ik mijn 

persoonlijke catalogus voornamelijk op gebaseerd.127   

Bovenstaande internetsites zijn allesbehalve de meest voor de hand liggende plaatsen waar 

historici hun bronnen en bijkomende informatie vergaren. Het internet speelt in deze 

hedendaagse tijden een prominente rol in het zoeken naar secundaire literatuur, maar dat de 

internet- en forumcultuur  een toonaangevende rol kan spelen bij het samenstellen van een 

primaire bronnencorpus is meestal niet de gewone gang van zaken. Het feit dat mijn 

bronnencorpus gebaseerd is op onbekende fora-gebruikers, van wie niet zeker is of zij zelfs 

enige historische kennis hebben over het uitvoeren van professioneel onderzoek, lijkt en voelt 

inherent tegen de correcte historische deontologie in te gaan. Logischerwijze heb ik de 

publicatie-informatie van elke memoire apart nagekeken via WorldCat, maar uiteindelijk 

baseert deze controle zich eveneens op informatie dat zich praktisch uitsluitend op het internet 

bevindt. Primaire bronnen zullen echter steeds vaker op het internet gecreëerd en geschreven 

worden. Om deze redenen zal de geschiedschrijving steeds vaker nood hebben aan een 

methodologische accuraatheid inzake het internet als primair archief. Concrete afspraken zullen 

hieromtrent gemaakt moeten worden om gelijkaardige problemen in de toekomst weg te 

werken.128 

                                                           
127 Voor wie zelf het forum wil ontdekken, zie: https://forum.axishistory.com/. Voor meer uitleg over geschreven 
werken, zie: “Books & other reference material”. Binnen deze pagina kan je de keuze maken tussen memoires 
over de Pacific en Europa. De gebruikers bespreken op elke pagina onderling de werken en geven persoonlijke 
reviews. De inhoud die ze aanbieden is interessant, maar is natuurlijk subjectief getint en baseert zich niet op 
officieel historiografisch referentiemateriaal. 
128 Een voorbeeld van primaire bronnen omtrent oorlog die zich uitsluitend op het internet bevinden, zijn 
militaire blogs. Door hun online status moeten historici rekening houden met nieuwe ontstaansomstandigheden. 
Meer informatie hieromtrent, zie: Delphine Resteigne, “Still connected in operations? The milblog culture,” 
International Peacekeeping 17, nr. 4 (2010): 515-25. 

https://forum.axishistory.com/
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Het uiteindelijke resultaat van deze complexe zoektocht is consulteerbaar in de bijlagen van 

deze thesis.129 Voor zowel het Europese als Pacifische oorlogstheater heb ik getracht een zo 

uitgebreid mogelijk overzicht af te leveren, zowel qua hoeveelheid memoires als qua informatie 

inzake publicaties.130 De primaire informatie bestaat hierbij natuurlijk uit titel en auteur, 

waarvoor ik per regio respectievelijk 157 en 188 titels heb gevonden, en dit telkens aangevuld 

met het allereerste publicatiejaar van de memoire. Deze drie zaken zijn de essentiële factoren 

om een memoire te kunnen situeren en contextualiseren.  

Deze factoren heb ik persoonlijk aangevuld met drie additionele informatiecomponenten. De 

eerste toegevoegde component is de allereerste uitgeverij die de memoire heeft gepubliceerd, 

aangezien zij ervoor hebben gekozen om het werk te verspreiden binnen de publieke 

herinneringscultuur. De tweede component is het aantal edities van de memoire aangezien dit 

ons meer verteld over de populariteit van het desbetreffende boek. Het aantal edities is in dit 

onderzoek wel gebaseerd op het aantal jaartallen dat het boek opnieuw is herdrukt. Het getal 

houdt dus geen rekening met het aantal heruitgaven die binnen hetzelfde jaar plaatsvonden.131 

De laatste component is tevens het allerlaatste jaar dat het werk werd gepubliceerd. Op deze 

wijze is ook onmiddellijk geweten hoelang het boek een rol heeft gespeeld in de publieke 

herinneringscultuur.  

Bovenstaande componenten en factoren zullen de hoofdrol spelen in het volgende onderdeel 

van dit hoofdstuk, namelijk het eigenlijke kwantitatieve onderzoek. Deze thesis is en blijft in 

eerste instantie een kwalitatief onderzoek, maar door de onverwachts grote omvang van de 

vergaarde data-informatie kon een kort kwantitatief onderzoek niet uitblijven.  

 

 

 

                                                           
129 Zie bijlagen 1 en 2. 
130 Al deze informatie is gebaseerd op WorldCat, zie: https://www.worldcat.org/. De uiterst onbekende boeken die 

zelfs onvindbaar zijn op deze site, werden vaak via officieuze sites teruggevonden zoals Goodreads.com en 

Amazon.com. Heel occasioneel had de auteur ook een eigen site opgericht die meer info verschafte over zijn 

persoonlijke werk. Uiteindelijk heb ik getracht mij in de mate van het mogelijke te baseren op één enkele site, 

zodat de info gelijklopend was en er geen onverklaarbare uitschieters aanwezig konden zijn, maar soms bleek dit 

spijtig genoeg niet altijd mogelijk te zijn. 

131 Deze informatie was soms zo onduidelijk en werd vaak tegengesproken op verschillende sites dat dit een totaal 

vertekend beeld had gegeven bij de kwantitatieve comparatieve studie. 

https://www.worldcat.org/
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B. Grafische contextualisering bronnenmateriaal 

Vooraleer ik de vergaarde data aan een kwantitatieve analyse ga onderwerpen, wil ik eerst een 

kritische disclaimer toevoegen aan dit onderzoek. Op geen enkele wijze kan ik garanderen dat 

dit cijfermateriaal vrij is van fouten en honderd procent accuraatheid heeft bereikt. Dit 

onderzoek baseert zich op menselijke feilbaarheid, waardoor de kans uiterst reëel is dat er 

foutieve cijfers zijn ingeslopen in het overzicht. De mogelijke fouten zullen zich waarschijnlijk 

bevinden in het allereerste publicatiejaar en het aantal edities. De informatie op verscheidene 

sites aangaande deze factoren was niet altijd gelijk aan elkaar, wat de zoektocht uiterst 

bemoeilijkt heeft. Soms leek de info dubieus, onlogisch of onbetrouwbaar. Dit hangt natuurlijk 

af per individueel boek. Uiteindelijk moeten er knopen doorgehakt worden. Je kan niet zomaar 

van verschillende plekken tegelijkertijd informatie vergaren en dan verwachten een correcte 

representatie weer te geven. Zoals reeds vermeld heb ik mij daarom in de mate van het 

mogelijke gebaseerd op de info van WorldCat. Op deze wijze is er toch een zeker controleerbaar 

en standvastig fundament in de data aanwezig waarop het kwantitatieve onderzoek zich kan 

baseren. Voor memoires die volledig zelf gepubliceerd zijn, was AMAZON vaak een hulp 

omdat WorlCat niet altijd de memoire kende. Andere sites gaven dan ook weer extra informatie 

omtrent eBook en Kindle edities, met andere woorden alles wat te maken heeft met online 

publicaties, maar deze heb ik uit de  gegevenslijst gelaten om verdere discrepantie tussen de 

cijfers te voorkomen. 

In dit onderdeel zullen verscheidene grafieken de revue passeren. Om het geografisch 

onderscheid tussen de oorlogstheaters duidelijk te maken zullen alle grafieken van Europa in 

het blauw weergegeven worden, terwijl het Pacifische oorlogstheater herkenbaar zal zijn aan 

de hand van de groene kleur. Hetzelfde geldt voor de uitgebreide bijlagen achteraan deze thesis. 

Op deze wijze poog ik enige overzichtelijkheid te realiseren. 
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i. Kwantitatieve overeenkomsten 

 

Grafiek 1: Het aantal publicaties van memoires, per decennium samen gebundeld, voor Europa.  

 

Grafiek 2: Het aantal publicaties van memoires, per decennium samen gebundeld, voor de Pacific. 
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Beide grafieken geven het volledige overzicht weer van alle memoires die ik heb verzameld, 

met een specifiek onderscheid aangebracht tussen de memoires van Europa en die van de 

Pacific.132 Dit grafisch overzicht is vervolgens onderverdeeld per decennium om het overzicht 

te bewaren. De oorzaak hiervoor is vanwege de onoverbrugbare verschillen tussen het aantal 

publicaties in de beginjaren en de explosie die plaatsvindt in de jaren negentig en tweeduizend. 

Zo is er niet altijd consequent gepubliceerd geweest in de eerste decennia na het einde van de 

oorlog, waardoor heel wat jaren niet representatief zouden zijn in deze grafiek wegens geen 

publicaties. Een overzicht per jaar had dus een halflege grafiek voortgebracht, wat weinig 

duidelijkheid schept. Het samenbrengen van publicatietendensen over tien jaar tijd geeft 

daarnaast een overzichtelijker beeld weer, waar verschillen zich beter kunnen concretiseren.   

Over het algemeen is een gelijkaardige tendens herkenbaar tussen beide regio’s, waarbij de 

explosie aan publicaties zich situeert tussen 1990 en 2010 wat overeenkomt met de start van de 

memory boom. Deze explosie zal straks dieper in detail besproken worden, aangezien dit ook 

meer aandacht verdient. Eerst wil ik de focus leggen op de meer algemene tendensen en de 

mogelijke conclusies die hieruit getrokken kunnen worden. Op het eerste zicht zijn er weinig 

concrete verschillen tussen beide grafieken. In het kort kan geconcludeerd worden dat de actie 

van het neerschrijven van herinneringen tot beide groepen heeft behoord, waarbij er geen 

specifieke periodes hebben bestaan waar een herinnering uitgesloten leek te worden ten 

voordele van de andere regio. Beide regio’s lijken praktisch identieke fases te hebben 

doorlopen. 

Er zijn wel degelijk minimale verschillen te herkennen in de eerste vier decennia tussen 1945 

en 1989. Vooral de Pacific-regio lijkt in het algemeen meer publicaties uitgebracht te hebben 

in deze periode, waarbij hun memory boom zich reeds prominenter uitte in de jaren tachtig, in 

tegenstelling tot Europa die op dat moment nog geen merkbaar concrete groei kende. Deze 

opmerkingen vertrekken natuurlijk vanuit de veronderstelling dat dit de grafische voorstelling 

is van een exhaustieve lijst. Als dit het geval zou blijken te zijn, kan een voorzichtige conclusie 

getrokken worden waarbij gesteld wordt dat de veteranen van de Pacific meer geschreven 

hebben en herinneringen sneller gedeeld hebben. Toch lijkt het beter om op je hoede te zijn bij 

dit soort uitspraken. Het is zeker een resultaat dat in het achterhoofd gehouden kan worden bij 

verder onderzoek, maar er is geen volledige zekerheid aangezien de verschillen minimaal zijn. 

                                                           
132 Voor het volledige overzicht, zie Bijlage 1: Europa en Bijlage 2: Pacific achteraan in deze thesis. Verdere 

grafische resultaten baseren zich telkens op deze bijlagen. 
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Een probleem dat zich voordoet bij zowel grafiek 1 als 2, die volledige zekerheid ondermijnt, 

is dat zij vereenvoudigde weergaven zijn van het aantal publicaties. Dit heeft zoals reeds 

aangekaart het voordeel om algemene tendensen te herkennen, maar het is op deze wijze 

problematisch om hieruit feitelijke en onfeilbare conclusies te trekken, zeker met betrekking tot 

minimale verschillen. Er is altijd de mogelijkheid om deze minima aan verschillen in publicaties 

tot veertig jaar na het einde van de oorlog nader te bekijken. Een van deze mogelijkheden is de 

publicatieaantallen per decennium en per regio te vergelijken met de houding van de 

Amerikaanse maatschappij tegenover de Duitse en Japanse vijand in diezelfde specifieke 

periode. Voor wie dit verder op kwantitatieve wijze wil bestuderen, is dit een potentiële optie. 

Toch vermoed ik dat hier weinig tastbare resultaten uit zullen voortvloeien met eerder 

nietszeggende conclusies juist doordat de publicatieaantallen zo klein zijn en de verschillen 

relatief miniem. Voor ontegensprekelijke conclusies is verder onderzoek noodzakelijk. 

Kort samengevat kan er gesteld worden dat tot aan het einde van de jaren tachtig er over het 

algemeen relatief weinig werken zijn gepubliceerd per jaar en per decennia, waardoor het 

minimum aan werken ook weinig keuze met zich meebracht voor het Amerikaanse 

lezerspubliek. Doordat dit minimum aan werken niet gelinkt lijkt te zijn aan een bepaald 

oorlogstheater, is er geen onder- of overrepresentatie aanwezig van een regio waar oorlog is 

gevoerd. Deze relatieve evenredigheid van de verdeling in publicaties tussen de regio’s 

weerlegt de invloed van de publieke herinneringscultuur op hoeveel memoires van elk er juist 

gepubliceerd worden. Het lijkt eerder onder invloed te zijn van de veteranen dat deze minieme 

publicatiecijfers verklaard kunnen worden. Het lijken vooral de veteranen te zijn die tot op dat 

moment weinig drang hadden om hun oorlogsherinneringen neer te schrijven. 

De reden waarom deze veertig jaar aan relatieve tekorten zo in het oog springen, is door het 

immense contrast in vergelijking met de decennia die volgen. In plaats van te focussen op deze 

minimale verschillen, raad ik eerder aan de jaren negentig tot en met het heden te bekijken 

aangezien de publicatieaantallen omvangrijker zijn waardoor hypothetische conclusies toch 

beter gefundeerd zijn. Onderstaande grafieken zijn een close-up van het aantal publicaties van 

zowel Europa als de Pacific en dit tussen 1990 tot en met het heden. In deze grafieken worden 

de publicaties wel per jaartal apart weergegeven, wat zowel ruimte tot nuance biedt als een 

directe blik op de eigenlijke pieken en dalen van het aantal publicaties. 



 

67 
 

 

Grafiek 3: Uitvergroting van het aantal publicaties in de jaren ’90 tot 2017 voor Europa 

 

Grafiek 4: Uitvergroting van het aantal publicaties in de jaren ’90 tot 2017 voor de Pacific 
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Ook bij grafiek 3 en 4 zien we gelijkaardige fenomenen terugkeren tussen Europa en de Pacific. 

Wie met oplettende blik deze grafieken bestudeert, kan immers een soortgelijke driehoek 

herkennen. Voor beide regio’s is er in de jaren negentig eerst een aanloop waarbij 

publicatieaantallen gestaag toenemen tot deze uiteindelijk in een ultieme piek aan publicaties 

eindigen, waarna ze geleidelijk aan weer afnemen. Voor Europa ligt deze piek in 2005, voor de 

Pacific-regio ligt deze reeds in 2003 wat het verschil in piekjaren maar reduceert tot twee jaar, 

wat een relatief verwaarloosbaar verschil is. De enige opmerking die hieraan gelinkt kan 

worden, is dat de herinneringen omtrent de oorlog in de Pacific wederom net iets sneller gedeeld 

worden en als resultaat ook sneller hun piek bereiken. De veteranen die gevochten hebben in 

het Aziatisch theater kunnen eventueel bestempeld worden als voorlopers die het voortouw 

hebben genomen in het delen van persoonlijke herinneringen, al zijn ze bijzonder snel 

opgevolgd door de veteranen die hun deel hebben gedaan in Europa. Uiteindelijk geldt ook hier 

de regel van de minieme verschillen, waarbij nader onderzoek een mogelijkheid is, maar naar 

alle waarschijnlijkheid weinig tastbare conclusies zal voortbrengen. 

Specifieke focus per jaartal lijkt overbodig aangezien de tendens zich duidelijk aftekent voor 

het blote oog. Kleine verschillen zullen altijd aanwezig zijn, maar lijken tot op dit moment 

telkens verwaarloosbaar. Een analyse die dit fenomeen vanuit een breder perspectief durft te 

bekijken, is daartegenover wel een minimale vereiste, dit om te begrijpen waar deze piek 

vandaan komt. Op dit moment lijkt het praktisch overbodig deze piek in publicaties te verklaren 

aan de hand van de memory boom die in exact dezelfde periode tot uiting kwam. De term is 

ook al enkele malen gevallen in deze thesis en is reeds algemeen aanvaard binnen het historisch 

onderzoek, maar verdient kort verdere uitleg om de data van deze grafieken beter te kunnen 

situeren. Ondanks reeds een veranderende houding in de jaren zeventig en tachtig, betekende 

de jaren negentig de eigenlijke bakermat van de werkelijke explosie aan interesse voor 

herinneringen, dit zowel binnen het publieke als academische leven. Dit viel evenwel samen 

met het einde van de Koude Oorlog en het herdenken van de aanval op Pearl Harbor vijftig jaar 

na datum. De Amerikaanse natie en de herinnering aan haar grootse, maar ook traumatische 

oorlogsverleden kwam op de voorgrond te staan, mede onder invloed van de oorlogen van de 

bloedige twintigste eeuw en de Holocauststudies. Deze nationale herinneringsdrang kan zeker 

verklaren waarom er zoveel veteranen dan besloten hebben om te schrijven, hun herinneringen 

zouden immers nu de correcte aandacht en representatie vinden.133  

                                                           
133 David D. Blight, “The memory boom: why and why now?” in Memory in mind and culture, eds. Pascal Boyer 

en James V. Wertsch (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 240-1, 243-5. 
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Desondanks dat de explosie aan publicatieaantallen wel degelijk een connectie zal kennen met 

de memory boom, vind ik dit een incompleet antwoord. Het probleem met deze term is immers 

dat het vaak een alles overkoepelende oorzaak kan aanbieden voor eender welk fenomeen, 

waardoor er amper ruimte is voor andere verklarende visies. Een ander perspectief toont immers 

aan dat het einde van het millennium sowieso een logische periode was geweest voor de meeste 

veteranen om juist dan hun herinneringen beginnen neer te schrijven. Dit is immers de periode 

dat vele van deze veteranen op pensioen gingen en sindsdien de tijd hadden om zowel na te 

denken over traumatische herinneringen als om ze neer te schrijven. Typerend aan werkende 

mensen – vooral twintigers, dertigers, veertigers en vaak ook nog vijftigers – is dat hun dagen 

gevuld zijn met het opbouwen van een leven. Het hele principe van huisje-tuintje-kindje is een 

drukke periode in het leven van een mens dat bijzonder veel energie vergt. Niet iedereen heeft 

dan de tijd om zomaar eens een memoire neer te schrijven alsof dit een doodgewone 

dagdagelijkse bezigheid is. Pensioen biedt daarentegen echter wel deze extra tijd aan, wat de 

grafieken ook lijken te bevestigen aangezien hun pensioen en de explosie aan publicaties netjes 

samenvallen.134 

Waar enerzijds de memory boom rekening houdt met maatschappelijke tendenzen en anderzijds 

de pensioengerechtigde leeftijd de veteraan-auteurs binnen het perspectief betrekt, weerspiegelt 

ook het type bron een derde lens dat een verklarend perspectief zichtbaar stelt. Zo is er immers 

een andere ‘boom’ die gelijktijdig plaatsvond, maar net iets vaker achterwege gelaten wordt, 

namelijk de ‘memoir boom’ wat refereert naar een explosie aan gepubliceerde memoires. De 

memoires geschreven rond thematieken met betrekking tot getuigenissen over oorlog en 

opsluitingspraktijken behoren ook tot dit herinneringsfenomeen.135 Het schrijven van memoires 

heeft in de eenentwintigste eeuw zelfs een democratiseringstendens ondergaan, waardoor zowel 

het lezen als schrijven van memoires geïnstitutionaliseerd is geworden, vooral dan onder de 

Amerikaanse bevolking. Het kan geïnterpreteerd worden als een toepassing van de versterkte 

interesse voor een persoonlijke verbondenheid met het verleden.136 Dit insinueert dat memoires 

niet alleen een representatie zijn van het individuele zelf, maar ook dienen om diezelfde 

publieke herinnering levendig te houden.137 

                                                           
134 Woodward en Jenkings, Bringing war to book, 72-5; Hunt en Robbins, “Telling stories of the war,” 61-2. 
135 Sidonie Smith en Julia Watson, Reading autobiography: a guide for interpreting life narratives (Minnesota: 

University of Minnesota Press, 2010), 127-8. 
136 Paula S. Fass, “The memoir problem,” Reviews in American History 34, nr. 1 (2006): 107-8. 
137 Nancy K. Miller “‘But enough about me, what do you think of my memoir?’” The Yale Journal of Criticism 

13, nr. 2 (2000): 432. 
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ii. Kwantitatieve verschillen 

Bovenstaande grafieken tonen gelijkaardige fenomenen aan die lijken te insinueren dat beide 

herinneringen op elk vlak gelijkwaardig behandeld worden. Toch zijn er ook instanties waar dit 

zeker niet het geval is en waar Europa zich prominenter op de voorgrond plaatst. Een eerste 

voorbeeld hiervan is inzake het aantal edities. Onderstaande grafiek is een comparatieve studie 

waarbij procentueel aangeduid wordt hoeveel memoires er respectievelijk één, twee, drie of 

zelfs meerdere edities hebben uitgebracht. Hier zien we de eerste concrete verschillen opduiken. 

Meer dan 70% van de memoires over de Pacific hebben maar één editie uitgebracht van hun 

werk, wat impliceert dat zij nadien praktisch onmiddellijk de vergetelheid zijn ingedoken. Voor 

Europese memoires is het iets meer dan de helft die slechts één editie gehaald heeft, dit is 20 % 

minder in vergelijking met de Pacific memoires. Logischerwijze zien we dat Europa veel beter 

vertegenwoordigd wordt met ongeveer 40% van haar aantal boeken dat twee, drie of vier edities 

heeft uitgebracht. Voor de Pacific is dit maar een magere 25%. Wanneer we de blik werpen op 

het aantal memoires met vijf of meer edities heeft Europa procentueel gezien zelfs dubbel 

zoveel memoires die deze grens behalen dan de Pacific. Het is duidelijk dat de memoires van 

Europa in tegenstelling tot de Pacific een sterkere cultuur van nieuwe herdruk en edities kennen. 

 

Grafiek 5: Aantal memoires (uitgedrukt in percentage) in functie van het editie nummer, zowel voor Pacific (groen) 

als voor Europa (blauw). 
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Het problematische fenomeen waarbij Europa als eerste een prominente plaats krijgt binnen de 

herinneringscultuur reikt verder dan enkel een verschil in edities. Bij het aantal edities kan nog 

de tegenreactie gegeven worden dat twee of drie herdrukken in hun totaliteit nog altijd relatief 

weinig is en dat drie edities tegenover enkel één editie geen al te groot populariteitsverschil 

creëert. Het klopt natuurlijk dat de uitgesproken populaire memoires minstens meer dan vijf 

edities moeten hebben uitgebracht voor ze de stempel van populair op zich gedrukt krijgen. Er 

is nu eenmaal een groot deel van het bronnencorpus, zowel memoires van Europa als van de 

Pacific, dat redelijk ongekend en daardoor ook onbemind is bij de bevolking, ondanks de 

aanwezigheid van enkele edities. Toch geeft het een allereerste signaal weer van de 

aanwezigheid van een competitieve herinnering, waarbij Europa een opmerkelijke voorsprong 

heeft opgebouwd. 

Wie een scherper beeld wil krijgen van deze competitie, kan onder meer de focus verleggen op 

de invloed van uitgeverijen op de publicatiemogelijkheden van memoires. Hun invloed mag 

zeker niet gereduceerd worden tot onbestaand, want agenten, redacteurs en uitgeverijen spelen 

juist een cruciale factor in het gehele commerciële aspect van het publicatieproces. Memoires 

zijn immers in realiteit een sociaal en commercieel product die zijn ontstaan vanuit de 

samenwerking van verschillende actoren die de handen in elkaar hebben geslagen. Auteurs 

mogen dan wel de verantwoordelijkheid van het eigenlijke schrijfproces op zich genomen 

hebben, ze zijn vaak verloren zonder hulp van derden als ze hun levenswerk gepubliceerd willen 

zien worden. Het zijn dus niet de auteurs die publicatie kunnen verzekeren, maar de uitgeverijen 

en de maatschappelijke wensen die daaraan vasthangen.138 

De specifieke invloed die elke uitgeverij afzonderlijk uitvoert op de gepubliceerde memoires 

mag binnen de historiografie zeker nog verder uitgewerkt worden. Er zijn al enkele werken die 

zich specifiek bezighouden met de vervaardiging en publiceren van autobiografieën en 

memoires, en de rol die uitgevers hier in vervullen, maar dit kan nog steeds uitgebreider.139 

Doordat deze kwantitatieve analyse redelijk kleinschalig blijft, heb ik enerzijds niet de 

middelen om de invloed van elke uitgeverij apart te bespreken. Om anderzijds toch een miniem 

beeld te schetsen, heb ik een onderscheid gemaakt tussen drie soorten uitgevers: de klassieke, 

de self-publishing print-on-demand en de memoires die door de auteur zelf gepubliceerd zijn. 

