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1 - De opdracht
Binnen de Verkenning nationaal trans-Atlantisch slavernijmuseum heeft Stichting Museum
zonder Muren (MzM) de opdracht gekregen de conceptueel museale mogelijkheden voor een
toekomstig nationaal slavernijmuseum te onderzoeken. Zoals verwoord in de
samenwerkingsovereenkomst (dd. 20 mei 2020) bevat de opdracht drie hoofdthema’s. Te
weten: Positionering en nationale betekenis, Collectievorming en Verkenning museale
concepten.
De opdracht bevat de volgende vragen (in iets vereenvoudigde weergave):
Positionering en nationale betekenis
a. Voer een strategisch onderzoek uit naar de criteria waaraan een museale voorziening
(conceptueel) dient te voldoen om nationale betekenis te verwerven. Daarbij wordt een
aantal mogelijkheden verkend die eraan bijdragen om de museale voorziening aantrekkelijk
en toegankelijk te maken voor alle Nederlanders.
b. De ervaringen van vergelijkbare voorzieningen in binnen- en buitenland die als inspiratie
kunnen dienen, worden benut bij de definiëring van adviezen en om het museum nationaal
(en internationaal) te positioneren.
Collectievorming
a. Formuleer een visie over de wijze waarop de museale voorziening om wil gaan met
collecties, rekening houdend met het concept van een netwerkmuseum.
b. Maak duidelijk of een eigen collectie realistisch en haalbaar is en wat nodig is om een eigen
collectie op te bouwen. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt waaruit deze collectie kan bestaan
en in hoeverre gebruik gemaakt kan worden van bruiklenen van bestaande culturele
instellingen.
c. Zoek afstemming met het bestaande aanbod van collectie beherende instellingen.
d. Benut de expertise uit het landelijke veld en kijk tevens internationaal (NMAAHC).
Verkenning museale concepten
Werk het concept van een netwerkmuseum en het aanbod / programma dat bij een
dergelijke voorziening nodig is, uit op hoofdlijnen.
- met gebruikmaking van expertise uit de landelijke en internationale museale wereld, best
practices en (internationale) inspirerende voorbeelden en ideeën, met inachtneming van
missie en visie opgenomen in thema 1.
- met de vraag over welke type programmering en soort activiteiten aantrekkelijk is voor het
Nederlandse publiek.
- met tevens als uitgewerkt onderdeel het betrekken van een breed palet van de achterban
van de Afro-Nederlandse gemeenschappen.
- en met welke partners er wordt samengewerkt binnen welke netwerken.

Opdracht mbt Werkgroep 4
Naast de inhoudelijke opgave is Museum zonder Muren aangesteld als adviseur van
Werkgroep 4, ‘Fysieke ruimte’. De opdracht is om te adviseren bij het bepalen van de
randvoorwaarden voor de museale voorziening, zowel in conceptuele vorm als in locatie. De
officiële opdracht luidt:
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De fysieke opgave wordt door de Gemeente uitgevoerd. De opdracht is het opstellen van een
fysiek rapport. MzM is vanwege haar deskundigheid en sterke conceptualisering de juiste
partner bij de gemeentelijke werkgroep fysieke opgave van de museale verkenning.
Onderdelen waarop advies en afstemming tussen de Werkgroepen 2 en 4 plaatsvinden zijn:
- Modellen met elk een globaal programma van eisen (PvE).
- Een locatieonderzoek naar potentiële locaties in Amsterdam
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2 - Werkwijze
Voor de uitwerking van de opdracht heeft Museum zonder Muren een kernteam gevormd,
bestaande uit de MzM-partners Daniël Metz (projectleider) en Eva DeCarlo. Zij zijn gedurende
de verkenning bijgestaan door adviseurs uit het museale veld met ruime ervaring op het
gebied van inclusie, onder wie:
- Vincent van Velsen, kunst- en architectuurhistoricus, curator en publicist.
- Aspha Bijnaar, onder meer projectleider Musea Bekennen Kleur.
- Annemarie de Wildt, senior conservator Amsterdam Museum en lid platform Nederlands
slavernijverleden.
- Léontine Meijer-van Mensch, directeur van de etnografische collecties van de staat Saksen
(Dld).
Kernteamleden Daniël Metz en Eva DeCarlo hadden de supervisie over de uitvoering en
hebben ook zelf onderzoek verricht en rapporten geschreven. Enkele deelopdrachten zijn
uitgevoerd door externe experts, te weten Daniëlle Kuijten en Jules Rijssen (beide vanuit
Imagine IC), Alex van Stipriaan en Jana Sevenhuijsen.
Voor het onderzoek is gesproken met een groot aantal professionals uit de museumsector en
andere erfgoedinstellingen. Door beperkingen gerelateerd aan de covid-19 pandemie konden
slechts een beperkt aantal werkbezoeken worden afgelegd. Interviews met conservatoren
hebben plaatsgevonden door middel van video-call. Ook internationale werkbezoeken waren
beperkt mogelijk. De volgende instellingen zijn bezocht: Afrika Museum (Tervuren, België),
Musée d'Histoire Nantes en het Memorial de l'abolition de l'esclavage, beide in Nantes
(Frankrijk). Verder is geput uit eerdere museumbezoeken, waaronder aan de uitgebreide
collectie Surinamica in het Völkerkundemuseum van de Evangelische Broedergemeenschap in
het Duitse Herrnhut. Het gebrek aan reismogelijkheden is deels ondervangen door een
digitale internationale expert meeting. Dit maakte het mogelijk experts te spreken van het
NMAAHC-Smithsonian in Washington en andere gerenommeerde museale instelling op het
gebied van slavernijverleden.
Alle deelrapporten zijn gestoeld op het Plan van Aanpak (dd. 23 mei 2019) en de missie, visie
en kernwaarden zoals geformuleerd gedurende de Verkenning en vastgelegd in de rapporten
van Werkgroep 1. In de uitwerking is zo veel mogelijk afstemming gezocht met de
Werkgroepen 1 en 3 en advies ingewonnen bij de voorzitter, museaal expert, scribent /
historisch expert binnen de Regiegroep. Museum zonder Muren heeft daarnaast, volgens
afspraak, afstemming gezocht met Werkgroep 4 - Fysieke Ruimte.
Tot slot is gebruik gemaakt van publicaties, rapporten en handleidingen op het gebied van
slavernijverleden, collectievorming en andere relevante onderwerpen. Een verantwoording
van alle benaderde adviseurs, respondenten, geïnterviewde experts en geraadpleegde
literatuur staan vermeld in de respectievelijke deelrapporten.
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3 - Uitwerking
Voor de uitwerking van de opdracht is goed gekeken naar de vragen die door de gemeente
zijn gesteld. Na bestudering is geconstateerd dat de vragen zich niet goed laten inkaderen
door de drie geformuleerde thema’s. Daarom is ervoor gekozen enkele thema’s op te splitsen
in meerdere deelonderzoeken. Het heeft ertoe geleid dat niet drie, maar zes deelrapporten
zijn opgeleverd.
Het thema Positionering en nationale betekenis bleek lastig te vatten in een eenduidig rapport.
Om zowel de positionering als de nationale betekenis te kunnen duiden is besloten deze twee
delen te splitsen. Voor het onderdeel positionering is zowel gekeken naar de internationale
als de nationale context. Als eerste is een inventarisatie gedaan van slavernijmusea
wereldwijd. Op grond van de inventarisatie is een analyse gedaan, waarbij de mogelijkheden
voor het toekomstige slavernijmuseum in Nederland in internationaal perspectief worden
geplaatst.
Om het toekomstig slavernijmuseum in nationale context te plaatsen is een enquête uitgezet
onder 37 musea in Nederland. Middels de enquête is onder meer gepoogd te polsen of het
huidige museumlandschap voldoende ruimte biedt voor een apart slavernijmuseum. Het is
tevens een manier geweest om de museumsector op de hoogte te stellen van de plannen
voor een nieuw museum en ze te betrekken in de verkenning. In de enquête delen
museumexperts namens hun instellingen kennis en adviezen.
In het deelonderzoek Nationale betekenis is vooral gekeken hoe het toekomstige museum
boven het lokale en het etnisch specifieke kan uitstijgen. Aan de hand van voorbeelden in
binnen en buitenland is gekeken wat nodig om het een museum aantrekkelijk te maken voor
alle Nederlanders. De drie deelrapporten geven samen antwoord op het thema Positionering
en nationale betekenis.
In het thema Collectievorming lagen eveneens meerdere vragen besloten. Ook hier is ervoor
gekozen meerdere deelrapporten op te leveren. Als eerste het deelrapport Collectievorming,
waarin wordt gekeken naar ervaringen van diverse erfgoedinstellingen. Er is onderzoek
gedaan naar passende vormen van collectiebeleid en collectiebeheer. Daarnaast is gekeken
hoe te komen tot een betekenisvolle collectie in eigen beheer en middels bruiklenen. Er is
aandacht voor hedendaagse vormen van verzamelen en beheren, die passen bij een gevoelig
onderwerp als slavernij en dekoloniseren. Tevens worden nieuwe bronnen voor collecties
aangeboord, waaronder immaterieel erfgoed en mentaal erfgoed.
Als apart onderdeel van de opdracht is een deelrapport Netwerkmuseum opgesteld. Hiervoor
zijn diverse vormen van netwerkmuseum gedefinieerd en uitgewerkt, waarbij is gekeken
welke netwerken het toekomstige slavernijmuseum kunnen versterken. Uiteindelijk is dit
deelrapport geïntegreerd met het meer zakelijk, strategische rapport Netwerk & Partners van
IZI Solutions. Het geïntegreerde rapport wordt opgeleverd door Werkgroep 3.
In het deelrapport Verkenning museale concepten worden modellen en scenario’s geschetst
voor het toekomstige museum. Het is een inspiratiestuk gebaseerd op best practices van
museale instellingen in binnen- en buitenland. Bij de uitwerking van dit rapport is aansluiting
gezocht met Werkgroep 4 (Fysieke ruimte). Onder andere op het gebied van locatieonderzoek
heeft nauwe samenwerking en afstemming plaatsgevonden.
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4 - Bevindingen uit de deelrapporten
Voor de Verkenning levert Werkgroep 2 zes deelrapporten op. Vijf rapporten worden door
werkgroep 2 aangeleverd. Het zesde deelrapport (Netwerkmuseum) is geïntegreerd met het
rapport Netwerk & Partners dat door Werkgroep 3 wordt opgeleverd.
Op de volgende pagina’s worden de rapporten kort besproken. Per deelrapport benoemen
we de belangrijkste bevindingen en conclusies. Uitgebreide aanbevelingen voor het
toekomstige slavernijmuseum staan in de respectievelijke deelrapporten vermeld. Voor het
volledige beeld met alle ins en outs, verwijzen we naar de afzonderlijke deelrapporten.

Opgeleverde deelrapporten
Met vermelding van de auteur / hoofdonderzoeker
1 - Slavernijmusea Wereldwijd
2 - Enquête Nederlandse musea
3 - Nationale betekenis
4 - Collectievorming
5 - Verkenning museale concepten
6 - Netwerkmuseum

Alex van Stipriaan
Jana Sevenhuijsen
Research: Daniëlle Kuijten / Imagine IC
Daniël Metz
Eva DeCarlo
Daniël Metz & Eva DeCarlo