                                                           
138 Rachel Woodward en K. Neil Jenkings, Bringing war to book: writing and producing the military memoir 

(Londen: Palgrave Macmillan, 2018), 189-214. 
139 Een voorbeeld hiervan is volgend werk: Julie Rak, Boom!: Manufacturing memoir for the popular market 

(Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 2013). Een hoofdstuk van dit boek is onder meer gewijd aan 

geselecteerde memoires uitgebracht door de uitgeverijen HarperCollins en Random House.  
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Grafiek 6: Aandeel van memoires gepubliceerd onder de 3 soorten uitgevers voor Europa (Rood = klassiek, Oranje 

: print-on-demand, Paars: zelf gepubliceerd 

 

Grafiek 7: Aandeel van memoires gepubliceerd onder de 3 soorten uitgevers voor de Pacific (Rood = klassiek, 

Oranje : print-on-demand, Paars: zelf gepubliceerd 
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Bovengenoemde driedeling wordt voorgesteld in grafieken 6 en 7, maar wat wil dit drieledig 

onderscheid juist zeggen? Bij het opzoeken van de additionele informatie aangaande het 

primaire bronnencorpus, bemerkte ik een frappant fenomeen waar bij sommige memoires de 

naam van de auteur eveneens vermeld stond als uitgever van het boek. Al snel kwam ik tot de 

conclusie dat verscheidene veteranen geen uitgeverij hadden gevonden. Doordat zij toch hun 

memoire wilden publiceren, waren zij verplicht de publicatie zelf te regelen indien zij hun 

levensverhaal wilden delen met de maatschappij. Meestal ging dit gepaard met weinig 

zichtbaarheid binnen de maatschappelijke en publieke herinneringscultuur door de afwezigheid 

van professionele en commerciële middelen, wat resulteerde in het uitbrengen van slechts één 

editie en het uiteindelijk verdwijnen van het werk in de anonimiteit. Dit fenomeen leek vooral 

plaats te vinden tijdens de jaren negentig en verdween grotendeels in de jaren tweeduizend.140  

Dit leek op het eerste zicht te insinueren dat met het aanbreken van de nieuwe eeuw er ook een 

hernieuwde interesse was gekomen onder de klassieke uitgeverijen voor de herinneringen van 

WOII-veteranen en deze wederom sneller gepubliceerd zouden worden. Bij nader onderzoek 

bleek dat vele van deze zogezegde klassieke uitgevers in de jaren tweeduizend in realiteit zelf-

publicerende uitgeverijen waren die praktisch uitsluitend een beleid van print-on-demand 

(POD) hebben toegepast op oorlogsmemoires. Deze nieuwe technologie kwam in omloop met 

de komst van het nieuwe millennium en was een reactie op de problematische aard van het 

publiceren in grote hoeveelheden, wat resulteerde in een overschot aan memoires die niet 

verkocht raakten. Publiceren zonder zekerheid van verkoop kan een kostelijke zaak worden als 

de verkoopcijfers tegenvallen, wat het verdwijnen van minder populaire memoires na één editie 

verklaart. Iets wat niet verkoopt, wordt ook niet gedrukt. Print-on-demand wil in eerste instantie 

het kostelijke aspect indijken door een kleine oplage te printen, vaak niet meer dan een 

driehonderdtal en deze verder aan te vullen volgens individuele vraag.141 

Desondanks de kleine oplage creëert het online principe van print-on-demand wel de zekerheid 

dat de individuele lezer het boek kan verkrijgen doordat het boek specifiek op vraag vanuit de 

catalogus opnieuw geprint wordt. Het boek kan telkens opnieuw gepubliceerd en gelezen 

worden.142 De afwezigheid van klassieke uitgeverijen betekent eveneens dat de auteur meer 

                                                           
140 Zie zowel Bijlage 1 als Bijlage 2 bij uitgeverijen. Auteurs die geen uitgevers hebben gevonden, staan aangeduid 
als ‘zelf gepubliceerd’. 
141 Jeremy Lewis, “Print-on-demand or short run digital printing: a new technology for publishers,” Publishing 

Research Quarterly 18, nr. 1 (2002): 52; Kelly Gallagher, “Print-on-demand: new models and value creation,” 

Publishing Research Quarterly 30, nr. 2 (2014): 244-5. 
142 Gallagher, “Print-on-demand,” 246. 
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invloed heeft op het eigenlijke publicatieproces. Print-on-demand gaat immers vaak, maar 

daarom niet altijd, gepaard met self-publishers of onafhankelijke uitgevers, waarbij auteurs 

meer invloed en inzage hebben in het publicatieproces. Dit impliceert dat de eigenlijke 

publicatie een collaboratieve samenkomst is van een print-on-demand uitgever met een 

onafhankelijke auteur die zelf aanwezig is bij het proces.  Er is wel één kanttekening: de 

mogelijkheid tot zelf-publiceren kan ook een persoonlijke keuze zijn van de auteur zelf en 

impliceert niet onmiddellijk dat klassieke uitgeverijen geen interesse tonen. Onder meer 

controle op het proces is een mogelijke rede om klassieke uitgeverijen de rug toe te keren.143 

Met deze informatie kunnen bovenstaande grafieken 6 en 7 beter begrepen worden. De 

driedeling bestaat uit de traditionele uitgeverijen, opgevolgd door onafhankelijke of zelf-

publicerende uitgeverijen met print-on-demand technologie die als publicerend bedrijf de 

auteur bijstaan bij het gehele publicatieproces. De belangrijkste uitgeverijen hiervan zijn: 

Authorhouse, iUniverse, Xlibris, Vantage Press, Trafford Publishing, Infinity Publishing, 

America Star Books, Bookstand Publishing, Outskirts Press, Professional Press en Word 

Association Publisher. De meeste hiervan bieden zich aan als oplossing voor auteurs die 

geweigerd werden door klassieke uitgeverijen. Daarnaast kunnen deze self-publishers zowel 

kleine als grote uitgeverijen zijn, waarbij zij zowel een klein- als grootschalig aantal edities 

kunnen uitbrengen.144 In wezen zegt dit niets over het mogelijke aantal edities of oplagen. De 

laatste groep binnen de taartdiagrammen representeert de auteur als eigen uitgever, zonder weet 

van hulp van zelf-publicerende uitgeverijen. 

De taartdiagrammen presenteren een duidelijk beeld: slechts 22% van de auteurs van boeken 

over het Europees strijdtoneel hebben hun memoire helemaal of gedeeltelijk zelf gepubliceerd, 

tegenover 41% van de memoires over de Pacific-oorlog. Het is mogelijk dat sommige 

memorialisten liever hun werk zelf wilden publiceren om de controle te behouden, maar het 

grote procentuele verschil duidt aan dat memoires over de Pacific-oorlog hoogstwaarschijnlijk 

moeilijker de aandacht konden trekken van klassieke uitgeverijen. Dit kan ook een verklaring 

bieden waarom er een groter aantal memoires over de Pacific maar één editie hebben gekend, 

print-on-demand en zelf-gepubliceerde boeken krijgen nu eenmaal minder aandacht. 19% van 

de publicaties is immers geprint via print-on-demand waar kleinere oplagen van uitgebracht 

worden. Voor de Europese memoires is dit maar 12%. Ruim één op vijf van de auteurs heeft 

                                                           
143 Gallagher, “Print-on-demand,” 246; Alison Baverstock en Jackie Steinitz, “Who are the self-publishers?” 

Learned Publishing 26, nr 3 (2013): 214-5, 218-9. 
144 Juris Dilevko en Keren Dali, “The self-publishing phenomenon and libraries,” Library & Information Science 

Research 28, nr. 2 (2006): 209-11. 
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het publicatieproces zelfs helemaal alleen moeten dragen. Voor de Europese memoires is dit 

slecht 1 op de 10 auteurs. 

In conclusie zijn de memoires over de Pacific in een kleiner aantal edities gepubliceerd in 

vergelijking met het Europees strijdtoneel. Een mogelijke verklaring werd toegewijd aan het 

feit dat zij meer zijn toegewezen tot print-on-demand, zelf-publicerende uitgeverijen of 

helemaal op zichzelf zijn afgewezen, zonder professionele hulp van buitenaf. Maar wie verder 

kijkt, bemerkt ook meer onderhuidse verschillen dan enkel edities en uitgeverijen. Zo heb ik 

ook onderzocht in welke mate memoires die reeds voor de memory boom zijn gepubliceerd, 

dus alles voor het jaartal 1990, de memory boom hebben overleefd. Met andere woorden: welke 

memoires die gepubliceerd zijn voor 1990 zijn opnieuw heruitgebracht na 1990? In eerste 

instantie heb ik een vergelijkende studie gemaakt met de memoires die geschreven zijn voor en 

tijdens de memory boom. Zoals reeds hierboven vermeld heeft deze laatste logischerwijze het 

grootste procentuele aandeel. Onderstaande grafiek geeft een comparatief overzicht weer van 

de overlevingskansen van de memoires over het Pacifische oorlogstheater tegenover het 

Europese. Dit in vergelijking met wat tijdens de memory boom is geschreven. 

 

 

Grafiek 8: Overlevingskansen van memoires die voor de memory boom geschreven in vergelijking met memoires 

die tijdens deze boom geschreven zijn. 
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Doordat in bovenstaande grafiek de overlevingskansen minder goed visueel representatief zijn 

vanwege het procentueel hoge aantal memoires die tijdens de memory boom zijn gepubliceerd, 

heb ik de grafiek lichtjes ingezoomd door specifiek te focussen op enkel de memoires die de 

memory boom wel en niet overleefd hebben. Procentueel gezien is er nauwelijks een verschil 

in het aantal memoires die de memory boom overleefd hebben. Het Europese strijdtoneel staat 

lichtelijk sterker, maar het verschil is redelijk verwaarloosbaar. Beide situeren zich om en bij 

de 8%. Memoires die de memory boom niet hebben overleefd, tonen procentueel gezien een 

markante discrepantie. Waar maar 5% van desbetreffende memoires over het Europese 

strijdtoneel niet meer zijn heruitgegeven tijdens de memory boom na 1990, is dit voor de 

Pacific-oorlog 11% wat meer dan het dubbele is. Dit verschil is redelijk opvallend, maar een 

oorzakelijk verband geven is niet evident. Ook hier kunnen het aantal edities en de self-

publishers een mogelijke rol gespeeld hebben, al is zoiets nooit met zekerheid vast te stellen. 

Er kan wel gesteld worden dat de memory boom minder kansen heeft gegeven voor eerder 

gepubliceerde memoires van het Pacifische strijdtoneel dan die van Europa. Volgens al deze 

fenomenen kan er gesteld worden dat de memoires over Europa meer kansen kregen en 

daardoor sterker en meer solide gerepresenteerd worden binnen de maatschappij. 

 

 

Grafiek 9: Ingezoomde grafiek om de overlevingskansen van oudere memoires tijdens memory boom beter te 

visualiseren. 
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C. Bronnencorpus 

Naar aanleiding van bovengenoemde analyses heb ik zelf een catalogus opgebouwd die een 

beperkte grafische weergave aanbiedt omtrent publicatietendensen. Hierbij dient echter 

rekening gehouden te worden dat mijn catalogus waar de kwantitatieve analyse zich op baseert 

waarschijnlijk niet exhaustief is en mogelijks foutieve informatie bevat aangezien het internet 

niet overal dezelfde informatie aanbiedt. Kort samengevat heeft de kwantitatieve analyse 

aangetoond dat Europa meer kansen en aandacht tot publicatiemogelijkheden heeft gekregen, 

hoewel in absolute aantallen meer werken gepubliceerd zijn over de Pacific. Publicatiegegevens 

zoals het aantal edities en het soort uitgeverijen kunnen hierover een oorzakelijke verklaring 

aanbieden, maar dit zegt inhoudelijk gezien weinig over het feit waarom de ene herinnering 

lijkt te primeren op de andere. Om hier een inhoudelijke verklaring voor te vinden, of om op 

zijn minst te begrijpen wat er zo verschillend is aan beide herinneringen dat de ene meer 

publicatieaandacht genereert dan de andere, is het noodzakelijk om een kwalitatief onderzoek 

te voeren.  

In tegenstelling tot het kwantitatief onderzoek dat zich baseert op een bronnencorpus van om 

en bij de 345 memoires, zijn er niet zoveel werken nodig voor een kwalitatief onderzoek. Het 

doel is om de juiste hoeveelheid aan memoires in te zetten waarbij onderliggende fenomenen 

zichtbaar en herkenbaar worden, zonder dat de eigenheid van elke memoire hieronder leidt. De 

voornaamste reden waarom ik deze eigenheid wil bewaren, is om elke memoire de nodige 

kwalitatieve en inhoudelijke aandacht te schenken. Eveneens wil ik de mogelijkheid behouden 

om de memoires te citeren, omdat ik mij niet in de plaats van de auteur wil stellen die dit zelf 

heeft beleefd.145 Ik ben immers zelf geen oorlogsgetuige van de horrors die oorlog voortbrengt. 

Doordat ik de oorlogsrealiteit niet kan beschrijven zoals de veteranen dit hebben gedaan, zal dit 

onderzoek trachten een balans te vinden tussen beschrijven en citeren, dit om de stem van de 

veteraan en zijn ervaringen niet toe te eigenen. Op deze wijze wil ik nuance toevoegen om het 

onderscheid aan te tonen tussen onderzoeker en diegene die het aan den lijve ondervonden 

heeft. 

Ik heb getracht een gelijk aantal memoires te onderzoeken voor elk oorlogstheater onderling, 

maar uiteindelijk is dit niet volledig gelukt en is de eindbalans vijf memoires voor de Pacific en 

                                                           
145 Maynes, Pierce en Laslett, Telling stories, 137-42. 
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slechts vier voor Europa geworden. De oorzaken hieromtrent zullen hieronder uit de doeken 

gedaan worden, alsook mijn zoekstrategie en keuzebepaling voor het gelezen bronnenmateriaal. 

 

i. Bronnenmateriaal Europees strijdtoneel 

Datum  
pub 

Titel Auteur Eerste 
uitgeverij 

Edities Laatste 
jaargang 

1947 Company Commander Charles B. 
MacDonald 

Ballantine 
Books 

18 2015 

1949 To hell and back Audie 
Murphy 

Henry Holt and 
Company 

23 2005 

1987 If you survive: from 
Normandy to the Battle 
of the Bulge to the End 

of WW2 

George 
Wilson 

Ballantine 
Books 

4 2011 

1994 Parachute infantry: an 
American paratrooper's 

memoir of D-Day and the 
fall of the Third Reich 

David 
Kenyon 
Webster 

Louisiana State 
University 

Press 

9 2014 

Tabel 1: Opsomming van de 4 gelezen memoires van het Europees strijdtoneel 

De zoektocht naar memoires volgens populariteit was allesbehalve makkelijk te noemen en de 

keuzes zijn eerder bepaald volgens wat nog te vinden en verkrijgen was dan volgens de 

daadwerkelijke editiecijfers. De zoektocht die via officiële boekhandels verliep, eindigde 

meermaals zonder resultaat. Bovenstaande vier memoires zijn uiteindelijk uit de bus gekomen. 

Drie van de vier keuzes zijn redelijk voor de hand liggend aangezien zij een hoog aantal edities 

kennen, waarvan MacDonald en Murphy het hoogste aantal hebben van de catalogus over 

Europa. Wilsons boek is daarentegen een uitzondering aangezien zijn relatief beperkt aantal 

edities. Toch was dit boek, dat online op fora redelijk gekend is, makkelijker verkrijgbaar dan 

enkele werken met een hoger aantal edities die zijn gepubliceerd in de jaren vijftig. Deze 

memoires staan opgelijst in onderstaande tabel. Daarom heb ik besloten Wilsons memoire toch 

op te nemen binnen mijn bronnenmateriaal zodat ook latere tijdsperiodes gerepresenteerd zijn.  

Een kanttekening bij de memoire van David Webster. Zijn werk bestaat ook uit een hoofdstuk 

aan brieven geschreven naar familieleden tijdens de oorlog. Brieven zijn een andere type bron 

die niet van toepassing zijn binnen dit onderzoek aangezien ze tijdens de oorlog zijn 
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geschreven, wat een andere dimensie creëert die niet compatibel is met memoires.146 Daarom 

zijn deze ook niet opgenomen in de bronnenanalyse. 

 

Datum  
pub 

Titel Auteur Eerste 
uitgeverij 

Edities Laatste 
jaargang 

1951 A soldier's story Omar 
Nelson 
Bradley 

Henry Holt and 
Company 

15 2014 

1951 Those Devils in Baggy 
Pants 

Ross S. 
Carter 

Appleton-
Century-Crofts 

12 2015 

1958 Thunderbolt: the 
Extraordinary Story Of A 

World War II Ace 

Robert S. 
Johnson 

Rinehart 13 2018 

1959 Brazen chariots: an 
account of tank warfare 
in the Western Desert, 
November-December 

1941 

Robert 
Crisp 

Bantam Books 8 2005 

Tabel 2: Opsomming van memoires van het Europees strijdtoneel met hoge editie-aantallen die niet meer te 

verkrijgen waren. 

Bradleys memoire heeft een hoog aantal edities, maar dit kan een vertekend beeld geven 

aangezien hij een grote naam was binnen het Amerikaanse leger.147 De memoires van Johnson 

en Crisp waren enerzijds zowel moeilijk verkrijgbaar, maar anderzijds zijn dit ook memoires 

die niet toepasbaar zijn binnen dit onderzoek aangezien ze hun levensverhaal vertellen vanuit 

het perspectief van respectievelijk een oorlogsvliegtuig en een tank.148 Deze mogen niet zomaar 

vergeleken worden met memoires van infanteriesoldaten aangezien de memoires van Johnson 

en Crisp een narratief neerschrijven waar de oorlogsmachine centraal staat.149 Carters memoire 

was zelfs niet meer verkrijgbaar en leek uit de handel te zijn gehaald, ondanks het hoge aantal 

edities.150 Een exacte oorzaak hieromtrent heb ik van de boekhandelaar niet gekregen. Ondanks 

                                                           
146 D. C. Gill, How we are changed by war: a study of letters and diaries from colonial conflicts to operation Iraqi 
Freedom (New York: Routledge, 2010), 10-4. 
147 Omar Nelson Bradley, A soldier's story (New York: Henry Holt and Company, 1951). 
148 Robert S. Johnson, Thunderbolt: the extraordinary story of a World War II ace (New York: Rinehart, 1958); 

Robert Crisp, Brazen chariots: an account of tank warfare in the Western Desert, november-december 1941 (New 

York: Bantam Books, 1959). 
149 Hynes, The soldiers’ tale, 123-42. 
150 Ross S. Carter, Those devils in baggy pants (New York: Appleton-Century-Crofts, 1951). 
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dat Carters memoire vanwege zijn bewezen populariteit een interessante aanvulling geweest 

had kunnen zijn, hebben veranderende publicatieomstandigheden dit onmogelijk gemaakt. 

Buiten bovenstaande memoires zijn er nog enkele andere redenen die ik wil opsommen waarom 

sommige memoires uit de boot zijn gevallen. Eerst en vooral: er zijn enkele memoires met vijf 

of zes edities uit de jaren tweeduizend die een betere kandidaat hadden kunnen zijn dan Wilsons 

memoire.151 Desalniettemin heb ik besloten vooral memoires te kiezen die voor de eigenlijke 

memory boom zijn neergeschreven doordat hun populariteit gemakkelijker te bevestigen is aan 

de hand van de vele decennia die zij hebben overleefd zonder uit de herinnering te verdwijnen. 

Een memoire afkomstig uit de jaren tweeduizend kan dan wel zes edities hebben, er is geen 

enkel tastbaar bewijs dat aantoont dat deze memoires decennialang die populariteit kunnen 

behouden. Deze denkwijze geldt eveneens voor de keuzebepaling in verband met de memoires 

van de Pacific. 

Ten tweede houd ik geen rekening met memoires gelinkt aan de HBO-serie Band of Brothers 

die voor de eerste maal zijn gepubliceerd na de uitzending van desbetreffende serie. Het 

belangrijkste voorbeeld hiervan is Dick Winters memoire Beyond band of brothers: the war 

time memoirs of Major Dick Winters.152 De titel van zijn werk, dat is gepubliceerd in 2005, 

verwijst in naam naar de HBO-serie waar de acteur die hem vertolkte het hoofdpersonage van 

was. Zijn populariteit is op deze wijze een vertekend beeld, aangezien we niet weten of hij 

überhaupt deze memoire geschreven zou hebben als de HBO-serie er niet was geweest.  

Een tegenovergesteld fenomeen manifesteert zich bij de memoire van historicus Paul 

Fussell.153 Deze memoire wordt regelmatig gebruikt bij bronnenonderzoek door historici, 

maar in realiteit is deze memoire totaal niet populair met maar twee edities, waarvan de 

laatste publicatie reeds in 1998 was. Zijn bekendheid onder historici is vooral te verklaren door 

zijn historisch werk over WOI dat een belangrijke maatstaaf is geworden naar onderzoek over 

herinnering in verband met de Groote Oorlog.154 Desondanks zijn bekendheid vanwege zijn 

professionele werken als onderzoekend historicus, verzekert dit geen populariteit voor zijn 

                                                           
151 Voor voorbeelden, zie bijlage 1 
152 Richard Dick Winters, Beyond band of brothers: the war time memoirs of Major Dick Winters (New York: 

Berkley Caliber, 2005). 
153 Paul Fussell, Doing battle: the making of a sceptic (Boston: Little, Brown and Company, 1996). 
154 Paul Fussell, The Great War and modern memory (New York: Oxford University Press, 1975). 
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memoire binnen de Amerikaanse maatschappij. Omwille van deze reden laat ik zijn memoire 

in tegenstelling tot andere historici wel links liggen.  

 

ii. Bronnenmateriaal Pacifische strijdtoneel 

      

Datum  
pub 

Titel Auteur Eerste 
uitgeverij 

Edities Laatste 
jaargang 

1946 Coral comes high George 
Hunt 

Harper & 
Brothers 

9 2017 

1957 Helmet for My Pillow: 
from Parris Island to the 

Pacific 

Robert 
Leckie 

Random 
House 

12 2018 

1979 Goodbye, Darkness William 
Raymond 

Manchester 

Little Brown & 
Co. 

9 2014 

1981 With the Old Breed: at 
Peleliu and Okinawa 

Eugene B. 
Sledge 

Naval Institute 
Press 

9 2010 

1995 Red Blood, Black Sand: 
fighting alongside John 

Basilone from boot camp 
to Iwo Jima 

Charles W. 
Tatum 

Berkley Books 6 2014 

Tabel 3: Opsomming van de 5 gelezen memoires van het Pacifische strijdtoneel 

Bovenstaande tabel geeft het overzicht weer van de vijf memoires die ik heb gelezen met 

betrekking tot het Pacifische oorlogstheater. In tegenstelling tot het Europese oorlogstheater 

was de keuze hier veel gemakkelijker aangezien minder memoires een wezenlijk aantal edities 

hebben gekend. Daarnaast heb ik ook meer rekening kunnen houden met temporale spreiding 

waardoor de verschillende decennia beter gerepresenteerd zijn. Zowel Hunt, Leckie, 

Manchester als Sledge zijn gezien hun hoog aantal edities logische keuzes voor het kwalitatieve 

onderzoek. Het autobiografische werk van Douglas MacArthur had ook een mogelijkheid 

geweest aangezien deze negentien edities heeft gehad, maar zijn naambekendheid als 

gerenommeerd generaal kan een vertekend beeld geven waardoor ik heb besloten dit werk niet 

in mijn kwalitatief bronnenmateriaal te verwerken.155  

                                                           
155 Douglas MacArthur, Reminiscences (Londen: Heinemann, 1964). 



 

82 
 

Het vijfde werk, namelijk de memoire van Tatum heb ik eerder gekozen als controlepunt. Deze 

memoire werd als uitgangspunt gebruikt voor de HBO-serie The Pacific. Voordat de HBO-serie 

werd uitgezonden, kende het boek maar twee publicaties, namelijk in 1995 en 2007, wat geen 

exact teken van populariteit weergeeft. Na de uitzending werd het boek nog viermaal 

gepubliceerd, wat eveneens een vertekend beeld kan opleveren. Het kan interessant zijn om na 

te gaan in welke mate serie en film een invloed kunnen hebben op de populariteit van een 

memoire.156 Bezit Tatum ondanks zijn initieel minder grote bekendheid een gelijkaardig 

narratief of verschilt dit wezenlijk van de rest? Valt zijn populariteit te verklaren via zijn 

narratief of onder invloed van HBO? Op deze wijze kunnen de populaire narratieven getoetst 

worden aan andere, minder populaire werken en is het mogelijk om te analyseren wat de 

populaire memoires van de rest onderscheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
156 De invloed van HBO op de populariteit van deze werken mag zeker niet geminimaliseerd worden. Sommigen 

spreken hierbij zelfs over het HBO-effect: Dean J. DeFino, The HBO effect (New York: Bloomsbury, 2014). 
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Hoofdstuk 5: Kwalitatieve analyse – Europa  

Voor een groot deel van de Amerikaanse soldaten betekende D-Day en de landing in Normandië 

de start van hun eigen Tweede Wereldoorlog. D-day is evenwel de symbolische representatie 

van de Amerikaanse aanwezigheid op Europese bodem en de offers die de soldaten daar 

gebracht hebben, wat velen met hun leven hebben betaald. D-day mag dan niet de enige 

cruciale, doorslaggevende of fameuze veldslag geweest zijn op het Europese theater – ook de 

Battle of the Bulge heeft immers vermaarde naamsbekendheid verworven – het blijft 

uiteindelijk het samenvattende, representatieve beeld van de gehele oorlog waar mensen de 

Tweede Wereldoorlog aan herkennen. Over het algemeen wordt deze zes juni 1944 als een 

historische, zelfs mythische dag beschouwd, die nog lang in de geschiedenis zal nazinderen.157 

Zo zijn de stranden van Normandië tot op de dag van vandaag belangrijke toeristische 

trekpleisters voor herdenkingsrituelen.158 Zes juni is eveneens een historisch moment gekend 

in de filmgeschiedenis en geportretteerd door wereldberoemde films zoals The Longest Day en 

Saving Private Ryan, films die elk in hun tijd een nieuwe standaard hebben vastgelegd voor wat 

verwacht wordt van oorlogsfilms.159 Het Europese theater is voor vele Amerikanen en 

Europeanen de representatieve belichaming van de Tweede Wereldoorlog geworden. 

 

A. Kernidentiteiten memoires 

Dat de oorlog in Europa voor heel wat Europeanen tot een belangrijk onderdeel van zowel het 

nationale verleden als de familiegeschiedenis behoort, is de logica zelve. Door de betrokkenheid 

van Amerikaanse troepen betekent het Europees theater ook voor heel wat Amerikaanse 

soldaten een plek van verdoken traumatische oorlogsherinneringen. In dit onderdeel gaan deze 

neergeschreven oorlogsherinneringen nader onderzocht worden. 

                                                           
157 Stephen E. Ambrose, D-day: June 6, 1944, the climactic battle of World War II (New York: Simon & Schuster, 

2013). Binnen de Amerikaanse geschiedschrijving heeft historicus Stephen E. Ambrose in de jaren negentig, de 

periode van de heroplevende herinnering naar WOII, verscheidene werken geschreven over WOII,  waaronder ook 

de eerste editie van dit boek over D-Day. Zijn naamsbekendheid, die onder meer is gelinkt aan de film- en 

televisiecultuur van WOII heeft ervoor gezorgd dat zijn historische werken tot diep in de publieke 

herinneringscultuur hebben kunnen penetreren en een nadrukkelijke invloed hebben achtergelaten bij de 

Amerikaanse bevolking.  
158 Sandra Petermann, “Places and spaces: the remembrance of D-Day 1944 in Normandy,” in Cultural memories. 

The geographical point of view, eds. Peter Meusburger, Michael Heffernan en Edgar Wunder (Dordrect: Springer, 

2011), 233-47. 
159 Robert Brent Toplin, “Hollywood’s D-Day from the perspective of the 1960s and the 1990s: The longest day 

and Saving private Ryan,” Film & History 36, nr. 2 (2006): 25, 28-9. 
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Binnen deze kwalitatieve analyse zal onderzoek gedaan worden naar de herinneringen van 

soldaten, en dit volgens de aanwezigheid van een zekere kernidentiteit. Met kernidentiteit 

bedoel ik het algemene narratief dat aangeboden wordt en tevens de leidraad vormt van de 

memoire waarbinnen de ervaringen gedeeld worden. Aan de hand van een kernidentiteit kan 

binnen deze kwalitatieve analyse begrepen worden hoe herinneringen vorm krijgen en 

neergeschreven worden. Zelf heb ik gebruik gemaakt van de zelfgekozen term ‘kernidentiteit’ 

om duidelijkheid te creëren tijdens deze analyse, maar binnen ander onderzoek wordt 

bijvoorbeeld gesproken over positionerende perspectieven of bepaalde plots die de auteur 

opmaakt en consequent opvolgt om zijn getuigenissen neer te schrijven zonder de eigen 

identiteit en die van anderen te verloochenen. Deze verscheidenheid aan perspectieven dient 

om een geloofwaardige overtuiging te verzekeren, zeker in opmerkelijke situaties.160 Dit 

behoort eveneens tot de betekenis van mijn term ‘kernidentiteit’, al zal ik op zoek gaan naar 

een overkoepelend narratief perspectief dat de kernidentiteit van de memoire vormt. Ik zal de 

specifieke kernidentiteit bepalen van elke memoire onderling, om later de selectieve 

ontstaanscontext van hun neergeschreven herinneringen beter te kunnen begrijpen en 

contextualiseren. 

 

i. Allereerste herinneringen 

De ‘allereerste herinneringen’ is een verwijzing naar de memoires van Charles MacDonald en 

Audie Murphy die respectievelijk in 1947 en 1949 zijn gepubliceerd. MacDonalds memoire 

Company Commander is zelfs het allereerste boek dat is opgelijst in mijn bijlage omtrent de 

memoires over het Europees oorlogstheater.161 Aangezien tijd zo een prominente rol speelt bij 

het schrijven van memoires, zeker in functie van de debatten omtrent vertrouwen en 

wantrouwen tegenover het egodocument, is het noodzakelijk deze korte tijdsspanne die er 

heerst tussen het einde van de oorlog en de eigenlijke publicatiedatum aan te kaarten. Twee van 

de vier memoires voor dit analyse-onderdeel zijn geschreven en gepubliceerd kort na de oorlog. 

Wat heeft deze vroege ontstaansdatum juist van betekenis voor de memoire en welke invloed 

oefent dit uit op het onderzoek naar memoires zelf? 

                                                           
160 Gabriele Lucius-Hoene, “Constructing perspectives as positioning resources in stories of the self,” in Rethinking 

narrative identity: persona and perspective, eds. Claudia Holler en Martin Klepper (Amsterdam: John Benjamins 

Publishing Company, 2013), 85-6. 
161 Zie bijlage 1. 



 

85 
 

Volgens Gabriel Motzkin is het typerend aan memoires dat zij op moment van uitgave een 

hedendaags en recent product zijn die zowel in connectie staan met het verleden als de 

toekomst. Er is zoals reeds aangekaart het retrospectieve perspectief dat subjectief getint is, 

maar er is ook een blik naar de toekomst gericht die vaak gepaard gaat met de reden waarom 

een memoire juist neergeschreven wordt.162 In het geval van veteranen ligt achter de façade van 

getuigen over de harde oorlogsrealiteit vaak een onbewuste traumatische oorzaak die heeft 

geleid tot schrijven. Schrijven over het verleden blijkt voor velen een onverwachts 

therapeutische werking te hebben, waardoor deze actie ervoor kan zorgen dat trauma’s in de 

toekomst verwerkt kunnen worden.163  

Het probleem aan dit tijdsschema is dat dit van de memoire een dubieuze bron maakt, waarbij 

het onduidelijk is voor sommigen of deze als primaire of secundaire bron behandeld moet 

worden. Doordat een memoire na de feitelijke gebeurtenis is neergeschreven, bevat zij niet het 

descriptieve element dat historische bronnen bevatten doordat hun ontstaan wel gelijktijdig met 

de gebeurtenis samenvalt. Deze gelijktijdigheid impliceert immers de afwezigheid van 

herinnering en bijgevolg de afwezigheid van subjectieve tussenkomst. Dit is de voornaamste 

reden waarom memoires en levensverhalen juist onder invloed van de herinneringsstudies 

opnieuw onder de aandacht kwamen, aangezien zij een product zijn van subjectieve 

herinneringen. Wie memoire als een primaire bron wil behandelen, moet dit typische 

retrospectieve en bijgevolg subjectieve aspect van de memoire incorporeren, aangezien dit de 

primaire identiteit van de bron verzekert.164 

Het retrospectieve aspect als historische bronnenmaker kan als problematisch beschouwd 

worden eenmaal toegepast bij MacDonald en Murphy. Hun werken, die volgens het aantal 

edities toonaangevend waren binnen de veteranengetuigenissen, zijn niet alleen geschreven, 

maar ook reeds gepubliceerd enkele jaren na het einde van de oorlog. Dat geeft nauwelijks 

ruimte voor retrospectieve introspectie, hetgeen wat juist van een memoire een primaire bron 

maakt. Toch zijn ook deze memoires nuttig voor bronnenanalyse. Een tegenreactie van Kate 

Mcloughlin hierop luidt immers dat eender welke tijdskloof tussen gebeurtenis en schrijven, 

hoe klein ook, uiteindelijk afstand creëert die niet zomaar verdwijnt. Ondanks dat de tijdskloof 

van Company Commander maar twee jaar bevat, is dit uiteindelijk ook een afstand die niet 

zomaar afgedaan mag worden als onbestaande. De memoire is zeer kort na de daadwerkelijke 
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ervaringen geschreven, maar het is en blijft een afstand die in achting genomen moet worden 

omdat dit het narratieve aspect van het werk aanduidt.165  

Bovenstaande gedachtegang moet in acht genomen worden tijdens de bespreking van deze 

allereerste herinneringen. De afstand en tijdskloof is immers aanwezig, maar is voor beide 

werken uiterst miniem. Toch is deze nuance beslissend om de identiteit van beide memoires als 

primaire bron te verzekeren, temeer omdat deze werken de helft van het bronnencorpus 

aangaande het Europees oorlogstheater uitmaken. Binnen de analyse van deze werken zal ik de 

volgorde van de besproken memoires licht wijzigen. Zo zal eerst de kernidentiteit van Murphy’s 

To hell and back besproken worden, dan pas gevolgd door MacDonalds Company commander, 

dit om de gestroomlijnde logica van de analyse te behouden.   

 

1. Memoire Murphy: To Hell and Back  

Audie Murphy was niet zomaar een man met een memoire achter zijn naam, hij was eveneens 

een gelauwerde oorlogsveteraan met een grootse naoorlogse acteercarrière. Sinds het einde van 

de oorlog stond hij gekend onder de Amerikaanse bevolking als de “most decorated soldier” 

van de Tweede Wereldoorlog.166 Deze faam heeft hem geen windeieren gelegd. Zijn memoire, 

gepubliceerd in 1949 ter ere en nagedachtenis van zijn medesoldaten waarmee hij zijdelings 

aan het front heeft gediend en gevochten, werd een succes. Algauw volgde zes jaar later de 

verfilming van zijn memoire waarbij hij de hoofdrol wegkaapte en zichzelf in de film 

vertolkte.167 

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wanneer een biografie geschreven wordt over een 

WOII-veteraan en dit vierenveertig jaar na zijn overlijden, dit best wel opmerkelijk genoemd 

mag worden. Murphy’s naoorlogse carrière als Hollywood- en Westernacteur heeft daar een 

ontegensprekelijke invloed op gehad. Meestal genereren militaire acties uitgevoerd in 

oorlogstijd, hoe heroïsch ze ook geweest mogen zijn, niet dezelfde soort geliefde en constante 

aandacht zoals dat hij voor een lange tijd heeft genoten. De combinatie van zijn 

naamsbekendheid binnen Hollywood en zijn gedecoreerde veteranenstatus verklaren 
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daarentegen wel het onmiddellijke succes van zijn militaire levensverhaal. Daarnaast creëerde 

zijn bekendheid hoogstwaarschijnlijk contextuele opportuniteit waarbij hij makkelijker 

gesteund en aangemoedigd werd om te schrijven en te spreken over zijn ervaringen. Het feit 

dat zijn memoire ook nog in samenwerking met zijn vriend David McClure is geproduceerd, 

waarbij Murphy zijn herinneringen met hem deelde en ze deze tezamen bespraken en 

neerschreven, gaven zijn memoire alle elementen om er een succesverhaal van te maken. Dit is 

het uiteindelijk ook geworden.168 Welke elementen gelinkt aan de kernidentiteit kunnen dit 

succes verklaren? 

Het primaire element in Murphy’s memoire, dat een zekere impliciete indruk uitoefent op zijn 

werk, is de evolutie die hij doormaakt als soldaat. Het begin van zijn memoire beeldt hem af 

als een jonge en onervaren soldaat die, nog groen achter de oren en vol verwachtingen, aan zijn 

persoonlijke oorlog begint. Traag maar gestaag, en met een versnelling hoger tijdens de laatste 

maanden en missies aan het front, zien we Murphy evolueren tot een teruggetrokken, maar 

uiterst capabele militaire leider die zijn troepen en mannen instinctief aanvoerde. De vorm van 

narratief weerspiegelt tevens deze evolutie: van jeugdige en grappige gesprekken over 

liefdesperikelen en persoonlijke avonturen aan het thuisfront tussen vriendschappelijke 

soldaten tot een intuïtief afzijdige, maar tegelijkertijd ook betrokken militair aanvoerder die de 

grappige franjes en anekdotes steeds vaker achterwege laat. Het eerste deel van het boek vult 

zich grotendeels met conversaties over bijvoorbeeld avonturen met meisjes, al worden deze 

gesprekken al eens onderbroken door de oorlogsrealiteit.169  Met het vorderen van het verhaal 

komen deze momenten steeds minder frequent voor en primeert zijn oorlogstaak. 

Binnen deze evolutie van jonge soldaat naar getrainde aanvoerder laat hij het oorlogs- en 

strijdersperspectief sterk gelden, aangezien hij op deze wijze onbewust zijn evolutie lijkt te 

willen verklaren. Hij focust hierbij niet alleen op grootschalige missies, maar doorspekt zijn 

verhaal ook met enkele persoonlijke oorlogsmomenten waar het bevechten en de dood van de 

tegenstander het beoogde doel zijn en bijgevolg uitgebreid beschreven worden.170 De 

oorlogsstrijd valt niet uit het narratief weg te denken want dit maakt een inherent deel uit van 

zijn overgang naar militair gezagvoerder, ook al wijkt hij er soms occasioneel van af via ludieke 

verhaaltjes. De aanwezigheid van deze strijd impliceert daarnaast niet alleen de overgang naar 
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een getrainde, maar eveneens ook een gehavende oorlogsveteraan, dit zowel op mentaal als 

fysiek vlak. Zijn levensverhaal geeft bijwijlen hinten weer van trauma, met onder meer 

vermeldingen over angst en vermoeidheid die leiden tot een emotieloze staat van mentale 

uitputting waarbij meermaals op automatische of instinctieve wijze de oorlog gevoerd wordt.171 

Deze staat uit zich frequenter op het einde van zijn militaire missie en lijkt een verklaring te 

zijn voor zijn koele professionaliteit tegenover zijn mannen, die zowel betrokkenheid als 

afstand creëert. 

“I understand their mood, but have no sympathy for it. We are all moving up together 

and must take our chances with fortune. Right now I am concerned with the individual 

only as a fighting unit. If his feet freeze, I will turn him over to the medics. If his nerves 

crack, I will send him to the rear. If he is hit, I will see that his wound is treated. 

Otherwise, I look upon him as a unit whom I must get to the front and in battle 

position on schedule.”172 

Murphy is zich duidelijk aan het wegtrekken in isolement om zich te beschermen tegen het 

verliezen van vrienden door de oorlog, een gevoel dat hij maar al te goed begrijpt.173 Hij voert 

zijn taak uit tegenover de mannen die hulp nodig hebben, maar bekijkt hen verder als een 

militair geheel dat de oorlog moet winnen, wat het ook moge kosten. Wat hier zo frappant aan 

is, is hoe Murphy dit met redelijk weinig concrete woorden wil weergeven. Hij lijkt rond de pot 

te draaien over een bepaalde thematiek die hem juist zo sterk lijkt te brandmerken. Zo spreekt 

hij op geen enkel moment over trauma, enkel mentale afstandelijkheid of gevoelloosheid. Toch 

worden alle signalen van oorlogsmoeheid vermeld en aangetoond, maar het is een onderwerp 

waar Murphy niet verder lijkt op in te willen gaan.174 Alsof hij dit deel van de oorlog met 

betrekking tot zichzelf niet wil of durft delen. Enkel de oorlogsstrijd wordt expliciet besproken. 

“I will learn to live again.”175 Dit zijn de allerlaatste woorden. In realiteit bleek dit een pak 

moeilijker te zijn. Hij leed wel degelijk onder de traumatische herinneringen, wat onderdeel is 

van de menselijke emotionaliteit die hij even fanatiek trachtte te verstoppen voor de 

buitenwereld als in zijn memoire. Enkel degene die dicht bij hem stonden, hadden weet van de 
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nachtmerries en de slaappillen.176 Hij kon de traumatische realiteit gedeeltelijk verbergen in 

zijn memoire, maar niet ontvluchten in het echte leven. 

 

2. Memoire MacDonald: Company Commander 

De andere memoire die in de jaren veertig is neergeschreven en die net als Murphy heel wat 

aandacht heeft verworven binnen de Amerikaanse herinneringscultuur is Company commander 

van Charles MacDonald. De populariteit van zijn werk valt in tegenstelling tot bij Murphy niet 

te verklaren aan de hand van een Hollywoodcarrière, maar ook hier speelt de achtergrond van 

de auteur een rol in de inhoudelijke productie ervan. MacDonald heeft een professionele 

carrière afgelegd als historicus bij het Amerikaanse leger, waarbij hij zich onder meer verdiepte 

in de Tweede Wereldoorlog en Vietnam, alsook de militaire tactieken die daar werden 

toegepast.177 Zijn professioneel werk is hier een representatie van, waarbij hij in de eerste plaats 

focust op militaire geschiedenis.178 Het werk van MacDonald is een courant geval waarbij een 

memoire niet in een vacuüm bestudeerd mag worden, maar geplaatst hoort te worden binnen 

de leefwereld van de auteur, aangezien de persoonlijke achtergrond soms ook informatie kan 

bevatten. In dit geval verklaart zijn achtergrond als militair historicus deels het inhoudelijk 

karakter van zijn memoire. Zijn interesse voor het militaire aspect op het slagveld weerspiegelt 

zich immers in zijn memoire en zo construeert zich reeds een kenmerkend deel van de 

kernidentiteit die hij succesvol tracht weer te geven in zijn werk.  

De focus op het oorlogsleven en de militaire verantwoordelijkheden die gepaard gaan met een 

militair-strategische kijk op het slagveld, zijn een resultaat van de militaire positie die hij 

bekleedde binnen het leger. Hij was een officier en aanvoerder van een regiment binnen het 

leger, wat een persoonlijke identiteitsmarker voor hem was. Zijn militaire functie vormt dan 

ook de rode draad binnen zijn oorlogsnarratief en is eveneens de invalshoek waardoor zijn boek 

begrepen dient te worden. De focus ligt op het aanvoeren van zijn troepen en heeft onder meer 

betrekking op de technische aspecten van de tactische uitvoering. Deze officiers- en 

oorlogservaringen situeren zich binnenin de twee regimenten die hij heeft aangevoerd en geleid 
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tijdens veldslagen, namelijk eerst Company I en nadien Company G. De militaire ervaringen 

die hij beschrijft zijn onderdeel van het perspectief en verleden van deze regimenten. Zo is hij 

begaan met zijn mannen  die hij aanvoert tijdens de strijd en verwoordt hij gevoelens van trots 

voor de company en de infanteriesoldaten die zich uitsluitend aan de frontlinie te midden van 

de strijd bevinden en zijn bevelen uitvoeren.179  

Toen hij naar Company G werd verplaatst, was zijn eerste doel eveneens aanvaard te worden 

als gezagvoerder en zijn taken als vervangend officier goed uit te voeren. Zijn kernidentiteit als 

officier is niet alleen markant voor hemzelf, maar moet ook bevestigd worden door de soldaten 

onder hem waardoor goed leiderschap noodzakelijk is om deze erkennende aanvaarding te 

verkrijgen. Ondanks hij dus nieuwe mannen moest leiden, voelde hij ook hier onmiddellijk trots 

voor zijn manschappen vanwege de moeilijke oorlogssituatie waarin ze zich bevonden.180 

Wanneer hij dan ook gefaald leek te hebben en hij dacht dat zijn mannen waren omgekomen 

onder zijn leiding, brak hij in tranen uit.181 Dit is tevens één van de weinige momenten dat er 

concreet gesproken wordt over persoonlijke emoties van angst en verdriet. Doordat de focus 

ligt op zijn militaire titel en de verantwoordelijkheden die ermee gepaard gaan, blijft het 

mentale en emotionele aspect afwezig binnen het narratief. Het traumatische aspect van de 

oorlog is geen persoonlijke zorg van hem, de nadruk ligt op het aanvoeren van zijn mannen. 

Enkel op de allerlaatste pagina durft hij de traumatische gedachten toe te laten, al zijn ook deze 

gekoppeld aan zijn identiteit als officier. Ondanks deze hem zeker geteisterd zullen hebben 

tijdens en na de oorlog, zijn ze grotendeels afwezig binnen de memoire en worden ze enkel 

getoond bij mogelijk falen.182  

“I looked away in the distance, and I seemed to see the faces of the men from Companies 

I and G who could not see this great day because they had died to obtain it. And then 

their faces were gone, and I saw the mud and ice and snow of the Siegfried Line, and the 

exploding fireworks became bursting artillery shells in the Ardennes and bursting flak at 

Leipzig. But then the terror was gone, and I saw two companies of men marching by, and 

there was I Company and G Company, tired, dirty, weary, but with smiling faces, and 

somehow the faces of the men who had been killed were in the background, smiling and 

waving bravely to those who marched on.”183 
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ii. Latere herinneringen 

Volgende memoires vertellen de oorlogservaringen van George Wilson in If you survive en 

David Webster in Parachute infantry.  Beide memoires zijn in zekere mate een verderzetting 

op de allereerste gepubliceerde herinneringen van Murphy en MacDonald aangezien ze 

gelijkaardige rechtlijnige kernidentiteiten naar voor schuiven. Onder meer de militaire focus op 

de oorlogsstrijd blijft een prominente rol spelen. De verderzetting van deze identiteiten is 

frappant en geeft weer hoe ingeburgerd deze narratieven zijn geworden doorheen de decennia. 

Het oorlogsnarratief met de strijd als centrale focus wordt verder uitgewerkt waardoor de 

introspectieve focus op het specifieke individu en zijn trauma’s vermindert en de 

oorlogservaringen steeds meer centraal komen te staan. Dit creëert herhaaldelijk simpele en 

onproblematische kernidentiteiten waar ervaringen zich chronologisch opvolgen zonder een al 

te kritische houding aan te nemen die deze gebeurtenissen evalueert. De actie van getuigen en 

schrijven over deze gebeurtenissen in een memoire lijkt voldoende te zijn voor de auteurs.  

 

1. Memoire Wilson: If you survive 

Wilsons narratief en kernidentiteit tonen gelijkenissen met de memoire van MacDonald. Zo 

vertelt ook hij over zijn persoonlijke oorlogservaringen aan de hand van de positie die hij 

bekleedde binnen het leger, namelijk commandant officier. Zijn oorlog begint in Sainte Mère 

Eglise waar hij onmiddellijk als vervangend officier van het tweeëntwintigste 

infanterieregiment benoemd wordt. Dit wil zeggen dat de vorige officier van het regiment 

tijdens de strijd was omgekomen en Wilson de leiding zou overnemen als zijn vervanger.184 

Deze militaire graad bepaalt onmiddellijk het verdere verloop van zijn oorlogservaringen en het 

perspectief van waaruit zijn levensverhaal met de lezer gedeeld wordt. De titel van het boek 

verwijst ook naar deze militaire identiteit, wat in de memoire in het begin ook aangekaart wordt: 

“If you survive your first battle, I’ll promote you. Good luck”185  

Zijn oorlogsnarratief ondergaat een impliciete evolutie waarbij hij begint als vervanger en zo 

geleidelijk aan een vaste waarde wordt binnen de reservisten aangezien hij één van de weinige 

was die de oorlog als reserveofficier overleefde. Hij vertelt zijn ervaringen ook vanuit het 

standpunt van een officier. Dit impliceert twee zaken. Ten eerste is hij continue bezorgd over 
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de taken waar hij aan moet voldoen als officier. Dit betekent dat hij zijn mannen enerzijds de 

strijd in moet leiden volgens de correcte militaire tactieken en anderzijds op mentale wijze moet 

begeleiden en bijstaan zodat de soldaten onder hem de traumatische beproevingen van de oorlog 

kunnen doorstaan. Ten tweede was hij bezig hoe op correcte wijze in te vallen als vervangend 

officier, zonder zichzelf de dood in te jagen.186 Door zijn positie spendeerde hij immers heel 

wat tijd met andere officieren uit zijn omgeving. Op deze wijze viel hem de précaire en vaak 

fatale positie op waarin officieren zich binnen het leger bevonden, en dan vooral de reservisten 

zoals hemzelf. Zij worden immers in een onbekende groep van manschappen gedropt waarvan 

men verwacht dat de reservist deze zonder enig probleem kan leiden, ongeacht de initiële 

onwetendheid over de soldaten onder zijn leiderschap. Hij beschrijft zijn oorlog dan ook als een 

afvalrace bestaande uit een aaneenschakeling van reserves aan officieren die elkaar in 

sneltempo opvolgen. Vooral het gebrek aan ervaring en kennis bij reservisten bleek een oorzaak 

voor hun snelle dood.187  

Door zijn positie en bijhorende verantwoordelijkheden staat de oorlogsstrijd eveneens centraal 

in zijn narratief. Zijn levensverhaal staat immers in functie van de afvalrace die plaatsvond 

onder strijdende officieren en hoe hij als reservist probeerde zelf geen deel uit te maken van 

deze afvalrace. Zijn doel was te vervangen en niet zelf vervangen te worden.  Op deze wijze 

geeft hij een rechtlijnig militair narratief weer met een gepositioneerde kernidentiteit. Andere 

onderwerpen komen nauwelijks concreet aan bod. Trauma en oorlogsmoeheid zijn bijvoorbeeld 

onderwerpen die worden aangekaart in functie van de mentale gezondheid van zijn soldaten, 

maar nauwelijks op hemzelf worden toegepast. Hij doet amper aan mentale of emotionele 

introspectie. De focus ligt nadrukkelijk op zijn identiteit als officier en de oorlogsstrijd 

waarbinnen een afvalrace zich ontvouwt. Waar MacDonald nog kortstondig bij trauma 

stilstond, verdwijnt dit onderwerp enkele decennia later praktisch volledig uit het narratief en 

staat enkel nog het militaire aspect centraal. 

 

2. Memoire Webster: Parachute infantry 

Websters memoire situeert zich op bepaalde vlakken dicht bij het oorlogsnarratief dat Murphy 

heeft neergeschreven. Webster maakt bijvoorbeeld ook ruimte voor herinneringen die tijdens 

de oorlog zijn gevormd, maar losstaan van de oorlogsstrijd. Er is tijd voor conversaties en 
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avonturen met vrienden, avonturen die grotendeels op het einde van de oorlog plaatsvinden. Zo 

bezoekt hij met een vriend het Adelaarsnest van Hitler, gaan ze zwemmen in meren en praten 

ze over het veroveren van Europese meisjes.188 Desalniettemin worden deze ervaringen op 

chronologische wijze neergeschreven, waardoor het zwaartepunt in het eerste gedeelte van het 

boek nog steeds op de oorlog en diens strijd ligt. Pas naar het einde toe nemen de verhalen over 

persoonlijke avonturen toe. De persoonlijke oorlogservaringen worden niet volledig aan de kant 

geschoven, maar blijven centraal staan en worden pas vervangen door andere soorten 

oorlogsavonturen wanneer de oorlogsstrijd afneemt in intensiteit. De oorlog zelf blijft 

prominent aanwezig. 

Deze aspecten komen in zekere mate overeen met het initiële narratief dat Murphy toepaste, al 

is er één duidelijk verschil merkbaar. Webster heeft nooit een militaire functie van gezag 

uitgeoefend waar Murphy wel naartoe heeft gewerkt. Het probleem is niet zozeer dat hij het 

niet graag had gewild, maar zijn houding tegenover het leger was te afkerig en te negatief om 

hem voor dat soort functie te benoemen.189 Op dat vlak verschilt Webster gedeeltelijk met de 

andere kernidentiteiten aanwezig in de memoires over de oorlog in Europa. Hij vecht en strijdt 

met zijn medesoldaten tegen de Duitsers waardoor hij zijn eerlijk deel aan oorlogsgerelateerde 

ervaringen heeft meegemaakt, maar het leger zelf was niet de plek waar hij zich thuis of op zijn 

gemak voelde, integendeel zelfs. Op het einde van de oorlog was hij oprecht blij dat hij eindelijk 

het leger mocht verlaten en het bijhorende uniform aan de haak kon hangen om het nooit meer 

te hoeven dragen. Al mag de hatelijke afkeer voor het leger ook niet te radicaal doorgetrokken 

worden. Hij was bij zijn vertrek eveneens bijzonder trots op zijn regiment waar hij zich 

persoonlijk verbonden mee voelde. Ondanks zijn afkeer voor de oorlog en het leger was zijn 

militaire identiteit als paratroeper een deel van hem als persoon gaan uitmaken.190 

Dit kan een verklaring zijn waarom de oorlogsstrijd nog steeds centraal staat binnen het 

narratief. Ondanks zijn afkeer voor het leger identificeert hij zich met zijn militaire identiteit. 

Een verwachting zou immers kunnen zijn dat zijn afkeer een narratief had voortgebracht waar 

een emotioneel inwaartse blik zou primeren op het oorlogsgebeuren, wat niet het geval is. Ook 

bij Webster domineert de strijd, al durft hij occasioneel wel uit te weiden op enkele 

rustmomenten in leegstaande huizen, al blijkt ook daar nog steeds oorlogsgevaar te loeren.191 
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B. Het vijandsbeeld   

Bovenstaande kernidentiteiten, waarbij drie van de vier auteurs een gelijkaardige militaire 

functie van gezag uitoefenden, liggen pertinent in elkaars verlengde waarbij een algemene 

militaire identiteit naar voor wordt geschoven. Doordat de militaire identiteiten zo dicht bij 

elkaar liggen, genereren ze ook telkens een gelijkaardig narratief waar de oorlog en diens 

militaire oorlogservaringen centraal staan. Een concretiserend en chronologisch 

oorlogsnarratief ontpopt zich waarbij het individu de nadruk legt op eigen persoonlijke bijdrage 

in het verloop van de militaire veldslag(en). De oorlog wordt niet zozeer afgebeeld als een 

abstracte entiteit die als een doembeeld over de hoofden van de soldaten zweeft, maar wordt 

eerder als een tastbaar en reëel gegeven aangeduid waar de persoon zich te midden van bevindt 

en actief een deel van uitmaakt, dit door enerzijds te overleven en anderzijds te doden. Kort 

samengevat staat de eigenlijke oorlog centraal, bestaande uit verscheidene kleinere veldslagen 

waar het militair individu actief heeft meegevochten en gedood. 

De kernidentiteiten brengen een narratief naar voor waar oorlog en strijd beschreven worden 

volgens een historisch-chronologisch correct opgesteld schema en dit overeenkomstig met de 

ervaringen van het militair individu. Wat ze persoonlijk hebben meegemaakt, wordt 

neergeschreven. De veldslagen waar de veteraan niet aan heeft bijgedragen, wordt het bestaan 

ervan niet vernoemd. De memoire vertelt het verhaal van de soldaat in het strijdgewoel, het 

verleden dat zich daarbuiten afspeelt is geen voer voor conversatie of introspectie. Al deze 

narratieve aspecten impliceren telkens de aanwezigheid van éénzelfde tegenstrijdige entiteit, 

namelijk de vijand. Wie strijd en oorlog als centrale thema toepast binnen een persoonlijk 

levensverhaal, kan onmogelijk de nodige handelingen negeren die nodig zijn om te overleven. 

Je kan doden om te overleven. Je kan gevangen nemen om te overleven. Je kan op destructieve 

wijze dreigen of op constructieve wijze communiceren, maar telkens is een opponent nodig 

waartegen deze acties gericht zijn. In dit geval zijn deze acties telkens gericht geweest tegen 

een uitermate aanwezige vijand, namelijk de Duitse vijand. 