Het laatste deelrapport (Netwerkmuseum) is geïntegreerd met het deelrapport Netwerk en Partners
van IZI Solutions en wordt opgeleverd door Werkgroep 3.
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Deelrapport 1 - SLAVERNIJMUSEA WERELDWIJD
Een inventarisatie, gemaakt van een 25-tal museale voorzieningen met betrekking tot
slavernij, leert het volgende:
Europa
Engeland en Frankrijk zijn de Europese voortrekkers met elk drie serieuze museale
voorzieningen die stuk voor stuk onderdeel zijn van een groter museaal geheel. Ze zijn zonder
uitzondering ondergebracht in historische –vaak ‘schuldige’– gebouwen in de belangrijkste
havensteden waar de trans-Atlantische slavernij werd georganiseerd. En vertellen dus het
verhaal hoe de stad betrokken was bij het slavernijsysteem. Die beperkte (lokale) blik is de
reden dat er nu gepleit wordt voor een grotere nationale en internationale impact in de vorm
van zelfstandige slavernijmusea in de hoofdsteden Londen en Parijs.
De Verenigde Staten
De VS kende natuurlijk al de zogenoemde plantagemusea, maar de meeste museale
instellingen waar niet de slaveneigenaars maar slaafgemaakten en hun nazaten centraal staan,
dateren van na 2000. Zij zijn vrijwel allemaal gehuisvest in speciaal voor dit doel opgezette,
architectonisch interessant vormgegeven gebouwen. Het prestigieuze National Museum of
African American History and Culture (NMAAHC) in Washington, is voorbeeld stellend. Met
twaalf grote expositieruimtes verdeeld over zeven verdiepingen. Met ruimtes waar de
bezoeker tot rust kan komen, om alles te verwerken. Met een bibliotheek en theaterruimte
voor lezingen en optredens. En met jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers.
Brazilië en Afrika
Brazilië, ooit de grootste slaveneconomie en ook een van de laatste afschaffers, heeft geen
pure slavernijmusea, maar wel musea die de geschiedenis in het geheel van Afro-Braziliaanse
cultuur tonen. De Atlantische kant van Afrika heeft een andere positie, omdat het in feite
vooral met de mensenhandel te maken heeft gehad als slachtoffer, maar ook als
medeplichtige. Slavernijmusea bevinden zich ook hier voornamelijk op ‘schuldige plaatsen’,
zoals forten en slavenmarkten.
Wat we hieruit kunnen leren?
-Op een aantal exemplarische voorbeelden in Amerika na, zijn er weinig musea die de
slavernij belichten vanuit het perspectief van de slaafgemaakten en hun nazaten. Zwarte
gemeenschappen voelen zich daardoor onvoldoende gerepresenteerd. Om in Nederland echt
een verschil te maken, is het van belang de Afro-Nederlandse gemeenschappen vanaf het
begin te betrekken en eigenaar te maken van het proces.
-In Europa bevinden de meeste slavernijmusea zich in havensteden. Het ontbreekt aan
nationale uitstraling. In Londen en Parijs maken exposities over slavernijverleden onderdeel
uit van grotere musea en zijn daardoor minder zichtbaar. Voor beide steden bestaan
initiatieven voor nationale musea. Amsterdam kan in deze trend de voorzet geven.
-Het zijn de musea met een eigen gebouw die zich kunnen losmaken van het dominante
westerse perspectief. Nieuwbouw maakt het bovendien mogelijk de focus te leggen op trots
en veerkracht in plaats van slachtofferschap. Nederland kan het verschil maken met een
nationaal museum voor het trans-Atlantisch slavernijverleden gevestigd in een prominent
eigen gebouw in de hoofdstad.
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Deelrapport 2 - ENQUÊTE NEDERLANDSE MUSEA
Om museale instellingen in Nederland te betrekken bij de Verkenning Museale Voorziening
Nederlands Slavernijverleden is er een enquête onder 37 Nederlandse musea uitgezet. Vrijwel
alle instellingen reageerden positief. Een greep uit de terugkoppeling:
Reacties, verwachtingen en conclusies
-De respondenten zien de noodzaak van een trans-Atlantisch slavernijmuseum om een
langdurige blinde vlek in het historisch bewustzijn recht te zetten. Zij geven aan dat het goed
is wanneer permanent aandacht wordt besteed aan het slavernijverleden: “Het onderwerp
verdient een eigen huis.”
-Alle respondenten willen kennis en collecties delen. Maar behalve het aanreiken van kennis,
hebben zij vooral behoefte aan advies en ervaring. Het toekomstige slavernijmuseum kan zich
ontwikkelen tot (gerenommeerd) kenniscentrum, waar andere instellingen op kunnen
terugvallen.
-Gevraagd naar de meerwaarde van een zelfstandig trans-Atlantisch slavernijmuseum
binnen het Nederlandse museumlandschap, worden kernwoorden genoemd als:
bewustwording, herinnering, erkenning, herkenning, informeren, discussieplatform bieden,
relaties met heden leggen.
-Respondenten hopen dat het slavernijmuseum een net zo’n gewichtige plaats gaat innemen
als het Nationale Holocaust Museum (i.o.). Het museum zou een baken moeten zijn van hoop
en trots.
-Een nieuw Slavernijmuseum moet de verbinding zoeken, vooral ook met groepen die
vooralsnog minder bekend zijn met het slavernijverleden. Daarbij zal het museum ook
eigentijdse (digitale) middelen moeten inzetten om het verhaal van de slavernij voor het
voetlicht te brengen. Het gebouw waarin het Slavernijmuseum wordt gevestigd, zal
gezichtsbepalend (een ‘landmark’) moeten zijn’.
-Meest gehoorde kritiek is dat de slavernij in Azië niet in de doelstelling van het toekomstige
museum is opgenomen. Deze keuze wordt door de meeste instellingen niet begrepen.
-------------“Slavernij wordt niet begrepen als fenomeen dat impact heeft gehad op en voortkomt uit
een bepaalde cultuur. Met name in relatie tot andere historische gebeurtenissen zoals de
holocaust die steviger in het nationale bewustzijn genesteld zijn.”
Van Abbemuseum
-------------“Een aantal 'topstukken' zal nodig zijn als zichtbaar bewijsmateriaal en voor de historische
sensatie. Dat ligt nog best lastig, hebben wij ook ondervonden, er is veel verloren gegaan
en bij wat er nog beschikbaar is zijn veel problemen met de ‘provenance’.”
Openluchtmuseum Arnhem
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Deelrapport 3 - NATIONALE BETEKENIS
Voor deze opdracht is een quickscan gedaan naar ‘Nationale betekenis’ binnen de museale
context. Er is gezocht naar het antwoord op vragen als:
Wat betekent het concept nationaal in een museale context?
Het concept nationale betekenis levert vanuit de theorie geen eenduidige informatie op en
kan op verschillende manieren worden bekeken. Zo worden musea die zorgdragen voor de
collecties van het rijk in hun status bevestigd als zijnde van nationale betekenis of belang. Ook
collecties zelf worden aangemerkt als collecties van nationale betekenis of belang. Daarnaast
zijn er musea die een nationaal verhaal vertellen, waardoor zij van nationale betekenis zijn.
Zowel het proces van toekennen als het labelen van iets als ‘nationaal’ is de afgelopen
decennia kritisch bevraagd.
Wie bepaalt of iets van nationale betekenis is?
De veranderende samenlevingen wereldwijd zorgen voor (vaak verhitte) debatten over waar
‘nationaal’ voor staat, of voor zou moeten staan. In het verlengde van deze discussies worden
musea vragen gesteld als: wie vertelt het verhaal, wie bepaalt wat we zien, wiens waarheid
wordt hier verteld? Een steeds grotere groep eist dat deze maatschappelijke instituten ruimte
bieden aan bijvoorbeeld multi-perspectiviteit en nadenken over het dekoloniseren van
collecties, presentaties, praktijken en musea. Het slavernijmuseum gaat graag op deze eis in.
Hoe gaan nieuwe nationale musea om met deze veranderende tijden?
Om inzicht te krijgen hoe nieuwe nationale musea in de afgelopen jaren getracht hebben in
deze veranderde tijden een plek te veroveren, hebben we een aantal van deze musea nader
bekeken, waaronder: Nationaal Historisch Museum (niet uitgevoerd), het Nationaal Holocaust
Museum (i.o.) in Amsterdam, WWII Museum (Polen) en House of European History (België).
De inzichten die uit de quickscan zijn gehaald hebben zowel praktisch als theoretisch waarde
en geven richting aan de verdere verkenning voor het slavernijmuseum. Enkele voorbeelden:
 Vind balans tussen de eigen motivatie en het formuleren van het belang voor de
samenleving als geheel.
 Heb oog voor de veranderende kijk op de functie en plek van een museum.
 Betrek zoveel mogelijk stakeholders in het gehele traject, wees ook zorgvuldig in wie
je daartoe rekent. Laat jezelf niet verleiden tot uitsluiting op basis van
tegenovergestelde sentimenten.
Kortom
Het toekomstige slavernijmuseum zal boven het lokale en het etnisch specifieke moeten
uitstijgen. Het moet een museum worden dat kan bijdragen aan de discussie over wat
nationaal is en over nieuwe inzichten m.b.t. de variëteit en dynamiek van identiteiten die aan
dat nieuwe nationale concept ten grondslag liggen.
Een nationaal museum is een museum voor alle Nederlanders!
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Deelrapport 4 - COLLECTIEVORMING
Voor een nieuw museuminitiatief is het nog maar de vraag of er voldoende relevant materiaal
is om een (fysieke) collectie samen te stellen. Bovendien stelt het onderwerp
‘slavernijverleden en doorwerking’ specifieke eisen en verwachtingen. In dit rapport wordt
gekeken naar collectievorming, collectiebeleid en collectiebeheer.
Eigen collectie versus bruikleen
Voor het NTASM lijkt een mengvorm van eigen collectie en bruiklenen uit bestaande
collecties het meest wenselijk. Op deze manier blijft het museum slagvaardig met minimale
lasten voor collectiebeheer. Tegelijk voorziet het in een heel specifiek verzamelbeleid dat de
doelstelling van het slavernijmuseum ondersteunt.
Kwaliteit boven kwantiteit
Het museum kan volstaan met een zogenoemde ‘collectie van betekenis’ waarbij niet de
kwantiteit, maar de kwaliteit voorop staat. Bij deze benadering staat de biografische waarde
van de collectie centraal; het persoonlijke, menselijke verhaal achter collectiestukken. Bij het
collectioneren wordt zo veel mogelijk uitgegaan van het criterium ‘door zwarte handen
gemaakt’. Voor extra aantrekkingskracht en herkenbaarheid van het museum is het goed één
of meerdere topstukken te bezitten.
Alternatieve collecties
Slaafgemaakten hebben doorgaans weinig tastbare voorwerpen en documenten nagelaten.
Derhalve zal gezocht moeten worden naar alternatieve bronnen. Dat vergt niet alleen een
andere manier van collectioneren. Maar ook om andere categorieën. Denk daarbij aan
immaterieel erfgoed, zoals taal, cultuur en gebruiken, maar ook aan mentaal erfgoed,
waarmee de gevolgen van het slavernijverleden op de huidige samenleving zichtbaar worden.
Collectiebeheer
Voor de eigen collectie, maar ook voor bruiklenen, zijn faciliteiten nodig. Zo is het voor kleine
en kwetsbare objecten wenselijk een eigen geklimatiseerd depot te bezitten. Zeker wanneer
kan worden aangenomen dat het NTASM in de beginjaren vooral kleine persoonlijke
artefacten zal verwerven. Vanwege de kwetsbaarheid en handzaamheid, maar ook vanwege
de emotionele binding, is het goed om de objecten dicht bij het museum te hebben.
Samenwerking
Het verzamelen van relaties is minstens zo belangrijker als het verzamelen van objecten.
Sterker; meer dan ooit ligt de nadruk op het aangaan van relaties. Een museum kan allianties
aangaan met verwante erfgoedinstellingen om elkaars expertise en depotruimte te benutten
dan wel aan te vullen. En afspraken te maken over collectiebeheer, bruiklenen, acquisitie- en
aankoopbeleid en het samenstellen van exposities.
Documenteren en (her)interpreteren
Bovendien gaat het ook om het documenteren, (her)interpreteren en duiden van erfgoed.
Het slavernijmuseum kan nieuwe waarden toekennen aan bestaande collecties en deze in een
nieuwe context plaatsen. Waar tot nu toe alleen het perspectief van de machthebbers
bepalend was, krijgen slaafgemaakten en hun nazaten nu een stem. Dat is niet alleen een
meerwaarde voor eigen doeleinden, het is een waardevolle toevoeging aan bruiklenen uit
andere instellingen. En kan in dat opzicht dus zelfs als tegenprestatie worden aangereikt.
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Deelrapport 5 - VERKENNING MUSEALE CONCEPTEN
Het museum specialiseert zich in het onderzoeken, presenteren en verbreiden van kennis
over het leven en handelen van slaafgemaakten in het Nederlands Atlantisch gebied en hun
nazaten. Die kennis is onder meer te vinden in de (mondelinge) overleveringen en tradities, in
talen, verhalen, spreekwoorden, muziek, lichamelijke expressie, ambacht, kunst, schriftelijke
bronnen, literatuur en wat dies meer zij. Bezoekers van het museum worden aan het denken
gezet. De rijke culturele erfenis wordt gepresenteerd op een manier die nieuwe inzichten
geeft in de geschiedenis.
Het museum als levend organisme
Het museum is geen statische verzamelplaats van voorwerpen en feiten. Het is een levend
organisme dat constant in beweging is. Het ademt nieuwe kennis en wordt gevoed door de
interactie met het publiek. Het is een plek van ontmoeting en een plek om de menselijke
verbondenheid te vieren. Om in leven en actueel te blijven, werken het museum en de
gemeenschap samen als gelijkwaardige partners. Samen transformeren ze traditionele
eenrichtingscommunicatie naar een wederzijdse dialoog. Het is een 'veilige ruimte'; een
veilige plek die ruimte biedt voor zinvolle ontmoetingen en uitwisselingen met
gelijkgestemden en met mensen die de wereld anders zien. De sleutel ligt in flexibiliteit, zowel
in het doorvoeren van verandering als in de fysieke inrichting. De ruimtes in het museum zijn
flexibel en multi-inzetbaar voor programmering, educatie en evenementen.
Prominente plek aan het water
Uit respect en eerbied voor de nazaten van slaafgemaakten en hun voorouders, verdient het
museum een prominente plek met een exterieur dat trots en veerkracht uitstraalt. Ter
verkenning zijn meerdere locaties beoordeeld met een aantal wenslocaties aan het IJ, de
nieuwe culturele hotspot van Amsterdam. Het open water is een verwijzing naar de
Amsterdamse zeehaven, intercontinentale handel en de transporten van slaafgemaakten. Het
benadrukt de verbinding met de voormalige overzeese koloniën. Bovendien geeft water
ruimte, rust en het gevoel van avontuur. Het staat symbool voor het kosmische, het cyclische:
water is altijd in beweging: leven en dood en weer nieuw leven.
Gelegen in een park
Het museum komt te liggen in een parkachtige omgeving, een plaats van bewustwording en
ontmoeting, maar ook van recreatie en ontspanning. Het museum begint in de openbare
ruimte. Zo verlaagt het park de drempel tot een gevoelig onderwerp. Een aantrekkelijk park
met goede voorzieningen draagt tevens bij aan de maatschappelijke acceptatie van de plek.
Het heeft een toegevoegde waarde voor de stad.
Verbondenheid met de aarde is belangrijk in Afro-Nederlandse gemeenschappen. Dat zal tot
uiting komen in de aanleg en de beplanting. Denk bijvoorbeeld aan kruiden en planten die in
de traditionele keuken werden gebruikt, bij genezing of bij rituelen. In het park is ruimte voor
sculpturen, theater, muziek over slavernijverleden en hedendaagse Afro-Nederlandse cultuur.
Moederschip met satellieten
Het museum zal functioneren als een moederschip met satellieten. Het moederschip staat in
Amsterdam: het museum met kenniscentrum en gemeenschapsfuncties. De reikwijdte van de
activiteiten beslaat het hele land en straalt uit tot ver daarbuiten. Vanuit Amsterdam zal heel
Nederland worden meegenomen in de transitie naar een meer inclusieve samenleving en een
beter begrip voor meerstemmige geschiedenis. Generaties kinderen zullen een gevoel van
trots en verbondenheid worden bijgebracht.
Mei 2021
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Deelrapport 6 - NETWERKMUSEUM
Van het begin af aan zal het NTASM samenwerken met andere musea en cultuurinstellingen
in het land, om het slavernijverleden en de doorwerking duurzaam en breed gedragen onder
de aandacht te brengen, het zogenaamde netwerk- of satellietmodel.
Definities
Voor de Verkenning zijn verschillende interpretaties van de term ‘netwerkmuseum’ in relatie
tot het NTASM onderzocht, namelijk:
1. een museum zonder eigen collectie volgens het principe van de Kunsthal in Rotterdam. Een
netwerk van inhoudelijk gerelateerde musea garandeert de basis voor de content.
2. een museum verspreid over meerdere locaties, als snoer van satellieten. Bijvoorbeeld in
bestaande musea verspreid over het land een zaal aan het slavernijverleden wijden.
3. een inhoudelijk kennisnetwerk van thematisch gerelateerde instellingen, zoals de
samenwerking tussen het Scheepvaartmuseum, Maritiem Museum Rotterdam en het
Zuiderzee Museum.
4. een bedrijfsmatige en facilitaire bundeling van krachten, zoals bij het Nationaal Museum
voor Wereldculturen (NMVW).
5. een clustering van culturele instellingen op één locatie, zoals aan het Museumplein.
Gedurende de Verkenning is de nadruk komen te liggen op definities 3, 4 en 5. Er is geen
draagvlak voor de definities 1 en 2 als zelfstandig model (wel als onderdeel van iets groters).
Drie niveaus
Voor samenwerking in netwerkverband worden drie niveaus onderscheiden, die naast elkaar
kunnen bestaan:
 Organisatie (rechtsvorm en directie)
 Bedrijfsvoering (personeelsadministratie, beveiliging, gebouwbeheer, depotruimte, etc)
 Inhoudelijk (collectievorming, programmering, beheer en behoud, wetenschap).
Museum zonder Muren heeft zich vooral gericht op de laatste vorm van samenwerking. Op
inhoudelijk gebied is samenwerking mogelijk met een groot aantal instellingen, waaronder
Amsterdam Museum, Scheepvaartmuseum, NMVW, Zeeuws Archief, Allard Pierson,
Stadsarchief Amsterdam, Nationaal Archief, etc. Het netwerk kan worden verbreed naar
verwante musea in het buitenland en verdiept naar niet-museale kennisinstellingen.
Inhoudelijke samenwerking
De voor deze verkenning benaderde instellingen zijn allemaal bereid collectiestukken uit te
lenen en kennis te delen. Samenwerking op het gebied van een gezamenlijk collectiebeleid
komt niet veel voor in Nederland. Voorbeelden zijn het platform Modemuse en Musea WO2.
Op het gebied van slavernijverleden is gezamenlijk collectiebeleid goed denkbaar. Objecten
verworven door het slavernijmuseum kunnen in eigen beheer worden opgenomen of worden
overgedragen aan één van de partnerorganisaties.
Op het gebied van programmering kan worden samengewerkt met een grote variëteit aan
collega-instellingen. Zij delen kennis over collecties en stemmen af met betrekking tot
tentoonstellingen en evenementen. Verwante instellingen kunnen zelfs beslissen tot het
gezamenlijk aanstellen van gespecialiseerde conservatoren. Drie Zeeuwse instellingen
(Zeeuws Archief, Zeeuws Museum en Maritiem MuZEEum Vlissingen) hebben reeds
aangegeven te willen samenwerken met het toekomstige slavernijmuseum. Het beoogde
slavernijmuseum zou hierin de regie moeten nemen om de rest van Nederland mee te nemen.

Mei 2021
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5 - Conclusie
Wil het NTASM een Nationaal Museum zijn, dan is het belangrijk te beseffen dat het dit
predicaat moet ‘verdienen’. Welke precieze stappen daarbij horen, maakt geen onderdeel uit
van de museale verkenning. De kwartiermaker zal daar de eerste invulling aan moeten geven.
Een aantal vertrekpunten voor het nationale karakter van het museum zijn:
Nationaal netwerk
Het nationale karakter blijkt uit de keuze voor een netwerkmuseum dat betekenisvolle
relaties aangaat met een aantal verwante en/of relevante musea verspreid over Nederland en
daarbuiten. Het NTASM moet de inhoudelijke motor zijn voor dat proces. Dat start al in de
voorbereidingsfase van het museum.
Nationale presentatie
De trans-Atlantische slavernij, het verzet, de veerkracht en de doorwerking staan centraal.
Dat biedt in het museaal concept ruimte voor actuele thema’s, een breed palet aan
presentatiemogelijkheden en tot de verbeelding sprekende invalshoeken. De ontwikkelingen
in Nederland zijn daarvan onderdeel. Daarmee kunnen we (met behoud van de museale kern)
een breed museaal programma presenteren dat ook brede groepen in Nederland zal kunnen
aanspreken.
Nationaal bereik
Het NTASM wil zich richten tot alle Nederlanders. Dat stelt ook fysieke eisen aan de locatie,
bereikbaarheid, omvang, omgeving (park/water) en flexibele inrichting. Deze eisen zijn
meegenomen in het deelrapport ‘Museaal concept’. Het museum is er klaar voor!

Mei 2021
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Slavernijmusea wereldwijd
Een analyse
Op basis van deskresearch en persoonlijk ervaringen van enkele hierbij betrokken
onderzoekers is een inventarisatie gemaakt van een 25-tal museale voorzieningen met
betrekking tot het slavernijthema, in Afrika, de Amerika’s en Europa. Het is niet meer dan
een steekproef, want enerzijds is er nog veel meer in de betrokken en ook andere landen op
dit terrein te vinden; anderzijds is er in landen waar dat ook verwacht kan worden vrijwel
niets te vinden. Dat zegt iets over het belang dat in de betrokken samenlevingen aan dit
thema wordt gehecht.
Europa
De verschillen binnen Europa zijn groot. Zo zijn Denemarken, Zweden en Duitsland alle drie
in bescheiden mate direct bij de trans-Atlantische slavernij betrokken geweest, maar
daarvan is, op een enkele (tijdelijke) tentoonstelling na1, weinig te merken in hun museale
veld. Wel staat nu in Kopenhagen, voor het voormalig Westindisch Pakhuis sinds 2018 een
beeld van een rebelse zwarte vrouw van St. Croix, getiteld “I Am Queen Mary” dat refereert
aan de Deense slavernijgeschiedenis en is gemaakt door twee zwarte kunstenaressen.2
Spanje en Portugal zijn daarentegen eeuwenlang zeer intensief bij de slavernij betrokken
geweest, waren er eigenlijk de initiatiefnemers van en verantwoordelijk voor het tot
slaafmaken van miljoenen Afrikanen, maar kennen waarschijnlijk nog minder
herinneringsplekken dan de kleinste landen in deze geschiedenis. Geen enkel publiek
monument en sinds 2016 slechts één klein museum in een havenstadje.3 Deze twee naties
hangen nog sterk aan hun voormalige koloniale grootheid en moeten nog min of meer ‘from
scratch’ aan hun de-koloniale bevrijding en emancipatie beginnen. Dit ondanks het feit dat
er met name in Portugal een vrij grote Afro-Portugese gemeenschap is.4
Engeland en Frankrijk zijn in Europa de voortrekkers. In beide landen zijn er drie serieuze
museale voorzieningen, naast vele kleinere initiatieven, of initiatieven met een toch wat
1

In het Nationaal Deens Museum in Kopenhagen is op de eerste verdieping sinds 2017 een koloniale afdeling
ingericht, getiteld ‘Stemmen uit het verleden’. Hier worden de levens van 34 personen belicht uit de Cariben,
West-Afrika, India en Groenland. Slavernij is hier dus een onderdeel van. Op hun website wordt ook de Deense
slavernijgeschiedenis apart behandeld. [https://en.natmus.dk/historical-knowledge/historical-themes/danishcolonies/the-danish-west-indies/slavery/]
2
De Afro-Deense kunstenaar Jeannette Ehlers en La Vaughn Belle, van de voormalige Deense Caribische
kolonie, de Maagdeneilanden. Het kunstwerk en het pakhuis zijn onderdeel van het Nationale Museum voor
Kunst. Senior curator van dit museum, Henrik Holm, zei bij de onthulling: “Never before has a sculpture like
this been erected on Danish soil. Now, Denmark is offered a sculpture that addresses the past. But it is also an
artwork for the future. ‘I Am Queen Mary’ tells a hidden and incredibly important story about how the
enslaved and colonial subjects resisted Danish colonialism.”
[ https://www.isupportstreetart.com/issa_media/public-sculpture-copenhagen-explores-denmarks-roleslavery/]
3
Dit betreft het Slavenmarkt Museum (Mercado de Escravos) in Lagos, Zuid-Portugal.
4
In die gemeenschap is wel het initiatief genomen voor een slavernijmonument in Lissabon, maar het is nog
niet gerealiseerd. Het werk heet ‘Plantage - Welvaart en Nachtmerrie’ en is van de Angolees-Portugese
kunstenaar Kiluanji Kia Henda. [https://contemporaryand.com/magazines/memorial-in-lisbon-recoveringhistory-that-was-made-invisible/]
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andere insteek. Dat laatste is bijvoorbeeld La Route des Abolitions in Frankrijk, langs vijf
plekken waar mensen hebben gewoond die hebben gestreden voor de afschaffing van de
slavernij. Slechts een daarvan raakt aan het zwarte verzet, namelijk het fort op de grens met
Zwitserland waar de resten liggen van de grote Haïtiaanse opstandelingenleider Toussaint
Louverture die daar zijn laatste jaren gevangen zat. De route gaat dus voornamelijk over de
Europese strijd voor afschaffing van de slavernij, net als bijvoorbeeld het geboortehuis van
William Wilberforce in het Engelse Hull. Dat is echter iets heel anders dan wat wij met een
slavernijmuseum beogen, want daarmee komt de aandacht grotendeels weer op Europa te
liggen –in de laatste fase van het systeem- en gaat het ten koste van de geschiedenis van
degenen om wie het systeem draaide, slaafgemaakten. Bijna alsof er gezegd wordt:
‘weliswaar hebben we de slavernij ingesteld en ervan geprofiteerd, maar we zijn ook zo
beschaafd geworden dat we hem weer hebben afgeschaft’. Een standpunt dat sommige zeer
traditionele historici nog steeds wel eens verkondigen.
Havensteden en hoofdsteden
Zowel in Engeland als in Frankrijk zijn de musea gevestigd in de belangrijkste havensteden
waar de trans-Atlantische slavernij werd georganiseerd: Liverpool, Bristol, Londen, Nantes,
Bordeaux, La Rochelle. Geen van deze voorzieningen is een zelfstandig museum, allemaal
zijn ze onderdeel van een groter museaal geheel. En allemaal zijn ze gehuisvest in bestaande
historische gebouwen, pakhuizen in Engeland, kastelen in Frankrijk. Daarmee maken ze
onwillekeurig toch deel uit van de economische imperiale uitstraling van Engeland en diens
moderniteit en de Franse uitstraling van eeuwenoude internationale grandeur. En allemaal
zijn ze (daardoor) onderdeel van de stadsgeschiedenis en vertellen dus het verhaal hoe hun
stad betrokken was bij het slavernijsysteem. Dat is een eerste stap, want op lokaal niveau
brengt het de huidige bevolking wel dichter bij het thema. Maar tegelijk blijft het daarmee
ook een eurocentrische blik houden en komen degenen om wie het in de kern draait er
bekaaid vanaf. Alleen het International Slavery Museum in Liverpool, probeert dit te
doorbreken door een verhaal in drie delen te tonen: het leven in West-Afrika, het tot slaaf
maken, en de erfenis van slavernij.
Overal wordt (enige) aandacht gegeven aan de negatieve erfenissen en doorwerking van de
slavernij in het hier en nu en nergens wordt de term racisme geschuwd. Tegelijk typeert het
de Europese presentaties dat er nogal wat nadruk op slachtofferschap ligt en weinig op de
strijd en de (culturele) veerkracht van de Afrikanen in diaspora, al is er in Liverpool wel een
Black Achievers Wall.
Die beperkte (lokale) blik is de reden dat er nu gepleit wordt voor zelfstandige
slavernijmusea in Londen en in Parijs. Alleen al het feit het de twee hoofdsteden betreft
geeft het een grotere nationale en internationale impact. Dat is echter nog geen garantie dat
daarin het verhaal van de slaafgemaakte mens in de Atlantische wereld en diens huidige
positie daarin nu ook veel meer centraal zal staan, of dat die musea een belangrijke
maatschappelijke impact zullen hebben. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de volgende quote, naar
aanleiding van het Londense initiatief:
[London’s mayor], Sadiq Khan has given his backing to a proposal from the [socialist]
Fabian Society to establish a British slavery museum in London in order “to deepen our
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understanding of the past and strengthen our commitment to fight racism and hatred
in all its forms”. Britain’s role in transatlantic slavery is one of the most misrepresented
in the national memory – a tale littered with lies told to hide the dark side of the
island’s story. [However,a new slavery museum in London], no matter how critical the
message, is not going to have any impact on racial inequality. We should support a
new museum because it is an important step in telling a truthful story about Britain.
But to pretend this is any solution to racism is actually to obscure just how deeply the
problem is ingrained in society.” (Kehinde Andrews, professor of Black Studies at
Birmingham City University, in The Guardian 19-08-2019)
Hoe het ook zij, het Westeuropese museale veld is in in ieder geval in beweging, alle
bestaande museale trans-Atlantische slavernijvoorzieningen dateren van na 2006 en in drie
hoofdsteden (Londen, Parijs, Amsterdam) wordt aan nieuwe (nog) meer impactvolle musea
gewerkt. De nadruk op de mensenhandel en het systeem van slavernij lijken tot nu toe
echter wel vaak de slachtofferpositie van de slaafgemaakten en hun nazaten te benadrukken
en daarmee een beeld van ongelijkheid impliciet te bestendigen.