De Duitse vijand kan zich op verschillende manieren tonen aan de Amerikaanse troepen. Als 

tegenreactie kan de Amerikaanse soldaat op verscheidene manieren deze Duitse vijand 

bespreken, beschrijven en benoemen binnen zijn narratief. Dit gebeurt naar eigen keuze. 

Ondanks deze mogelijkheid tot individualiteit en verscheidenheid is er toch een terugkerende 

tendens herkenbaar binnen de memoires omtrent de representatie van de Duitse vijand. Het 

volgende onderdeel van deze analyse gaat hier verder op in. 
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i. Benamingen 

De Duitse antagonist wordt via verschillende narratieve hulpmiddelen op de voorgrond 

geplaatst. Een eerste terugkerend patroon is de manier hoe ze genoemd en aangesproken worden 

onder de soldaten. De twee meest voorkomende namen zijn ‘Kraut’, een afkorting afgeleid van 

de typische Duitse lekkernij Sauerkraut, en ‘Jerry’. Beide etnische begrippen kennen een 

connectie met de wereldoorlogen aangezien ze telkens op die momenten terug in omloop 

kwamen. De term ‘Kraut’ was al op zijn minst in omloop onder Amerikanen tijdens de 

burgeroorlog. ‘Jerry’ daarentegen kwam pas in gebruik rond 1918, waarschijnlijk aangezien ze 

in deze periode nood hadden aan nieuwe vijandige toespelingen. Ondanks de verschillende 

ontstaansdata zijn beide begrippen vooral gebruikt geweest onder Engelstalige soldaten tijdens 

de twee wereldoorlogen. Buiten deze periodes kennen deze begrippen minder sterke 

weerklank.192  

Deze beledigingen wijzen naar de etnische achtergrond van de Duitse vijand, maar zijn niet 

raciaal getint of impliceren inferioriteit. De Duitse vijand werd enkel gehaat voor zijn nazi-

ideologie met Hitler als symbolische kop van jut. Dit creëerde een divers beeld van haat en 

afgunst dat in intensiteit redelijk op de oppervlakte bleef aangezien het geloof heerste dat er 

ook goede Duitsers bestonden die het naziregime niet steunden.193 Desondanks de nuance die 

de haat aannam, bleven deze termen tijdens de oorlog logischerwijze hun denigrerende 

betekenis van haat behouden. Desalniettemin, doordat de term is neergeschreven na de oorlog, 

kunnen we er van uitgaan dat de intense haat die zich manifesteerde tijdens de oorlog is gaan 

liggen. Webster geeft bijvoorbeeld toe dat de Duitsers enkel deden wat hen werd opgedragen 

en dat het politieke systeem en militaire regime het eigenlijk probleem waren waar zij ook onder 

leden.194 De beledigingen tegenover de Duitsers als groep waren een reactie op hun nazi-

identiteit. Na de oorlog kwam het Nazisme ten val waardoor ook de haat voor de Duitsers als 

nationaal-etnische groep is bedaard. Deze haatbegrippen kunnen binnen de memoires dus ook 

begrepen worden als een verwijzende aanspreking voor de vijand, waarvan de term door de 

gevestigde vredescontext zijn beledigende haattoon verloren heeft.195 

                                                           
192 Geoffrey Hughes, The encyclopedia of swearing: the social history of oaths, profanity, foul language, and 

ethnic slurs in the English-speaking world (New York: M.E. Sharpe, 2006), 198-200. 
193 Robert Macdougall, “Red, brown and yellow perils: images of the American enemy in the 1940s and 1950s,” 

Journal of Popular Culture 32, nr. 4 (1999):  64-6. 
194 Webster, Parachute infantry, 17, 145. 
195 Björn Technau, “Going beyond hate speech: the pragmatics of ethnic slur terms,” Lodz Papers in Pragmatics 

14, nr. 1 (2018): 26-7, 29, 39-40. 



 

96 
 

ii. De witte vlag 

Naast het benoemen van de Duitse vijand is deze ook fysiek en visueel prominent aanwezig in 

de oorlogsnarratieven. Wanneer de memorialist de aanwezigheid van de Duitser laat gelden in 

zijn narratief is dat wel onder een bepaalde voorwaarde, namelijk wanneer de Duitse vijand 

capituleert en zich overlevert aan de Amerikaanse troepen. Dit event wordt vaak, maar daarom 

niet altijd, gekenmerkt door de witte zakdoek of vlag die in de lucht wordt gestoken door 

individuen of kleine groepen van Duitsers die zichzelf willen aangeven en zo hopen levend 

gevangen genomen te worden. Soms wordt de witte zakdoek of vlag vervangen door simpelweg 

de handen die in de lucht gestoken worden.196 Het is een narratieve tendens die praktisch 

gelijklopend herkenbaar is bij elke Amerikaanse auteur die in aanmerking komt binnen deze 

analyse. Het omgekeerde fenomeen waarbij Amerikanen zich gewillig overleveren en gevangen 

laten nemen door de vijand komt daarentegen niet ter sprake. Op een gegeven moment dacht 

MacDonald eraan om een witte vlag mee te nemen naar capitulatiegesprekken met Duitse 

troepen en officieren die zich wilden overleveren, maar hij vond dat dit niet kon, aangezien 

Amerikanen niet zouden opgeven in deze strijd.197 Deze karakteristieke handeling van het zich 

overgeven aan de vijand wordt enkel en alleen specifiek toegeschreven aan de Duitser en 

behoort niet tot de identiteit onder Amerikaanse troepen.   

De meeste situaties van overgave blijven kleinschalig met slechts enkel één of meerdere 

individuen die opgeven en zich overgeven. Soms worden deze momenten iets uitgebreider 

besproken en zien we dat deze situaties leiden tot communicatief contact tussen beide groepen, 

wat voor de lezer tastbare momenten zijn waarop de gevangengenomen vijand levendig en 

vleselijk aanwezig is. De soldaten starten al eens gesprekken met Duitse gevangenen wat 

interessante conversaties oplevert en een beeld schetst van de menselijkheid die zich verschuilt 

te midden van de oorlog.198 Een ander opvallend voorbeeld dat reeds in vorig paragraaf kort is 

vermeld geweest, is hoe MacDonald als individuele onderhandelaar de capitulatie regelt met 

een Duitse majoor van een volledig peloton van een zeshonderd-tal Duitse soldaten.199 Zowel 

op kleine als grote schaal manifesteert de Duitser zich openlijk in de oorlogsstrijd en kan zijn 

aanwezigheid binnen de individuele getuigenis niet ontkend worden. 

                                                           
196 Enkele voorbeelden van dit fenomeen per auteur: Murphy, To hell, 269; MacDonald, Company commander, 

69; Wilson, If you survive, 97. 
197 MacDonald, Company commander, 243. 
198 Wilson, If you survive, 124-5. 
199 MacDonald, Company commander, 244-55. 
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Er zijn ook ontelbaar andere voorbeelden buiten de afwachtende positie van overgave die de 

aanwezigheid van de vijand visualiseren. De voorbeelden zijn eindeloos, maar kunnen 

onderverdeeld worden in twee subgroepen. Enerzijds zijn er vormen van menselijk contact die 

grotendeels plaatsvinden buiten de strijd, anderzijds vijandelijke confrontaties te midden van 

veldslagen aan de frontlinie. Enkele voorbeelden van deze twee subgroepen zullen kort en 

bondig besproken worden om een correct beeld te schetsen van hoe deze aanwezigheid zich 

kenbaar maakt binnen de memoires. 

De eerste subgroep manifesteert zich in volgende voorbeelden. MacDonald vertelt bijvoorbeeld 

over een specifieke situatie waarin Duitsers megafoons hebben ingezet om met de Amerikanen 

te communiceren. Deze megafoons werden ingezet om de Amerikaanse vijand te overtuigen de 

strijd op te geven door onder meer continue jivemuziek te spelen in de hoop dat de vijand 

krankzinnig zou worden van het continue lawaai.200 Een ander voorbeeld is hoe Duitse medics 

contact opzochten om een korte wapenstilstand van enkele uurtjes te bespreken zodat de 

gewonden van het terrein opgehaald en verzorgd kunnen worden.201 Webster daarentegen 

vertelt over verscheidene momenten op het einde van de oorlog waarbij hij communicatieve 

contacten heeft gelegd met de Duitsers op openbare plekken zoals op straat en op café. Zo heeft 

hij onder meer een dispuut opgelost dat plaatsvond tussen een Fransman en een Duitser.202 

Er zijn ook voorbeelden van contact en aanwezigheid die zich manifesteerden op het slagveld 

tijdens de strijd zelf. Murphy spreekt bijvoorbeeld over momenten dat hij de Duitsers vanop 

korte afstand kon horen praten of lachen aan de frontlinie, wat soms heeft geleid tot een 

gewelddadig handgemeen met de vijand waarbij men zich keerde tot fysiek geweld zoals dit 

zich afspeelde tijdens WOI.203 Wilson getuigt over momenten te midden van de oorlogsstrijd 

waarop hij menselijkheid toonde tegenover Duitse gewonden door hen kort medisch bij te staan 

in de hoop dat ze het zouden overleven.204 Dit zijn telkens verscheidene soorten voorbeelden, 

zowel constructief als destructief, die menselijk contact, visuele zichtbaarheid en aanwezigheid 

verzekeren. Er zijn doorheen deze vier oorlogsnarratieven nog meer gelijkaardige voorbeelden 

gegeven, maar deze geven reeds een zeker beeld weer van wat er verwacht kan worden. 

 

                                                           
200 MacDonald, Company commander, 68. 
201 MacDonald, Company commander, 63. 
202 Webster, Parachute infantry, 293-4. 
203 Murphy, To hell, 25, 31-3. 
204 Wilson, If you survive, 30-1, 35. 
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Er is één kanttekening toe te voegen aan deze analyse. Ondanks dat de Duitse vijand bij naam 

genoemd wordt en zowel fysiek als visueel heel omnipresent is, wordt hij nauwelijks door de 

auteurs besproken. Geen grootschalige lofredes omtrent moed en oorlogsvaardigheden worden 

opgesomd, noch bombastische uitbarstingen van haat en afgunst die noemenswaardig zijn. 

Gevoelens of opinies over de vijand worden amper gedeeld of uitgesproken. Er zijn weliswaar 

kleine opmerkingen die gedeeld worden zoals Murphy die respect heeft voor de Duitsers als 

vaardige soldaten of MacDonald die hen eens gretige fanatiekelingen noemt klaar om te 

doden.205 Maar deze kleine voorbeelden wegen niet op tegen een narratief dat de Duitser 

afbeeldt als een man die de strijd opgeeft om de dood te ontlopen. Enkel Webster toont zich in 

het begin een paar keer happig om de Duitse vijand te doden, maar ook hier is het niet het 

overheersende element waarbij de vijand zich kenbaar maakt en blijven deze uitspraken gevuld 

met haat relatief op de oppervlakte.206 

Dit is in overeenkomst met de voornoemde kernidentiteiten waar eveneens de strijd centraal 

staat. De vijand wordt aan de hand van het oorlogsnarratief getoond, maar de auteurs gaan 

redelijk weinig in op introspectieve gedachtegangen inzake zijn aanwezigheid of weiden 

nauwelijks uit op bepaalde problematieken aangaande de vijand. Zaken worden kort vermeld, 

maar krijgen weinig duiding of aanvullende persoonlijke kritiek. Dit is in overeenstemming hoe 

zij met andere onderwerpen zoals onder meer trauma omgaan. Het wordt vermeld, maar het 

blijft op de oppervlakte en wordt nauwelijks aangevuld met persoonlijke opinies of inzichten. 

Over het algemeen komt de bespreking van de vijand en het eigenlijke vijandsbeeld in 

overeenstemming met de kernidentiteiten die naar voor geschoven worden. Binnen deze 

kernidentiteiten wordt de oorlog immers op chronologische wijze aangekaart, wat 

zijsprongetjes in het narratief teniet doet.  

 

 

 

 

                                                           
205 Murphy, To hell, 15; MacDonald, Company commander, 36. 
206 Webster, Parachute infantry, 42. 
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Hoofdstuk 6: Kwalitatieve analyse – De Pacific 

In dit hoofdstuk zullen de memoires besproken worden die de oorlogservaringen vertellen van 

de Amerikaanse mariniers in het Aziatisch oorlogstheater en dit eveneens volgens mijn principe 

van de kernidentiteiten. Eerst en vooral is het belangrijk om in dit onderdeel te spreken over 

mariniers en niet gewone soldaten, want zij behoren niet zomaar tot het leger, maar tot de The 

United States Marine Corps, of beter gekend volgens de afkorting als de USMC. Onder geen 

enkel beding mogen zij dus vergeleken worden met soldaten, aangezien er een zekere, 

weliswaar vriendschappelijke rivaliteit bestaat tussen het leger en de marine. Het 

marinierskorps kent een lang en trots verleden en draagt dit hoog in het vaandel.207 In 

onderstaande analyse zal een onderdeel van het taaie verleden van dit korps zich deels 

prijsgeven aan de hand van een reeks herinneringen die trachten een beeld te scheppen van hoe 

de oorlog zich in de Pacific heeft ontwikkeld en welke traumatische invloed dit heeft gehad op 

het leven van de memorialisten. 

 Net zoals bij de analyse over het Europees strijdtoneel ga ik de kernidentiteiten op 

chronologische wijze eerst uiteen zetten voordat ik het eigenlijke vijandsbeeld kan schetsen, 

zodat deze binnen het correcte perspectief gecontextualiseerd kunnen worden. Wat op zal 

vallen, is dat de herinneringen over het Pacifische strijdtoneel complexer zullen zijn van 

inhoudelijke aard, waardoor deze ook meer contextuele analysering hebben gevergd. Dit was 

relatief afwezig binnen de analyse met betrekking tot het Europees strijdtoneel doordat de 

kernidentiteiten redelijk rechtlijnig en overeenkomstig waren met elkaar. De oorlogsstrijd stond 

centraal en liet weinig ruimte toe voor additionele herinneringen die persoonlijke meerwaarde 

toevoegden aan het verhaal. Doordat de Pacific-herinneringen zich geleidelijk aan zullen 

distantiëren van de eigenlijke oorlogsstrijd en een eerder persoonlijk karakter zullen aannemen, 

vraagt dit ook een uitgebreidere analyse om dit fenomeen aan te kaarten. Deze analyse zal 

daardoor ook gepaard gaan met meer citaten om de aanwezigheid van deze persoonlijke 

uitweidingen ook aan de lezer van deze thesis kenbaar te maken.   

 

 

 

                                                           
207 Voor wie meer wil lezen over het verleden van de USMC ten tijde van WOII raad ik volgend boek aan: Allen 

Reed Millet, Semper fidelis: the history of the United States Marine Corps (New York: The Free Press, 1991). 
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A. Kernidentiteiten memoires 

i. De allereerste herinnering 

Voor de allereerste herinnering geldt hetzelfde principe als voor de allereerste herinneringen 

van het Europese strijdtoneel. De minimale tijdskloof wordt in rekening gehouden zodat de 

retrospectieve identiteit van de bron niet in het gedrang komt en de allereerste Pacifische 

herinnering van 1946 ook als primaire bron aanschouwd kan worden. 

 

1. Memoire Hunt: Coral Comes High 

Coral comes high is met zijn honderdzevenenveertig bladzijden een redelijk dun en snel 

geschreven boek, zeker in vergelijking met andere memoires die straks aan bod zullen komen 

in deze analyse. Hier zijn twee mogelijke verklaringen voor. Ten eerste vertelt de memoire niet 

het verhaal van de gehele oorlog, maar van een bepaalde operatie die plaatsvond op het eiland 

van Peleliu waar de auteur en de mariniers enkele dagen, ongeveer achtenveertig uur,  

geïsoleerd waren en als resultaat ingesloten waren door de vijand. Deze korte, maar pittige actie 

kan natuurlijk nooit een uitgebreid boek vullen. Een tweede oorzaak kan schuilen in de snelle 

publicatiedatum. De auteur heeft dit zelf deels verklaard. Zo was het algemeen geweten onder 

zijn mannen dat hij zijn ervaringen wilde neerschrijven enkel en alleen over de specifieke 

gebeurtenissen op het eiland. Toen ze hem vroegen waarom, gaf hij zonder probleem toe dat 

hij reeds te midden van de oorlog begon met schrijven en dat hij hoopte dat zijn schrijfsels ook 

ooit gepubliceerd zouden worden.208 

Het gebeurt niet vaak dat een marinier of soldaat tijdens de oorlog reeds het idee krijgt om alles 

neer te schrijven, zeker niet met het oog op een mogelijke publicatie. Toch betekent dit niet dat 

het onbestaande is, het komt eerder sporadisch voor.209 In situaties waarbij auteurs toch 

publicatiedoeleinden voor oog hebben, is het belangrijk om deze ontstaanscontext mee in de 

analyse te verwerken. Er is immers een kans dat deze voorkennis tot publicatie een zekere 

onbewuste invloed heeft op de manier waarop thematieken al dan niet besproken worden. Dit 

betekent niet dat er gelogen wordt of onwaarheden verteld worden, waar ik onder invloed van 

het autobiografisch pact ook niet van uitga. Toch kan mogelijke, al dan niet bewuste, 

selectiviteit present zijn om publicatie van de memoire te verzekeren, al mag dit natuurlijk niet 

                                                           
208 Hunt, Coral comes, 66-7. 
209 Woodward en Jenkings, Bringing war to book, 73-4. 



 

101 
 

overgedramatiseerd worden. Elke herinnering en elk narratief is uiteindelijk een geconstrueerde 

samenkomst van selectieve keuzes over wat wel en niet belangrijk genoeg is om te delen. Deze 

selectiviteit is eveneens op versterkte wijze present bij traumaherinneringen en -narratieven van 

veteranen, dus als selectiviteit met oog op publicatie heeft plaatsgevonden, moet dit sowieso 

binnen een bredere tendens geplaatst worden die zich altijd afspeelt bij het neerschrijven van 

traumatische levensverhalen.210 

Doordat deze memoire enkel focust op één specifiek moment dat zich afspeelt over het verloop 

van enkele dagen, is er weinig bewegingsruimte binnen het levensverhaal dat additionele 

toespelingen of supplementaire uitlatingen toelaat. De kernidentiteit van het verhaal bevindt 

zich op de stranden van het exotische eiland waar er zich een heftige overlevingsstrijd afspeelt. 

De strijdersmentaliteit van de mariniers die zich doorheen de opeenvolging van gebeurtenissen 

te midden van de veldslag manifesteert, wordt door de auteur eveneens belicht. Zo hebben de 

mariniers volgens de auteur met heroïsche moed de verantwoordelijkheid van de oorlogsstrijd 

op zich genomen. Hij spreekt hierbij over een trotse spirit die zowel focust op de individualiteit 

van de marinier, als de respectvolle en trouwe band die er heerst tussen de individuen onderling, 

waarbij ze maar één doel voor ogen hebben: de landing op Peleliu, en met uitbreiding de gehele 

oorlog overleven.211 Deze aspecten vormen de spil van Hunts perspectief op de ervaringen die 

hij op het eiland heeft opgedaan, en zijn de setting waarbinnen het vijandsbeeld later gekaderd 

dient te worden.  

In dit geval staat dus niet zozeer de gehele jarenlange oorlogsstrijd tegen Japan centraal, maar 

eerder één specifieke veldslag die is uitgedraaid op een totale overlevingsstrijd. Desalniettemin 

vormt wel een concreet slagveld de rode draad van zijn narratief. Op dat vlak ligt zijn 

persoonlijke getuigenis over het verloop van deze dagen wel in de trend van de memoires 

omtrent het Europees oorlogstheater. Deze trend toonde zich ook reeds in de memoires over 

Europa gepubliceerd in de eerste naoorlogse jaren en werd door de decennia heen herbevestigd 

in andere populaire memoires. De oorlog en de strijd die gevoerd is om te overwinnen staat 

centraal. Het zal weldra blijken dat de memoires over de Pacific-oorlog al snel een totaal andere 

richting zullen uitgaan waar de strijd steeds vaker op de achtergrond geduwd wordt. Om dit te 

bewijzen zullen we ons wederom moeten toespitsen op de kernidentiteiten van de memoires die 

Hunt zijn opgevolgd. 

                                                           
210 Nigel Hunt en Sue McHale, “Memory and meaning: individual and social aspects of memory narratives,” 

Journal of Loss and Trauma 13, nr. 1 (2007): 50-1. 
211 Hunt, Coral comes, 17, 20-2. 
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ii. De tripartite herinnering 

De tripartite herinnering verwijst naar de drie meest populaire memoires over dit oorlogstheater 

die vaak in één adem vermeld worden, namelijk de memoires van Robert Leckie, Eugene B. 

Sledge en William Manchester. Hun populariteit heeft het mogelijk gemaakt dat zij een 

voortrekkersrol hebben kunnen bemachtigen op de wijze hoe de oorlog in de Pacific wordt 

gerepresenteerd binnen de Amerikaanse herinneringscultuur. Zo zijn bijvoorbeeld de memoires 

van Leckie en Sledge gebruikt geweest als inspiratiebron en leidraad voor de HBO-serie The 

Pacific, terwijl beide memoires toch lichtelijk verschillende kernidentiteiten naar voor schuiven 

zoals later zal blijken. Ondanks hun gedeelde populariteit is het dus noodzakelijk te weten 

welke kernidentiteiten deze memoires elk afzonderlijk naar voor dragen. Hun populariteit gaat 

hierbij immers gepaard met de opkomst van complexe herinneringen die extra aandacht vergen. 

Door eerst aan te tonen wat hen onderling onderscheidt van elkaar, komen onderliggende 

fenomenen alleen maar sterker bovendrijven.  

 

1. Memoire Leckie: Helmet for my pillow 

De memoire die ik van auteur Robert Leckie heb gelezen, was uitgebracht in 2010, wat 

logischerwijze betekent dat ik niet de allereerste editie in handen had die in 1957 is uitgebracht. 

Inhoudelijk gezien met betrekking tot de oorlogservaringen zal dit niet veel verschil hebben 

gemaakt. Toch toont de realiteit aan dat eerste edities soms een recht voor de raap eerlijkheid 

bevatten die later soms verloren gaat. Ik heb natuurlijk weinig invloed op de edities die mij 

toegezonden worden, maar in functie van Leckie als getuige lijkt het toch vereist om een blik 

te werpen op die allereerste publicatie. In die publicatie van de jaren vijftig draagt hij immers 

zijn werk op aan zijn medemariniers en veteranen. “I wrote this book to rescue my buddies 

from the insults of the ‘war novelists’.”212 De editie van 2010 daarentegen is enkel en alleen 

opgedragen aan diegenen die zijn gestorven, wat een andere, meer generieke betekenis bevat.213 

Niet alleen het allereerste gepubliceerde voorwoord vertelt iets meer over de drang van de 

auteur om zijn ervaringen neer te schrijven, ook zijn omgeving heeft een invloed op hem gehad. 

Zo kreeg hij het idee reeds in 1951 om een boek te schrijven door een musical die hij had 

bijgewoond over de oorlog in de Pacific. Het was niet zozeer de confrontatie met de oorlog tot 

                                                           
212De quote wordt in volgend artikel vermeld: Mark Di Ionno, “HBO series illuminates N.J. marine’s book on 

World War II experience,” N.J., geraadpleegd  15.07.2019, https://www.nj.com/. 
213 Leckie, Helmet, (Voorwoord heeft geen paginanummering). 
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leven gebracht op het podium dat een probleem creëerde voor Leckie, maar juist hoe 

onrealistisch het geportretteerd werd. Hij zag dit als een aanleiding om te vertellen wat er echt 

gebeurd was in het Aziatisch oorlogsgebied en hoe hij die wrede tijd heeft doorstaan.214 Als 

overlevende veteraan die terugkeert naar huis draagt elke man – en in deze hedendaagse tijden 

ook steeds vaker vrouwen – getuigenissen met zich mee over de oorlog. Het is pas bij de keuze 

om deze herinneringen neer te schrijven en via publicatie te delen met de maatschappelijke 

buitenwereld dat persoonlijke oorlogsherinneringen niet enkel tot het individu meer behoren, 

maar deel worden van een grotere groep. In dit geval behoren ze tot een collectief van 

getuigende veteranen die de verantwoordelijkheid op zich te nemen om de nationale 

maatschappij te verhelderen over hoe de oorlog echt was aan de hand van een persoonlijk 

verleden. Zelfs na de dood van de auteur heeft zijn werk die verantwoordelijkheid tegenover 

het nationaal verleden behouden.215 

Leckie is een opvallende memorialist aangezien de onwetende omgeving hem heeft aangezet 

tot getuigen. Helmet for my pillow was een reactie op foutieve interpretaties die zich kenbaar 

maakten via musicals en warnovels, hetgeen waar hij naar verwijst in het voorwoord van zijn 

allereerste editie, en volgens hem nooit de harde realiteit konden benaderen. Zijn impuls tot 

schrijven is niet enkel intern geïntensiveerd, maar is dus onbewust ook van buitenaf 

aangeboden. Op dat vlak is hij zeker niet de eerste veteraan die zich frustreert aan foutieve 

representaties en om deze reden actie onderneemt. Het is een bevestiging van de ideeën van Jay 

Winter dat een getuigenis nooit opkomt in een vacuüm, maar een veelvuldige reactie is op 

leugens of maatschappelijke onwetendheid. Winter verwijst hierbij onder meer naar WOI-

veteraan Jean Norton Cru die zich net zoals Leckie verzette tegen onder andere romantische 

representaties van het oorlogsgebeuren. Hun wezenlijke en enige doel is hun frustraties over 

deze oorlogsafbeeldingen aan te kaarten en hun persoonlijke waarheid te delen om zo gehoord 

te worden, zonder dat daar enige politieke agenda aan vasthangt.216  

Volgens Winter zijn deze veteranen die de onwetende leugens willen onderuithalen niet zomaar 

getuigen, maar morele getuigen naar de term van Avishai Margalit.217 Een morele getuige is 

iemand die niet alleen leed en horror heeft gezien, maar het gevaarlijke leed ook zelf heeft 
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ondergaan. Morele getuigen hebben niet alleen vanuit de verte het ultieme kwaad zien 

ontrafelen, maar hebben ook het feitelijke leed dat het kwaad heeft voortgebracht zelf aan den 

lijve ondervonden. Het moment dat dit individu met dit soort ervaringen beslist dit te delen met 

de buitenwereld, neemt de getuige de aansprakelijkheid op zich om in alle 

waarheidsgetrouwheid te vertellen hoe het echt heeft plaatsgevonden. Dit doet denken aan de 

theorieën van flesh-witnessing, uitgewerkt door Harari, die dienden als commentaar op militair 

objectieve getuigenissen van bovenaf die vooral het objectief-tactische element bevorderden 

over het menselijke element van de ervaring op het slagveld. Een morele getuige gaat nog een 

stap verder en geeft niet zozeer een getuigenis weer over een oorlogsperspectief van onderuit, 

maar getuigt over het kwaad, de horror en het leed dat zij bijgevolg hebben ondergaan, en als 

veteranen ook hebben toegebracht. Dit alles in de hoop gehoord te worden om zo het kwade 

leed te ontrafelen, maakt van hem of haar een morele getuige.218 

Het verschil tussen flesh-witness en morele getuige balanceert zich conceptueel gezien op een 

dunne scheidingslijn, waarbij de ideeën van Margalit, Harari en Winter telkens anders toegepast 

kunnen worden. Wat wel met zekerheid geconcludeerd kan worden, is dat Leckie als flesh-

witness gebrand was om de oorlogsrealiteit correct weer te geven en heeft zo op al dan niet 

onopzettelijk of onbewuste wijze daarbij de verantwoordelijkheid van morele getuige op zich 

genomen. Deze impuls tot getuigen heeft echter een totaal andere kernidentiteit naar voor 

gebracht dan men in wezen zou verwachten. Eender wie zou een expliciet oorlogsnarratief 

verwachten waar realistische strijd en dood centraal staan. Wie dit verwacht van Leckie is er 

weliswaar aan voor de moeite. Het boek vertelt eerder het verhaal van een jonge marinier die 

zich door kwajongensstreken vaak in de problemen heeft gewerkt tegenover zijn militaire 

oversten. In wezen getuigt de kernidentiteit van Leckie’s memoire over de problematische 

houding van het marinierskorps en zijn leidinggevenden tegenover de infanteriemariniers. 

In Helmet for my Pillow verplaatst de oorlog zich naar de achtergrond zodat Leckie de verhalen 

kan vertellen die hij met zijn vrienden in de Pacific heeft meegemaakt. Dit wil niet zeggen dat 

de oorlog volledig uitgewist wordt, verre van zelfs want hij beschrijft alle veldslagen waar hij 

deel van uitmaakte, maar er wordt ruimschoots plaats vrijgemaakt om te getuigen over alles 

wat daarrond heeft plaatsgevonden. Zo zijn er verscheidene verhalen die doorheen het gehele 

boek terugkeren over hoe hij en zijn vrienden door te stelen, door tegenspraak of door onwettig 

afwezig te zijn (AWOL) hun aanvoerders en andere oversten telkens tegen de borst hebben 
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gestoten. Hij vertelt een resem aan verhalen, soms hoofdstukken lang, over avontuurlijke 

fratsen op exotische plekken en de penitentiaire gevolgen die ze daarvan moesten dragen.219  

Een groot deel van zijn levensverhaal en de bijhorende kernidentiteit legt zich vooral toe op 

alles wat er zich rondom de strijd afspeelde, waardoor de eigenlijke oorlogsstrijd zich maar 

occasioneel in zijn volledigheid toont. Leckie’s memoire vertelt in realiteit het verhaal van een 

infanteriemarinier van onderuit die zich verzet tegen en zich frustreert over zijn militaire 

oversten, een thematiek die ook terugkeert in onder meer de filmcultuur en allesbehalve alleen 

is in zijn soort.220 Zijn verhaal kan zeker begrepen worden als een reactie op de militaire 

structuur en organisatie, zonder daarin afgunst te tonen voor het marinierskorps an sich. Zijn 

kwaadheid daarentegen was vooral gericht naar aanvoerende individuen die met hun soms 

egoïstische houding het belang van hun mariniers niet altijd voorop hebben geplaatst, wat de 

vervangbare aard van de individuele marinier voor Leckie door het hoge dodental alleen maar 

kracht bijzette.221 Deze slechte relatie met zijn oversten groeide vaak uit tot afkeer en soms zelfs 

openlijke haat waarbij hij in sommige gevallen geen goed woord over had voor deze 

individuen.222 De verhalen mogen zich dan wel afspelen naast het eigenlijke slagveld, het 

oorlogsaspect blijft tot op zekere mate rechtstaan, zij het wel gekaderd in een kritische 

getuigenis die meermaals de militaire werking tijdens WOII afkraakt.  

 

2. Memoire Sledge: With the old breed 

“My Pacific war experiences have haunted me, and it has been a burden to retain this 

story. But time heals, and the nightmares no longer wake me in a cold sweat with 

pounding heart and racing pulse. Now I can write this story, painful though it is to do so. 

In writing it I’m fulfilling an obligation I have long felt to my comrades in the 1st Marine 

Division, all of whom suffered so much for our country. None came out unscathed. Many 

gave their lives, many their health, and some their sanity. All who survived will long 

remember the horror they would rather forget. But they suffered and they did their duty 

so a sheltered homeland can enjoy the peace that was purchased at such a high cost. We 

owe those Marines a profound debt of gratitude.”223  

                                                           
219 Leckie, Helmet, 105, 125-8, 166-95. 
220 Bodnar, The “Good War”, 140-2. 
221 Leckie, Helmet, 96, 116. 
222 Leckie, Helmet, 158, 258. 
223 Sledge, With the old breed, XIII. 



 

106 
 

Eugene Sledge, in tegenstelling tot Leckie, is in zijn voorwoord wel helder over zijn 

bedoelingen en de oorzaken die ertoe hebben geleid pen en papier op te nemen en te schrijven 

over zijn eigen oorlogservaringen. Ook in dit werk is er namelijk een sterke connectie tussen 

de aanzet tot schrijven en de inhoudelijke kernidentiteit dat het boek wil aannemen. Sledge 

erkent de drang tot getuigenis als een eerbiedige verplichting tegenover zijn medeveteranen, 

zowel diegenen die thuis zijn geraakt als diegenen die het einde van de oorlog nooit hebben 

kunnen aanschouwen en meemaken. Zo neemt hij bewust de verantwoordelijkheid op zich om 

niet alleen zijn persoonlijke herinneringen, maar eveneens het verhaal te vertellen van de 

gesneuvelden die voor altijd tot stilte zijn gedwongen. Deze respectvolle houding reflecteert 

ook in zijn werk, inclusief de titel van de memoire, en vormt de kernidentiteit van zijn 

levensverhaal. With the old breed verwijst immers naar het collectief van getrainde en geharde 

veteranen waarmee Sledge het voorrecht had om naast en samen met hen te vechten en sterven 

als dit moment aanbrak.224  

Een buitengewoon fantastisch moment in het leven van Sledge was bijvoorbeeld de trotse start 

van zijn eigen oorlog op de stranden van Peleliu, en dit naast de getrainde mariniers die reeds 

gehard waren in de strijd tegen de Japanse vijand op het eiland Guadalcanal.225 Dit bleek de 

start te zijn van een persoonlijke evolutie van onwetende marinier die nog groen achter de oren 

bleek te zijn, tot volwaardige veteraan die met behulp van het geharde marinierskorps en 

bijhorende levensstijl de juiste skills had aangeleerd om te kunnen overleven tijdens de pittige 

strijd op Okinawa.226 Deze overgang vormt de rode draad van zijn oorlogsverhaal, waarbij het 

respect voor zijn mede-infanteriemariniers, militaire officieren en het groepsgevoel in het 

algemeen nooit verwatert.227  

Iets wat de auteur dan weer lange tijd heeft weerhouden om zijn herinneringen neer te schrijven, 

was de traumatische dimensie van zijn ervaringen die hem tot decennialang na de oorlog aan 

de hand van nachtmerries hebben gekweld en bijgevolg al badend in het zweet hebben wakker 

gehouden. Trauma was duidelijk iets dat zijn naoorlogse leven tot in de kern beïnvloed heeft, 

iets wat zijn familie ook in interviews heeft bevestigd. Ondanks de mentale wonde die de oorlog 

heeft nagelaten en waar zijn familie ook weet van heeft, is zijn naoorlogs trauma minder 

prominent aanwezig in zijn persoonlijk oorlogsverhaal.228 Zo verwijst hij slechts eenmalig in 
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zijn narratief naar de naoorlogse nachtmerries die hem geteisterd hebben.229 De mentale strijd 

tegen het wegzinken in de krankzinnigheid wordt zeker niet genegeerd, maar de specifiek 

traumatische uitwerking die het op hem persoonlijk heeft gehad, wordt wel vaak 

geminimaliseerd. 

Er zijn wel degelijk enkele momenten waarop Sledge de invloed van deze traumatische 

ervaringen niet meer kan onderdrukken en respectievelijk beslist om zijn vermoeide emotionele 

staat in alle eerlijkheid te openbaren aan zijn lezerspubliek. Hij verwijst in deze omstandigheden 

onder meer naar ‘combat fatigue’ of oorlogsmoeheid, wat het voor hem ook steeds moeilijker 

maakt om de horror van de oorlog in zich op te nemen en tegen beter weten in verder te blijven 

strijden. Hij geeft ook grif toe dat hij hier zelf weleens onder te lijden had.230 Toch zegt hij 

tijdens de oorlog uit eigen ervaringen geleerd te hebben hoe om te gaan met deze oorlogsangsten 

eenmaal hij zijn tweede eiland betrad. Hij negeert het blijvende bestaan van de traumatische 

angst niet, maar wist nu hoe ermee om te gaan zonder dat het hem zou verlammen.231 Het feit 

dat trauma zich niet echt als een actieve speler op de voorgrond manifesteert, maar eerder om 

de hoek sluimert, kan grotendeels verklaard worden doordat de memoire enkel op het 

oorlogsgebeuren van ’44-’45 focust. Het civiele leven dat nadien weer werd opgenomen, 

behoort daarentegen niet tot deze getuigenis, waardoor ook de aanwezigheid van nachtmerries 

nauwelijks de kans krijgt besproken te worden. 

Ondanks deze mentale strijd die hij zeker niet als gemakkelijk afstempelde, blijft de evolutie 

die hij als marinier ondergaat het centrale thema en evenals de voornaamste identiteit van zijn 

memoire. De oorlogsstrijd verdwijnt hier niet per se op de achtergrond, zeker aangezien deze 

een prominent onderdeel vormt van zijn evolutie die hij doormaakt. Wel is hij in vergelijking 

met de memoires over Europa meer introspectief en inwaarts gericht, waardoor hij zelf 

explicieter ingaat op de mentale evolutie die hij doormaakt. Op dat vlak laat hij wel zijn mentale 

en emotionele evolutie van nieuweling naar veteraan domineren op de oorlogsstrijd, aangezien 

de oorlog enkel de oorzakelijke context vormt voor de nieuwe toestand waarin hij zich bevindt. 

De oorlogsstrijd vertoont zich als de context voor zijn persoonlijke evolutie, waardoor deze wel 

aanwezig is in het levensverhaal, maar niet de concrete kernidentiteit vormt van deze memoire. 

Het wordt enkel ingezet om zijn identiteit als geharde veteraan te bevestigen.232 
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3. Memoire Manchester: Goodbye, darkness 

De reden waarom deze tripartite oorlogsherinnering niet volledig chronologisch besproken 

wordt, is omdat Manchester het meest complexe levensverhaal heeft neergeschreven van de 

drie auteurs, waarbij hij dieper ingaat op enkele thema’s die reeds bij Sledge kort zijn 

opgesomd. Doordat Manchester historicus is van opleiding, is dit ook niet moeilijk te verklaren. 

Hij heeft immers de historische vaardigheden om zijn herinneringen te kaderen binnen een 

breder fenomeen van oorlogsliteratuur en historische kennis. Dit maakt zijn werk ook een 

buitengewone uitdaging voor andere historici om in zijn volledigheid te verwerken. Daarom 

ook deze uitgebreide analyse. 

Eerst en vooral, waar Sledge enkele traumatische ervaringen tijdens de oorlog benoemt en het 

verdere naoorlogse leven buiten beschouwing laat, schept Manchester wel deze continuïteit in 

zijn memoire. Trauma en de gevolgen ervan, waaronder het post-traumatisch-stress-syndroom 

en terugkerende nachtmerries, vormen de leidraad van zijn verhaal waar verwerking en 

genezing van trauma het beoogde doel zijn. Hij schuwt deze problematiek ook niet en geeft 

zich onmiddellijk bloot aan de lezer door zijn mentaal gehavende toestand te openbaren. In het 

tweede hoofdstuk van zijn memoire, waarin tot op dat punt nauwelijks een beeld van de oorlog 

is geschetst, gaat de auteur reeds in op de traumatische gevolgen en de nachtmerries waarmee 

hij zit opgezadeld. Zijn lezerspubliek krijgt zelfs een intieme blik toegeworpen op het verloop 

van deze nachtmerries en de identiteit die ze aannemen.233 

“My new, recurrent nightmares were unique, however. Ordinarily I dream in color; these 

incubi were chiaroscuros, stark black and white, like old movies. Under a Magellanic 

Cloud, the stars like chipped diamonds, stood a dark, shell-torn hill, its slopes soggy with 

gobs bearing the unmistakable clotting pattern of fresh blood. The air was rank with the 

stench of feces and decomposing flesh, and the cratered surface looked like hell with the 

fire out. Two men were trudging upward from opposite sides. One, wearing muddy battle 

dungarees and the camouflaged helmet cover that we wore to distinguish us from army 

infantrymen, was the scrawny, Atabrine-yellow, cocky young Sergeant of Marines who 

had borne my name in 1945. The other was the portly, balding, Brooks-Brothered man 

who bears it today.”234 
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Het heden en verleden zijn duidelijk verweven met elkaar. De jonge marinier in kaki is op 

symbolische wijze een waarachtig zinnebeeld van de zichtbaar fysieke gevolgen van de oorlog 

die de jongeman met zich meedraagt. Dit uit zich aan de hand van zijn sjofele kledij die is 

gedrenkt in modder en bloed. Deze jongeheer stelt de compagnon en reisgezel voor van zijn 

getraumatiseerde oudere versie die graag het juk van deze oorlog van zijn schouders wil 

werpen.235 Als het ware zijn zij de twee protagonisten van Manchesters boek die na jarenlang 

elkaar ontlopen eindelijk de confrontatie aangaan en elkaar in de ogen durven kijken zonder 

elkaars bestaan nog langer te ontkennen. Het doel van deze botsende aanvaring is om elkaar los 

te laten en broodnodig afscheid te nemen, wat een uiteindelijke innerlijke en mentale rust zou 

betekenen voor de auteur. Dit representeert de essentie van Manchesters kernidentiteit. 

De betrekking van het heden als oplossing voor een slepend traumatisch verleden maakt dit een 

multidimensionaal levensverhaal dat zich verder uitstrekt dan de andere gelezen memoires, die 

zich uitsluitend op de episodische oorlogstijd toeleggen. De oplossing die immers wordt 

aangeboden om het traumatische verleden te kunnen laten rusten, is door exact naar die plaatsen 

in de Pacific terug te keren die trauma hebben opgewekt.236 Goodbye darkness is daardoor niet 

alleen het relaas van een oorlogsveteraan, maar eveneens het reisverhaal van een 

getraumatiseerde oude man die op een toonaangevende expeditie vertrekt naar een vertrouwde, 

doch voor hem gevaarlijke omgeving om zijn getraumatiseerde zelf onder ogen te komen. Dit 

is iets dat wel vaker gelinkt wordt aan het ondernemen van verre reizen, namelijk zichzelf 

confronteren.237 Zijn excursie begint onder meer in het vliegtuig naar Pearl Harbor en legt zo 

een hele tocht af richting het eiland waar hij zelf de wapens heeft moeten opnemen om te 

vechten en doden, namelijk Okinawa. Doorheen deze uitgebreide reis richting zijn 

eindbestemming heeft hij eerst nog enkele tussenstops gemaakt op eilanden zoals Guadalcanal, 

Tarawa en Saipan. Dit zijn eveneens plekken in de Pacific waar hevige veldslagen zijn gevoerd, 

maar waar Manchester zelf niet gevochten heeft. Toch zijn dit telkens queesten waar de auteur 

op zoek gaat naar zijn vroegere zelf.  

Ik wil Manchesters zoektocht zeker niet in functie van een puur toeristisch perspectief vertellen, 

maar de invloed van de tropische verre eilanden moeten een zekere invloed uitgeoefend hebben 

op zijn keuze om die plekken opnieuw te gaan bezoeken in vredestijd. Zeker aangezien zijn 

oorlogsherinneringen zich nog steeds situeren binnen deze exotische, maar bijzonder afgelegen 
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gebieden en eilanden en enkel in context van deze omgeving concreet opgerakeld kunnen 

worden. De oorlog in het Aziatisch werelddeel kan niet losgerukt worden van zijn omgeving, 

want deze is er onlosmakelijk mee verbonden. Dit groeiende besef zorgde er 

hoogstwaarschijnlijk voor dat Manchester die stap kon zetten om terug te keren naar die plekken 

waar hij zoveel geleden heeft. Daarnaast was hij zeker ook niet de enige soldaat die interesse 

toonde in de ongekende omgeving van een ver land. Ook Australische soldaten tijdens WOI 

toonden een zekere toeristische reisinteresse voor de vreemde landen die ze door de oorlog met 

eigen ogen konden verkennen.238 Zelfs de ergste oorlogssituaties lijken de nieuwsgierige en 

verkennende aard van de mens voor het vreemde, exotische en onbekende niet zomaar te 

kunnen uitwissen. 

Ondanks de aantrekkingskracht van exotische eilanden, waren het niet zozeer toeristische 

doeleinden die Manchester hebben aangezet tot reizen. Zijn tocht naar de Pacific had als doel 

mentale rust en soelaas te bieden tegen aloude demonen die de auteur achtervolgen in zijn 

dagdagelijkse leven. Wie dit als de uiteindelijke kernidentiteit van het werk overneemt, kan een 

coherente thematiek herkennen in zijn werk, wat allesbehalve voor de hand liggend is met dit 

narratief. Het boek springt telkens over van het heden naar het verleden en omgekeerd waardoor 

chronologische overzichtelijkheid voor een onoplettende lezer al snel verloren gaat. Oorlogs- 

en reisherinneringen lijken soms als een kluwen van feiten in elkaar op te gaan. Wie eenmaal 

beseft dat dit reisgenre bedoeld is als een eigenaardige omkadering om het traumatische 

oorlogsverleden in het heden te plaatsen en zo mentale problemen aan te kaarten, kan deze 

memoire beter plaatsen. De auteur speelt met genres om een complementair oorlogsverhaal te 

vertellen dat zich in verschillende tijdsdimensies tegelijkertijd afspeelt. Wie zijn werk 

generaliseert of zich vastpint op vaststaande genres en niet verder durft te kijken, zal moeite 

hebben dit werk correct aan te voelen.239 

Vanuit het perspectief van traumaverwerking neemt Manchesters narratief een lineair verloop 

aan waar een afrondend einde aan wordt toegevoegd. Het soelaas dat de auteur zocht, heeft hij 

op het einde van zijn reis ook gevonden in Okinawa, het eiland waar hij gewond werd 

afgevoerd. Zijn memoire eindigt stipt met het ritueel verdwijnen van de jonge Sergeant en de 

oude man die alleen achterblijft. De allerlaatste zinnen van zijn memoire symboliseren niet 

alleen het afronden van zijn zoektocht naar innerlijke rust, maar betekent ook direct het einde 
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van zijn statige vastklampen aan het verleden.240 “My last war dream came to me in Hong 

Kong’s Ambassador Hotel (…) Then the old man grasped what had happened. Embers would 

never again glow in the ashes of his memory. His Sergeant would never come again. He turned 

away, blinded by tears.”241  

De auteur schuwt stilistische hulpmiddelen niet om zijn levensverhaal te vertellen en kracht bij 

te zetten, zoals onder meer flashbacks en flashforwards, maar ook het verweven van 

verscheidene genres en het creëren van een complexe, meerledige lineaire chronologie.  

Bovenstaande quotes inzake zijn nachtmerries en opgelopen trauma’s zijn hier bevestigende 

voorbeelden van hoe Manchester zeker al eens de literair stilistische toer durft op te gaan. 

Daardoor kan zijn memoire soms als een literair roman aanvoelen, zeker wanneer er 

dramatische effecten worden toegevoegd omtrent bepaalde traumatische episodes. Een 

voorbeeld hiervan is hoe hij te midden van het slagveld op een moment van mentale zwakte 

hallucineerde over de “hoer van de dood” en hoe hij tot haar aangezogen werd.242 Deze 

stilistische uitlatingen zijn niet ongewoon aangezien de subjectieve en persoonlijke verhouding 

tegenover de bron. Memorialisten durven wel degelijk een dramatisch narratief toe te passen in 

hun werk, wat niet voor iedereen door de beugel kan. Dit heeft al heel wat discussie gegenereerd 

over de verhalende aard van de bron en haar geloofwaardigheid. Memoires hebben daardoor 

een complexe relatie opgebouwd met het gebruik van literaire, stilistische of dramatische 

narratieven in functie van een non-fictioneel verhaal.243 

Manchester heeft deze verhalende literair-stilistische dimensie van zijn memoire nooit 

opgegeven, maar heeft de kritiek alvast deels kunnen counteren door toepassing van zijn 

academische kennis en kwaliteiten. De expeditie naar de eilanden in de Pacific was niet alleen 

een mentaal rouw- en verwerkingsproces, maar het herbergde eveneens een voorwendsel 

waarbinnen een ander perspectief van Manchesters kernidentiteit zich kon ontvouwen. Hij was 

immers niet enkel een getraumatiseerde marinier, maar ook een gevestigde historicus. Zijn 

memoire is niet enkel het relaas van een individu getekend door oorlog, maar eveneens een 

uitgebreid historisch werk dat historische gebeurtenissen beschrijft, maar ook contextualiseert 

en nuanceert en dit volgens de regels van het vak. Veldslagen en hun aanvoerders worden 

gewikt en gewogen, eindresultaten en nutsvoordelen worden grondig geëvalueerd waardoor 
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persoonlijke ervaringen zich vestigen binnen een breder uitgewerkt historisch kader. Onder 

meer de Dodenmars van Bataan en de rol van generaal Douglas Macarthur worden uitgebreid 

besproken, wat onverwachts is aangezien Manchester dit niet persoonlijk heeft meegemaakt.244 

Tuurlijk had Manchester hier ook de nodige ervaring voor door gelijkaardige historische 

werken omtrent de Tweede Wereldoorlog die onder zijn naam staan.245 

Het toevoegen van een historisch-wetenschappelijke context als objectief hulpmiddel voor 

subjectieve, geconstrueerde herinneringen is niet ongewoon. Als academicus moet Manchester 

bewust geweest zijn van zijn subjectieve positie binnen de getuigenis, waar hij als historicus 

uitermate gevoelig voor moet zijn geweest. Daarnaast is hij niet de enige geweest die zich door 

deze kritische bemerking heeft laten beïnvloeden. Ook Primo Levi hield zich bezig met de 

geconstrueerde aard van herinneringen en poogde hun subjectieve invloed uit te schakelen om 

de ultieme objectieve en authentieke getuige te worden. Of Manchester zo ver wou gaan om 

zijn subjectiviteit uit te schakelen, lijkt onbestaande aangezien de literair-stilistische stijl die hij 

aanneemt om zijn trauma’s te beschrijven. Toch zal ook hij zijn authenticiteit als getuige 

verzekerd willen hebben in zijn werk waarbij hij zijn status als historicus kon inzetten, een 

functie die ook Levi trachtte te balanceren met zijn positie als getuige.246  De historicus in 

Manchester is als eindresultaat van de strijd tussen objectiviteit en subjectiviteit een intrinsiek 

deel gaan uitmaken van zijn levensverhaal, dat onmogelijk uitgewist kan worden. 

Het uitgebreid benoemen van beide kernidentiteiten die resideren in zijn oorlogsnarratief heeft 

zeker zijn nutsvoordeel. Net zoals te bemerken viel bij Leckie en in mindere mate bij Slegde 

gebruikt de auteur in dit geval twee kernidentiteiten die ervoor zorgen dat een aanzienlijk deel 

van de aandacht zich weg verplaatst van het eigenlijke strijdtoneel. Zijn proces tot 

traumaverwerking, dat gekaderd wordt binnen zowel een persoonlijk reisverhaal als een nood 

tot historische objectiviteit, verplaatsen de strijd op de achtergrond waardoor zijn eigenlijke 

traumatische oorlogservaringen waarop de memoire zich baseert slechts sporadisch aan de lezer 

geopenbaard worden. De oorlog is weliswaar aanwezig aangezien deze historisch wordt 

gecontextualiseerd, maar de eigen oorlogservaringen worden nauwelijks concreet beschreven. 

                                                           
244 Manchester, Goodbye, darkness, 55-61. 
245 Zie onder meer zijn volgende werk: William Manchester, American Caesar, Douglas MacArthur, 1880-1964 

(Boston: Little, Brown and Company, 1978). 
246 Yochai Ataria, “The death of the witness in the era of testimony: Primo Levi and Georges Perec,” in 

Interdisciplinary handbook of trauma en culture, eds. Yochai Ataria et al. (Switzerland: Springer International 

Publishing, 2016), 195-201. 

 



 

113 
 

B. Het vijandsbeeld  

Door het benoemen van de kernidentiteiten is het mogelijk om reeds een beeld te vormen van 

hoe de vijand wordt geportretteerd binnen deze besproken memoires. De behandeling van het 

vijandsbeeld zal een lichtelijk andere invulling aannemen dan de bespreking van het Duitse 

vijandsbeeld bij het Europese oorlogstheater. Bij de bespreking over de herinneringen naar de 

Duitse vijand was er immers geen onderscheid merkbaar dat een aanwezigheid van een 

evoluerend vijandsbeeld impliceert. In het geval naar de herinnering van het Japanse 

vijandsbeeld zien we een geringe, maar niet zozeer onbeduidende evolutie ontvouwen. Daarom 

zal er een onderscheid gemaakt worden tussen het vijandsbeeld van de allereerste herinnering 

en die van de tripartite herinnering, waar bepaalde fenomenen omtrent het vijandsbeeld zich 

verder hebben uitgewerkt en bijgevolg ook intensiever aan het lezerspubliek openbaren. 

Vooraleer deze specifieke vijandsbeelden nader onderzocht zullen worden, is het eerst 

voordelig te bekijken hoe het vijandsbeeld zich in het algemeen ontluikt binnen de 

oorlogsnarratieven van de memoires die reeds besproken zijn geweest.  

De Japanse vijand wordt vaak genoemd en vermeld in de memoires. De algemene beledigingen 

‘Jap’ en ‘Nip’ zijn de alom gebruikte overkoepelende termen waarmee naar de Japanse vijand 

verwezen wordt. Deze termen gaan zeker en vast gepaard met etnische en raciale verwijzingen 

die vaak een negatieve connotatie bevatten. Toch moet hun veelvuldig gebruik ook een signaal 

zijn over hoe deze termen ingeburgerd en gebruikelijk zijn geworden onder de auteurs. ‘Jap’ 

was immers al in gebruik sinds 1850 en was niet altijd beledigend bedoeld, maar eerder als een 

afkorting van het engelse ‘Japanese’, wat dienst deed als bechrijvende term om te verwijzen 

naar de  afkomst van zowel mensen als dingen. De veelvuldige verwijzingen naar de Japanse 

soldaten zal de memorialisten genoodzaakt hebben een afkorting te gebruiken. Logischerwijze 

was dit begrip tijdens de oorlog racistisch bedoeld, maar deze negatieve connotatie verdween 

wederom na de oorlog en werd simpelweg weer een afkorting voor de beschrijving van diens 

nationale afkomst.247 

De term ‘Nip’ is iets complexer. Deze term kent zijn bestaan pas in oorlogstijd na de aanval op 

Pearl Harbor en werd vaak gebruikt in Amerikaanse propaganda tegen de Japanse vijand. Het 

is een afkorting van de Japanse term Nippon, wat Japan betekent. Doordat het pas tijdens 

oorlogstijd in gebruik kwam, had het natuurlijk een puur negatieve connotatie die onder meer 

gebruikt werd door Amerikaanse, maar ook Australische soldaten ter verwijzing naar hun 
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vijand. Toch is het belangrijk om op te merken dat deze term ook zijn sterk negatief-geladen 

emotieve en racistische karakter heeft verloren na de oorlog, waardoor het op onproblematische 

wijze gelijkgesteld kan worden met de term ‘Jap’ en afwisselend als synoniemen gebruikt kan 

worden.248 Dit is ook als algemene tendens zichtbaar in de memoires van voornoemde auteurs, 

waar de termen inwisselbaar worden ingezet. Wel opvallend is dat de term ‘Nip’ een meer 

gangbare uitdrukking werd bij de memoires van Manchester en Sledge, wat de hypothese 

versterkt dat met het verstrijken van tijd, in dit geval drie decennia, de term zijn negatieve 

connotatie grotendeels verloren had. 