De Verenigde Staten
Amerikaanse slavernijmusea zijn anders. Ook hier geldt dat er veel in beweging is en dat de
meeste museale instellingen op dit gebied van na 2000 dateren5 en er momenteel enkele
belangrijke in aanbouw zijn of zeer recent geopend (African American Music in Nashville en
het International African American Museum6 in de grootste Amerikaanse slavenhaven van
Charleston). Natuurlijk waren er daarvoor al veel plaatsen die gekoppeld waren aan het
slavernijverleden, met name plantagemusea, maar daarin kwam en komt de bezoeker veel
over het leven van de slaveneigenaars te weten en heel erg weinig over het leven van
slaafgemaakten, laat staan hun nazaten. Zulke tot museum omgebouwde voormalige
plantages –meestal hoofdzakelijk beperkt tot het weelderige huis van de slavenhouder- zijn
ook elders in wat wel ‘plantation America’ wordt genoemd, veel te bezichtigen. Zij
bestendigen echter juist de stilte over het slavernijverleden, omdat het verhaal van de
slaafgemaakten niet of nauwelijks aan bod komt, laat staan vanuit hun perspectief. Dit soort
musea komt hierna verder niet meer aan bod.

5

Met uitzondering van bijvoorbeeld de Charles H. Wright Museum of African American History (1965) in
Detroit en de Schomburg Library (1925) in New York.
6
“The IAAM: To honor the untold stories of the African American journey”. “Dit museum gaat over een reis die
eeuwen geleden in Afrika begon en nog steeds voortduurt. Het gaat over de reis van miljoenen Afrikanen,
gevangengenomen en gedwongen over de Atlantische Oceaan in de gruwelijke en onmenselijke Middle
Passage, die aankwamen bij Gadsden's Wharf in Charleston, South Carolina en andere havens in de Atlantische
wereld. Hun arbeid, weerstand en vindingrijkheid en dat van hun nakomelingen hebben ieder aspect van onze
wereld vormgegeven”.
19

Deelrapport Slavernijmusea Wereldwijd

In vrijwel alle hier onderzochte Amerikaanse musea wordt het racisme en de pijn van het
verleden bepaald niet geschuwd, maar er lijkt in hun benadering meer dan elders ook een
toon van verwerking, verzoening en samenkomen te zitten. Het meest duidelijk wordt dat
verwoord door de eerste directeur van het, voor bijna iedereen in dit veld
voorbeeldstellende National Museum of African American History and Culture (NMAAHC) in
Washington, dr. Lonny Bunch:
“I think the museum needs to be a place that finds the right tension between moments
of pain and stories of resiliency and uplift. There will be moments where visitors could
cry as they ponder the pains of the past, but they will also find much of the joy and
hope that have been a cornerstone of the African-American experience.
Deze meer toekomst-gerichte benadering, zit natuurlijk enigszins in de Amerikaanse cultuur
in het algemeen, maar is ook het gevolg van het feit dat de Afro-Amerikaanse geschiedenis
zich allemaal in eigen huis heeft afgespeeld, de ellende na 1865 bepaald niet was afgelopen
en er ook nu nog keiharde strijd geleverd wordt. De toon van trots en hoop en verzoening
heeft dus een sterke wishful thinking dimensie in een werkelijkheid die dramatisch anders is.
En omdat de slavernij en zijn dramatische erfenissen in de altijd in de VS zelf hebben plaats
gevonden en er sinds het midden van de vorige eeuw een sterke burgerrechtenbeweging
actief is, wordt in dat land al veel langer dan in Europa aandacht gegeven aan de slavernij.
Dat maakt het eigenlijk des te opmerkelijker hoe jong ook daar de meeste museale
instellingen op dit terrein nog zijn en dat ook daar de hoofdstad tot vijf jaar geleden geen
museum over slavernij kende.
Die specifieke toon wordt onderstreept door het feit dat vrijwel al deze musea zijn
gehuisvest in speciaal voor dit doel opgezette, architectonisch interessant vormgegeven
gebouwen. Daar spreekt ook trots en toekomstgerichtheid uit. De Europese musea zijn
daarentegen vrijwel zonder uitzondering ondergebracht in historische –vaak ‘schuldige’–
gebouwen, wat een wellicht zwaardere, somberder uitstraling geeft.
Zoals gezegd is het NMAAHC voorbeeld stellend. Het is prestigieus, want behorend tot de
nationale Smithsonian musea, gevestigd aan de National Mall in Washington, tussen het
Witte Huis en het Capitool en is het enige van de onderzochte musea dat jaarlijks meer dan
een miljoen bezoekers ontvangt. Het gebouw telt twaalf grote expositieruimtes verdeeld
over zeven verdiepingen, waarvan drie ondergronds, inclusief de slavernij-afdeling. Het
geheel heeft bijna een kwart miljard dollar gekost, waarvan, zoals in de VS gebruikelijk, veel
bij private partijen vandaan kwam. Alles aan het gebouw ademt ruimte en dat het op alle
terreinen volgens de nieuwste inzichten tot stand is gekomen. Een hele verdieping is aan
educatie gewijd, er zijn ruimtes waar de bezoeker tot rust kan komen, om alles te verwerken;
er is een bibliotheek en theaterruimte voor lezingen en optredens en ook de groene
omgeving ademt rust. De zalen zijn zo ruim opgezet dat er bijvoorbeeld ook een complete
slavenwoning staat opgesteld en grote hedendaagse kunstwerken goed tot hun recht komen.
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Het nadeel daarvan is misschien dat het intimiteit ontbeert, maar dat is persoonlijk en in het
algemeen wellicht ook Amerikaans.
Hier wordt echt een verhaal verteld, letterlijk van beneden naar boven, waarvan het
overgrote merendeel overigens de post-slavernijtijd betreft. Dat geeft natuurlijk alle ruimte
om de Afro-Amerikaanse cultuur een prominente plek te geven, want die ontwikkeling liep
gewoon door en was en is deel van de hele samenleving. Rond twee decennia voor de
opening in 2015 is het museum begonnen met verzamelen, vaak bij mensen thuis, wat een
groot bindend effect heeft. Inmiddels telt de collectie zo’n 40.000 items. Toch is het
opmerkelijk dat met het zoekwoord ‘slavery’ in de online collectie-database slechts 614
items verschijnen. Oftewel 98 % van de collectie betreft niet direct aan slavernij
gerelateerde objecten, meestal van na 1865. Niet alleen geeft dat hoeveel belang er gehecht
wordt aan de laatste anderhalve eeuw, maar ook dat het uit latere periodes gemakkelijker
verzamelen is dan uit de slavernijperiode.
Er wordt in het NMAAHC dan ook met evocatieve opstellingen gewerkt, zelfs nabouw, wat in
andere Amerikaanse musea (en elders) ook veel gebeurt. In sommige musea worden
slavenruimen, slavenwoningen, poppen en anderssoortige evocaties en replica’s ingezet om
de slavernij maar zo dicht mogelijk bij de bezoeker te brengen. Toch zijn veel slavernijexposities –niet het NMAAHC– ook tamelijk ‘plat’, in de zin van veel documenten, prenten
en teksten en weinig 3-D.

Verschil Europa en de rest van de wereld
Het grote verschil tussen Europa en de rest van de Atlantische wereld is dat de geschiedenis
waarom het allemaal draait hier eeuwenlang werd georganiseerd, maar het vond ver van
huis plaats. Pas zeer recent is die geschiedenis ook in levenden lijve in huis komen wonen en
kon ook West-Europa niet meer om de erfenissen heen (Zuid-Europa moet daaraan nog
beginnen). Dat besef dringt nu pas door: er moet ruimte gemaakt worden voor deze
geschiedenis. Letterlijk in musea, figuurlijk in het nationale geschiedverhaal.
Het verhaal van Caribische en Braziliaanse slavernijmusea is weer wat anders. Net als in
Noord-Amerika heeft de slavernij daar in huis plaats gevonden, maar de nazaten van de
slaafgemaakten vormden er een veel groter deel van de bevolking, heel vaak zelfs de
meerderheid. Toch zijn de ervaringen heel verschillend. In Cuba emancipeerden de nazaten
pas na de revolutie van Fidel Castro en werd er plaats voor hen ingeruimd in het nationale
verhaal en in musea. Op Curaçao werd er pas iets van het verhaal getoond toen er door een
Nederlandse miljonair een museum werd neergezet, dat overigens weinig over Curaçao ging.
Belangrijker daar zijn de grass roots initiatieven die weinig tonen van het slavernijverleden,
maar zoveel te meer van de Afro-Curaçaose cultuurgeschiedenis. Suriname is op zichzelf
bijna één groot museum over slavernij-geschiedenis (van marrondorp tot historisch fort),
maar toont daar museaal gezien weinig van, wellicht uit angst om de balans tussen de
verschillende cultuurgroepen, met ieder een eigen geschiedenis, te verstoren. Daar
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tegenover staat Guadeloupe, waar met heel veel Frans geld –bijna neo-koloniaal– een
enorm en gezichtsbepalend modern museum is neergezet. Gezien de omvang gebeurt er
echter relatief niet zo heel veel,, waardoor het niet erg veel impact lijkt te hebben. Brazilië,
ooit de grootste slaveneconomie en ook een van de laatste afschaffers, heeft zowel oude als
nieuwe musea, die net als het NMAAHC geen van alle pure slavernijmusea zijn, maar die
geschiedenis wel tonen in het geheel van Afro-Braziliaanse cultuur. Het Museo Afro Brasil in
Sao Paolo is absoluut inspirerend. Groot, moderne architectuur, veel Afrikaanse en AfroBraziliaanse cultuurobjecten, in combinatie met heel veel hedendaagse kunst, een theater,
veel events, een bibliotheek en een rustgevend park rondom. In het hartje van Afro-Brazilië,
Salvador da Bahia staan zelfs drie musea die gericht zijn op de de Afro-cultuur, waarvan een
onderdeel is van de universiteit. Ze zijn alle drie in historische gebouwen gehuisvest, midden
in de stad. Brazilië heeft zich de laatste eeuw altijd geprofileerd als de ‘grootste etnische
democratie ter wereld’. Pas de laatste tijd bevrijden Afro-Brazilianen zich van dit opgelegde
beeld, omdat de realiteit volstrekt anders is. In de musea is dat echter nog nauwelijks te zien.
De Atlantische kant van Afrika heeft weer een andere positie, omdat het in feite vooral met
de mensenhandel te maken heeft gehad, als slachtoffer en als mede-handelaar.
Slavernijmusea bevinden zich daar voornamelijk ook op ‘schuldige plaatsen’, zoals forten en
slavenmarkten. Door gebrek aan middelen zijn de meeste van de musea in deze plaatsen
niet erg goed onderhouden, ouderwets van inrichting en nogal eens gericht op het
‘spectaculaire’ van de wreedheid van de mensenhandel. Dat heeft echter ook te maken met
het ongemakkelijke van deze geschiedenis, waardoor het ook niet als erg eigen wordt
ervaren. Het wordt veelal gezien als meer iets voor toeristen en voor pelgrimages van
Afrikanen uit de diaspora. Voor de Slave Lodge in Kaapstad geldt dat niet, onder meer
omdat de slavernij daar ter plekke plaatsvond en in handen was van Europeanen, met name
Hollanders.
Hoe verschillend de slavernijmusea ook zijn, nergens ontbreekt het slavernij-icoon bij uitstek:
de slavenboeien. Ook opvallend is dat op alle drie de continenten kan de bezoeker
kennismaken met de Surinaamse slavernij, omdat overal de prenten uit het boek van John
Gabriel Stedman worden getoond. Zij zijn iconisch geworden voor de slavernij, vrijwel
niemand weet dat ze op Suriname betrekking hebben. En ten slotte, alleen in West-Afrika,
maar dan wel wijd verspreid kent inmiddels ieder slavenfort zijn ‘door of no return’.
Plastische symboliek en verbeelding zijn wereldwijd in hoge mate kenmerkend voor de
presentatie van het slavernijverleden.
De meeste recent gebouwde (en rijke) musea beschikken over theaterachtige ruimtes voor
het presenteren van alle mogelijke vormen van immaterieel erfgoed, voor lezingen,
voorstellingen, workshops e.d. Een minderheid, met name in de VS en Europa, maar
bijvoorbeeld ook in Suriname, beschikken over een eigen bibliotheek. Alleen de modernste
(en rijkste) musea dus in de VS en in (veel) mindere mate in Europa beschikken over een
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onderzoekscentrum, of vormen dat met hun eigen, uitgebreide curatoriale staf en nodigen
daar researchers en kunstenaars in residence bij uit.
Naamgeving
Tot slot nog iets over de naamgeving, dat wil zeggen over de identiteit die de stichters van
de musea hun instelling hebben meegegeven. Het is namelijk opvallend hoe weinig van de
zelfstandige musea de term ‘slavernij’ in hun naam hebben. Als het gaat om afdelingen in
meer algemene musea dan ligt dat anders, waarschijnlijk juist om het onderscheid met de
rest van het museum goed duidelijk te maken. Maar dan nog zijn ook die namen zorgvuldig
gekozen en zeggen ze iets over de identiteit van het gepresenteerde geheel. In alle gevallen
gaat het om stadsmusea en hebben de slavernij-afdelingen namen als ‘Bristol and the
Transatlantic Slave Trade’, London, Sugar & Slavery, 1600 – today, ‘De organisatie van het
slavernij-systeem in het Caribisch gebied & ‘De strijd voor afschaffing’ (Bordeaux), ‘De
Slavenhandel’& ‘Slavernij’ (Nantes). In alle gevallen maakt de naam zelf of de context
duidelijk dat het perspectief van de betreffende stad het uitgangspunt is. Dat wil overigens
niet zeggen dat er geen aandacht wordt besteed aan wat er in de slavernij zelf gebeurde,
maar uitgangspunt is de relatie met de stad.
Heel anders is het gesteld met de min of meer zelfstandige slavernijmusea. Het International
Slavery Museum in Liverpool, heeft weliswaar een eigen naam en organisatie, maar is wel
onderdeel van en zit in één gebouw met de Merseyside Museums. Het moet zich dus
duidelijk onderscheiden van de rest en koos voor een naam met slavernij erin. Dat systeem
is zijn identiteit, ook al hebben pré-slavernij Afrika en post-slavernij ontwikkelingen
eveneens een belangrijke plaats. Het ‘international’ in de naam vertelt dat het over meer
dan de relatie met Groot Brittannië gaat.
Het Amerikaanse Legacy Museum zou kunnen duiden op een museum dat de trots op de
culturele erfenissen toont, maar het omgekeerde is het geval gezien de ondertitel From
Enslavement to Mass Incarceration (van slavernij tot massale gevangenisopsluiting), wat de
slachtofferpositie sterk benadrukt. Hetzelfde geldt voor het Mémorial ACTe. Nergens wordt
duidelijk waar deze naam voor staat of dat het eventueel ergens een acroniem van is. De
ondertitel laat echter aan duidelijkheid niets te wensen over: Caribisch Centrum van uitingen
en herinnering van de slavenhandel en slavernij (Centre Caribeën d’Expressions et de
Mémoire de la Traite et de l’Esclavage).
Nog weer een andere positie kiest het National Museum for African American History and
Culture in Washington, dat dus helemaal geen slavernij is zijn naam heeft, maar gekozen
heeft voor de geschiedenis en de cultuur van Zwart Amerika. Het grootste deel van het
museum betreft dan ook de post-slavernij geschiedenis, maar die is natuurlijk wel
doordrenkt met de erfenissen en doorwerkingen van het slavernijverleden. De permanente
afdeling in het museum die wél specifiek aan de slavernij is gewijd heet ‘Slavery and
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Freedom’. Hier is dus bewust gekozen voor een toekomst gerichte naam, niet alleen
‘Slavernij’.
Bij vrijwel alle andere musea verwijst de identiteit van het betreffende museum naar de
Afro-geschiedenis (Underground Railroad Freedom Center), de Afro-cultuur (African
American Music, alle drie de Braziliaanse musea en het Curaçaose Kas di Pal'I Maishi), of
naar een Afro-held (Charles Wright, Arturo Schomburg, Tula). Dat zijn dus allemaal namen
die eerder getuigen van trots dan van slachtofferschap. En ten slotte zijn er de
museumnamen die een verwijzing zijn naar de specifieke locatie (Kura Hulanda, St. George
d'Elmina Castle, Ouidah, Slave Lodge). Van de zestien op zichzelf staande slavernijgerelateerde musea is slechts voor vier een (verklarende tweede) naam gekozen die naar
louter slavernij verwijst. Drie hebben een neutrale (locatie)naam die niet direct naar de
slavernij verwijst en in tien gevallen is gekozen voor een naam die vooral verwijst naar
kracht en culturele trots.7 Niet toevallig zijn dit allemaal de musea waarin Zwarte
stakeholders verantwoordelijk waren voor de totstandkoming van de instelling. Deze
keuze voor een identiteit van kracht en trots vormt dus veruit de meerderheid in het
landschap van de moderne slavernijmusea.