 

i. Het allereerste vijandsbeeld 

Doordat het werk van Hunt kort na het einde van de oorlog is geschreven, zijn er duidelijk 

enkele raciale invalshoeken aanwezig die afkomstig zijn vanuit de oorlogstijd. Tijdens en kort 

na de oorlog met Japan in de Pacific verspreidde de Amerikaanse publieke cultuur immers een 

sterk negatief geladen vijandsbeeld over de Japanners. De woede om de aanval op Pearl Harbor 

resulteerde na zeven december 1941 al snel in raciale haat doordat Japan de eerste niet-blanke 

supermacht was die Amerika op eigen bodem had aangevallen. Deze rassenhaat die zich ook 

sterk uitte op het slagveld, vloeide voort uit een nationaal racistisch discours dat reeds tijdens 

de oorlog de vijand ontmenselijkte, waardoor mariniers gemakkelijker tot gruweldaden en 

ander grootschalig geweld konden overgaan. De jungle was de plek om raciale haat hoogtij te 

laten vieren en dit op barbaarse wijze te uiten tegenover de ontmenselijkte vijand.249 Dit raciale 

haatdiscours komt scherp naar boven in onderstaande quote.  

 

“The Jap loves the night, and he loves to sneak. He is an animal who prowls noiselessly 

with padded, two-toed shoes on his feet. When he attacks by himself or with a few others 

and suddenly appears out of the night over our holes with bayonet and knife, he is 

dangerous and clever. But like all animals he succumbs easily to the instinct of the mass, 

and when he attacks in great numbers he is blind and stupid and, like a wolf, seeks a 

crowd and he protection of numbers. Then he is easy prey for our weapons. The Jap is 

treacherous and unscrupulous and thinks nothing of his own life. Perhaps he is fanatic; 

perhaps he is merely stupid in underestimating us. When he screams “Banzai!” it is to 
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convince himself of his own spirit. If it is to undermine our spirit, it is a pathetic 

endeavor. When he defends he is tenacious and brave and shoots well until we have 

disorganized his positions which are so heavily constructed and thoroughly dug in that 

it is often very costly to smash them. Then, confused and leaderless, he huddles in his 

pillbox or cave attempting to kill as many of us as he can before his death. If the terrain 

favors him, for a while he will succeed in doing so, but his defeat and death are 

inevitable.”250 

  

Deze twee paragrafen zijn bijzonder duidend voor Hunts oorlogsnarratief, aangezien het de 

enige keer is dat hij de Japanse vijand zo uitgebreid beschrijft, wat niet verbaasd aangezien zijn 

memoire redelijk dun is. Enerzijds ontmenselijkt hij de vijand door hen enkele dierlijke 

eigenschappen toe te schrijven, wat te verklaren valt volgens het raciale haatbeeld dat Amerika 

sinds de oorlogsverklaring heeft verspreid en door mariniers en veteranen zijn overgenomen. 

Anderzijds focussen deze paragrafen evenzeer op de Amerikaanse superioriteit in hun 

gevechtsmentaliteit en worden de dierlijke kwaliteiten ondermijnt door het 

doorzettingsvermogen van de mariniers.251 Ook hier zien we dus een terugkeer naar de 

kernidentiteit van zijn werk dat de nadruk legt op de oorlogskwaliteiten van de mariniers en 

zijn leden om door te zetten tot de oorlog gevoerd is en zij als overwinnaars de vijand hebben 

gedood met hun wapens. 

De verbale toepassing van deze raciale en ontmenselijkende uitspattingen tussen mariniers 

onderling blijft daarentegen redelijk op de oppervlakte. Slechts tweemaal wordt er concreet 

gedemonstreerd hoe dit racistische denkbeeld zich uitte in de taal van de mariniers. Eenmaal 

noemt de auteur een gewonde Japanner een “frightened monkey”.252 Een andere keer laat hij 

een sergeant voor zich spreken, die de Japanse vijand als een “yellow bastard” beschrijft, dit 

om de mariniers op te jutten de vijand te doden.253 Deze memoire bevat dus zeker een apart 

raciaal tintje, waar haat ook openlijk wordt benoemd. De drang om de Japanse vijand te doden 

is sterk aanwezig aangezien zij ook de enige reden zijn waarom de mariniers zich op dat 

onbekende en bloedhete eiland bevinden.254 
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In tegenstelling tot het Duitse vijandsbeeld is de Japanse vijand net iets minder prominent 

aanwezig, zeker inzake menselijk en communicatief contact. Doordat de vijand niet 

onmiddellijk zichtbaar is tijdens de strijd zelf en weinig in fysiek contact komt met de 

Amerikanen, worden ze eerder als passieve passanten afgebeeld, wachtende op hun dood. Er 

zijn momenten dat de vijand tot dicht bij de Amerikaanse marinier terecht komt en het bestaan 

van de vijand als vechtend individu niet genegeerd kan worden, maar vaak bevindt het 

vijandelijk individu zich dan als oorlogsslachtoffer reeds in een staat van ontbinding.255 Hunt 

schuwt hierbij de gruwel niet en dompelt de lezer bijgevolg onder in het bloedvergieten dat 

oorlog in realiteit is. Dit is als één van de eerste neergeschreven herinneringen na de oorlog in 

tegenstrijd met de algemene tendens die men in die periode herkende bij oorlogsmemoires, 

doordat deze vaak direct geweld en expliciete sterfgevallen mijden.256 

Het fysieke of verbale contact van dichtbij mag dan wel relatief afwezig zijn, het volledige 

negeren van de vijand als strijdend individu is in wezen onmogelijk. De afwezigheid van de 

Japanner op het slagveld wordt dan ook op verscheidene andere manieren gecompenseerd: hij 

wordt gerepresenteerd als dode vijand of beschreven via raciale haatuitbarstingen. De 

kernidentiteit die Hunt naar voor schuift, namelijk een kortstondig gevecht op de stranden van 

Peleliu maken dit soort aanwezigheden ook mogelijk en toepasselijk. De raciale aanwezigheid 

van de Japanse vijand ter compensatie van zijn relatieve onzichtbaarheid komt eveneens 

overeen met het raciale haatdiscours van periode waarin de memoire is geschreven. Zo wordt 

zijn status als primaire vijand  van het Amerikaanse marinierskorps toch verzekerd aan de lezer. 

 

ii. De tripartite vijandsbeelden 

De tripartite herinnering werkt verder op het vijandsbeeld dat aanwezig is in Hunts memoire. 

Dit resulteert in twee fenomenen. Enerzijds gaat de vijand praktisch volledig verdwijnen, wat 

een weliswaar radicale verderzetting is van Hunts narratief. Anderzijds betekent dit de komst 

en creatie van een nieuwe vijand, namelijk de tropische omgeving. Dit is tegenstrijdig met het 

narratief van Hunt dat nauwelijks aandacht besteed aan zijn tropische omgeving. De tripartite 

herinnering betekent de officiële start van een nieuw vijandsperspectief.  
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1. De afwezige Japanse vijand 

De tripartite herinnering heeft een sterke identiteitsvorming binnen het verhaal die onmogelijk 

genegeerd kan worden. Leckie gebruikte Helmet for my pillow om zijn frustraties te delen over 

zijn kwalijke confrontaties met militaire oversten en zo een beeld te schetsen als getuige hoe 

het was als simpele marinier aan het exotische front. Sledge publiceerde With the old breed als 

respectvolle erkenning voor de getrainde veteranen binnen het marinierskorps en hoe hij tijdens 

de oorlog zelf een geharde veteraan werd. Manchester bracht Goodbye, darkness uit als de 

laatste etappe van een verwerkingsproces waarbij hij aan de hand van onder meer historisch 

onderzoek trachtte het verleden los te laten. Deze identiteiten zijn net zo belangrijk als de 

herinneringen en ervaringen die zij beschrijven. Alle drie de auteurs schuiven een totaal 

verschillende kernidentiteit naar voren. Hun differentiërende houdingen tegenover hun 

oorlogsherinneringen plaatsen de auteurs telkens binnen een ander soort herinneringsnarratief 

waardoor ze bijgevolg tot diverse collectieve herinneringen kunnen behoren. Desondanks deze 

verschillen, hebben ze toch alle drie één ding overeenkomstig dat hen onlosmakelijk met elkaar 

verbindt, namelijk de manier hoe ze met het vijandsbeeld omgaan. 

Als eerste valt op dat deze identiteiten een narratief genereren waar de vijand relatief afwezig 

blijft. Vooraleer ik in detail treed, laat ik deze stelling even parafraseren en nuance toebrengen. 

Eerst en vooral, relatieve afwezigheid betekent niet onbestaand of volledig verdwijnen. Net 

zoals bij Hunt is dit onmogelijk aangezien dit het gehele punt van de oorlog zou onderuithalen. 

Waarom oorlog als er geen vijand is? Zoals ik reeds heb aangetoond aan de hand van de raciale 

termen ‘Jap’ en ‘Nip’ die zij toegediend kregen, was de Japanse vijand hoogstwaarschijnlijk 

wel een fel besproken onderwerp onder mariniers, wat te verwachten valt tijdens oorlogstijd. 

Toch zijn de naoorlogse neergeschreven representaties van deze vijand merkwaardig genoeg 

grotendeels bevrijd van raciale kleineringen en beledigingen, wat tegenstrijdig is met de 

memoire van Hunt. Dit getuigt van een zekere evolutie binnen het vijandsbeeld. Enkel bij 

Sledge heb ik viermaal het gebruik van ‘slant-eyed’ of spleetoog geteld, al was dit enkel tijdens 

zeer emotionele momenten van persoonlijk verlies en kwaadheid voor ongeziene beelden van 

mutilatie.257 Het is niet representatief voor het gehele narratief dat hij heeft uitgebracht, al durft 

Sledge soms al eens de haat voor de Japanse vijand te tonen.258 
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Toch zijn over het algemeen de opinies van de mariniers tegenover de Japanse vijand gezien de 

omstandigheden tamelijk voorzichtig positief te noemen. De mariniers tonen achteraf gezien 

behoorlijk wat respect voor onder meer de moedige gevechtsspirit van hun tegenstander, 

ondanks hun begane wreedheden.259 Haat is meestal afwezig, vooral in de memoires van Leckie 

en Manchester. Die laatste lijkt de vijand zelfs niet te kunnen haten, wat hem soms frustreert.260 

Dit wil natuurlijk niet onmiddellijk zeggen dat ze wederom de beste vrienden zijn en 

gezamenlijk door één deur kunnen, maar het is een teken van goede wil en een uiterst 

gereserveerd signaal tot een plausibele verzoening met het verleden en elkaar.261  

Dit is best wel een merkwaardig fenomeen dat onder meer door Sledge is opgemerkt geweest. 

Zelf was hij als professor na de oorlog een belezen man, die hij zich in zijn vrije tijd bezig hield 

met het lezen van WOII-memoires. Ook hij bemerkte dat de haat voor de Japanners vaak 

afwezig blijft in deze narratieven. De haat wordt nauwelijks beschreven zoals het zich in de 

realiteit heeft afgespeeld, namelijk een oorlog die een primitieve en barbaarse haat heeft gevoed 

die zich op fanatieke wijze langs beide kanten heeft geuit. Ondanks de stilte daaromtrent, was 

de afkerige haat tijdens de oorlog toch gegarandeerd present, maar dit reflecteert zich 

nauwelijks in de memoires wat een afwezige vijand creëert.262 Dit kan een reden zijn waarom 

hijzelf meer haat toelaat. Maar hoe kan desalniettemin deze algemene stilte verklaard worden?   

Een hypothetische oorzaak hiervan ligt in de sterke kernidentiteiten van deze memoires. 

Doordat hun identiteiten en herinneringen bijzonder intiem, persoonlijk of mentaal gericht zijn, 

vertroebelt soms de focus op de eigenlijke oorlogsstrijd. Veldslagen blijken eerder het bloedige 

achtergronddecor te zijn waarbinnen een context wordt aangeboden die de doorstane 

beproevingen van de hoofdpersonages verklaren. Kort samengevat wil dit zeggen dat de 

memoires nauwelijks de schrijfruime aanbieden om de aanwezigheid van de vijand aan de lezer 

duidelijk te maken. Het feit dat er daarnaast ook nauwelijks van dichtbij contact is geweest 

tussen Amerikanen en Japanners bemoeilijkt dit de auteurs nog meer om de vijand te 

beschrijven. De Japanners bevonden zich volgens Manchester bijvoorbeeld vaak verscholen in 

de jungle zodat ze volledig onzichtbaar werden voor het blote oog.263 Situaties waarbij de 

vijandelijke troepen elkaar letterlijk in de ogen kunnen kijken, zijn praktisch onbestaand. 
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Er zijn natuurlijk enkele situaties, vaak op één hand te tellen, waar de vijand zich op vermeende 

armlengte van de auteurs bevindt. Manchester deelde onder meer zijn eerste dode ‘Jap’ door 

eigen hand, wat vanop dichte en visueel zichtbare afstand is verlopen.264 Sledge en Leckie 

spreken elk respectievelijk éénmaal over Japanse krijgsgevangenen, maar ook in dit soort 

situaties bleef het contact minimaal aangezien verbale communicatie onmogelijk was.265 Van 

de drie auteurs is het uiteindelijk Sledge die het meeste beelden vrijgeeft van strijdende 

Japanners die zich al bij al dichtbij de Amerikanen bevinden en die iets of wat visueel zichtbaar 

zijn voor het oog. Dit in combinatie met de iets openlijkere haat voor de vijand valt eveneens 

te verklaren aan de hand van zijn specifieke kernidentiteit, die de oorlogsgruwel net iets meer 

durft toe te laten. Vooral een grote opeenvolging van veldslagen aan het begin van de strijd om 

Peleliu hebben kort een visueel beeld geschapen over hoe de Japanse vijand vocht en stierf, 

maar dit strijdersperspectief doofde eveneens snel uit.266 Dit soort voorbeelden blijven 

uiteindelijk uitzonderingen die niet opwegen tegen de talloze situaties tijdens de oorlogsstrijd 

waarop de Japanse vijand niet meer dan een abstracte schim in de verte leek te zijn. 

 

2. De aanwezige exotische vijand 

De Japanse vijand komt niet altijd aan bod doordat de Amerikaanse troepen ook niet 

voortdurend door hen omgeven waren. Ze zijn een vijandige abstractie die zich ergens veraf op 

het eiland bevindt en occasioneel de schuilplaats verlaat om zich te tonen en nadien weer even 

plotseling te verdwijnen. Een ander aspect waar ze wel continue door omgeven worden, is het 

ongekende tropische milieu op de exotische eilanden die al snel zelf een plaats opeist in het 

persoonlijke oorlogsverhaal. Opvallend genoeg kaapt deze zelfs aanzienlijke aandacht weg van 

de eigenlijke Japanse vijand. Binnen de tripartite herinnering blijkt een ongebruikelijke 

antagonist nog exotischer dan de ‘Jap’ zich als vijand te profileren, namelijk de tropische 

eilanden die oerwouden en vulkanen herbergen. Het betekent de literaire creatie van een 

vijandelijke omgeving waarbinnen een mentale overlevingsstrijd gevoerd wordt die in niks te 

vergelijken valt met de strijd tegen de menselijke, doch wrede en hardvochtige Japanse vijand. 
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“But now I remember, now I remember that here marked the midway point of the battle 

with the jungle. For the Japanese had been defeated during our solo mission down the 

coast, and even though the stiffest fight – the Seventh Regiment’s conquest of Hill 660 – 

would require another week for its consummation, it was the jungle and not the Jap that 

was now the adversary.”267 

Terwijl de Japanners grotendeels verslagen waren op New Britain spreekt Leckie over de komst 

van een nieuwe vijand, namelijk de strijd tegen de vijandige jungle. Deze mysterieuze plek 

bestond onder andere uit modder en schimmels, een resultaat van onophoudelijke stortbuien, 

maar ook uit kevers en andere insecten die het territorium bewoonden. De strijd tegen deze 

levensomstandigheden was volgens hem zelfs zo zwaar en vermoeiend dat de eigenlijke oorlog 

compleet vergeten werd. Ze deed er volgens hem ook allang niet meer toe. Het enige objectief 

was niet meer het uitschakelen van de vijand, maar het drooghouden van de bezittingen.268 De 

strijd tegen deze regen was niet eenmalig, maar maakte zelfs een inherent deel uit van Leckie’s 

oorlog. Op Guadalcanal waren de stortregens minstens even ongenadig en hebben vaak geleid 

tot fysieke depressie en emotionele leegte.269 Leckie’s grote overlevingsstrijd, zowel fysiek als 

mentaal, wordt doorheen zijn memoire overduidelijk gevoerd tegen de natuurelementen die 

hem en zijn vrienden op allerhande manieren buiten strijd stelden wegens zowel ziekte als 

vermoeidheid.270 

Leckie was niet de enige die deze problemen ondervond. Ook Manchester voelde de invloed 

van de exotische vijand en spreekt hierbij over de vijf m’s: “mosquitoes, mud, mountains, 

malaria, and monotony”, waarvan de muggen de allerergste natuurlijke opponent waren.271 

Toch reikt zijn  frustrerende verhouding met de eilanden van de Pacific verder dan de 

aanwezigheid van muggen. Doorheen zijn ervaringen heeft hij zelf een haat-liefde-relatie 

opgebouwd met de natuurlijke, exotische omgeving. Net zoals bij zijn innerlijke 

verwerkingsstrijd tussen heden en verleden is de exotische Pacific een tegenstrijd van een 

paradijselijk gebied waarbinnen een gruwelijk verleden schuil houdt van dood en verderf. Deze 

tegenstrijdigheid is een aspect van de oorlog dat deels zijn traumatische blik op het gebied heeft 

bepaald.272 Uiteindelijk blijkt Manchesters houding gelijklopend te zijn met die van Leckie, 

waarbij het tropische theater als primaire actieve tegenstander mee de oorlog heeft bepaald: “In 
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a sense the fighting in this theater was a struggle between man and the primeval forest. The 

forest won; man withdrew, defeated by the masses of green and the diseases lurking there.”273 

Sledge heeft minder openlijk zijn omgeving als vijandelijk bestempeld, waarschijnlijk 

aangezien zijn memoire iets meer de nadruk heeft gelegd op de eigenlijke oorlog. Ondanks hij 

als geharde veteraan wist hoe de vijand te bestrijden, kwam een nieuw probleem aanzetten waar 

hij grote moeite mee had, namelijk de natuurlijke omgeving van het eiland. Hij had reeds 

ervaring met de invloed van de omgeving op de lichamelijke en mentale veerkrachtigheid 

aangezien Peleliu reeds als een vreemd en onaards terrein aanvoelde, maar op Okinawa werden 

de mariniers pas echt tot het uiterste gebracht.274 Modder en aanhoudende regen maakten de 

oorlog fysiek al loodzwaar, maar de invloed van deze zware natuur- en milieuomstandigheden 

op het terrein zelf betekende voor sommige mentale krankzinnigheid. Achtergelaten lijken 

gingen op in de modder wat een verschrikkelijk horrorbeeld creëerde. Het eiland werd één 

enorm slagveld bestrooid met lijken en doden. Ook hier werd de gruwelijke natuur een geducht 

element dat grote deuken toebracht in de mentale gezondheid.275  

De exotische natuur en omgeving als vijand mag zeker niet onderschat worden. Het klimaat en 

de sinistere omgeving brachten een afmattende vermoeidheid, maar eveneens isolement met 

zich mee. Regen, hitte, vochtigheid en zelfs de dieren die zich verscholen tussen de vegetatie 

van de eilanden maakten de situatie praktisch op de grens van onleefbaar.276 Ook fysiek gezien 

bracht dit ziektes zoals onder meer malaria met zich mee die de mariniers buiten strijd 

plaatste.277 Mentaal gezien was de schade nog doorslaggevender. De taferelen op het terrein 

waren soms zo obsceen en de natuurelementen zo vermoeiend dat het de mentale gezondheid 

kon aantasten. De mariniers waren omgeven door een vijand die hun mentaal onderuit haalde 

zonder zij zich daar bewust van waren, tot het te laat was. Het WOII-fenomeen combat fatigue 

is immers niet zichtbaar zoals wonden dat zijn. Mensen sterven er op zich niet van, maar het 

kan een kwalitatief leven toch beëindigen.278 De Japanse vijand boezemde zeker angst, 

kwaadheid en haat in die ook na de oorlog mentale problemen met zich meebrachten, maar 

tijdens de oorlog zelf bleek vooral de tropische natuur de geduchte vijand te zijn.  

                                                           
273 Manchester, Goodbye, darkness, 212. 
274 Sledge, With the old breed, 106-7, 145-6. 
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C. De laatste herinnering 

De laatste herinnering afkomstig uit de Pacific is geschreven in de jaren negentig door Chuck 

Tatum ten tijde van de memory boom. Ik heb in hoofdstuk vier reeds het boeiende aspect van 

deze memoire als controlepunt aangeduid. Aan de hand van bovenstaande analyse kan nu ook 

bepaald worden of het werk van Tatum tot één van de WOII-klassiekers behoort of eerder onder 

invloed van HBO en de namen Tom Hanks en Steven Spielberg naambekendheid verworven 

heeft. Binnen de tripartite herinnering zijn er fenomenen ontdekt waarbij de Japanse vijand 

vervaagt en vervangen wordt door een vijandelijke omgeving, ingebed binnen een resem 

complexe kernidentiteiten die zich verleggen van het strijdtoneel. Zijn deze tendensen ook 

herkenbaar in het werk van Tatum of blijkt hij buiten deze groep van populaire en breed gelezen 

oorlogsmemoires te vallen?  

 

i. Memoire Tatum: Red Blood, Black Sand 

Net zoals in de voorgaande memoires blijft de Japanse vijand sterk op de achtergrond, dit ten 

voordele van een chronologisch narratief dat dag per dag de Amerikaanse en persoonlijke 

vorderingen bespreekt op het eiland Iwo Jima. De eigen dagdagelijkse ervaringen tijdens de 

oorlog staan hierbij centraal, waarbij verscheidene thema’s slechts kort en oppervlakkig de 

revue passeren Er zijn wel enkele vermeldingen over de Japanse vijand en hun generaal 

Kuribayashi, die zowel elementen van haat en kwaadheid als respect voor hun 

doorzettingsvermogen en militaire kwaliteiten bevatten.279 Toch blijven ook deze vermeldingen 

weliswaar aan de oppervlakte en raken de weinig aanwezige vijandsbeelden geen diepe 

traumatische snaren aan op de wijze dat Leckie, Sledge en Manchester dat hebben aangedurfd.  

Slechts eenmaal, en dit tijdens bootcamp waar Tatum tot marinier werd opgeleid, wordt de 

vijand uitgebreid besproken door een Sergeant van Tatum. Dit gebeurde als reactie op iemand 

die de Japanse vijand onderschatte en hem niet het nodige respect toonde als evenwaardige 

vijand. In tegenstelling tot Coral comes high van Hunt wordt er in het werk van Tatum wel met 

groots respect over de vijand gesproken en wordt hij niet als een beest met dierlijke kwaliteiten 

afgebeeld. De Japanner blijkt nu iemand te zijn die angst inboezemt en ontzag afdwingt.280 
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“Hold on, Sonny! Let me tell all of you a thing or two about the Japanese soldier! Number 

one, he is not the caricature you see in newspapers with bombsight glasses and buckteeth. 

The average Japanese soldier has five or more years of combat experience. Their Army 

doesn’t have a ‘boot division’ like ours. Don’t forget, the Japs have already conquered 

half the nations in Asia. Remember Pearl Harbor? Not only are they better trained than 

you are right now, many are old hands at combat fighting and have a strict military code 

they live and die by called Bushido. Literally translated it means ‘way of the warrior.’ 

With their code, combined with their pledge to die for Emperor Hirohito, who they 

consider God, they will die before surrendering. Jap soldiers are well equipped and are 

experts with their weapons. They are trained to endure hardships, which would have most 

of you guys writing your congressman. I don’t like Japs, but I respect them as fellow 

soldiers. I learned my respect the hard way on Guadalcanal.”281 

Deze quote spreekt boekdelen. De Japanse vijand mag dan niet geliefd zijn, hun militaire 

oorlogskwaliteiten zijn meer dan gekend. Toch is dit niet het meest spraakmakende aan deze 

speech van de Sergeant. Wat vooral opvalt, is dat hij met zijn speech de vermeende karikaturen 

wil ondermijnen en een waarachtig beeld wil schetsen van de vijand waar deze toekomstige 

mariniers oog in oog mee zouden staan op Iwo Jima. Deze karikaturen waren aanhoudend 

tijdens de oorlog en beeldden de Japanners wel degelijk af als bijziend, geel van huidskleur en 

met een overbeet.282 Alleen buiten de vermelding van de aanwezigheid van deze karikaturen, 

zijn er geen andere raciale representaties te bemerken in de memoire. Uitleg van Tatum rond 

deze karikaturen en het mogelijke racisme dat er mee gepaard ging binnen de Marine, blijft uit. 

Desalniettemin staat dit in groot contrast met het beeld dat Hunt creëerde van de vijand. 

Dieptegang inzake angst, vermoeidheid, trauma en kwaadheid blijven evenzeer uit. 

Waarschijnlijk waren deze op grootschalige wijze aanwezig tijdens de strijd op Iwo Jima zelf, 

maar heeft Tatum al dan niet bewust besloten dit in zijn boek nauwelijks op de voorgrond te 

plaatsen. Zelfs het uitwerken van een bepaalde identiteit gebeurt slechts halfslachtig. Net zoals 

Sledge toont hij bijvoorbeeld groots respect voor de veteranen, met op kop de beroemde 

oorlogsheld John Basilone. Doch door de snelle dood van die laatste op Iwo Jima, verwatert dit 

perspectief uiteindelijk ook zonder enige conclusie.283 De afwezigheid van deze thematieken 

worden ook niet gecompenseerd. De exotische, onbekende omgeving krijgt evenzeer geen 
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speciale aandacht op de wijze dat zijn voorgangers dat gedaan hebben. Ondanks dat de Japanse 

vijand ook in deze memoire relatief afwezig is, betekent dit niet de creatie van een nieuwe, 

exotische vijand. Ook op dit vlak verschilt hij dus van de tripartite herinnering.  