7

Alle andere slavernij-afdelingen hebben geen specifieke naam meegekregen. Het Intercontinental Slavery
Museum (Port-Louis, Mauritius) staat naast een museum en gedenkplaats voor de geschiedenis van de
contractarbeiders daar en moet zich daarvan dus onderscheiden, ook is het nog in oprichting en hoeft het nog
niet de definitieve naam te zijn. Het Bin Jelmood House is vernoemd naar de slavenhandelaar die daar in de
jren 1940 nog woonde en mensen verhandelde. Musea op voormalige slavenplantages, wereldwijd, dragen
meestal nog steeds de plantagenaam die het door de eigenaar ooit is gegeven.
24

Bijlage 1
Permanente slavernij-exposities in beeld
// De meeste bijschriften en foto’s zijn overgenomen van de betreffende museumwebsites.
// De foto's van het Surinaams Museum, Museum Kura Hulanda, Kas di Pal'I Maishi, Elmina en Benin zijn van Alex van Stipriaan.
// Foto’s van het museum en monument in Nantes zijn van Daniël Metz
Het National Museum of African American History and Culture (Washington)
https://nmaahc.si.edu/
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“Het National Museum of African American History and Culture is het enige nationale museum in de VS dat uitsluitend gewijd is aan de
documentatie van het Afrikaans-Amerikaanse leven, de geschiedenis en de cultuur. Het werd opgericht door een Act of Congress in 2003, na
decennia van inspanningen om de bijdragen van Afro-Amerikanen aan de VS onder de aandacht te brengen. Tot op heden heeft het museum
meer dan 36.000 artefacten verzameld en zijn bijna 100.000 personen lid geworden. Het museum is op 24 september 2016 voor het publiek
geopend als het 19e en nieuwste museum van het Smithsonian Institution. Het herbergt veel meer dan slavernijgeschiedenis en heeft ook vele
tijdelijke exposities. De Slavernij en Vrijheid expositie, op de ondergrondse verdiepingen heeft de volgende thema’s: The Making of the Atlantic
World (15th -18th centuries) / African Peoples / European Peoples / Trade and Contact / The Middle Passage and the Transatlantic Slave Trade /
Colonial North America / The American Revolution / The Paradox of Liberty and The Founding of America / Free Communities of Color and the
Limits of Freedom / Slavery and the Making of a New Nation / The Domestic Slave Trade / African American Freedom Struggles / Abolitionist
Movements / Slave Resistance / Everyday Acts of Rebellion / Life and Work during Slavery / The Civil War and the Coming of Freedom /
Emancipation and Reconstruction.
De historische afdeling omspant drie verdiepingen die drie tot vier uur kosten om er rond te kijken. Als je dit gedeelte uitkomt is er een
zogenaamd ‘Contemplative Court’ die is ontworpen als plek om rustig te reflecteren op wat je net allemaal hebt gezien en meegemaakt. Er is
verder ook een theater, zogenaamde ‘community galleries’ en een hele verdieping ingericht voor educatie.”
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The Legacy Museum: From Enslavement to Mass Incarceration & The Memorial (Montgomery)

https://museumandmemorial.eji.org/museum?gclid=CjwKCAiAoOz-BRBdEiwAyuvA69qkbC9IllglXZud2ipDbWAyWgptyWbxF-fj3b62r870NJeGLEZKVRoCmjUQAvD_BwE
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“Het National Memorial for Peace and Justice (2018) is het eerste monument van het land dat is gewijd aan de erfenis van tot slaaf gemaakte
zwarte mensen, mensen die geterroriseerd zijn door lynchen, Afro-Amerikanen die vernederd zijn door rassenscheiding en Jim Crow, en
mensen van kleur belast met hedendaagse aantijgingen van criminaliteit en met politiegeweld.”
“Het Legacy Museum is gebouwd op de plaats van een voormalig pakhuis waar tot slaaf gemaakte zwarte mensen werden opgesloten. Het
bevindt zich halverwege tussen een historische slavenmarkt en het belangrijkste rivierdok en treinstation waar tienduizenden tot slaaf
gemaakte mensen werden verhandeld tijdens het hoogtepunt van de binnenlandse slavenhandel. Montgomery's nabijheid tot de vruchtbare
Black Belt-regio, waar slavenhouders grote groepen slaafgemaakten verzamelden om de rijke grond te bewerken, verhoogde Montgomery's
bekendheid in de binnenlandse handel, en tegen 1860 was Montgomery de hoofdstad van de interne slavenhandel in Alabama, een van de
twee grootste slavenstaten in Amerika.
Bezoekers ervaren een krachtig gevoel van plaats wanneer ze het museum binnenkomen en replica's van slavenpennen confronteren, waar je
kunt zien, horen en dichtbij kunt komen hoe het was om gevangen te zitten in afwachting van de verkoop in het nabijgelegen veilingblok.
Verhalen uit de eerste hand van slaafgemaakte mensen tonen de beelden en geluiden van de slavenhandel. Uitgebreid onderzoek en
videografie helpen bezoekers het raciale terrorisme van lynchen en de vernedering van de Jim Crow South te begrijpen. Boeiende beelden en
informatieve exposities bieden bezoekers de mogelijkheid om de Amerikaanse geschiedenis van raciaal onrecht en de erfenis ervan te
onderzoeken, en dynamische verbanden te leggen tussen generaties Amerikanen die zijn beïnvloed door het verhaal van raciale verschillen.”
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The National Underground Railroad Freedom Center (Cincinnati)
https://freedomcenter.org/

“Het National Underground Railroad Freedom Center, gelegen aan de noordelijke oever van de Ohio River, viert de helden van de vrijheid, van
het tijdperk van de Underground Railroad tot de hedendaagse tijd, compleet met inspirerende verhalen en praktische activiteiten.”
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The Charles H. Wright Museum of African American History (Detroit)
https://www.thewright.org/

“Het leerzame avontuur begint natuurlijk in Afrika, voordat het de Atlantische Oceaan oversteekt via de tragische Middle Passage. Tijdens
de tentoonstelling is er een vaste focus op de heroïsche gewone mensen die persoonlijke levens, spirituele tradities en culturele
instellingen hebben opgebouwd in onderdrukkende situaties. Verken verder een van de vele andere exposities in het museum. Deze tonen
een breed scala aan onderwerpen, van de rol van Afro-Amerikanen op het gebied van wetenschap en technologie tot popcultuurgerichte
functies.” De collectie is ongeveer even groot als die van het NMAAHC en trekt jaarlijks meer dan een half miljoen bezoekers.
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The Schomburg Center for Research in Black Culture (New York)
https://www.nypl.org/locations/schomburg

“Het Schomburg Centre for Research in Black Culture in Harlem is een van 's werelds toonaangevende culturele instellingen die zich toeleggen
op het onderzoek, het behoud en het tentoonstellen van materialen gericht op Afro-Amerikaanse, Afrikaanse diaspora en Afrikaanse
ervaringen. Als onderzoeksafdeling van The New York Public Library biedt het Schomburg Center diverse programma’s en collecties met meer
dan 11 miljoen items die de rijkdom van de wereldwijde zwarte geschiedenis, kunst en cultuur belichten.”
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Museu Afro Brasil

http://www.museuafrobrasil.org.br/en/programming/exposition/long-term-exhibition

“De collectie van het museum is onderverdeeld in verschillende secties: Afrika, arbeid, slavernij, heilig en profaan, Afro-Braziliaanse religies,
geschiedenis & herinnering, en kunst. Het museum heeft de grootste kunstcollectie van Afro-nazaten in de Amerika’s , met meer dan 6.000
objecten, waaronder schilderijen, beeldhouwwerken, lithografieën, foto's, documenten en etnologische objecten. Het museum toont ook de
Afrikaanse invloeden op de Braziliaanse samenleving en cultuur.
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De afdeling ‘Afrika’ is gewijd aan de culturele, historische en artistieke rijkdom van de Afrikaanse bevolking. Het toont een grote
verscheidenheid aan functies en esthetische concepten die de enorme technische capaciteit van de makers en de diversiteit van dit continent
aantonen.
De afdeling ‘Arbeid en Slavernij’ richt zich op de kennis en technologische ontwikkeling van de slaaf gemaakte Afrikanen en hun nazaten.
Zowel in de landelijke als de stedelijke omgeving was de kennis van de Afrikanen essentieel voor de economische ontwikkeling. Naast de
schilderijen, gravures en sculpturen die een deel van deze bijdrage verbeelden, kunnen de bezoekers documenten en andere objecten
bewonderen die betrekking hebben op het slavernijleven, zoals: suikerrietmolen, suikerbroodvormen, timmerlieden en smidswerktuigen.
De afdeling ‘Afro-Braziliaanse Religies’ is gewijd aan religies en Braziliaanse rituelen die gebaseerd zijn op Afrika. Wereldbeelden en
mythologieën worden benadrukt door een rijke iconografie over heiligen, orixás en andere entiteiten die in Brazilië worden aanbeden.
Bezoekers kunnen ook plezier beleven aan de kledingstukken van Egungun en orixás, evenals muziekinstrumenten, schilderijen, gravures,
sculpturen en foto's die aan dit thema zijn gewijd.”
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Museu Afro-Brasileiro van de Universiteit van Salvador da Bahia (MAFRO) en het Nationale Museum van Afro-Braziliaanse Cultuur
(Muncab)
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Het MAFRO is een instelling voor het verzamelen, bewaren en publiek maken van collecties die verband houden met Afrikaanse en AfroBraziliaanse culturen, met als doel Afrika en het belang van dit continent bij de vorming van de Braziliaanse cultuur te begrijpen. Contacten met
de lokale gemeenschap is hierbij van groot belang. Dit project is oorspronkelijk opgezet door de beroemde antropoloog en fotograaf Pierre
Verger in 1974.
Het Muncab is nog een museum in oprichting, maar heeft al vele tentoonstellingen en andere projecten gemaakt. Het museum moet een
levend centrum van herinnering en geschiedenis zijn en is een antwoord op “de culturele black-out die in het land ontstond onder de
hypocriete [politiek van de zogeheten] raciale democratie. Een hardnekkige en perverse instelling, die nog steeds de overhand heeft vanwege
het gebrek aan overheidsbeleid en positieve maatregelen om een einde te maken aan rassendiscriminatie, racisme, sociale vooroordelen en
alles wat de vooruitgang van Afro-nazaten verhindert.”
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Mémorial ACTe GUADELOUPE

De Mémorial ACTe werd in 2015 in Guadeloupe geopend. “Dit Caribisch Herinneringscentrum voor Slavenhandel en Slavernij is
allereerst een symbolische plek, een mausoleum als eerbetoon aan de vroegere slaven. Maar naast deze eerste functie van
herinnering en overpeinzing, is het ook een innovatief museum vanwege zijn architectuur en opstelling, waarbij de geschiedenis en de
voorwerpen uit het verleden worden gecombineerd met nieuwe technologieën en hedendaagse kunst. Door een gedeeld collectief
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geheugen met betrekking tot de slavenhandel en slavernij te creëren, speelt de Mémorial ACTe een belangrijke rol bij het begrijpen
van de wereld van vandaag en de interculturele verhoudingen. Deze plek moet helpen om de grote uitdaging van de 21e eeuw samen leven - aan te gaan.”
In 2017 kreeg het de Europese Museum Prijs van de Raad van Europa, want dit “outstanding, exciting and innovative museum, matches exactly
the Council of Europe criteria. Originally designed as a memorial, the MACTe has become not only a living and dynamic space for the
commemoration of the slave trade, (a link between Africa, the Americas and Europe), but also for the celebration of the resilience of human
beings. It invites tolerance and encourages creativity so as to open up new perspectives”.
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Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam (Suriname)
https://www.facebook.com/sofnainnieuwamsterdam/

Fort Nieuw Amsterdam is een baken in de Surinaamse geschiedenis en bijzonder cultureel erfgoed. De fysieke plek waar twee rivieren en het
verleden samen komen. Die plaats in de geschiedenis rechtvaardigt de belangrijke rol die het Fort in de toekomst krijgt als centrum waar
gestreefd wordt naar bewustwording van en kennis over de Surinaamse eenheid. Als openluchtmuseum is het de bedoeling dat Fort Nieuw
Amsterdam naast erfgoedcentrum ook centrum wordt van educatie en vrijetijdsbesteding. Met de herinrichting als museum is in 2008
begonnen.

39

Het Surinaams Museum in Fort Zeelandia (Paramaribo)
http://www.surinaamsmuseum.net/

Het Surinaams Museum is een cultuurhistorisch museum met een grote collectie etnografische en historische voorwerpen, archeologische vondsten, koloniaal
meubilair, textiel, beeldende kunst, oude kaarten en historische foto's. Het museum is gevestigd in Fort Zeelandia, in het historische centrum van Paramaribo dat
op UNESCO’s werelderfgoedlijst staat. Het heeft een dependance in de wijk Zorg en Hoop waar het museumdepot, de bibliotheek en de studiezaal zijn gehuisvest.
De educatieve afdeling van het museum is gevestigd in een van de historische officierswoningen bij Fort Zeelandia.
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Kura Hulanda, Curaçao

Het museum Kurá Hulanda is een antropologisch museum in Willemstad, Curaçao. Het is in 2001 opgericht door de Nederlandse
zakenman Jacob Gelt Dekker en toont wat hij in de loop der jaren heeft verzameld op het gebied van de geschiedenis van de slavernij, WestAfrikaanse rijken, precolombiaans goud, Mesopotamische vondsten en Antilliaanse kunst.. Het museum is gelegen op de plaats van een
vroeger slavendepot vlakbij de Sint Annabaai, in hartje Otrobanda.
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Museo Tula in Landhuis Knip (Curaçao)

Het Tula museum vertelt “het complete verhaal over onze slaven held!” Museum Tula, gevestigd in landhuis Kenepa, geeft veel aandacht aan
het Afro-Curaçaose erfgoed.

42

Museum Kas di Pal'I Maishi (Curaçao)

Kas di Pal'I Maishi is een traditioneel kleistenen huis met een rieten dak, ruim 130 jaar geleden gebouwd. Het laat de manier zien waarop de
Afro-Curaçaose, plattelandsbevolking woonde tot ongeveer 1950. De constructiewijze dateert van vóór 1700 en valt samen met de komst van
tot slaaf gemaakte Afrikanen. Binnen bevindt zich een klein museum met typische huishoudelijke attributen uit het verleden. In de achtertuin
kunt u rond lunchtijd plaatselijke gerechten geserveerd krijgen. Dit museum maakt deel uit van het Afro-Curaçaose erfgoed.

43

Liverpool: International Slavery Museum

https://www.liverpoolmuseums.org.uk/international-slavery-museum

“Het museum is het enige in zijn soort [waarschijnlijk wordt bedoeld in het VK] en kijkt naar de aspecten van historische en hedendaagse
slavernij. Verwacht te worden meegenomen op een tot nadenken stemmende en ontroerende ontdekkingsreis die begint bij het leven vóór de
slavernij. Het kijkt naar de mensen van West-Afrika en hun rijke en gevarieerde geschiedenis en cultuur die zich ontwikkelde, lang voordat de
Europese slaven er waren.
Aan het begin van het museum kunnen jongeren de replica van de Igbo-familie verkennen en meer te weten komen over de traditionele
Afrikaanse cultuur. Het verhaal gaat verder met de slavernij, met een inloop audiovisueel scherm dat de gruwelen en omstandigheden vastlegt
die werden doorstaan
door slaven op slavenschepen over de Atlantische Oceaan. Dit hoofdstuk van het museum wordt verteld door
mensen die van hun identiteit werden ontdaan en door bemanningen als dieren werden behandeld. Het laatste deel van het museum
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verzamelt herinneringen aan het racisme en de discriminatie waarmee de zwarte bevolking te maken heeft, zelfs na de afschaffing van de
slavenhandel. Dit is echter niet het einde van de tentoonstelling, het museum duikt in de geest van mensen van Afrikaanse afkomst en hoe dit
de huidige culturele samenlevingen van Amerika en Europa heeft beïnvloed.
Bezoekers worden aangemoedigd om de Black Achievers Wall, de Freedom Wall en de Campaign Zone te bezoeken, die regelmatig
tentoonstellingen toont over hoe miljoenen over de hele wereld nog steeds als objecten worden verkocht en gedwongen worden te werken
voor weinig of geen loon.” Jaarlijks komen ongeveer 350.000 bezoekers naar dit museum.
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Bristol: M Shed
https://www.bristolmuseums.org.uk/m-shed/

“De transit loods uit de jaren 1950, oorspronkelijk M Shed genaamd, op de historische werf van Bristol is omgetoverd tot een museum. M Shed
prikkelt tot nadenken en daagt de perceptie uit van wat het heeft betekend om hier door de eeuwen heen te wonen aan de hand van de
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herinneringen van de mensen die de stad hebben gevormd. M Shed verkent de geschiedenis van de stad, van de prehistorie tot de 21e eeuw.
Verhalen over de stad en haar mensen zijn naar boven gehaald door samen te werken met experts en gemeenschappen in de hele stad - een
proces dat zal voortduren gedurende het verdere bestaan van het museum. Rijke collecties objecten, kunst en archieven spelen een belangrijke
rol om die verhalen tot leven te brengen.
De Bristol People-galerij op de eerste verdieping verkent de activiteiten uit het heden en verleden die Bristol maken tot wat het is. De
belangrijkste thema's zijn creëren, handelen, uitdagen en vieren.
 Ontdek dingen die in Bristol zijn gemaakt, van muziek en kunst tot industrie en technologie
 Lees meer over het handelsverleden en internationale banden van de stad
 Lees meer over Bristol's betrokkenheid bij de transatlantische slavenhandel
 Dompel jezelf onder in een van de vele festivals, evenementen en vieringen die in de stad worden gehouden
 Ontdek hoe mensen uit Bristol in de loop van de tijd hun rechten hebben betwist”
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Museum of London Docklands

https://www.museumoflondon.org.uk/museum-london-docklands/permanent-galleries/london-sugar-slavery

In dit voormalige pakhuis worden negen permanente tentoonstellingen gepresenteerd. Een daarvan is ‘London, Sugar & Slavery, 1600-today’, op de
derde verdieping. “Discover how the trade in enslaved Africans and sugar shaped London”
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Het gebouw van het museum staat centraal in dit verhaal. Het werd gebouwd ten tijde van de trans-Atlantische slavenhandel, om de suiker op te slaan
van de West-Indische plantages waar slaafgemaakte mannen, vrouwen en kinderen werkten.
De titel bij de foto rechtsonder luidt: Vechten voor Vrijheid: ontdek de inspanningen van degenen die ervoor vochten om een einde te maken aan de
slavernij, van Caribische revolutionaire tot Britse campagnevoerders. Deze tafel was in bezit van het abolitionistische parlementslid Thomas Buxton.
Ieder kwartier een licht en geluidsshow over de levens van de mensen tijdens de slavenhandel.
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Kasteel van de Hertogen van Bretagne, Historisch Museum van Nantes (Frankrijk)
https://www.chateaunantes.fr/en/the-museum/discover-the-museum/

Van de 32 zalen die de geschiedenis van Nantes presenteren is er in tien zalen iets te zien over de slavernij en de Atlantische handel en twee
daarvan zijn volledig gewijd aan het thema Nantes als slavenhandelshoofdstad. In totaal zijn hiervandaan zo’n 2.000 slavenreizen
georganiseerd. Dat wordt buiten het museum ook herdacht in een grote herdenkingsplaats langs de rivier waar 2.000 plaquettes zijn geplaatst
met de namen van de slavenschepen, de handelsposten in Afrika en de Amerika’s. Langs het herdenkingspad zijn citaten te lezen in alle 47
talen van de landen die betrokken zijn geweest bij de slavenhandel.
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Musée d’Aquitaine Bordeaux

https://www.chateaunantes.fr/en/the-museum/discover-the-museum/

Dit historisch museum in een oud gebouw in het centrum van Bordeaux presenteert de geschiedenis van deze stad door de tijden heen. “De
18e eeuw begint met een zaal over Bordeaux’ maritieme handel aan de hand van navigatie-objecten en scheepsmodellen. Vervolgens komt de
driehoekshandel ter sprake en aan het einde van de eeuw is Bordeaux de een na belangrijkste slavenhandelshaven van Frankrijk. In de
volgende zaal wordt de werkwijze van de handel in gevangenen door Afrikaanse kooplieden uitgelegd, waarbij veel vooroordelen worden
doorbroken. De tragedies van de uitgemoorde inheemse bevolking en de rampen als gevolg van de koloniale oorlogen worden niet vergeten. In
de derde zaal wordt de organisatie van het slavenstelsel op de Suiker eilanden in perspectief geplaatst. De documenten hier getuigen van de
levensomstandigheden en sociale relaties op de plantages. De verkoop van slaven, lichamelijke mishandeling, kindermoord, de organisatie van
het werk, sterfte, kiesrecht, huwelijk en opstanden worden zo opgeroepen. De laatste ruimte toont de strijd voor afschaffing, die aan beide
zijden van de oceaan werd gevoerd, en richt zich vervolgens op de gevolgen van slavernij in onze samenlevingen door de politieke, sociale en
culturele erfenissen te bevragen.”
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Bin Jelmood House (Doha, Qatar)

De tentoonstelling belicht de rol die slavernij heeft gespeeld in de ontwikkeling van beschavingen door de menselijke geschiedenis heen. Bin
Jelmood House schuwt niet om te erkennen dat Qatar en andere Golfstaten geen onschuldige omstanders waren. Bin Jelmood House was een
geschikte plek voor de tentoonstelling, aangezien dit huis, net als vele anderen, ooit tot slaaf gemaakte arbeiders gebruikte.
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St. George Castle Museum in fort Elmina, Ghana
http://www.everycastle.com/Elmina-Castle.html

In het museum wordt o.a. getoond: foto's met afbeeldingen van St. George's Kasteel door de eeuwen heen; vitrines over de Asantes van
Elmina en over lokale handelsactiviteiten met de Europeanen; gouden gewichten; ketenen; muurschilderingen; lokaal textiel, krukken, stenen
werktuigen, keramiek, flessen, klei, glas en kralen.
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Het museum biedt rondleidingen aan door het Fort van St George van Elmina . Bezoekers kunnen de bezienswaardigheden van de voormalige
pakhuizen en slavenkerkers, kapellen en gouverneurskamer in zich opnemen. Ook een interessante plek is de cel waar ooit een koning van
Asante gevangen werd gehouden.
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History Museum of Ouidah (Benin)

Het is binnen verboden te fotograferen, dus daar zijn geen foto’s van beschikbaar Vanaf hier kan de slavenroute gelopen worden, 4 km. Langs
vele symbolische kunstwerken, naar het grote slavernijmonument op het strand, waar ooit de slaafgemaakten werden ingescheept.

Het Ouidah Historisch Museum bevindt zich in het oude Portugese fort in Ouidah. Het fort werd gebruikt om tot slaaf gemaakte Afrikanen
tegen te houden en te vervoeren als onderdeel van de Transatlantische slavenhandel. De collecties van het museum zijn gegroepeerd in zes
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grote tentoonstellingsthema's: het Portugese fort (waarin het museum is gevestigd), het koninkrijk Xwéda, het koninkrijk Dahomey, de
slavenhandel, Vodun en de culturele banden tussen Benin en de Nieuwe Wereld. Deze collecties bestaan
uit artefacten, foto's en objecten
die een belangrijke betekenis hebben voor de geschiedenis en cultuur van de lokale omgeving van het museum. Het toont de impact die
mensen uit Benin hebben gehad op de culturen van de Nieuwe-Wereldmaatschappij, evenals de effecten van massale repatriëring naar Benin
na de teloorgang van de slavenhandel. Ook toont het hoe de slavenhandel de lokale omgeving beïnvloedde. De belangrijkste focus ligt op de
economische en sociale processen die de slavenhandel in Benin heeft gecreëerd.
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Slave Lodge (Kaapstad, Zuid-Afrika)
https://www.iziko.org.za/museums/slave-lodge
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“De Iziko Slave Lodge heeft een aantal zalen die de geschiedenis van de slavernij aan de Kaap tonen. Het oorspronkelijke gebouw (1679), werd
gebruikt om mannen, vrouwen en kinderen op te sluiten die -voornamelijk door de VOC- als slaven naar de Kaap werden vervoerd in de 17e en
18e eeuw. Deze onvrijwillige immigranten hebben bijgedragen aan de rijkdom en diversiteit van de geschiedenis, het erfgoed en de cultuur van
Zuid-Afrika.”
De bovenste verdieping hoort niet bij de slavernijtentoonstelling en toont de voormalige koloniale rijkdom met Chinees keramiek, veel
zilverwerk en glas. Ze willen er graag van af en willen er veel meer een national erfgoed en historische afdeling van maken. Er is alleen al heel
lang geen geld voor.
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Intercontinental Slavery Museum (Port Louis, Mauritius)

https://www.coquillebonheur.com/en/news/intercontinental-slavery-museum-project.html

Het museum, waartoe in 2020 definitief door de overheid is besloten, wordt gehuisvest in het oude militaire hospitaal dat nog door
slavenhanden is gebouwd. Mauritius was enige tijd bezet door Nederland, dat er ook de eerste slaafgemaakte Afrikanen naartoe bracht.
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Bijlage 2
Museale Kenmerken en Faciliteiten
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NY Public
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deels, v.d. 32
zalen totaal
the Bin Jelmood
Museum (Doha, Qatar)

c.2015
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Museum in fort Elmina
(Ghana)

1998
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1967
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1998
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Bijlage 3
Museale toon van de slavernijexpositie
Museum

Focus meer op
Kracht

Focus meer op
Pijn

Gelijke focus

NMAAHC
The Legacy Museum: From Enslavement to Mass Incarceration (Montgomery)
The National Underground Railroad Freedom Center (Cincinnati)
The Charles H. Wright Museum of African American History
The National Museum of African American Music (Nashville)
The Schomburg Research Center
Museu Afro Brasil (Sao Paolo, Brazilië)
3x Salvador da Bahia
Mémorial ACTe (Guadeloupe)
Kura Hulanda (Curaçao)
Museo Tula en Kas di Pal’i Maishi (Curaçao)
Surinaams Museum (Paramaribo)
Openluchtmuseum Fort Nieuw-Amsterdam (Suriname)
International Slavery Museum (Liverpool)
Bristol
Museum of London Docklands
Musée d’Aquitaine (Bordeaux)
Nantes (museum en Mémorial
the Bin Jelmood Museum (Doha, Qatar)
St. George Castle Museum in fort Elmina (Ghana)

History Museum of Ouidah (Benin)
The Slave Lodge (Kaapstad, Zuid-Afrika)
The Intercontinental Slavery Museum (Port-Louis, Mauritius)
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Verantwoording

Om museale instellingen in Nederland te betrekken bij de Verkenning Museale Voorziening
Nederlands Slavernijverleden is ervoor gekozen een enquête uit te zetten. De enquête heeft
tot doel de musea te informeren en te bevragen. De vragen betreffen collectie,
programmering, publiek, kennisniveau, etc.
De enquête bestaat uit tien vragen. De vragen zijn opgesteld door de verschillende
werkgroepen: werkgroep 1 (Inhoud) aangestuurd door NiNsee, Werkgroep 2 (Concept)
aangestuurd door Museum zonder Muren en Werkgroep 3 (Publiek) aangestuurd door IZISolutions. Elke werkgroep heeft vragen aangeleverd waaruit een selectie is gemaakt. Deze
selectie is gemaakt door basis van een goede verdeling de deelonderwerpen. Er is gekozen
voor tien vragen om de enquête bondig te houden wat ertoe leidt dat mensen bereidwilliger
zijn de enquête in te vullen.
In totaal zijn 37 museale instellingen aangeschreven (zie bijlage 2). Bij de keuze van deze
instellingen is in eerste instantie gekeken naar enige relatie tot het onderwerp. Bepaalde
hebben in het verleden aandacht besteed aan het Nederlands slavernijverleden of hebben
relevante collecties. Verder is gebruik gemaakt van het netwerk van platform Musea
Bekennen Kleur (https://museabekennenkleur.nl/). Bovendien is gekeken naar een
landelijke spreiding van Maastricht tot Groningen. Ten slotte is ervoor gekozen om voor
deze enquête archiefdiensten buiten beschouwing te laten.
De respondenten zijn benaderd door middel van een persoonlijke email. Vooraf is
onderzocht welke museummedewerkers het best benaderd konden worden. In de email
stond een link naar Google Forms, waar de enquête online ingevuld kon worden. Google
Forms is makkelijk te bedienen en toont de vragen overzichtelijk. Aan de achterzijde worden
de resultaten eveneens overzichtelijk getoond. Ze zijn makkelijk af te lezen en te
downloaden.
Het volledige bestand met antwoorden is in ons bezit. In dit rapport wordt enkel een
staalkaart van meest opvallende reacties gegeven.
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Analyse van de response

De enquête is uitgezet onder 37 museale instellingen verspreid over Nederland. Daarvan
hebben uiteindelijk 23 gereageerd. Daarbij dient opgemerkt dat alle vier de instellingen van
het Nationaal Museum voor Wereldculturen zijn aangeschreven. Uit correspondentie werd
duidelijk dat ze namens het NMVW één gezamenlijk antwoord zouden leveren.
23 instellingen hebben de enquête ingevuld, dit is een percentage van 62,2%. 3 van de 37
instellingen (waaronder NMVW) hebben aangegeven niet mee te kunnen werken door
tijdgebrek. Van 11 van de 37 instellingen hebben we geen reactie ontvangen. Dit is een
percentage van 29,7%.
Medewerkers met verschillende functies binnen de instellingen hebben de enquête ingevuld.
9 van de 23 respondenten is conservator. Dit is een percentage van 41%. Op de tweede
plaats komt hoofd collecties, vaak in combinatie met een andere functie. Dit betreft 4
personen en een percentage 18,2%. Verder is de enquête ingevuld door een directeur,
hoofd educatie of wetenschappelijk medewerker.
Vrijwel alle instellingen hebben positief gereageerd op de komst van een nationaal transAtlantisch slavernijmuseum. Er zijn enkele kritische vragen, maar geen afwijzende geluiden
geuit. Van enkele de instelling die niet hebben geantwoord kwam wel het bericht dat ze
geïnteresseerd zijn en op de hoogte willen blijven van de vorderingen.
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Staalkaart van reacties

Hieronder volgt een aantal voorbeelden uit de reacties per vraag. Hier zijn de meest
opvallende antwoorden opgenomen. Ook worden de antwoorden weergegeven die
meermaals door de musea worden genoemd. De namen van de betreffende musea staan
dan tussen haakjes weergegeven. Tevens worden enkele letterlijke citaten gegeven.

Vraag 1 - Op welke wijze besteedt uw organisatie aandacht aan het slavernijverleden?
Vooral kleinere musea zeggen nog geen aandacht te besteden aan het slavernijverleden,
met als argument dat ze weinig objecten hebben met relatie tot dit onderwerp. Wel wordt
vaak genoemd dat binnen de organisatie goed wordt gekeken naar de veranderingen in de
terminologie. De musea geven aan actief de oude termen te vervangen door meer passende
termen. (Stedelijk Museum Alkmaar, Rijksmuseum, Zeeuws Museum)
Enkele musea geven aan een Canonmuseum te zijn. Vanuit de canon besteden ze aandacht
aan de vensters: VOC, slavernij, Max Havelaar, Anton de Kom, Indonesië en Het Caribisch
gebied. (MuZEEum Vlissingen en het Openluchtmuseum Arnhem)
Bonnefanten museum: “Op dit moment zijn dat voor ons doen relatief veel kunstwerken
vanwege de tentoonstelling SAY IT LOUD. Deze internationale groepstentoonstelling laat
werk zien van hedendaagse kunstenaars die zich verhouden tot onderwerpen die
samenhangen met diversiteit, het koloniale verleden, de beeldvorming of de interpretatie
hiervan.”
Mauritshuis: “Het Mauritshuis heeft een wetenschappelijk onderzoeksproject opgezet
'Revisiting Dutch Brazil and Johan Maurits', waarbij een groep van 4 internationale
historici vernieuwend onderzoek doen naar tot nu toe onderbelichte aspecten aan de
geschiedenis van Nederlands-Brazilië en Johan Maurits, met speciale aandacht voor
slavernijgeschiedenis.”
Het Haags Historisch Museum: “In 2013 organiseerden we een grote expositie op locatie, in
2014 initieerden we de ontwikkeling van twee publieksproducten (stadswandeling en
schoolplaat) en faciliteerden we (mede) het onderzoek van Valika Smeulders over Den
Haag en Slavernij waarop de publieksproducten gebaseerd werden.”
Rijksmuseum: “Tentoonstelling Slavernij februari - mei 2021, inclusief een
publieksprogramma, onlineprogramma, en catalogus. Daarnaast, in de reguliere vaste
opstelling, van februari 2020 tot februari 2021, extra tekstbordjes die verwijzen naar het
thema. De tijdens deze periode opgedane kennis wordt vervolgens verwerkt in een
volgende vaste opstelling.”
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Vraag 2 - Welke collecties en objecten heeft uw organisatie op het gebied van het
slavernijverleden of kolonisatie?
De musea lijken redelijk inzicht te hebben van objecten met betrekking tot slavernijverleden
in hun collecties. Een aantal musea geeft aan objecten hebben betreffende het VOC of WIC
verleden. De collecties zijn veelal digitaal ontsloten en doorzoekbaar via de
collectiedatabase op hun website.
(Museum van Loon, Mauritshuis, Stedelijk Museum Alkmaar, MuZEEum, Westfries Museum)
Maritiem Museum Rotterdam: “Het koloniale verleden is uiteraard ruim vertegenwoordigd
in de collectie en omvat de periode vanaf de 16de eeuw tot ver in de twintigste eeuw. Het
museum bezit een groot aantal oude drukken van vóór 1800, onder meer gericht op de
Nederlandse expansie overzee waarin onder meer het slavernijverleden wordt verbeeld.
Verder dient genoemd te worden de collectie cartografie, in het bijzonder de collectie
Vaandrager die gericht is op Suriname, Berbice en de Antillen waartoe bijvoorbeeld de
vroegst (1671) gedrukte plantagekaart van Suriname behoort. Ook van belang is de
collectie picturalia (schilderijen, tekeningen en prenten) en verder onder meer de collectie
technische tekeningen, affiches van rederijen, beeldhouwwerken en een collectie
scheepsmodellen van buiten Europa.”
Museum Prinsenhof Delf: “Museum Prinsenhof Delft heeft een deel van de verzameling
van het voormalige Museum Nusantara opgenomen in haar collectie. Deze objecten zijn
voor een groot deel te relateren aan het koloniale verleden tussen Nederland en Indonesië.
Daarnaast zijn er portretten in de collectie van het museum van personen die direct of
indirect betrokken waren bij de activiteiten van de VOC of WIC.”
Mauritshuis: “En niet te vergeten het belangrijke schilderij van twee Afrikaanse mannen
door Rembrandt - deze mannen zijn niet met zekerheid geïdentificeerd, maar moeten
onderdeel zijn geweest van de Afrikaanse gemeenschap in Amsterdam in de 17de eeuw,
en buurtgenoten zijn geweest van Rembrandt. Zij zijn waarschijnlijk via de WIC in de
Republiek terecht gekomen.”
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Vraag 3 - Welke programmering, activiteit(en) en educatiematerialen heeft uw
organisatie op het gebied van het slavernijverleden of kolonisatie?
Over het algemeen is te zeggen dat als musea over objecten beschikken gerelateerd aan het
slavernijverleden zij hier in hun educatiematerialen ook aandacht aan besteden. Musea die
beschikken over weinig tot geen objecten geven vaak aan hier nu nog niets mee te doen.
Westfries Museum: ‘Het museum kiest er bewust voor in exposities en andere
publieksactiviteiten de thema's slavernijverleden en kolonisatie te agenderen. Voorbeelden :
exposities 'Depok' over de geschiedenis van een gemeenschap van voormalig tot
slaafgemaakten in Nederlands-Indië (2019). Vertelwandeling ' Tabo en jij' stadswandeling
aan de hand van het levensverhaal van de zwarte bediende Tabo Jansz’.

Vraag 4 - Aan welk aspect van het slavernijverleden zou u binnen uw instelling meer
aandacht willen besteden?
Vrijwel alle musea geven aan meer aandacht te willen besteden aan het slavernijverleden.
Of dit nou is op het gebied van tekstbordjes, educatief materiaal of in de vaste opstelling.
Hier wordt de link met het hedendaagse steeds gelegd. Welke erfenissen zien we terug in
ons dagelijks leven? Thema’s als inclusie en diversiteit komen in de antwoorden geregeld
terug. (Maritiem MuZeeum, Museum Prinsenhof Delft, Stedelijk Museum Alkmaar)
Stedelijk Museum Alkmaar: “De tentoonstelling de Gouden Eeuw van Alkmaar. Deze
tentoonstelling staat er al een tijdje. Wordt in 2022 aangepast. Hangen veel topstukken
maar toch weinig ruimte. We vertellen nu een heel eenzijdig beeld. Hier zijn we ons van
bewust en willen we actief iets mee doen. Paar dingen al gedaan. Bij de teksten zijn
aanvullingen gekomen/ veranderd die werk vanuit meerder perspectieven laten zien.
Bepaalde bewoordingen zijn veranderd, bijvoorbeeld de thematekst van de Gouden Eeuw
en waarom deze aangepast gaat worden in de volgende tentoonstelling”
Opvallend vaak wordt het slavernijverleden in Azië genoemd. Diverse musea willen daar
meer aandacht aan besteden.
(Stedelijk Museum Alkmaar, Indisch Herinneringscentrum, Museum van Loon)
Indisch Herinneringscentrum: “Betrek ook de onderbelichte Aziatische slavenhandel zodat
slavenhandel in zijn geheel onderwerp wordt van het nieuwe museum.”
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Vraag 5 - Wat is volgens u de meerwaarde van een zelfstandig trans-Atlantisch
slavernijmuseum binnen het Nederlandse museumlandschap. Welke rol zou het kunnen
vervullen?
Kernwoorden die hier worden genoemd zijn: bewustwording, herinnering, erkenning,
herkenning, informeren, discussieplatform bieden, relaties met heden leggen.
(Zuiderzeemuseum, Zeeuws MuZEEum, Museum Het Rembrandthuis)
Veel musea geven aan dat het goed is wanneer permanent aandacht besteed wordt aan
het slavernijverleden. Het onderwerp verdient een eigen huis. (Rijksmuseum, Haags
Historisch Museum, Centraal Museum, Mauritshuis, Museum van Loon, Stedelijk Museum
Alkmaar, Bonnefanten museum)
Rijksmuseum: “Het is belangrijk het specifieke verhaal van de trans-Atlantische slavernij
permanente aandacht te geven. De koloniale hiërarchie die toen is opgebouwd, werkt nog
altijd door in de samenleving, in de vorm van ras-denken en ongelijke kansen. Een
slavernijmuseum kan dat zorgvuldig laten zien en is daarom van grote educatieve en
maatschappelijke waarde.”
Ook wordt door een groot aantal musea aangegeven dat het belangrijk is om samen te
werken met andere musea. (Nederlands Fotomuseum, Joods Cultureel Kwartier) Een
aantal personen is kritisch en geeft aan dat een losstaand slavernijmuseum geen
meerwaarde heeft maar geïmplementeerd kan worden in al bestaand musea. (Bronbeek,
Openluchtmuseum Arnhem)
Openluchtmuseum: “Eerlijk antwoord: ik vind slavernij en (post)-kolonialisme een te
belangrijk en breed maar tegelijkertijd ook te moeilijk verhaal om over te laten aan één
museum. Het Openluchtmuseum trekt in gezonde tijden 550.000 bezoekers die sinds vijf
jaar allemaal iets mee kunnen krijgen over deze onderwerpen. Als elk Nederlands museum
zich de vraag zou stellen hoe vanuit eigen verhaal en collectie aandacht te besteden aan
deze geschiedenis, bereiken we als museale wereld meer dan dat het onderwerp wordt
van een one-issue-museum, dat na opening ongetwijfeld even een flinke stroom bezoekers
zal trekken, maar wat daarna - vrees ik - gedoemd is tot een kwijnend bestaan, omdat
zo'n zwaar onderwerp doorgaans niet tot een gezellig uitje leidt.”
Museum Bronbeek: “Ik zie geen meerwaarde, slavernij staat niet los van de geschiedenis
en zou beter binnen de bestaande musea behandeld kunnen worden. Gezien de ervaring
met museum-initiatieven en de financiering daarvan, vrees ik dat een slavernijmuseum
uiteindelijk weer ten onder gaat. Inderdaad: welke rol, voor wie?”
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Vraag 6 - Welk verhaal en/of welk perspectief mag volgens u niet ontbreken in een
toekomstig trans-Atlantisch slavernijmuseum?
Het leggen van een link met het heden wordt als heel belangrijk gezien, denk aan racisme,
maar ook empowerment en Black Lives Matter. Vaak wordt de doorwerking van het
slavernijverleden naar het heden genoemd. Laat de persoonlijke verhalen van nazaten zien.
Welke gevolgen ervaren zij hier tot op de dag van vandaag van? Hierbij worden ook
letterlijke parallellen naar het heden getrokken, waaronder ‘sweatshops’.
(Nederlands Fotomuseum, Haags Historisch Museum, Museum Prinsenhof Delft, Nederlands
Openluchtmuseum, Museum Kaap Skil, Mauritshuis, van Abbemuseum, Bonnefanten
museum, Amsterdam Museum, Indisch Herinneringscentrum, Centraal Museum, Museum
Het Rembrandthuis, van Abbemuseum, Bonnefanten museum)
Ook het vertellen van het verhaal vanuit meerder perspectieven komt vaak terug. Dus
bijvoorbeeld van de personen die veel geld hebben verdiend met de slavenhandel versus
hun slaafgemaakte bedienden.
(Joods Cultureel Kwartier, Zeeuws MuZEEum, Museum van Loon, Amsterdam Museum,
Stedelijk Museum Alkmaar)
Museum het Rembrandthuis: ‘Ik zou het goed vinden als er ook aandacht is voor
beeldvorming. Hoe de beeldcultuur de ondergeschikte positie van zwarte mensen
eeuwenlang heeft bevestigt en versterkt. Maar laat ook zien dat het anders kan en dat er ook
kunst is die reden geeft tot empowerment’.