In de afwezigheid van een zichtbare vijand, zowel menselijk als geografisch gezien in 

combinatie met een nauwelijks uitgewerkte identiteit die niet wordt bijgestaan door enkele 

typische thematieken zoals trauma, biedt dit werk simpelweg geen introspectieve thematieken 

of kernidentiteiten aan. Concrete oorzaken zijn moeilijk te benoemen, maar er zijn wel enkele 

hypothesen. Het feit dat bij de publicatie reeds vele decennia waren verstreken, kan een 

indicator zijn van bepaalde invloeden op het narratief zoals menselijke vergeetachtigheid, 

getransformeerde herinneringen of simpelweg traumaverwerking, waarbij vooral dat laatste een 

oorzaak kan zijn voor het onproblematische karakter van zijn herinneringen. Een andere 

oorzaak is iets subjectiever getint, maar niettemin toch een plausibele mogelijkheid. Het kan 

zijn dat Tatum simpelweg geen meesterlijk auteur is en niet de kwalitatieve schrijfstijl bereikt 

in zijn narratief die zijn bekende voorgangers konden hanteren, waardoor dit boek 

waarschijnlijk in de vergetelheid was geraakt, had HBO het niet opnieuw opgevist. Persoonlijk 

vermoed ik dat de tweede oorzaak het meest toepasselijk is in deze context, al is dit uiterst 

speculatief. 

Net zoals ik had verwacht, lijkt deze memoire niet volledig te passen binnen voorgaande 

herinneringen. Toch is dit in wezen geen verloren werk. De analyse van deze memoire toont 

immers aan dat er nog meerdere mogelijkheden zijn voor toekomstig onderzoek. Zo zijn er 

mogelijkheden voor comparatief onderzoek die populaire herinneringen plaatsen tegenover de 

meer onbekende memoires en de herinneringen die zij centraal plaatsen. Deze thesis focust op 

de populaire representatie van beide oorlogstheaters, maar er zijn ook herinneringen die niet 

binnen die publieke herinneringscultuur zijn geraakt. Welke oorlogsrepresentaties hebben zij 

neergeschreven en in welke mate verschilt dit met de populaire narratieven waardoor zij geen 

populaire aandacht verdienden? De memoire van Tatum toont aan dat er reeds merkbare 

verschillen zijn. Verder comparatief onderzoek zou kunnen kijken wat het inhoudelijk verschil 

is tussen het narratief van populaire en onpopulaire herinneringen.  
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Hoofdstuk 7: Comparatieve analyse 

Binnen dit onderzoek zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses uitgevoerd op een 

bronnencorpus aan memoires over beide oorlogstheaters, namelijk Europa en de Pacific. Het 

kwantitatieve aspect heeft de nadruk gelegd op een vergelijkende studie volgens verscheidene 

publicatiegegevens die zijn opgezocht voor de verworven catalogus aan memoires. Het 

kwalitatieve aspect heeft de focus gelegd op de representatie van persoonlijke herinneringen. 

Deze analyses hebben enkele fenomenen blootgelegd binnen de memoires van elk 

oorlogstheater onderling. Deze fenomenen zijn eerst nader onderzocht geweest door deze te 

contextualiseren binnen een breder kader aan historische kennis en literatuur om deze nadien te 

staven met narratieve voorbeelden uit de memoires zelf. In dit hoofdstuk zullen deze fenomenen 

met elkaar vergeleken worden om een beter beeld te schetsen in welke mate er gelijkenissen of 

verschillen merkbaar zijn tussen de memoires over het Europese en Pacifische oorlogstheater. 

De herinneringen van de veteranen zullen hierbij centraal staan. 

 

A. Comparatief overzicht 

Het eerste deel van mijn bronnenonderzoek bestond uit de grafische weergave van de 

bronnencatalogus die ik zelf heb opgebouwd en de kwantitatieve analyse die ik daarop heb 

uitgevoerd. Uit deze analyse is een zeker fenomeen zich gaan aftekenen waarbij memoires met 

betrekking tot oorlogsherinneringen die zich afspeelden in Europa gemakkelijker ingang lijken 

te vinden in de Amerikaanse herinneringscultuur. Deze relatieve moeiteloze en probleemloze 

publicatiemogelijkheden gaan gepaard met steun van klassieke uitgeverijen die de publicatie 

van de memoire op zich nemen en vaak meerdere edities van éénzelfde boek uitbrengen, 

waardoor deze ook meerdere opportuniteiten krijgt om langer in het nationale geheugen te 

resideren wat dan weer populariteit kan teweeg brengen. Memoires met betrekking tot de 

Pacific krijgen vaker het deksel op de neus waardoor zij sneller aangewezen zijn op zichzelf of 

print-on-demand self-publishers. Dit resulteert meestal in een minder aantal edities, waardoor 

deze ook minder gemakkelijk de Amerikaanse herinneringscultuur kunnen penetreren, 

beïnvloeden of enige vorm van populariteit kunnen vergaren. Dit is een eerste bevestiging dat 

er binnen de Amerikaanse herinneringscultuur anders wordt omgegaan met 

oorlogsherinneringen over het Europese of Pacifische strijdtoneel. 
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Het tweede onderdeel focust op het eigenlijke doel van deze thesis, namelijk de uitvoering van 

een kwalitatieve analyse op het gekozen bronnenmateriaal. Vooraleer ik aan de eigenlijke 

analyse van het materiaal begon, heb ik allereerst de kernidentiteiten van elke memoire 

afzonderlijk bepaald. Op deze wijze werd duidelijk welk levensverhaal de auteur wilde delen 

met de buitenwereld en welk narratief hij hiervoor gebruikte om deze specifiek gekozen 

herinneringen neer te schrijven. Via deze kernidentiteiten heb ik een frappant onderscheid 

ontdekt tussen de narratieven die veteranen van het Europese strijdtoneel naar voor schuiven 

tegenover de veteranen van de Pacific. Waar memoires over Europa een narratief naar voor 

schuiven waar de oorlogsstrijd centraal staat, creëren veteranen van de Pacific een divergerend 

narratief die de eigenlijk oorlogsstrijd meer naar de zijlijn verschuift. Waar respectievelijk bij 

de ene de oorlog centraal staat, is dit bij de andere enkel de contextuele achtergrond. 

Deze tegenstrijdige narratieven hebben eveneens invloed op de aanwezige representatie van de 

vijand. De Duitse vijand is op verschillende wijzen aanwezig, zowel visueel zichtbaar als 

communicatief hoorbaar. Het chronologisch oorlogsnarratief verzekert zijn aanwezigheid 

tijdens de veldslagen waarbij hij als capitulerende vijand met witte vlag of handen in de lucht 

wordt afgebeeld. Daarnaast zijn er vrij veel onverwachtse momenten van contact. In de 

narratieven omtrent de Pacific is de vijand eerder een verre, afwezige schim die nauwelijks met 

het blote oog van dichtbij waargenomen wordt. Er is geen menselijk, noch fysiek, noch verbaal-

communicatief contact met de Japanse vijand, waardoor hij voor de lezer onder de radar blijft, 

wat afstand creëert. Dit wordt versterkt door een narratief dat zich grotendeels distantieert van 

de oorlogsstrijd en de focus verplaats naar de strijd met de onbekende exotische omgeving. De 

jungle en zijn erbarmelijke leefomstandigheden die er zich in verbergen, blijken de echte vijand 

te zijn voor de fysieke en mentale weerstand van de marinier. 

Het Europese en Pacifische strijdtoneel behoren tot het geheel dat de Tweede Wereldoorlog 

heeft gevormd. Toch bevestigen de kwantitatieve en kwalitatieve analyse dat er een concreet 

onderscheid gemaakt dient te worden tussen beide strijdtonelen wat nog veel te weinig gebeurt. 

Aan de hand van individuele herinneringen neergeschreven in persoonlijke narratieven hebben 

memoires wel degelijk de kracht om vanuit het individu collectieve herinneringen op te bouwen 

met gelijkaardige denkbeelden.284 In dit geval betekent dit het ontstaan van twee verschillende 

collectieve herinneringen tussen de oorlog die zich afspeelde in Europa en de Pacific. 

                                                           
284 Matt Becker, “The we in the me: memoir as community,” in Tell me true: memoir, history, and writing a life, 

eds. Patricia Hampl en Elaine Tyler May (Minnesota: Borealis Books, 2008), 115-28. 
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B. Oorzaken 

Er zijn meerdere oorzaken die kunnen verklaren waarom de twee strijdtonelen elk verschillende 

herinneringen, identiteiten en narratieven voortbrengen. Zowel politieke, diplomatieke als 

militaire contexten kunnen de nodige duiding bieden om de verscheidenheid tussen de 

collectieven aan te kaarten en mogelijks ook te verklaren. Hieronder som ik enkele van deze 

verklarende mogelijkheden op die een apart antwoord kunnen bieden op het kwantitatieve en 

kwalitatieve onderscheid tussen de collectieve herinneringen onderling. Deze zijn allesbehalve 

oorzakelijke zekerheden, maar zijn anderzijds wel mogelijkheden die enkele markante pistes 

onder de loep nemen.  

 

i. Kwantitatieve verklaring: Europe First Policy 

Concrete bewijzen voor publicatieverschillen zijn moeilijk te achterhalen aangezien ook de 

werking van de eigenlijke uitgeverijen op uitvoerige wijze zou moeten betrokken worden, iets 

wat niet is gebeurd binnen dit onderzoek. Het is zeker wel een mogelijke piste voor toekomstig 

onderzoek. Toch staan deze uitgeverijen in connectie met een bredere nationaal-

maatschappelijke cultuur die evenzeer bewust of onbewust invloed heeft op wat gepubliceerd 

wordt. Vanuit deze veronderstellende gedachtegang dat uitgeverijen onderdeel zijn van een 

sociale context waaraan ook zij maatschappelijk onderhevig zijn, kunnen er enkele plausibele 

hypotheses besproken worden. Een mogelijke verklarende hypothese voor de sterkere 

aanwezigheid van memoires over het Europese theater binnen de Amerikaanse 

herinneringscultuur is eerst en vooral de ‘Europe First Policy’.285  

De ‘Europe First Policy’ verwijst naar de militaire houding en strategie die Amerika zich 

aanmat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kort gezegd besloot Amerika reeds in 1941, nog voor 

de aanval op Pearl Harbor, dat niet Japan, maar Duitsland de primaire vijand was die 

voornamelijk aangepakt moest worden. De Amerikaanse militaire middelen werden bijgevolg 

hoofdzakelijk ingezet in de strijd tegen Hitler. De aanval op Pearl Harbor heeft deze situatie 

logischerwijze bemoeilijkt, maar de trend was duidelijk gezet waarbij Europa telkens resoluut 

op de voorgrond werd geplaatst en de Pacific-oorlog tweederangs leek.286 
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De vraag is natuurlijk in welke mate militair-strategische keuzes die genomen zijn tijdens de 

oorlog een invloed kunnen hebben op naoorlogse publicatiecijfers. Een concreet bewijs zal hier 

hoogstwaarschijnlijk niet voor te vinden zijn, maar het is en blijft een opmerkelijke piste die 

een flagrante, maar ook treffende denkwijze aanbiedt die tot op zekere mate overeen lijkt te 

komen met de algemene tendens waar Europa in de Amerikaanse boek- en filmcultuur best wat 

aandacht genereert. Anderzijds mag het beleid dat de Amerikaanse militaire strategie heeft 

bepaald ook niet teveel overschat worden. Tijdens de oorlog zelf was het bijvoorbeeld vooral 

de Pacific-oorlog die gerepresenteerd werd in de Amerikaanse oorlogsfilms en propaganda. Pas 

na de oorlog kreeg Europa deze aandacht toebedeeld door de kennis die men had vergaard over 

de Holocaust.287 De invloed van de Holocaust zal bijvoorbeeld ook een prominente rol gespeeld 

hebben in de herinnering over de oorlog in Europa en de gruwelen die er plaatsvonden, dus 

enkel en alleen de militaire strategie aangeven als verklaring voor de Europese overmacht is 

een te zwak fundament. 

 

ii. Kwalitatieve verklaring: Gevechts- en oorlogstechnieken 

Binnen de kwalitatieve analyse zijn er verschillen merkbaar in hoe de vijand wordt afgebeeld, 

voornamelijk dan zijn aan- of afwezigheid in het levensverhaal van de memorialist. Waar de 

Duitse vijand zichtbaar is, blijft de Japanse vijand op de zijlijn staan. Ik heb aan de hand van de 

kernidentiteiten van elke memoire over de Pacific getracht te verduidelijken waarom deze 

vijand zou afwezig was. Zo heb ik verklaard dat de memoires over de Pacific-oorlog een 

narratief naar voor schuiven waar de oorlogsstrijd op het slagveld minder centraal staat. 

Desalniettemin zijn er zeker ook andere manieren hoe deze afwezigheid verduidelijkt kan 

worden. De afwezigheid van de vijand kan immers ook een resultaat zijn van de militaire 

tactieken die de Japanse troepen op het slagveld toepasten. 

Er zijn twee militair-strategische oorlogstechnieken toegepast door de Japanse troepen op het 

slagveld, namelijk de ‘banzai-aanval’ en de ‘in-depth-verdediging’. De banzai-aanval behoorde 

tot de eerste militaire tactiek die vooral in het begin van de oorlog werd toegepast op onder 

meer het eiland Guadalcanal. Leckie heeft een Banzai-aanval van dichtbij op het eiland 

meegemaakt.288 De banzai-aanval bestaat uit een offensieve groepssuïcide uitgevoerd door 
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Japanse soldaten. In realiteit is dit een gigantische groep aan soldaten die als wildemannen 

vooruit stormen richting het target met de bedoeling zoveel mogelijk tegenstanders de dood in 

te jagen. Dit soort aanvallen zijn wild, chaotisch en worden door grote troepen van mensen 

uitgevoerd.289 Het ongeorganiseerde en wilde aspect in groepsverband kan mogelijks verklaren 

waarom de Japanse vijand als individu afwezig is, aangezien de mariniers eerder aangevallen 

lijken te worden door een opdoemende stofwolk aan toestormende mensen dan een eigenlijk 

tastbaar individu.  

Tijdens het tweede gedeelte van de oorlog verdween de banzai-aanval praktisch volledig 

vanwege het hoog aantal Japanse slachtoffers. Deze werd vervangen door een in-depth-

verdediging, wat redelijk onverwachts was vanwege de negatieve houding die het Japanse leger 

lange tijd heeft gehad tegenover een defensieve oorlogstactiek. Japanners groeven zich 

verspreid in op het eiland waardoor ze zich niet meer op, maar ook daadwerkelijk in het eiland 

bevonden. Ook natuurlijke ondergrondse mijn- en grottensystemen werden ingezet waar de 

vijand zich in bevond en deze schuilplek nauwelijks verlaten werd, tenzij noodzakelijk. De 

vijand werd geleidelijk aan een onderdeel van het onbekende, tropische eiland en verdween op 

deze wijze volledig uit het zicht. Deze techniek werd toegepast vanaf 1944 in de Palau eilanden 

en werd ook gebruikt op Okinawa en Iwo Jima.290 Alle auteurs hebben op een gegeven moment 

op deze plekken gevochten, wat verklaart waarom de vijand zo afwezig was in hun memoires. 

De Japanners hadden zich immers letterlijk uit het zicht onttrokken. 

 

iii. Complexe herinneringen 

Het probleem met bovenstaande mogelijkheden is dat deze enkel focussen op fenomenen die 

zich afspelen buiten de memoires om, terwijl ik mij in deze thesis juist specifiek heb toegelegd 

op deze bronnen. Deze externe oorzaken zijn in wezen niet fout en het biedt een zekere nuance 

aan die noodzakelijk is, maar het is evenzeer belangrijk om ook oorzaken trachten te vinden in 

de inhoud van de bron zelf. Binnenin de bron ontvouwt zich immers datzelfde vijandsbeeld dat 

hier onderzocht is geweest. Daarom keren we terug naar de eigenlijke oorlogsherinneringen. 

Als we de oorzaak van divergerende vijandsbeelden willen verklaren, moet er op zoek gegaan 

worden naar specifieke complexe herinneringen die dit nader kunnen verklaren. Binnen de 
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memoires met betrekking tot Europa ligt de nadruk op de oorlogsstrijd, waardoor er weinig 

ruimte blijkt te zijn voor andere, meer complexe herinneringen die zich buiten de strijd 

bevinden. Wie zich in een overlevingsstrijd bevindt, heeft immers weinig gelegenheden die 

leiden tot reflectie over de existentiële crisis waarin de soldaat zich verkeert. Een niet aflatende 

confrontatie met de vijand vraagt om alertheid, maar genereert weinig occasionele momenten 

om bij deze gebeurtenissen stil te staan en in vraag te stellen. Dit creëert een eenvoudig en 

rechtlijnig narratief van leven en overleven tot de vijand gedood is of opgeeft. Filosofische, 

existentiële of kritische uitlatingen blijven minimaal.  

De afwezigheid van complexe herinneringen die losstaan van deze strijd is niet iets wat in eerste 

instantie zou opvallen of relevant zou lijken. Enkel doordat deze thesis een comparatieve 

component naar voor schuift, blijkt er zich een opvallende afwezigheid af te tekenen in de 

memoires over het Europese oorlogstheater. Deze afwezigheid kleurt als resultaat de 

herinneringen aan het Pacifische oorlogstheater, waar wel een zekere complexiteit merkbaar is. 

Deze aanwezige, complexe herinnering in de memoires over de Pacific kunnen zich enkel 

aflijnen en manifesteren wanneer de memoires over de oorlog in Europa erbij betrokken 

worden. Dit betekent het eerste directe comparatieve contact tussen beide regio’s binnen dit 

onderzoek. De aan- en afwezigheid van drie soorten herinnering zal onderzocht worden: de 

Eerste Wereldoorlog, de horrors van de Tweede Wereldoorlog en de andere oorlog die zich 

gelijktijdig afspeelt. 

 

1. De Eerste Wereldoorlog 

Ongeveer vijfentwintig tot dertig jaar voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog werd Europa 

reeds geteisterd door een wereldoorlog die het gebied voor lange tijd op destructieve wijze 

gebrandmerkt heeft. Tot op de dag van vandaag is deze aanwezigheid voelbaar op het terrein 

van onder meer de Vlaamse Westhoek.291 WOII betekende de terugkeer naar die landen die 

getracht hadden dit horrorverleden achter zich te laten en hun land terug op te bouwen. 

Een plausibele verwachting zou zijn dat het recente verleden van de Eerste Wereldoorlog een 

rol zou spelen in de memoires over het Europese strijdtoneel, aangezien het een terugkeer is 

naar gelijkaardige terreinen in dezelfde landen die reeds gehavend waren door vorige 
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oorlogservaringen. In realiteit bleek dit niet het geval te zijn. Bij alle vier de memoires is er een 

stilte omtrent WOI. Deze stilte lijkt niet geveinsd of opgedrongen, maar is eerder een 

onbestaand feit. Een vermoedelijke verklaring is dat WOI geen betrekking had op hun 

persoonlijke ervaringen aangezien dit nooit hun oorlog is geweest en zij er dus ook geen deel 

van uitmaakten. Deze stelling bevestigt het narratief dat zij willen voordragen: wat zij niet 

hebben meegemaakt, is niet aan de orde om te vertellen aangezien ze er geen persoonlijke 

getuigenissen van kunnen weergeven. 

Deze stilte is in wezen niet problematisch, het is immers een persoonlijke keuze die door 

verscheidene auteurs is gemaakt over de oorlog in Europa. Het is wel een frappant fenomeen 

eenmaal vergeleken met de herinneringen uit de Pacific. Sledge en Manchester verwijzen 

bijvoorbeeld elk naar soldaat-schrijvers van de Eerste Wereldoorlog om hun ervaringen aan 

andere getuigenissen te toetsen of vergelijken. Vooral Manchester alludeert verscheidene malen 

naar het bekende werk van Sassoon, terwijl Sledge poëten Robert Graves en Wilfred Owen 

aanhaalt om de getuigenis kracht bij te zetten.292 Manchester betrekt zelfs het persoonlijke 

verleden van zijn vader in zijn memoire. Zijn vader heeft ook immers een verleden gekend in 

de loopgraven aan het Europese front tijdens WOI.293 Aan de hand van deze vermeldingen 

wordt de Pacifische oorlog geconnecteerd aan een Westers en Europees verleden en lijkt het uit 

zijn regionaal isolement gehaald te worden. 

 

2. Het andere oorlogstheater 

Het andere oorlogstheater alludeert naar de andere oorlog die zich tegelijkertijd ontrafelde: voor 

de soldaten in Europa was dit de oorlog in het Aziatische werelddeel en omgekeerd gold 

hetzelfde voor de mariniers in de Pacific. Voor hen speelde er zich een andere oorlog af in 

Europa. Beiden maken ze deel uit van het grotere geheel dat WOII in realiteit voorstelt, alleen 

gaan ze elk verschillend om met het aanwezige belang van de andere oorlogstheaters.  

De Amerikaanse soldaten in Europa waren weinig begaan met de andere oorlog, tenzij telkens 

op één specifiek moment: wanneer de angst heerste dat zij op het einde van de oorlog vanuit 

Europa naar de Pacific gestuurd zouden worden om de Japanse vijand te gaan bevechten. Dan 

werd de angst voor een nieuwe oorlog waarin zij zouden moeten participeren ineens harde 
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realiteit. Met de capitulatie van Japan, vervalt deze angst en verliest de Pacific het weinige 

belang dat de soldaten in Europa hen kortstondig hadden gegund. Ook hier geldt het principe: 

wat men niet heeft meegemaakt, wordt niet besproken. De angst om richting Japan uitgezonden 

te worden, was wel realistisch dus wordt dit gedeeld met de lezer. Maar verder dan een korte 

vermelding op één enkele pagina reikt dit niet.294 Het is een duidelijk signaal van desinteresse. 

Enkel Webster vertelt over de militaire training die hem moest klaarstomen voor de oorlog 

tegen de Japanners, maar deze werd logischerwijze afgebroken bij het nieuws van vrede. Ook 

hij toonde hier geen interesse in en was gebrand om naar huis te gaan.295 Oprecht medeleven 

voor de Amerikaanse marinier en hun Japanse vijand was eerder aan de lage kant tot zelfs 

onbestaande. 

De mariniers daarentegen waren wel meer begaan of op zijn minst beter bewust van het idee 

dat een andere oorlog plaatsvond op een ander continent. Leckie vermeld bijvoorbeeld dat er 

interesse heerste onder de mariniers voor het nieuws van geboekte overwinningen door de 

geallieerden in de Europese en Noord-Afrikaanse regio’s aangezien dit een positieve uitwerking 

had op het moraal.296 Dit is natuurlijk een anekdotische blik en geen wijdverspreide tendens, al 

geeft het wel weer dat ook de strijd tegen de Duitsers een gespreksonderwerp kon zijn onder 

mariniers onderling. Toch wordt er over het algemeen in de memoires wel degelijk weinig 

gesproken over de strijd in het Europees theater. Hoogstwaarschijnlijk geldt hetzelfde principe 

dat het als een penibele en neppe opdracht aanvoelt om over iets te getuigen dat het individu 

nooit gekend of gezien heeft, zeker als deze zelf geen voeling of ervaring heeft met de omgeving 

van de andere regio. 

Toch is het foutief om te stellen dat het Europese oorlogstheater even afwezig is bij de mariniers 

als het Pacifische theater bij de soldaten, integendeel zelfs. Binnen de gelezen memoires is het 

een veelbesproken thema dat de strijd centraal plaatst, alleen niet in functie van de gevoerde 

oorlog maar met betrekking tot herinnering en de overheersende herinneringscultuur. Binnen 

de memoires over de Pacific wordt er verwezen naar de vermeende competitie die er heerst met 

het Europese oorlogstheater voor aandacht binnen de publieke herinneringscultuur. Het is een 

complexe samenkomst van gefrustreerde veteraan-schrijvers in combinatie met hun 

traumatische herinneringen dat ervoor zorgt dat de auteurs van deze memoires meer begrip 

vragen voor de oorlogsteneur die zij zijn ondergaan ten dienste van het vaderland.   
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Sledge verwijst onder meer in een historisch-kritische kanttekening naar de veldslagen op het 

eiland Peleliu, het allereerste eiland waar hij als marinier heeft gevochten na bootcamp, en 

bemerkt dat ondanks het enorme aantal slachtoffers die daar zijn gevallen, de aanval op het 

eiland redelijk onbekend en onbegrepen is gebleven. Hij hekelt zelfs de zogezegde 

noodzakelijkheid van het eiland, maar lijkt het vooral jammer te vinden dat de herinnering naar 

de veldslagen op het eiland verloren zijn gegaan, terwijl er zovele Amerikaanse mariniers het 

leven hebben gelaten.297 Het is opvallend dat hij dit mededeelt aan zijn lezers, aangezien zijn 

historische kanttekeningen eerder sporadisch en niet zo uitgebreid zijn, wat wil zeggen dat hij 

de nodige behoefte voelde deze onbekende herinnering aan te kaarten. Later vult hij deze 

opmerking zelfs aan door te beweren dat Peleliu nauwelijks de aandacht krijgt die het verdient 

doordat in dezelfde periode belangrijke gebeurtenissen zich ontvouwden in Europa die de 

aandacht voor de oorlog in de Pacific deed afnemen.298 Hij vergelijkt de herinneringen aan 

beide regio’s hierbij expliciet met elkaar. 

Zoals te verwachten, waar Sledge enkel een kanttekening over neerschrijft, wijdt Manchester 

als historicus een geheel kritisch uitgewerkt hoofdstuk aan complexe herinneringen en de 

vergeetachtigheid die ermee gepaard gaat. Ten eerste heeft Manchester dezelfde mening in 

verband met Peleliu. Naar zijn mening is de slag om het eiland onderbelicht en ontvangt het 

weinig belangstelling. Hij plaatst de oorzaak voor deze onwetendheid binnen een algemene 

bredere tendens waarbij Europa altijd meer belangstelling heeft gekregen doordat vele 

Amerikaanse families als immigranten Europa verlaten hebben, met als resultaat dat zij 

persoonlijk verbonden zijn met deze regio. Hitler die Europa veroverde raakt hen persoonlijk 

dieper dan enkele onbekende eilanden waarvan men de naam niet eens kon uitspreken, noch op 

de kaart kon aanduiden. Deze onwetendheid bij de Amerikaanse bevolking is een onbenoemd 

gevoel van teleurstelling dat Manchesters narratief kleurt aangezien het te pas en te onpas 

opnieuw vermeld wordt.299 

Deze teleurstelling die hij jaren met zich moet hebben meegedragen, lijkt de laatste aanzet 

geweest te zijn die geleid heeft tot het schrijven van zijn memoire die zich kritisch opstelt 

tegenover de herinneringscultuur van WOII. Hij uit bijvoorbeeld kritiek tegenover de afwezige 

herdenkingscultuur op de eilanden en het slechte onderhoud van plaatselijke monumenten, maar 
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hekelt ook de toeristische cultuur die overheerst op de eilanden en hun herinnering naar WOII 

aantast.300 

Ook specifiek de Amerikaanse herinneringscultuur moet er aan geloven in zijn werk. Zo uit hij 

eveneens zijn ongenoegen over de documentairefilm die getoond wordt op de Pearl Harbor 

National Memorial ter nagedachtenis van 7 december 1941 en de oorlog in de Pacific.301 

Opvallend genoeg is hij de grote controverse rond de Pearl Harbor films en het narratief dat zij 

hanteren reeds een klein decennium voor. Tijdens de vijftigste verjaardag van de tragische 

gebeurtenissen kwamen deze films in een storm van controverse terecht waarbij onder meer 

WOII-veteranen hun misnoegen hebben geuit over de inhoud van de film. Deze veteranen 

wilden meer nadruk leggen op het heroïsme en individuele verhalen van de Amerikaanse 

mariniers en minder sympathie voor het Japanse perspectief van het oorlogsverhaal. Ook hier 

opteerde men voor meer focus op het herinneren en centraal plaatsen van de generatie die de 

oorlog gevoerd heeft. Dit is een voorbeeld van hoe veteranen van de Pacific-oorlog meer 

bekommernis vragen om hun eigen herinneringen en oorlogservaringen die eveneens een deel 

uitmaakten van WOII en een correcte representatie verdienen.302 

Herinnering is een prominent onderwerp onder de mariniers, daar waar de soldaten van Europa 

er zich weinig druk om maken en dus ook niet vermelden. Slechts eenmaal en kortstondig 

vermeldt Wilson dat de slag om het Hürtgenwald niet zo gekend is onder Amerikanen tegenover 

andere veldslagen die, weliswaar in Europa, plaatsvonden. Maar dit lijkt hem minder te deren 

dan het feit dat Hürtgenwald mogelijk een militaire miscalculatie was.303 Markant is dat de 

vergelijking gemaakt wordt met andere veldslagen die ook in Europa plaatsvonden. Een 

vergelijking met veldslagen op de Pacifische eilanden wordt daarentegen niet gemaakt. Europa 

lijkt de maatstaaf voor vergelijking te zijn, niet de Pacific. 