Vraag 7 - Waar moet het trans-Atlantisch slavernijmuseum volgens u aan voldoen om
nationale en internationale betekenis te verwerven?
Kernbegrippen die hier genoemd worden: actueel, urgent, genuanceerd, duidend, niet
belerend, beeldend.
(Zuiderzeemuseum, Museum Kaap Skil, Amsterdam Museum)
Het museum zou een onderzoekersrol op zich moet nemen en dat ontwikkelen tot
gerenommeerd kenniscentrum. Hierbij wordt benadrukt dat het belangrijk is om samen te
werken met het onderwijs. Het onderwerp niet alleen in het museum behandelen maar
ook in de geschiedenisles.
(Haags Historisch Museum, Museum Prinsenhof Delft, Maritiem Museum, Mauritshuis,
Museum van Loon, Westfries Museum, van Abbemuseum, Stedelijk Museum Alkmaar,
Bonnefante museum)
Ook wordt aangegeven dat het belangrijk is dat het museum toegankelijk is voor veel
verschillende doelgroepen en verbindingen legt tussen het heden en verleden.
(Rijksmuseum, Joods Historisch Museum, Centraal Museum, Westfries Museum)
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Amsterdam Museum: “Een museum dat opgericht wordt de 21e eeuw heeft baat bij een
bewuste positionering van de vorm 'museum', en benut de kans om een maatschappelijke
rol te spelen en volop in te zetten op audiovisuele middelen, digitale communicatie en
programmering, actualiteit en het aanspreken van jonge diverse doelgroepen door veel
samenwerkingen aan te gaan, (naast de meer traditionele rol van een museum dat staat
voor beheer, behoud, en het centraal stellen van objecten).”
Openluchtmuseum Arnhem: ‘Een aantal 'topstukken' zullen nodig zijn als zichtbaar
bewijsmateriaal en voor de historische sensatie. Dat ligt nog best lastig, hebben wij ook
ondervonden, er is veel verloren gegaan en bij wat er nog beschikbaar is zijn veel
problemen met de provenance (herkomst)’.

Vraag 8 - Waar ligt, volgens u, het kennisniveau van het Nederlands publiek betreffende
het slavernijverleden? Hoe kan het publiek meer betrokken worden?
Vrijwel alle instelling antwoord hetzelfde, namelijk: laag. Ze geven allemaal aan dat ze hier
graag iets aan willen doen en dat bewustwording vaak ontstaat wanneer mensen zich meer
gaat inlezen/interesseren. Doorgaans kennen Nederlanders de nationale geschiedenis alleen
van de hoogte punten. Het gaat eigenlijk nooit over de zwarte bladzijden uit de eigen
geschiedenis. Er heerst weerstand en ontkenning als het over dit soort onderwerpen gaat.
(Indisch Herinneringscentrum, Joods Cultureel Kwartier, Centraal Museum, Mauritshuis,
Museum van Loon, Bonnefanten museum, Museum Prinsenhof Delft)
Van Abbemuseum: “Slavernij wordt niet begrepen als fenomeen dat impact heeft gehad op
en voortkomt uit een bepaalde cultuur. Met name in relatie tot andere historische
gebeurtenissen zoals de holocaust die steviger in het nationale bewustzijn genesteld zijn.”
Museum Prinsenhof Delft: ‘Ik denk dat de meeste Nederlanders ondertussen wel weten van
het bestaan van ons slavernijverleden, maar dat het bij velen ontbreekt aan meer concrete
kennis hierover. Ik denk dat een fysieke vaste plek voor deze geschiedenis, zoals het transAtlantisch slavernijmuseum, een goede manier is om het publiek hier meer bij te betrekken.
En dat in relatie hiertoe educatie een sleutelrol kan spelen, door bijvoorbeeld schoolklassen
uit te nodigen, lezingen te organiseren, publicaties te verzorgen e.d.’.
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Vraag 9 - In hoeverre en op welke manier(en) zou u uw expertise, kennis en collectie met
betrekking tot het slavernijverleden kunnen en willen delen met een toekomstig transAtlantisch slavernijmuseum?
Alle respondenten zijn bereid kennis en ervaring te delen, of dit nou gaat over het uitlenen
van collectiestukken, kennisuitwisseling of het betrekken van doelgroepen. Bepaalde musea
geven aan niet veel kennis te hebben van het slavernijverleden maar wel te willen helpen
met meer praktische zaken en als klankbordgroepen. Opvallend zijn de geluiden dat de
musea zich juist verheugen op de kennis en expertise van het toekomstige slavernijmuseum.
(alle deelnemende musea)
Westfries Museum: ‘Het Westfries Museum staat open voor het delen. De missie van het
museum luidt niet voor niets 'Bewaren om te delen'. Ik zie dat vooral ook als
tweerichtingsverkeer. Ook wij hebben behoefte aan kennis en expertise, collectie op dit
terrein’.
Bonnefantenmuseum: ‘Alle kennis die wij in huis hebben delen wij graag met collega musea.
In dit geval denk ik echter dat het andersom zal zijn: wij kunnen ongetwijfeld veel leren van
een trans-Atlantisch slavernijmuseum’.

Vraag 10 - Welke verdere aanbevelingen of adviezen heeft u voor de verkenning van het
nieuwe trans-Atlantisch slavernijmuseum?
De respondenten wensen het initiatief om tot een Trans-Alantisch slavernijmuseum te
komen veel succes toe. Er zijn ook kritische geluiden. Zo wordt door meerdere instellingen
geadviseerd het Nederlandse slavernijverleden mondiaal te behandelen, dus ook de Oost te
betrekken. Als argument wordt gegeven dat daarmee een breder draagvlak wordt gecreëerd.
(Indisch Herinneringcentrum, Museum Prinsenhof Delft, Mauritshuis, Westfries Museum)
Om een breed draagvlak te genereren wordt tevens gewezen op zorgvuldige participatie van
de gemeenschappen van nazaten van de trans-Atlantische slavernij. Daarnaast wordt
geadviseerd verder te kijken dan de Randstad. Het is belangrijk voor het nationale karakter
om actief de rest van Nederland te betrekken, waar het kennisniveau over het
slavernijverleden lager ligt.
(Nederlands Fotomuseum, Maritiem Museum, Museum Kaap Skil, Museum van Loon, van
Abbemuseum, Bonnefanten museum, Amsterdam Museum, Haags Historisch Museum,
Museum Prinsenhof Delft, Zeeuws MuZEEum)
Rijksmuseum: ‘Ik zou het geen museum voor alleen de Afro-Caribische doelgroep maken en
niet alleen over de geschiedenis in gekoloniseerd gebied laten gaan. Ik zou ook in vogelvlucht
contractarbeid, de migratie naar Nederland en de historische sporen in de Nederlandse
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samenleving laten zien. Dan wordt duidelijk dat het ons allemaal aangaat, en welke blinde
vlekken velen hebben’.
Haags Historisch Museum: ‘Hoor niet alleen publiek uit de grote steden (of
museumprofessionals). Geef juist anderen een stem. Ontwikkel een landelijk karakter. Wees
niet bang om ‘schurend’ te willen zijn. Plaats het verleden in context. Organiseer
inspraakbijeenkomsten. Of informatiebijeenkomsten. Wees multi disciplinair. Probeer
inclusief te presenteren en het goede voorbeeld te geven’.
Maritiem Museum Rotterdam: ‘Een nieuw Slavernijmuseum moet de verbinding zoeken,
vooral ook met groepen die vooralsnog minder bekend zijn met het slavernijverleden. Daarbij
zal het museum ook eigentijdse (digitale) middelen moeten inzetten om het verhaal van de
slavernij voor het voetlicht te brengen. Het gebouw waarin het Slavernijmuseum wordt
gevestigd, zal gezichtsbepalend (een ‘landmark’) moeten zijn’.
Rembrandthuis: ‘Verlies niet uit het oog dat mensen ook graag iets willen hebben om trots
op te zijn. Zoek ook naar positieve verhalen’.
Van Abbemuseum: ‘Neem overzichtelijke stappen. Bouw het rustig op vanuit realiseerbare
resultaten, die ambitieus zijn, maar wel haalbaar. Stel samenwerking centraal. Kijk naar de
musea met relevante collecties, de bestaande kennispartners, en educatiepartners. Ga niet
zelf verzamelen, maar wordt een adviseur voor collectieontwikkeling van bestaande
verzamelingen’.
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Conclusies

Van de 37 benaderde musea hebben 23 de enquête ingevuld. De antwoorden getuigen van
een grote betrokkenheid bij het onderwerp. Dat is onder meer te zien aan de uitvoerige en
welgemeende reacties en de blijken van steun ten aanzien van het initiatief. De instellingen
die de enquête niet hebben ingevuld, hebben dat voornamelijk gedaan uit tijdgebrek. Er zijn
geen berichten van afkeuring ontvangen.
De respondenten zien de noodzaak van een trans-Atlantisch slavernijmuseum om een
langdurige blinde vlek in het historisch bewustzijn recht te zetten. Een enkeling vraagt zich af
of het niet kan worden ondergebracht bij een bestaand museum. De meerderheid
onderschrijft echter de meerwaarde van een autonoom museum, een ‘landmark’, als
permanent baken tegen onwetendheid.
Zelf voelen de instellingen de verantwoordelijkheid om het meerstemmig perspectief in hun
eigen instellingen door te voeren. Dat wordt al gedaan door tekstbordjes in de vaste
opstelling te herzien. Daarnaast zouden ze meer willen doen aan bijvoorbeeld
tentoonstellingen en educatie. Het ontbreekt ze op dit moment echter aan kennis en
middelen.
Om nationale uitstraling te genereren wordt geadviseerd vroegtijdig in te zetten op een
breed draagvlak. Kijk verder dan bepaalde bevolkingsgroepen, betrek Nederlanders buiten
de Randstad en praat met mensen buiten de museumsector.
Aan bereidheid tot samenwerking is geen gebrek. Alle respondenten geven aan kennis en
collecties te willen delen. Maar behalve het aanreiken van kennis, hebben zij vooral
behoefte aan advies en ervaring. Het toekomstige slavernijmuseum kan zich ontwikkelen tot
kenniscentrum, waar andere instellingen in Nederland op kunnen terugvallen voor advies.
Meest gehoorde kritiek is dat de slavernij in Azië niet in de doelstelling van het toekomstige
museum is opgenomen. Deze keuze wordt door de meeste instellingen niet begrepen.
Uitbreiding van de doelstelling zou de prille kennis over slavernij in Nederlands-Indië erg
vooruit helpen en het draagvlak voor het toekomstige museum zou erdoor toenemen.
Als laatste wordt het initiatief veel succes toegewenst. Respondenten hopen dat het net zo’n
gewichtige plaats gaat innemen als het Nationale Holocaust Museum (i.o.). Maar naast de
erkenning ervaren leed en de correctie van een historische omissie zou het museum ook een
baken moeten zijn van hoop en trots.
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Bijlage 1

Enquête Museale Voorziening Nederlands Slavernijverleden
Geachte heer/mevrouw,
Graag verzoeken wij u deze vragen zo gedetailleerd mogelijk te beantwoorden. De vragen
zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van het nieuwe slavernijmuseum. Het doel van dit
slavernijmuseum is historisch bewustzijn creëren bij een groot publiek betreffende de transAtlantische slavenhandel.
Instelling: .............
Ingevuld door: ...........
Functie binnen de organisatie: ...........
1. Op welke wijze besteedt uw organisatie aandacht aan het slavernijverleden?
2. Welke collecties en objecten heeft uw organisatie op het gebied van het slavernijverleden of
kolonisatie?
3. Welke programmering, activiteit(en) en educatiematerialen heeft uw organisatie op het gebied
van het slavernijverleden of kolonisatie?
4. Aan welk aspect van het slavernijverleden zou u binnen uw instelling meer aandacht willen
besteden?
5. Wat is volgens u de meerwaarde van een zelfstandig trans-Atlantisch slavernijmuseum binnen
het Nederlandse museumlandschap. Welke rol zou het kunnen vervullen?
6. Welk verhaal en/of welk perspectief mag volgens u niet ontbreken in een toekomstig transAtlantisch slavernijmuseum?
7. Waar moet het trans-Atlantisch slavernijmuseum volgens u aan voldoen om nationale en
internationale betekenis te verwerven?
8. Waar ligt, volgens u, het kennisniveau van het Nederlands publiek betreffende het
slavernijverleden? Hoe kan het publiek meer betrokken worden?
9. In hoeverre en op welke manier(en) zou u uw expertise, kennis en collectie met betrekking tot
het slavernijverleden kunnen en willen delen met een toekomstig trans-Atlantisch
slavernijmuseum?
10. Welke verdere aanbevelingen of adviezen heeft u voor de verkenning van het nieuwe transAtlantisch slavernijmuseum?

Hartelijk dank voor uw medewerking aan het onderzoek.

77

Deelrapport Enquête museale instellingen

Bijlage 2

Overzicht van de benaderde musea
Volgnr
1.
2.
3.
4.
5.

Museum
Amsterdam Museum
Bonnefanten
Centraal Museum
Museum het Rembrandt Huis
Tropen Museum

Stad
Amsterdam
Maastricht
Utrecht
Amsterdam
Amsterdam

Deelname
Wel
Wel
Wel
Wel
Niet

6.

Museum Volkenkunde

Leiden

Niet

7.

Wereldmuseum

Rotterdam

Niet

8.

Afrika Museum

Berg en Dal

Niet

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Rijksmuseum
Stedelijk Museum
Van Abbe Museum
Zeeuws Museum
De Pont museum
Haags Historisch Museum
Mauritshuis
Stedelijk Museum Alkmaar
Westfries Museum
Zeeuws Maritiem MuZEEum
Museum van Loon
Nederlands Fotomuseum
Museon
Joods Historisch Museum
Nederlands Openlucht museum
Zuiderzee Museum
Kaap Skil
Museum Rotterdam

Amsterdam
Amsterdam
Eindhoven
Middelburg
Tilburg
Den Haag
Den Haag
Alkmaar
Hoorn
Vlissingen
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Amsterdam
Arnhem
Enkhuizen
Texel
Rotterdam

Wel
Niet
Wel
Wel
Niet
Wel
Wel
Wel
Wel
Wel
Wel
Wel
Niet
Wel
Wel
Wel
Wel
Niet

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Museum Prinsenhof
Batavialand (Batavia Werf)
Noordelijk Scheepsvaartmuseum
Schunck
Het Scheepvaartmuseum
Moluks museum Maluku
Indisch herinneringscentrum
Bronbeek
Maritiem Museum
FramerFramed
Allard Pierson/ UvA

Delft
Lelystad
Groningen
Heerlen
Amsterdam
Den Haag
Den Haag
Arnhem
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam

Wel
Niet
Niet
Niet
Niet
Niet
Wel
Wel
Wel
Niet
Wel

Opmerking

Willen betrokken blijven in
de toekomst.
Willen betrokken blijven in
de toekomst.
Willen betrokken blijven in
de toekomst.
Willen betrokken blijven in
de toekomst.

Hebben aangegeven
betrokken te willen zijn in de
toekomst.
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Verkenning

Nationaal Trans-Atlantisch Slavernijmuseum

Deelrapport 3

Nationale betekenis
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Research

Daniëlle Kuiten, met medewerking van Jules Rijssen (Imagine IC)

Inhoud

1. Introductie
2. Nationale betekenis in museale context
3. Nationale musea in Nederland
4. Voorbeelden uit de praktijk
5. Slotbetoog
6. Bronnen en noten
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1. Introductie

Voor deze opdracht is een quickscan gedaan naar ‘Nationale betekenis’ binnen de museale
context. Het toekomstige slavernijmuseum zal boven het lokale en het etnisch specifieke moeten
uitstijgen. Het moet een museum worden voor alle Nederlanders. Dat is de wens van zowel de
gemeente, het rijk als de belangengroepen uit de Afro-Nederlandse gemeenschappen.
De onderzoeksvraag luidt: Welke elementen zijn nodig voor een museum om nationale betekenis
te verwerven en zijn er specifieke aandachtspunten m.b.t. de oprichting van een museum over het
Nederlandse slavernijverleden? Het onderzoek heeft tot doel globaal inzicht te krijgen in theorie
en praktijk voorbeelden + aanbevelingen voor verder onderzoek. Voordat er antwoorden gegeven
worden op de onderzoeksvraag, wordt eerst onderzocht wat het concept nationaal in een museale
context betekent en stellen we de vraag wie mag bepalen of iets van nationale betekenis is.
Daarna wordt dieper ingegaan op de veranderende contexten en rol van het instituut museum, die
van belang zijn voor het toekomstige slavernijmuseum. Het onderzoek eindigt met enkele cases in
binnen- en buitenland, die op hun eigen manier handvatten kunnen leveren voor verder
onderzoek of inspiratie.
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2. Nationale betekenis in museale context

Het concept nationale betekenis in een museale context kan op verschillende manieren bekeken
worden. Musea die zorgdragen voor de collecties van het rijk worden in hun status bevestigd als
zijnde van nationale betekenis of belang. Ook collecties zelf worden aangemerkt als collecties van
nationale betekenis of belang (bijvoorbeeld het Mauritshuis en het Rijksmuseum). Daarnaast zijn
er ook musea die een nationaal verhaal vertellen, waardoor zij van nationale betekenis zijn (denk
aan het Nederlands Openlucht Museum). Het is zowel het proces van toekennen van die betekenis
als het labelen van iets als nationaal wat de afgelopen decennia kritisch bevraagd wordt.
De veranderende samenlevingen wereldwijd zorgen voor verhitte debatten over waar “nationaal”
voor staat of voor zou moeten staan. Die debatten gaan over dingen als machtsverhoudingen,
representatie, zichtbaarheid en sociale rechtvaardigheid. In het verlengde van deze discussies
worden musea vragen gesteld als: wie vertelt het verhaal, wie bepaalt wat we zien, wiens
waarheid wordt hier verteld? Een steeds grotere groep eist dat deze maatschappelijke instituten
ruimte bieden aan bijvoorbeeld multi-perspectiviteit en nadenken over het dekoloniseren van
collecties, presentaties, praktijken en musea. Veranderprocessen die niet altijd gemakkelijk en
vanzelfsprekend zijn. Veel traditionele musea vinden het moeilijk te onderkennen dat ook zij
moeten meegaan met de tijd, om een plek te behouden in die veranderende wereld.
Fiona McLean schrijft in 2005 hierover dat de bredere debatten die momenteel gevoerd worden
over identiteit nieuwe uitdagingen vormen voor het museumvak. Op macroniveau is er een
transformatie van identiteit tegen de achtergrond van dekolonisatie, imperialistische
nalatenschap, globalisering en het verval van de natiestaat. Op nationaal niveau is er de uitdaging
van reconciliatie en het bevorderen van nationale integratie met oog voor pluraliteit en diversiteit
van identiteit. Hierbij gaat ze in op de rol die musea van oudsher speelden waarbij nationale
musea impliciet een bijdrage leverden aan de constructie van nationale identiteiten, en de
manieren waarop ze verschillen uiten of zwijgen kunnen weerspiegelen en beïnvloeden
hedendaagse percepties van identiteiten binnen het nationale kader.8
Het Rijksmuseum in Amsterdam wordt vaak gepresenteerd als de plek waar de Nederlandse
identiteit getoond wordt. Ook de politiek gebruikt het graag als boegbeeld voor Nationale trots.
Maar heeft het ook nationale betekenis? Waarin zit die betekenis? Zit dit in hoe eenieder in de
samenleving zich kan verbinden en herkennen in het verhaal dat verteld wordt? Of gaat het hier
over een nationaal beeld dat ons een identiteit (gewenst of ongewenst) verschaft? Over De
Nachtwacht wordt bijvoorbeeld in de publicatie Op de Museale Weegschaal geschreven: “Het
schilderij heeft bovendien nog altijd een actuele waarde als icoon van nationale identiteit.” Er
wordt niet gekeken naar vragen als wie deze waarde bepaalt en of die waarde vaststaat of steeds
opnieuw bevestigd wordt.9
Ook in de publicatie Meer dan Waard uit 2011 van de Nederlandse Museumvereniging, komen we
verwijzingen naar onder andere nationale betekenis tegen. Zo lezen we dat musea “Schatkamers
van objecten en verhalen van (inter)nationale, regionale en lokale betekenis” zijn. “Ze geven
uitdrukking aan een gedeelde geschiedenis en aan onze identiteit.” [..] “Het beheren en
tentoonstellen van objecten en de bijbehorende verhalen is een kerntaak met een grote

8 Vertaald uit Museums and National Identity van Fiona McLean uit Museums and Society 2005
9 Op de Museale Weegschaal, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, p31
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maatschappelijke betekenis. De objecten die musea bewaren, of ze nu een lokale, regionale,
nationale of internationale betekenis hebben, zijn belangrijk voor ons allemaal.” Als
verduidelijking wordt dat waardeoordeel uitgelegd als “Iets is van nationale betekenis omdat het
het verhaal vertelt vanuit een nationaal perspectief, collectie met nationale waarde toont of
unieke educatieve waarde heeft.”10 Wiens perspectief het nationale perspectief is en dus wiens
verhaal verteld wordt, blijft in het midden.
Wie bepaalt wat van nationale waarde is?
Als we verder ingaan op de betekenis en lading van nationaal dan valt op te merken dat bij elke
instelling deze waarde(ring) andere emoties meebrengt en daarom ook op andere manieren
geladen zou moeten worden. Zo heeft het initiëren van een nationaal kunstmuseum, een
nationaal historisch museum, nationaal holocaustmuseum of een nationaal slavernijmuseum bij
elke genoemde instelling andere uitdagingen. Dit alles heeft te maken met waar het collectieve
geheugen zich al genesteld heeft en wat er van de samenleving gevraagd wordt om zich daar mee
te verbinden,zeker als niet iedereen daarin dezelfde emoties deelt. Waarbij ook aspecten als waar
Nationaal voor staat, Nederland of koninkrijk, wie tot dat nationale mogen behoren essentieel zijn.
Bij nationale narratieven kwam het in het verleden vaak neer op waar we 'collectief' trots op
waren- wat we wilden vieren of dat wat we 'collectief' zagen als trauma- wat we wilden herdenken.
We zetten hier bewust collectief tussen aanhalingstekens omdat die groepsgedachte (zowel
opgedrongen als zelfverkozen) in onze ogen een construct is en daarmee een onecht beeld geeft.
Het is de constructie van hoe de geschiedenissen aan ons verteld worden, samen met een (te
eenzijdige) selectie van feiten, data en objecten die mede bepalen hoe ons herinneren gevormd
wordt. Dit is in een superdiverse samenleving niet langer houdbaar. Wij denken hierbij ook aan De
leugens die ons Binden van Kwame Anthony Appiah. Wat gebeurt er met een nationaal narratief
waar gebeurtenissen voor verschillende groepen in de samenleving een uiteenlopende betekenis
hebben? Hoe geven we vorm aan botsende herinneringen? En wie mag wel en niet deelnemen?
Tegelijkertijd met het wankelende idee van het museum als nationale identiteitsbouwer, is ook de
rol van de expert (conservatoren, curatoren, historici etc) als bepaler van wat “ons erfgoed” is, aan
het veranderen. Richard Benjamin, hoofd van het Internationaal Slavery Museum, stelt naar
aanleiding van het ontwikkelingsproces van dit museum dat in 2006 in Liverpool opende,
eveneens dat we als museumprofessionals naar onszelf, onze curatorpraktijken, tentoonstellingsprogrammering, acquisitiebeleid, educatieve activiteiten en alle klantendiensten zoals marketing
en ontwikkeling moeten kijken en onszelf moeten afvragen: voor wie is dit bedoeld? Kunnen we
oprecht zeggen, wanneer we een vorm van verhaal ontwikkelen en uiteindelijk beschikbaar maken
voor het publiek, dat we democratisch handelen?11
Het is ook juist dit gesprek dat bij Imagine IC al ruim 20 jaar vanuit Zuidoost gevoerd wordt.
Waarbij vanuit de gedachten van erfgoed democratie bottom-up gewerkt wordt. In een tijd waar
in die superdiverse samenleving veel over 'identiteit' wordt gesproken, over 'canons' en 'erfgoed'
is het belangrijk dat erfgoedinstellingen kritisch durven te reflecteren op hun eigen praktijk. Vooral
10 Meer dan Waard, Museum Vereniging, 2011
11 https://museum-id.com/museums-people-people-people-richard-benjamin/
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omdat juist erfgoed vaak inzet is van een nostalgische reflex, waarmee we houvast en
zelfbevestiging zoeken bij een vermeende gemeenschap van like-minded. En om deze valkuil
zoveel als mogelijk te ontwijken creëren wij in onze erfgoedpraktijk doelbewust ruimte voor
alternatieve en botsende visies.
Deze veranderende kijk op de plek en functie van musea in de samenleving zorgt inmiddels al een
tiental jaren voor mooie initiatieven vanuit participatie en co-creatie, projecten over
meerstemmigheid, maar zorgt ook regelmatig voor een tegenbeweging waarbij begrippen als 'ons'
en 'wij' op scherp worden gezet. Zo lees je in de inleiding van Ons Erf: Identiteit, erfgoed en
culturele dynamiek : “De toegenomen belangstelling wordt ook veroorzaakt door de angst dat
'onze” cultuur en 'onze identiteit' ten onder gaan in de maalstroom van snelle veranderingen.” 12
De hernieuwde interesse rondom een Nationaal Historisch Museum in Nederland vorig jaar sluit
hier ook bij aan. 'Ons erfgoed' en 'wie wij zijn' blijken emotionele vraagstukken die mensen doen
bewegen.
En hoewel zwaar bediscussieerd, zijn daarom die traditionele musea nog niet geheel uit beeld
verdwenen.

12 Oosterbaan, W. (2014), Ons Erf: Identiteit, erfgoed en culturele dynamiek,
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3. Nationale musea in Nederland

Nederland kent een aantal musea die min of meer zijn aangewezen als van nationale betekenis,
o.a. vanwege hun collectie en die dus ook (deels) door de overheid worden betaald en
gegarandeerd. Dat zijn de zogenaamde rijksmusea, 15 in totaal. Daarnaast is er sinds de 19e eeuw
een heel cluster in Leiden: Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (nu Naturalis), Rijksmuseum van
Oudheden, Rijksmuseum voor Volkenkunde (nu NMVW, waardoor dit als geheel rijksmuseum is
geworden) en Rijksmuseum Boerhaave.
Ook zijn er musea die ‘Nationaal’ of ‘Nederlands’ in hun naam hebben en daarmee ook een status
hebben die voor de hele natie van belang is en daarmee ook internationaal: Nationaal Militair
Museum (Soesterberg), Nederlands Openlucht Museum (Arnhem), Nederlands Fotomuseum
(Rotterdam), (v/h Nederlandsch) Spoorwegmuseum (Utrecht). Het Amsterdamse
Scheepvaartmuseum heet op de website het ‘National Maritime Museum’. En dan zou er
natuurlijk een Nationaal Historisch Museum komen. De meeste musea maken die claim van
‘(inter)nationaal’ niet in hun naam maar zijn het soms wel: Het Stedelijk Museum en Joods
Historisch Museum. Het overgrote deel pretendeert niet prominent een (inter)nationaal museum
te zijn, maar zijn wel soms het enige in Nederland: Kattenmuseum, Tasjesmuseum,
Draaiorgelmuseum. Vele hebben juist een lokale identiteit: Drents Museum, Amsterdam Museum,
Groninger Museum, Noord-Brabants Museum, of zijn naar iets of iemand vernoemd: Catharijne,
Van Abbe, Tropen. Maar ook die willen er in principe voor iedereen zijn.
Dus wat betekent de claim van ‘Nationaal’ in de museumnaam? Dat het deel is van cq bijdraagt
aan de identiteit van de veranderende natie, waarmee iedereen zich kan identificeren en/of
waarin iedereen zich in gerepresenteerd voelt. Een nationaal museum is dus per definitie politiek,
in de brede zin des woords en daarmee per definitie een plaats van zowel sociaal-culturele strijd
als sociaal-culturele verbinding.
Musea zijn van oudsher een constructie en presentatie van nationale identiteit. Anno nu zijn
musea ook een soort nostalgische reflex van houvast en zelfbevestiging zoeken bij een
gemeenschap van gelijkdenkenden. Om die valkuil te vermijden moet er in de erfgoedpraktijk
bewust ruimte worden gemaakt voor alternatieve en botsende visies.
Nationale musea zijn in de 19e eeuw ontstaan om de natie te definiëren, d.w.z. zowel naar binnen
toe als naar buiten toe bepalen: dit zijn ‘wij’ en de rest is ‘jullie’, wij horen bij elkaar en daar horen
jullie niet bij. In de huidige samenleving is een nationaal museum een instituut van nostalgie van
die oude, vermeende ‘wij’, dat vooral bestemd is voor toeristen, maar niet meer representatief is
voor de nieuwe natie, die eigenlijk opnieuw moet worden uitgevonden en waar velen niet aan
willen of hun ogen voor sluiten, getuige de toenemende bocht naar rechts in de politiek (geen
veranderingen meer, liefst terug naar wie we ooit waren).
De betekenis van een nationaal museum is nu meer nog dan vroeger vooral naar binnen gericht: wie is deze
samenleving, waarmee identificeren mensen zich, hoe zorgen we ervoor i.p.v. nostalgisch exclusief,
vooruitkijkend inclusief te worden. Hier ligt de uitdaging om een uitermate betekenisvol en voorbeeld
stellend museum te worden: zo doe je dat dus. Er moet voor de bezoeker een duidelijke connectie zijn
tussen wat ze kennen en de grotere context en/of omgekeerd! Je mag dus nooit van één verhaal uitgaan.13

13 “The national museum is a European invention, established to define and stabilise knowledge and national identities in a continent

possessing a rich history of expansion, innovation, migration and territorial conflict.” (EuNaMus Report no 7 (Uitgave van de EU),
2012 [http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:573632/FULLTEXT01.pdf]
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4. Voorbeelden uit de praktijk

Terug naar de vraag die ons voorligt: welke elementen zijn nodig voor een museum om nationale
betekenis te verwerven. Het bovenliggende stuk laat zien dat dit in deze tijd geen eenvoudige
opgave is dat te definiëren.14 Maar het geeft ook de mogelijkheid om mee te gaan in de
ontwikkelingen en onderdeel te zijn van de vernieuwing voor het museale veld van de toekomst.
Om inzicht te krijgen hoe nieuwe nationale musea in de afgelopen jaren getracht hebben in deze
veranderde tijden een plek te veroveren, hebben we een aantal van deze musea (projecten) nader
bekeken. Daar het hier een quickscan betreft zullen we de cases maar kort introduceren en
proberen daarin die aspecten die bij zouden kunnen dragen aan het formuleren van praktische
handvatten te belichten. Voor de uitgebreidere uitleg en achtergronden van deze cases verwijzen
wij graag naar de meegeleverde literatuurlijst die we voor deze scan gebruikt hebben.

Nationaal Historisch Museum (2008-2011) - Nederland
Het gesprek over een Nationaal Historisch Museum loopt al vanaf 1998, in de tijd dat het
Rijksmuseum dicht was voor de verbouwing. Een lobby van politici, waarbij Jan Marijnissen (SP)
een centrale rol heeft gespeeld. Volgens hem hebben Nederlanders een zorgwekkend gebrek aan
historische kennis. Het museum zou een plek moeten worden ter bevordering van ‘cultureel
burgerschap’. In 2006 stemde de Tweede Kamer voor het Nationaal Historisch Museum op te
richten, met daarin een centrale rol voor de Canon.
In het museum zou niet zoals in meeste musea de collectie centraal staan, maar het verhaal en de
bezoeker. Het museum had geen ambitie een eigen historische collectie aan te leggen. Het moest
als een Huis van Geschiedenis, een Publieke Plek en een Forum dienen. Het museum moet
historische verbeelding aanwakkeren (Huis van Geschiedenis). Daarnaast moest het een publieke
functie vervullen. Geschiedenis is namelijk niet een zaak van professionals alleen. De
herinneringen, expertises en verbeelding van bezoekers, amateurs, liefhebbers en getuigen
werden gezien als van onschatbare waarde voor het geschiedenisverhaal. Het museum moest ook
dienen tot beter burgerschap. Gesprekken over gedeelde ervaringen en geschiedenissen vormden
hiervoor een voorwaarde (Forum).
Vanaf het moment dat Valentijn Byvanck en Erik Schilp, de toenmalige directeuren van het
Nationaal Historisch aan de slag gingen wilde ze een merk bouwen. Met een herkenbaar
beeldmerk dat dienst deed voor vele activiteiten die in de aanloop naar de definitieve betrekking
van een pand op verschillende locaties in het land plaatsvonden. Hierdoor werd er vanaf het begin
gewerkt aan nationale zichtbaarheid, werd er geëxperimenteerd met verschillende vormen om te
zien wat zou werken en kon er aan een opbouw van draagvlak (dat voorbij de politiek reikte)
gewerkt worden.

14 Illustratief in dit kader is de actie van Mwazulu Diyabanza en anderen die het Afrika in Museum Berg en Dal betraden en een

tentoongestelde beeldje’ meenamen’dat daar op een onrechtmatige wijze terecht was gekomen
https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/sociaal-onrecht/mwazulu-diyabanza-wil-afrikaanse-schatten-van-musea-terug/
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Een belangrijk ankerpunt voor het Nationaal Historisch Museum was ook de inzet op educatie.
Vanaf 2009 nam Het Nationaal Historisch Museum taken van Anno ( wat wel wordt gezien als de
voorloper van het NHM) over en zo ook het merk Anno voor zijn jeugdactiviteiten en educatieve
projecten. Ook de samenwerking tussen Anno en stichting die de Canon van Nederland beheert,
entoen.nu, werd door het Nationaal Historisch Museum voortgezet.
Het project en daarmee de realisatie van het beoogde museumgebouw strandde uiteindelijk in
2011. Hierbij speelde een groot aantal uiteenlopende factoren een rol. Een van de veel gehoorde
bezwaren tijdens het gehele traject was de bemoeienis van de politiek. De politiek moet niet op de
stoel van inhoud gaan zitten. Eenzelfde bezwaar werd meer recentelijk ook weer uitgesproken
toen een herijking van de canon op de politieke agenda werd gezet.
Achteraf bekeken bleek een van de grote uitdagingen, los van de bemoeienissen van de politiek,
de grote afhankelijkheid van de medewerking van museale partners en dat het balanceren van de
verschillende wensen en belangen daarin veel tijd kostte.15
Was het Nationaal Historisch Museum er wel gekomen als zij zelf een schatkamer aan spullen had
gehad die door de politiek als waardevol voor de natie geacht werden? Waren de burgers de
straat op gegaan om die spullen die voor hen van zoveel waarde zijn, dan te beschermen en te
zorgen dat deze een plek zouden krijgen?
Inzichten: Het al in een vroeg stadium activiteiten organiseren, ook al is het gebouw er nog niet
zorgt voor zichtbaarheid en draagvlak. Daarmee geef je ook al de mogelijkheid te experimenteren
en aan je aanbod te werken. Verder denk goed na over het al dan niet vormen van en eigen
collectie.

WWII Museum - Polen
In 2017 opende in Polen de deuren van het in 2008 opgerichte WWII Museum, ondanks alle
politieke rumoer. De stad Gdańsk markeert de plek waar de Tweede Wereldoorlog uitbrak en was
daarmee de aangewezen plek voor een museum over de Tweede Wereldoorlog. Het museum
staat op een historische plek in de Walowastraat, op 200 meter van het beroemde Poolse
postkantoor en slechts drie kilometer verwijderd van de grensovergang Westerplatte.
Gedurende de ontwikkelingsperiode van het museum, vooral de periode vlak voor de opening,
waren het politieke wisselingen en een andere politieke wind die ook internationaal de aandacht
trokken om de censurerende krachten die die nieuwe politiek meebrachten. “Het oorlogsmuseum
van Gdansk werd zo een slagveld tussen twee geschiedenisverhalen. Een vaderland dat roept om
mythes en heldenverhalen en een vaderland dat stevig genoeg is om de volle waarheid onder
ogen te zien, inclusief de zwarte kanten. Dat is niet een specifiek Pools probleem. In landen als
Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië ontstaan regelmatig soortgelijke
15 Byvanck en Schilp, schreven bij het stoppen van het project, het document Blauwdruk, Plannen, schetsen en geschiedenis van het

Nationaal Historisch Museum (2008-2011). Hierin beschrijven ze uitgebreid over het gehele proces dat zij doorlopen hebben en biedt
wellicht nog aanvullende ideeën over aanpak en uitwerking.
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schermutselingen als het gaat om de verwerking van de koloniale geschiedenis. [..] Volgens het
nieuwe bewind was het museum ‘onpatriottisch’: het feit dat andere landen en het universele
lijden van de burgers deel uitmaakten van de expositie betekende een gevaarlijke ondermijning –
of ‘Europeanisering’ – van de speciale Poolse geschiedenis en identiteit. “, aldus Geert Mak16.
Inzichten: De doorlooptijd van concept tot uiteindelijk gebouw bij een nieuw te realiseren
museum is vaak een lange weg die vele uitdagingen kent. Belangrijk hierbij is niet alleen een focus
naar “binnen” te hebben maar vooral ook daar “buiten” te kijken en actief te zijn.

Van Nationaal Staatkundig Historisch Museum naar ProDemos – Nederland
De allereerste ideeën voor een educatief centrum over democratie ontstonden in 1998. In
dezelfde periode bedacht het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), nieuwe educatieve
activiteiten rond het Binnenhof onder de naam ‘Huis van de democratie’.
Even kwamen de plannen stil te liggen door de mogelijke komst van het Nationaal Historisch
Museum in Den Haag. Maar nadat in 2007 besloten was dat het NHM naar Arnhem zou gaan,
kwam dit plan weer ter tafel. In datzelfde jaar breidde IPP de programma’s van De Haagse Tribune
verder uit, van ruim 2.000 leerlingen in het eerste schooljaar naar rond de 7.000. In 2010 werd de
nieuwe stichting Huis voor democratie en rechtsstaat opgericht. Het Instituut voor Publiek en
Politiek (IPP) en de Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof (SBB) fuseerden met deze nieuwe
stichting en zijn sindsdien een onderdeel van ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.
Door voort te bouwen op activiteiten van een voorganger die zich volledig op educatie richtte, was
er al een groot netwerk en afname vanuit scholen. Hierdoor was er, na het samengaan van de
voorganger IPP met de nieuwe stichting, al sprake van een basis. Van daaruit zijn ze verder
gegroeid en bieden ze nu naast educatieve programma’s ook debatten, exposities en cursussen
aan. ProDemos heeft een sterk netwerk en werkt o.a. samen met gemeenten, provincies,
rechtbanken en onderwijsinstellingen. Verder wordt er ook zelf aan onderzoek gedaan.
Inzichten: Het samengaan met partners in het veld die al een aanbod hebben waar je als
organisatie op kan voortborduren is een grote meerwaarde. Ook zijn het aangaan van duurzame
samenwerkingen met maatschappelijke instellingen belangrijk.