Het feit dat herinneren en vergeten minder afdoende zijn voor de soldaten in Europa kan een 

verschil in gevoel van validatie en waardering aanduiden tussen beide regio’s, waardoor de 

mariniers de nood wel voelen deze vergetelheid aan te duiden in hun memoires. Al werkt deze 

stelling ook omgekeerd. Zo herinnert Leckie een moment van validatie en erkenning tijdens de 

oorlog dat hij in het bijzonder lijkt te appreciëren. Leckie en zijn vrienden hadden immers schrik 
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dat niemand in Amerika zou weten waar ze zich bevonden en wat ze daar deden voor het 

vaderland, aangezien zijzelf ook nog nooit van de exotische eilanden hadden gehoord. Wanneer 

het besef komt dat aan het thuisfront hun overwinningen op Guadalcanal tot op de voet gevolgd 

werden en ze niet vergeten maar als helden gevalideerd werden, bracht hen dit tot tranen.304 Dit 

is een herinnering die hem duidelijk is bijgebleven en ze bevestigt het feit dat aandacht voor 

een oorlog in verre, exotische landen geen sinecure is. De vraag is maar of het bevestigende 

gevoel van validatie na de oorlog gebleven is wanneer Europa steeds meer aandacht opeiste. 

Een mogelijke oorzaak waarom het debat omtrent herinnering grotendeels afwezig is bij de 

soldaten in Europa is omdat zij de onmiddellijke validatie krijgen van de Europese 

burgerbevolking voor hun daden. Ze worden onthaald als bevrijders en zijn op het slagveld 

vaak omgeven door tekens van civilisatie waardoor de angst om vergeten of niet gewaardeerd 

te worden zich minder snel kan innestelen. Buiten Murphy maakt elke auteur een moment van 

bevrijding en feestelijkheden mee waar ze al kussend en knuffelend onthaald worden als helden 

van de bevrijding: MacDonald in het vroegere Tsjechoslowakije, Wilson in het Franse Parijs 

en Webster in Nederland.305 Het belang van deze validatie wordt herbevestigd door deze laatste 

twee auteurs op momenten dat zij deze waardering niet ontvangen en de bevolking hen liever 

weg wil hebben. Vooral bij de terugkeer naar Parijs tijdens een periode van rust voelde Wilson 

een opmerkelijk verschil in hospitaliteit bij de Parijzenaren doordat hij niet opnieuw als 

bevrijder werd onthaald, maar eerder als een last werd gezien. Dit ging bij soldaten zoals 

Webster en Wilson gepaard met een gevoel van teleurstelling.306 Niet zozeer herinnering, maar 

waardering speelt bij de Europese veteranen een rol en hun memoires tonen aan dat zij deze 

ook ontvangen hebben reeds tijdens de oorlog. 
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3. De horrors van de Tweede Wereldoorlog 

WOII kent verscheidene problematische of buitensporige oorlogsherinneringen die verhitte 

discussies op de been hebben gebracht inzake de uitvoering van oorlogsmisdaden of immorele 

daden die zijn begaan door beide partijen.307 Toch zijn er twee voorbeelden van oorlogshorror 

die er zonder enige kritisch-historische twijfel bovenuit springen, namelijk de atoombommen 

en de Holocaust. Beiden zijn een toonaangevende gebeurtenis geweest binnen respectievelijk 

het Pacifische en Europese oorlogstheater die eveneens de regio getypeerd hebben. De stad 

Auschwitz kan niet meer losgekoppeld worden van de concentratie- en vernietigingskampen 

van de Holocaust. Hiroshima en Nagasaki zijn praktisch gebrandmerkt door de herinnering aan 

de atoombommen die daar begin augustus 1945 zijn gedropt en het officiële einde inluidde van 

de Tweede Wereldoorlog.  

Aangezien deze gebeurtenissen een aanzienlijke connectie hebben met de regio waarin ze 

plaatsvonden, heerst er de verwachting dat deze ook uitgebreid besproken zullen worden door 

de veteranen die betrokken waren in die regio. Toch zijn ook hier duidelijke verschillen 

merkbaar tussen beide groepen veteranen. Net zoals in voorgaande situaties bespreken de 

veteranen van Europa in functie van wat ze hebben meegemaakt en waarover ze kunnen 

getuigen. Elke auteur is op een bepaald moment in contact gekomen met gevangenkampen en 

de gevangenen die er verbleven, maar verder dan een descriptieve toelichting reikt de 

commentaar vaak niet. De vermeldingen zijn kort, mager van inhoud en geven geen kritisch 

beeld weer over het bredere aspect van de Holocaust doordat de aandacht eerder ligt op de 

bevrijde dwangarbeiders. Ondanks het retrospectieve perspectief van de veteranen dat kennis 

verzekert over de mensonterende toestanden van de Holocaust, wordt de term niet in de mond 

genomen.308 Aangezien zij de gevolgen van de Holocaust niet ondergaan hebben, lijkt het 

volgens het schematische narratief dat zij hanteren ook niet aan hen om deze taak op zich te 

nemen. 

Uiteindelijk blijkt Webster ook hier de enige uitzondering te zijn. Net zoals bij de voorgaande 

auteurs komt hij recht tegenover een gevangenkamp te staan en beschrijft hij hier enkel zijn 

eigen ervaringen. Toch zijn er enkele verschillen merkbaar. Eerst en vooral gaat hij iets 

uitgebreider in op het voorval en vult hij dit aan met enige contextuele kritiek. Zo vermeldt hij 

als enige auteur concreet het bestaan van concentratie- en uitroeiingskampen, in tegenstelling 
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tot het gebruik van de vage term gevangenkamp dat niet volledig het typerende karakter van de 

Holocaust lijkt te belichamen. Hij herbevestigt dit typerende moordende karakter door niet 

alleen te spreken over het contact dat hij met de dwangarbeiders heeft gelegd, maar ook door 

eveneens de miljoenen mensen die er het leven hebben gelaten te vermelden. Desondanks neemt 

hij het woord Holocaust niet in de mond.309 De reden waarom hij hier dieper op ingaat in 

tegenstelling tot zijn voorgangers is omdat Webster dit ook specifiek linkt aan de reden waarom 

hij vecht. Ironisch genoeg geven de horrors van de Tweede Wereldoorlog zijn persoonlijke 

oorlogservaringen die de Duitse vijand de dood in hebben gejaagd een betekenis. Hij is ook de 

enige die zijn afkeer voor de daden van de Duitsers expliciet durft te uiten.310 

“I’m glad I fought those people, Chris. I didn’t believe in the war till I got to Germany 

and saw what they were up to with their lagers and their concentration camps. I only 

killed one Kraut for sure, but knowing what I do now, I’m sorry it wasn’t more.”311 

Waar de veteranen van Europa weinig exacte termen in de mond nemen en de horror van de 

Holocaust grotendeels beschrijven als gevangenkampen met dwangarbeiders – wat niet foutief 

is, maar enigszins kort door de bocht genoemd kan worden – gaat de tripartite herinnering wel 

iets verder in op enkele complexe herinneringen waar Amerika zelf een groot aandeel in kent. 

Waar de Holocaust immers volledig toegeschreven kan worden aan de Nazivijand en de 

Amerikaanse maatschappij vrij is van schuld, draagt Amerika wel de verantwoordelijkheid voor 

het gebruik van de atoombommen. Dit heeft onder meer een verhitte discussie gestart rond de 

graad van morele en ethische schuldlast die Amerika voor zijn daden hoort te dragen.312 Deze 

discussie vindt ook resonantie in de memoires van Leckie en Manchester. Beide waren geen 

getuige van de eigenlijke destructie, maar voelen toch de nood om een moreel-kritische 

kanttekening toe te voegen aan hun persoonlijke getuigenissen 

Leckie praat op het einde van zijn boek over het moment dat hij het nieuws hoorde van de 

atoombommen en de daaropvolgende absolute capitulatie van de Japanners en overhandigt de 

lezer een glimp in zijn denkwijze over de atoombommen: “Someone had sinned against life, 

and I felt it in my very person.”313 Zijn woorden zijn poëtisch en diepzinnig, waarschijnlijk 
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dienende als een narratief hulpmiddel om de groteske gebeurtenis een plaats te geven, maar ook 

om zijn vreugdegevoelens van op het moment zelf te verwerken. De eerste maal toen hij het 

nieuws hoorde, was hij juist blij en gerustgesteld dat hij niet opnieuw de wapens moest 

opnemen.314 Dit gevoel stemt overeen met de gedachtegang van vele WOII-soldaten aan het 

Europese front zoals historicus Paul Fussell die blij waren dat ze niet naar de Pacific verscheept 

zouden worden. Desalniettemin, waar Fussell zijn naoorlogse visie over de atoombom behield 

en het gebruik ervan positief en noodzakelijk bleef inschatten, toonde Leckie nadien spijt en 

vroeg vergiffenis voor de vernietiging die de bommen hadden aangericht.315 

Het problematische aan de mening van Fussell is dat hij zijn provocatief essay baseert op onder 

meer een uitspraak van Manchester die lijkt te insinueren dat hij blij was met het gebruik van 

de atoombommen, aangezien dit vele Amerikaanse levens gespaard heeft.316 Fussell heeft zeker 

een ostentatief punt dat het afslaan van een militaire inval in Japan militaire levens gered heeft, 

maar hij maakt een deontologische fout als historicus door de woorden van Manchester te 

verdraaien in zijn voordeel. Manchester besefte ook het belang van de atoombom inzake het 

redden van Amerikaanse levens, maar dit betekent evenwel niet dat hij geen afkeer toonde voor 

de bommen. Zijn woorden over de atoombommen zijn recht voor de raap; “This was not my 

war.”317 Een twintigtal jaar na het inzetten van de atoombommen toont hij geen enkele 

sympathie voor de mannen die hieraan hebben meegeholpen.318 Zijn visie volgt hieromtrent 

dezelfde evolutie als deze die Leckie doorlopen heeft. Namelijk, van initiële blijdschap naar 

afkeer en berouw. 

In tegenstelling tot de veteranen van het Europese oorlogstheater zijn de veteranen van de 

Pacific veel opener over enkele problematische herinneringen. De gevoelens van Leckie en 

Manchester omtrent de atoombommen lijken een zekere nationale betrokkenheid te insinueren 

waar zij zich duidelijk van willen distantiëren. Ook al waren zij niet persoonlijk betrokken, toch 

maakt het een deel uit van hun getuigenis.  
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C. Conclusie: competitief of multidirectioneel 

Als we de oorzaken voor de divergerende fenomenen tussen de memoires over Europa en de 

Pacific in acht nemen, dit zowel op kwalitatief als kwantitatief vlak, lijken alle wegen te leiden 

naar een competitieve visie die herinneringsstrijd centraal lijkt te plaatsen. Op kwantitatief vlak 

ondervindt het Europese strijdtoneel in vergelijking met de Pacific beduidend minder 

problemen om oorlogsherinneringen via officiële wegen gepubliceerd te krijgen. Memoires met 

betrekking tot de Pacific hebben het dan weer dubbel zo moeilijk om de maatschappelijke 

herinneringscultuur te beïnvloeden aangezien ze minder gemakkelijk de commerciële middelen 

hiertoe krijgen. Als gevolg krijgen ze ook minder kansen toebedeeld om populariteit te 

vergaren. Er vormt zich als het ware een vicieuze cirkel. Dit lijkt een eerste signaal van strijd 

te insinueren waarbij het Europese strijdtoneel het pleit relatief gemakkelijk lijkt te winnen. Als 

we de focus verleggen op de kwalitatieve analyse lijken de veteranen van de Pacific aan de 

hand van complexe herinneringen zelf te verwijzen naar een herinneringsstrijd. Zo uiten ze 

frustratie over het feit dat er meer algemene kennis lijkt te circuleren over de veldslagen die 

hebben plaatsgevonden in Europa, waarbij het onbekende Pacific-gebied dan weer moet 

opboksen voor de nodige aandacht. De acties en offers van de veteranen op het Pacifische 

slagveld lijken vergeten te worden. 

Dat er onder veteranen gesproken wordt over een herinneringsstrijd, mag niet verbazen. Iedere 

veteraan wil nu eenmaal aandacht en respect voor de horror die ze hebben doorstaan. Als er 

persoonlijke signalen zijn die aantonen dat zij niet dit nodige respect krijgen, zullen zij altijd 

spreken over een strijd om maatschappelijke aandacht. Toch moeten we de vraag stellen of dit 

de onmiddellijke afwezigheid van een multidirectioneel geheugen impliceert. Ik heb immers 

enige twijfels over de volledige afwezigheid van een multidirectioneel perspectief. Zelf vind ik 

het immers bedenkelijk dat er enkel en alleen een competitief perspectief zou heersen tussen 

deze theaters. Had dit het geval geweest, had het Europese strijdtoneel dan niet openlijker de 

vermeende overwinning van de herinneringsstrijd opgeëist in hun memoires? 

Door de afwezigheid van complexe herinneringen bij de memoires over het Europese 

strijdtoneel, moeten we de antwoorden zoeken in de memoires over de oorlog in de Pacific. Op 

dat vlak is het interessant dat dit onderzoek een controlepunt heeft kunnen toevoegen, namelijk 

de memoire van Chuck Tatum. Tatum lijkt zijn bekendheid immers verworven te hebben onder 

invloed van HBO en niet zozeer door zijn persoonlijke herinneringen. Het klopt dat ik heb 

gesteld dat het eerder speculatief is om dit te beweren, maar er zijn wel enkele signalen die deze 
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speculatie wel kracht bij zetten: de afwezigheid van een uitgewerkte kernidentiteit, de 

afwezigheid van een tropische vijand en de afwezigheid van complexe herinneringen. Dit zijn 

drie fenomenen die telkens expliciet aanwezig zijn binnen de tripartite herinnering. Daarnaast 

worden deze signalen kracht bijgezet door het publicatieverleden van de memoire, waarbij het 

meeste aantal edities na de HBO-serie The Pacific zijn uitgebracht, niet ervoor.319  

Als we de tripartite herinnering vergelijken met die van Tatum, bemerken we dat zij de 

complexe herinneringen gebruiken om hun persoonlijke herinneringen te situeren en 

contextualiseren. Vooral de verwijzingen naar WOI en WOII lijken een connectie te stellen 

naar andere geschiedenissen waarmee zij hun getuigenissen kracht bijzetten. In plaats van hun 

herinneringen alleen op zichzelf te laten staan zoals de veteranen van het Europees strijdtoneel 

gedaan hebben, gaan zij in dialoog met het bestaan van andere herinneringen die verwijzen naar 

een ander verleden. In plaats van hun oorlog als uniek of anders te beschrijven, maken zij 

gebruik van herkenningspunten om hun verhaal te vertellen. Zo maken ze vergelijkingen met 

WOI-memoires of kaarten ze frustraties aan door de bekendheid van het Europees strijdtoneel 

aan te kaarten, zaken die meer algemeen gekend zijn bij het Amerikaanse en Europese 

lezerspubliek. Tatum daarentegen weerhoudt zich van deze complexe herinneringen. De 

speculatieve vraag die we ons nu kunnen stellen, is of deze afwezigheid de oorzaak is waarom 

zijn memoire initieel weinig signalen van populariteit vertoonde? 

De link met andere geschiedenissen verwijst naar een multidirectioneel perspectief. Hun link 

die zij leggen met Europa, zij het WOI of WOII, zorgt voor een bekende noot bij hun 

lezerspubliek. Om deze connectie met andere geschiedenissen kracht bij te zetten, lijken de 

veteranen van de tripartite herinnering als tegenreactie zich eveneens te distantiëren van alles 

dat verwijst naar een Amerikaans problematisch verleden. Ten eerste is er het raciale 

haatdiscours dat nog aanwezig was bij Hunt, maar met de jaren grotendeels is verdwenen. Dit 

kan verklaard worden volgens de complexe relatie die Amerika heeft opgebouwd met 

thematieken als racisme. De afwezigheid van een raciaal haatdiscours kan ook een mogelijkheid 

zijn om de barbaarse acties aan Amerikaanse zijde te minimaliseren, wat eveneens een 

additionele verklaring kan zijn voor de afwezige vijand. Ten tweede stelt de tripartite 

herinnering zich negatief op tegenover het gebruik van de atoombommen. Ook op deze wijze 

distantiëren zij zich van een zwarte bladzijde uit het verleden van Amerika die moreel-ethische 

vraagtekens heeft gecreëerd binnen de maatschappij.  

                                                           
319 Voor dit soort info, zie WorldCat. 
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De afwezigheid van een raciaal haatdiscours en met uitbreiding het afwezige vijandsbeeld 

zouden verklaard kunnen worden volgens de bilaterale relaties tussen Amerika en Japan. Alleen 

wordt deze relatie gekenmerkt door fluctuerende periodes van goede relaties, opgevolgd door 

periodes van afgunst.320 Deze fluctuaties zijn niet merkbaar in de memoires, waardoor ik 

besloten heb dit niet als oorzaak aan te bieden. Vermoedelijk willen de memorialisten meer op 

zichzelf focussen en de intieme herinneringen die zij meedragen, waardoor internationale 

relaties geen rol lijken te spelen.   

Opvallend is dat zij zich distantiëren van aspecten die intrinsiek gelinkt zijn aan de oorlog in de 

Pacific, zoals de Japanse vijand en het gebruik atoombommen. Deze zaken waar zij zich van 

distantiëren zijn exact die aspecten die de Good War mythe onderuithalen. Dit spreekt het 

multidirectionele aspect gedeeltelijk tegen aangezien multidirectionaliteit verwijst naar de 

samenkomst van herinneringen onder constructief dialoog.321 Zich distantiëren van bepaalde 

complexe herinneringen, ook al spreken ze een mythe tegen, is geen correct voorbeeld van een 

constructief forum waar herinneringen openlijk in onderhandeling en dialoog met elkaar 

kunnen treden. In plaats daarvan lijkt het dat er over sommige zaken gezwegen hoort te worden, 

wat tegengesteld is aan maatschappelijk dialoog. Dit wordt gedeeltelijk wel gecompenseerd 

door de focus te verleggen op de exotische omgeving als vijand, wat evenzeer een intrinsiek 

onderdeel uitmaakt van de Pacific-oorlog. Dit impliceert het idee dat enkel die herinneringen 

gedeeld worden die de Good War mythe niet tegenspreken of onderuithalen. Ook dit spreekt 

het onderhandelend dialoog tussen herinneringen en geschiedenissen tegen. 

Uiteindelijk valt op dat de memoires over de Pacific zowel elementen van strijd als elementen 

van een multidirectioneel geheugen bevatten. Er is enerzijds competitie waarbij de ene 

herinnering prevaleert op de andere. Dit kan zelfs leiden tot het verzwijgen of zich distantiëren 

van complexe herinneringen, wat aangetoond wordt door het afwezige vijandsbeeld dat raciale 

haat moet verbergen. Maar ook dialoog en connectie zijn aanwezig die er voor lijken te zorgen 

dat Pacifische herinneringen terug op de kaart worden geplaatst door een link te leggen met 

andere geschiedenissen. Het lijk dat herinneringen niet zomaar in een binair onderscheid 

geplaatst kunnen worden, maar een samenkomst zijn van beide perspectieven en zo de 

complexe aard van herinneringsfenomenen wederom lijken te bevestigen. 

 

                                                           
320 Rosenberg, A date which will live, 53-70; 101-12. 
321 Rothberg, Multidirectional memory, 2-6. 
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Conclusie 

Deze thesis is een representatie en tevens een resultaat van de sterke connectie die er heerst 

tussen oorlog en herinnering, maar evenzeer ook tussen herinneren en vergeten. In eerste 

instantie biedt deze thesis dan ook een multidirectioneel perspectief aan op circulerende 

stellingen van historici die beweren dat er een overrepresentatie heerst binnen de 

herinneringsstudies van de Holocaust en bijgevolg het Europese strijdtoneel waar deze horror 

zich afspeelde. Dit zou volgens hen een forum van competitie creëren. Daarnaast had deze 

studie als doel om voor de eerste maal binnen de geschiedschrijving een grootschalig 

comparatief onderzoek te voeren tussen de herinneringen van WOII-veteranen die 

respectievelijk in de Europese en Pacifische regio’s hebben gevochten. Het multidirectioneel 

geheugen bleek hierbij een frappante aanvulling te zijn op de comparatieve analyse die puur 

competitieve visies trachtte te verzachten en nuanceren. 

De kwalitatieve en kwantitatieve analyse hebben zich gebaseerd op de theorieën van Maurice 

Halbwachs en Jacques Presser. Deze theorieën kennen elk hun ontstaan in de nasleep van de 

wereldoorlogen, wat wederom een link legt tussen de opkomst van herinnering enerzijds en het 

bloedige oorlogsverleden van de twintigste eeuw anderzijds. Deze theorieën hebben de nodige 

theoretische omkadering aangeboden om op correcte wijze een bronnenanalyse toe te passen 

op een zelf opgestelde catalogus aan primair bronnenmateriaal. Deze catalogus bleek een 

noodzakelijkheid te zijn voor deontologisch correct historisch onderzoek aangezien er een 

problematisch gebrek aan contextuele bronnenkennis heerste over WOII-memoires onder 

historici. 

Vanuit deze bronnencatalogus heb ik een kwantitatieve analyse uitgevoerd die een beeld 

trachtte te schetsen van de publicatietendensen. Uit deze analyse kwamen zowel kwantitatieve 

gelijkenissen als kwantitatieve verschillen terug. Voor beide oorlogstheaters is het opvallend 

da, de trend in publicatie-aantallen een gelijkaardige groei kent, met beiden een piek tijdens de 

memory boom.  De verschillen baseren zich vooral op het cijfermateriaal inzake aantal edities, 

het type uitgeverij en de overlevingskansen van de memoire tijdens de memory boom. De 

resultaten geven weer dat het Europese strijdtoneel over het algemeen makkelijker ingang krijgt 

binnen de Amerikaanse publieke herinneringscultuur door langdurige steun van gevestigde 

uitgeverijen die meerdere edities kunnen garanderen. Memoires over de Pacific daarentegen 

zijn meer uitgewezen op print-on-demand self-publishers, wat minder aantal edities verzekert. 
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De kwalitatieve analyse heeft aan de hand van kernidentiteiten kunnen aantonen dat beide 

oorlogstheaters elk hun eigen type narratief naar voor hebben geschoven dat telkens een invloed 

heeft gehad op de representatie van het vijandsbeeld. Het Europese oorlogstheater plaatst de 

strijd centraal aan de hand van een chronologisch oorlogsnarratief. Dit creëert een aanwezige 

en zichtbare Duitse vijand die zich in eerste instantie kenbaar maakt door met een witte vlag te 

capituleren aan de Amerikaanse troepen. Het Pacifische oorlogstheater daarentegen legt de 

focus weg van de strijd en geeft eerder een persoonlijk en intiem beeld weer van zichzelf 

waarbinnen trauma of mentale weerstand weerkerende thema’s zijn. Dit soort narratief 

genereert een afwezig vijandsbeeld zonder concreet raciaal haatdiscours waarbij de Japanse 

vijand een abstracte schim in de verte is die nauwelijks van dichtbij wordt gezien. Het exotische 

terrein wordt daarentegen de nieuwe vijand die hun mentale en fysieke weerstand tot het uiterste 

drijft. De strijd vindt plaats tussen marinier en jungle. Deze resultaten bevestigen hoe aan de 

hand van individuele memoires er zich collectieve herinneringen vormen, waarbij een duidelijk 

onderscheid gemaakt kan worden tussen de Europese en Pacifische collectieve herinnering. 

Er zijn mogelijke oorzaken die deze kwantitatieve en kwalitatieve analyses kunnen verklaren. 

Kwantitatief gezien is de Europe First Policy een mogelijke verklaring, waarbij in de 

naoorlogse maatschappij de strategische gedachtegang is overgenomen om Europa voorop te 

plaatsen op de Pacific. Een kwalitatieve verklaring voor het afwezige vijandsbeeld in de Pacific 

zijn de oorlogs-en gevechtstechniekers van de Japanse vijand, waarbij zij technieken toepasten 

die hen uit het oog van de Amerikaanse troepen onttrok. Een laatste mogelijke verklaring is de 

aan- en afwezigheid van complexe herinneringen bij respectievelijk het Pacifische en Europese 

strijdtoneel. Deze complexe herinneringen verwijzen naar de Eerste Wereldoorlog, het andere 

oorlogstheater en de horrors van de Tweede Wereldoorlog. 

De resultaten tonen aan dat de mariniers zichzelf onderbelicht en te weinig gerepresenteerd 

vinden in de Amerikaanse herinneringscultuur, waardoor zij een competitieve visie overnemen 

die een herinneringsstrijd centraal plaatst. Desalniettemin toont de aanwezigheid van complexe 

herinnering aan dat zij een multidirectionele houding aannemen door in dialoog te treden met 

andere geschiedenissen en zo een connectie te creëren met een verleden dat meer gekend is bij 

de lezer, namelijk de Eerste Wereldoorlog en het Europese strijdtoneel van de Tweede 

Wereldoorlog. Dit bevestigt dat herinnering niet binair werkt, maar een combinatie is van een 

competitieve als multidirectionele houding. Herinnering laat zich niet vastpinnen. 
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Dit onderzoek heeft enkele opvallende fenomenen in de kijker gezet en is daarom een relevante 

aanzet voor verder onderzoek. Doordat via het vijandsbeeld is bevestigd dat het Europese en 

Pacifische strijdtoneel aparte collectieve herinneringen voortbrengen, kan toekomstig 

onderzoek zich verder op dit onderscheid toespitsen en nog concreter onderzoek uitvoeren. Op 

kwantitatief vlak kan het bronnencorpus en bijhorend cijfermateriaal verder uitgebreid worden 

om de kwantitatieve verschillen nog accurater in beeld te brengen. Op kwalitatief vlak kunnen 

populaire memoires geplaatst worden tegenover onpopulaire memoires, dit om prevalerende 

herinneringen beter te contextualiseren. 
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