National African American Museum of History and Culture – Verenigde Staten van Amerika
In 2016 opende in Washington het National African American Museum of History and Culture
( NAAMHC), zijn deuren als onderdeel van de museumgroep van Smithsonian.
De oprichting van het museum vond ruim 13 jaar eerder plaats in 2003.
We hebben ervoor gekozen om dit voorbeeld mee te nemen, niet om de inhoudelijke keuzes die
er voor het museum gemaakt zijn, maar om de verschillende proceskeuzes die genomen zijn ten
16 https://historiek.net/museum-van-de-tweede-wereldoorlog-in-gdansk/128752/
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tijde van de ontwikkeling. Deze zijn ons inziens waardevol voor het voorliggende traject hier in
Nederland.
In het boek A fool's errand schrijft Lonny Bunch, founding director van het NMAAHC,
over de rol die een nationaal museum zou moeten vervullen. Waarbij een plaats van herinnering
zijn belangrijk is, maar dat er van een museum van de 21e eeuw meer wordt verwacht. Hij was
van mening dat ”Hoewel het museum de rijkdom én complexiteit van de Afrikaans-Amerikaanse
geschiedenis en cultuur voor díe gemeenschap moet onthullen, moet het ook de uitdaging
aangaan dat alle Amerikanen, ongeacht hun ras, gaan begrijpen hoe ze diepgaand gevormd en
verbeterd zijn door die geschiedenis. Niet een plek door en voor zwarte mensen, maar het
typische Amerikaanse verhaal”17 In een recente webinar zei hij daar verder over: “It is important
to understand that you are not creating something for a community, but for the heart of the
society.”
Ook vond hij dat het van cruciaal belang was om de aspiraties van het Amerikaanse volk voor een
dergelijke instelling te begrijpen. Hij liet daarop door de commissie een reeks bijeenkomsten in
het hele land organiseren om daar inzichten in te krijgen.18
Net als het Nationaal Historisch Museum dachten Bunch en zijn team al na over het vooraf
activeren, zichtbaar zijn. De aanlooptijd werd zo goed mogelijk gebruikt om zowel het team in alles
mee te nemen, als ook het publiek al te bereiken en te bouwen aan draagvlak. “Het personeel zou
niet alleen moeten deelnemen aan alle voorbereidende inspanningen om een bouwprogramma te
creëren, een bijbel die de curatoriale en architecturale beslissingen in de komende jaren zou
bepalen, maar het zou ook programma's en producten moeten genereren die het idee zouden
herformuleren dat het museum al bestond, alleen zonder structuur. [..] Ze zouden ook dienen om
het publiek te informeren dat er vooruitgang werd geboekt en dat het museum zeker zou
gebeuren.”19
Inzichten: Probeer zoveel mogelijk stakeholders te betrekken vanaf het begin het
ontwikkelingstraject. Laat jezelf zien, deel je proces. Luister naar welke wensen en ideeën er zijn
buiten je eigen zorgvuldig samengestelde werkgroep of klankbordgroep. Denk goed na over
locatie en missie en maak ook de invulling en uitwerking daarvan onderdeel van een groter
gesprek. Durf daarmee buiten je eigen comfortzone te treden.

Nationaal Holocaust Museum - Nederland
In 2016 is er op initiatief van Joods Cultureel Kwartier een start gemaakt met de plannen voor de
realisatie van een Nationaal Holocaust Museum. Datzelfde jaar betrok het museum i.o. de
Kweekschool aan de Plantage Middenlaan, tegenover de Hollandsche Schouwburg. Ondanks dat er
in Amsterdam in het Joods Cultureel Kwartier en in het Anne Frank Huis inhoud wordt gegeven
aan delen van de Joodse geschiedenis ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en er ook op vele
17 Bunch III, L.G.,2019, A Fools errand, p27-p28
18 Mabel O Wilson - Begin with the Past NMAAHC, p42
19 Bunch III, L.G.,2019, A Fools errand, p44

88

Deelrapport Nationale betekenis

plekken in Nederland stil wordt gestaan bij delen van deze geschiedenis, wordt het als gemis
gezien dat er geen plek is waar het complete verhaal van de Jodenvervolging verteld wordt. Dit
was de motivatie om het plan ervoor te schrijven en op zoek te gaan naar financiering.
Door de intrek in de Kweekschool kon er al een start gemaakt worden met wat ze zelf de
“proeftuin” van het permanente museum noemden. De zogeheten fase 1. De keuze voor de plek
was dan ook bewust. Een locatie die als plek binnen het narratief van de holocaust samen met De
Hollandsche Schouwburg een belangrijke rol vervulde en daarmee als lieu de memoire20 die
betekenis kan herbevestigen en invoelbaar maken.21
De initiatiefnemers worden gesteund door een grote en gedreven achterban in binnen- en
buitenland. Met een doordacht plan en actieve fondsenwervingscampagne hebben ze veel zelf
weten op te halen voor de realisatie van het permanente museum. Het museum heeft ook al een
basiscollectie waar ze straks uit kan putten. Deze objecten zijn vooralsnog in beheer van het Joods
Historisch Museum. Daarnaast wordt er ook een beroep gedaan op particulieren middels een
oproep om deze collectie aan te vullen. Inmiddels is de financiering bijna rond en is de locatie
gesloten voor de ontwikkeling van fase 2, het permanente museum.
Inzichten: Voor een vervolgonderzoek voor het slavernijmuseum biedt de inzet en uitwerking van
het Nationaal Holocaust Museum veel inspiratie. Zowel de manier waarop zij na hebben gedacht
over de locatie, hoe zij het museum hebben gepositioneerd, maar ook de actieve houding
individuen en bedrijven te verbinden aan het museum i.o. ( zowel door financiële steun te vragen
maar ook actief in te zetten op particuliere verhalen en objecten). Interessant is nog de
Masterscriptie van Sarah Jacobs22 te noemen, waar ook in wordt gegaan op o.a. het concept van
musealisering van de Holocaust en de ontwikkeling van de herinneringscultuur. Interessante
paralellen kunnen hiermee gemaakt worden met de musealiseringsprocessen van andere
herinneringsculturen.
House of European History – België (Europese Unie)
In 2017 opende in Brussel het House of European History. Een plek met als doel burgers aan te
moedigen na te denken en te debatteren over de geschiedenis van Europa en de Europese
integratie. Misschien lijkt het idee van Nationale betekenis hier ver weg, maar trok toch onze
aandacht. In een interview met Constanze Itzel, Head of Unit at the House of European History viel
ons oog op deze uitspraak. “What form does best practice take for curators on transnational
projects? [..] Curators on the project have to leave behind some aspects of their training and
transcend ‘national thinking’ on historical relations. [..].
Inzicht: Het nadenken over de verhouding en betekenis van transnationaal en nationaal is een
interessante gedachte om in de realisatie van het slavernijmuseum nader te onderzoeken.
20

21
22

Pierre Nora: Les Lieux de Mémoire (1984-1992). In dit werk betoogt hij dat we zoveel over het geheugen spreken, omdat er
nog maar zo weinig van over is; dat er plekken van herinnering zijn, omdat er geen milieu van herinnering meer is en dat de
versnelling van de geschiedenis ons confronteert met het verschil tussen echte herinnering en geschiedenis
https://jck.nl/nl/longread/bouwen-aan-het-nationaal-holocaust-museum
Jacobs, S (2019) Eindelijk een nationaal holocaust Museum; Ontwikkelingen in musealisering en herinnering
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4. Slotbetoog

In deze bewegende wereld staan we nu aan de wieg van een Nationaal Slavernijmuseum in
Nederland. Onze hoop is daarbij dan ook dat dit nieuwe museum bij kan dragen aan de discussie
over wat nationaal is en over nieuwe inzichten over de variëteit en dynamiek van identiteiten die
aan dat nieuwe nationale concept ten grondslag kunnen liggen.
We bespraken in de inleiding de veranderende museale wereld waarin concepten als Nationale
betekenis vanuit de theorie geen eenduidige informatie opleveren en ook niet geheel
onproblematisch zijn. Ook de praktijk geeft daar geen directe antwoorden op. Toch hebben wij
getracht verschillende praktijkvoorbeelden in te brengen die vanuit specifieke aspecten, aanpak of
focus handvatten zouden kunnen bieden, denkrichtingen zou kunnen geven en zouden kunnen
inspireren. Waarbij de nationale betekenis niet zit in de losse aspecten, maar het gaat om de som
der delen. We hopen daarmee dat onze overdenkingen en voorbeelden tezamen met de andere
onderzoeken van dit voortraject een gedegen basis, maar ook een inspiratie zijn voor de realisatie,
waarbij er ook een bijdrage geleverd wordt aan theorievorming over wat dit en hét museum van
de toekomst in een diverse samenleving zou kunnen zijn.
De inzichten die wij uit de quickscan hebben gehaald zijn zowel praktisch als theoretisch van aard
en zijn zeker niet volledig, maar geven hopelijk richting voor de verdere verkenning. Deze zijn:
 Zie het publiek niet alleen consument, maar ook als producent van kennis. Laat mensen
actief deelnemen in het aanlooptraject maar straks ook in het museum. Sta daarin open
voor de veranderende opvatting wie expert is en wie niet.
 Vind balans tussen de eigen motivatie en het formuleren van het belang voor de
samenleving als geheel.
 Heb oog voor de veranderende kijk op de functie en plek van een museum
 Denk na hoe het gesprek over concepten als nationaal en nationale betekenis oproepen
van erfgoed in te zetten.
 Denk na over dialoog tussen transnationaal en nationaal, wat brengen de verschillende
kijkrichtingen aan uitwerkingen.
 Heb oog voor de ontwikkelingen in het museale veld rondom herinneringscultuur.
 Maak van het ontwikkelingstraject geen intern en naar binnen gericht proces, maar richt je
tijdens de gehele ontwikkeling ook naar buiten.
 Wees zichtbaar- communiceer over de voortgang. Houd daarmee de energie en de
intenties vast, ook van de buitenwacht.
 Denk aan waar de krachten liggen van de initiatiefnemers in dit traject en zet die in.
o Kijk waar je al activiteiten kan opstarten in het aanlooptraject.
o Gebruik die tijd ook voor experiment en gesprek.
 Essentieel daarbij is het betrekken van zoveel mogelijk stakeholders in het gehele traject,
wees ook zorgvuldig in wie je daartoe rekent. Laat jezelf niet verleiden tot uitsluiting op
basis van tegenovergestelde sentimenten.
Erfenissen zitten in vele dingen. Gewenst en ongewenst. Zo ook in musea. Niet alleen de spullen
die zij herbergen zijn een erfenis, maar ook als plek dragen ze bij aan de beeldvorming door waar
ze in het verleden voor stonden. Het bouwen van iets nieuws wat vervolgens de naam van het
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museum zal dragen, overerft daarmee ongewenst wat was en zal de dialoog moeten aangaan om
te komen tot dat wat het graag zou willen zijn.
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1. Aanbevelingen

Wil het NTASM een Nationaal Museum zijn, dan is het belangrijk te beseffen dat het dit
predicaat moet ‘verdienen’. Welke precieze stappen daarbij horen, maakt geen onderdeel uit
van de museale verkenning. De kwartiermaker zal daar de eerste invulling aan moeten geven.
Een aantal vertrekpunten voor het nationale karakter van het museum zijn:
Nationaal netwerk
Het nationale karakter blijkt uit de keuze voor een netwerkmuseum dat betekenisvolle relaties
aangaat met een aantal verwante en/of relevante musea verspreid over Nederland. Het NTASM
moet de inhoudelijke motor zijn voor dat proces. Dat start al in de voorbereidingsfase van het
museum.
Nationale presentatie
De trans-Atlantische slavernij, het verzet, de veerkracht en de doorwerking staan centraal. Dat
biedt in het museaal concept ruimte voor actuele thema’s, een breed palet aan presentatie
mogelijkheden en tot de verbeelding sprekende invalshoeken. De ontwikkelingen in Nederland zijn
daarvan onderdeel. Daarmee kunnen we -met behoud van de museale kern- een breed museaal
programma presenteren dat ook brede groepen in Nederland zal kunnen aanspreken.
Nationaal bereik
Het NTASM wil zich richten tot alle Nederlanders. Dat stelt ook fysieke eisen aan de locatie,
bereikbaarheid, omvang, omgeving (park/water), flexibele inrichting. Deze eisen zijn meegenomen
in het deelrapport ‘Museaal concept’. Het museum is er klaar voor.’
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1. Collectievorming

Een museum bestaat bij de gratie van een betekenisvolle collectie, voor het publiek toegankelijk
gemaakt in een overzichtelijke en aantrekkelijke presentatievorm. Zo’n collectie kan geleend
zijn, in eigendom of volledig digitaal. Voor een nieuw museuminitiatief is het nog maar de vraag
of er voldoende relevant materiaal is om een (fysieke) collectie samen te stellen. Bovendien
stelt het onderwerp ‘slavernijverleden en doorwerking’ specifieke eisen en verwachtingen. In
dit rapport wordt gekeken naar collectievorming, waarbij de volgende vragen aan bod komen:
Is het zinvol en wenselijk een eigen collectie te vormen? Uit welke soorten objecten kan zo’n
collectie bestaan? Welke criteria zijn van belang bij het opstellen van collectiebeleid? En wat
komt kijken bij het beheer van een collectie?
1.1 Onderzoek en bronnen
Voor dit rapport is gesproken met een groot aantal professionals uit de museumsector en
andere erfgoedinstellingen. Daarnaast is gebruik gemaakt van de resultaten van de enquête
speciaal voor deze verkenning uitgezet onder 37 musea in Nederland. De algemene tendens die
daaruit naar voren komt is dat het gevoel van urgentie voor een apart slavernijmuseum breed
wordt gedeeld. De bereidheid tot samenwerking en het delen van expertise is groot. Over de
vorm en omvang van een eigen collectie wordt verschillend gedacht. De antwoorden zijn in dit
rapport verwerkt.
Door beperkingen gerelateerd aan de covid-19 pandemie konden slechts een beperkt aantal
werkbezoeken worden afgelegd. Relevante werkbezoeken waren aan Imagine IC (Amsterdam),
Buku - Bibliotheca Surinamica (Amsterdam), Amsterdam Museum, Maritiem Muzeeum
Vlissingen, Zeeuws Museum (Middelburg), Zeeuws Archief (Middelburg), Tropenmuseum
(Amsterdam) en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (locatie Rijswijk). Van de laatste drie
instellingen is het depot bezocht. Voor andere beheerinstellingen, waaronder Allard
Pierson/Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, was een fysiek bezoek niet
mogelijk. Interviews met conservatoren hebben plaatsgevonden door middel van video-call.
Ook internationale werkbezoeken waren beperkt mogelijk. De volgende instellingen zijn
bezocht: Afrika Museum (Tervuren, België), Musée d'Histoire Nantes en het Memorial de
l'abolition de l'esclavage, beide in Nantes (Frankrijk). Verder is geput uit eerdere
museumbezoeken, waaronder de uitgebreide collectie Surinamica in het Völkerkundemuseum
in het Duitse Herrnhut. Het gebrek aan reismogelijkheden is deels ondervangen door een
digitale internationale expert meeting. Dit maakte het mogelijk experts te spreken van het
NMAAHC-Smithsonian in Washington en andere gerenommeerde museale instelling op het
gebied van slavernijverleden.
Tot slot is gebruik gemaakt van publicaties, rapporten en handleidingen op het gebied van
collectiebeleid en -beheer. Een overzicht van de geraadpleegde bronnen en interviews is
opgenomen aan het eind van dit rapport.
1.2 Uitgangspunten
Het toekomstig Nationale trans-Atlantische Slavernijmuseum (NTASM) stelt zich in de missie ten
doel ‘de perspectieven, de kracht en de strijd van de slaafgemaakten en hun nazaten [te tonen]
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waarbij het Nederlands trans-Atlantisch slavernijverleden, de erfenissen en de doorwerkingen
daarvan centraal staan. Daarbij wil het een katalysator voor verandering zijn’.23 In de uitwerking
van deze doelstelling staan trots, waardigheid, representatie, dekolonisatie en emancipatie
centraal. Het zijn tevens de uitgangspunten voor dit onderzoek naar collectievorming.
Inhoudelijk staat het museum voor een lastige opgave. De onderwerpen die het wil aansnijden
liggen ogenschijnlijk ver uit elkaar. Het NTASM gaat over mensen, maar ook over systemen
waarin slavernij werd vergoelijkt. Het gaat over trots en waardigheid van slaafgemaakten en
hun nazaten, maar ook over verwerking van trauma. Het gaat over het verleden, maar ook over
de doorwerking tot in het heden. Het gaat over gebeurtenissen en omstandigheden ver weg,
maar waarin Nederland een bepalende rol heeft gespeeld. Om de uiteenlopende aspecten te
vatten in een samenhangende collectie is niet eenvoudig. Belangrijk uitgangspunt is dat het
verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van de slaafgemaakten en hun nazaten. Daarbij
wordt in acht genomen dat het verhaal en de boodschap van het museum de hele Nederlandse
samenleving aangaan.
___________________________________________________
‘Voor mensen met een koloniale achtergrond is de geschiedenis nooit ver
weg. Het is deel van de dagelijkse realiteit. Objecten in een museum
spreken daardoor direct tot de verbeelding’.
[Documentaire ‘Nieuw Licht’]
___________________________________________________
Het NTASM wil een educatieve plek zijn voor jong en oud en voor alle groeperingen in de
Nederlandse samenleving en voor bezoekers uit het buitenland. Het is een plek waar je kritisch
leert nadenken over burgerschap en wat het betekent om te leven in de huidige pluriforme
samenleving. Het museum is een plek waar je je kunt verwonderen, een plek van ontmoeten en
van dialoog.
Meer dan andere musea zal het een museum zijn van verhalen, waar heden en verleden
samenkomen. Daarbij zal veel aandacht zijn voor de biografische waarde van de collectie, d.w.z
een verzameling voorwerpen met een duidelijk persoonsgebonden, biografisch verhaal. Aan de
hand van deze verhalen wordt de geschiedenis invoelbaar gemaakt. In het kader van
collectievorming kan het ook zo zijn dat objecten worden gezocht bij een mooie verhalen. De
objecten ondersteunen het verhaal. Bovendien zijn meerdere verhalen bij een object mogelijk
waardoor gelaagdheid in het narratief ontstaat.
Om blijvende impact te maken, zal het museum een dynamisch karakter moeten krijgen. Het
museum wil de aandacht van de bezoeker vasthouden, ook buiten de muren van het museum.
Dat kan door het programmeren van relevante wisseltentoonstellingen, lezingen,
theatervoorstellingen en debatten, maar ook de vaste opstelling zal multi-inzetbaar zijn.
Gelaagdheid maakt het mogelijk meerdere perspectieven te tonen en uiteenlopende
bezoekersgroepen aan te spreken. Die gelaagdheid zit in de diversiteit van de getoonde
collectie (kunst- en gebruiksvoorwerpen, foto’s, muziek, dans, volksverhalen) en in het
23

Een uitgebreide toelichting is te vinden in het deelrapport ‘Missie en visie’ opgesteld door NiNsee.
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toegepaste narratief waardoor de opstelling blijft boeien en verbazen. Naast afwisseling van
objectsoorten en presentatievormen dragen verdiepende informatielagen bij aan de
museumervaring. Bij een kralenketting kan een tekstbordje hangen met uitleg voor
volwassenen en kinderen, er zijn audiofragmenten te horen en er is een link naar meer uitleg op
de website van het museum. Het brede palet aan mogelijkheden om kennis op te doen is erop
gericht leken, kenners en experts te bedienen. (zie deelrapport Programmering en activiteiten).
Bij het collectioneren wordt zo veel mogelijk uitgegaan van het criterium door zwarte handen
gemaakt. Hier is wel een ruime interpretatie nodig. Deze omvat eveneens gedragen, eigendom
geweest of gekoesterd door slaafgemaakten of hun nazaten en de Afro-Nederlandse
gemeenschappen in bredere zin. Het kan gaan om kleding, kunst- en gebruiksvoorwerpen,
instrumenten, brieven, etc.
Voorwerpen die met onderdrukking te maken hebben worden niet geschuwd, maar vormen
niet de basis van de collectie. Het slavernijsysteem waarin men leefde, de machthebbers en de
strafmaatregelen komen aan bod in delen van het museum die zijn bestempeld als
‘Ondertussen in Nederland’. (zie deelrapport Verhaal). Zo kan bijvoorbeeld het interieur van
een grachtenpand worden nagebouwd, met daarin een schilderij van een regent met zwarte
bediende, een glas met embleem van de WIC en brieven en documenten over de koop en
verkoop van slaafgemaakten.
Aangezien het de eerste keer is dat een museum met een nationaal karakter het verhaal vertelt
vanuit het perspectief van de Afro-Nederlandse gemeenschappen, zal het op zoek moeten naar
passende niet niet-eurocentrische manieren om dat verhaal te vertellen. Gezocht wordt naar
vernieuwende manieren van collectievorming, waarbij verder wordt gekeken dan een
verzameling fysieke objecten. Waarbij evenveel aandacht is voor immaterieel erfgoed. Waarbij
de emotionele lading van verhalen en erfgoed met zorg en aandacht wordt geduid. Hoe een
niet-eurocentrisch museum eruit gaat zien is nog de vraag. Inspiratie kan worden geput uit
projecten in het buitenland, waaronder de Tembe Art Studio in Moengo, Suriname. Daar
worden kunst en cultuur onder meer overgedragen door middel van interactie met de bezoeker.
Nieuwe vormen van collectiebeleid en collectiebeheer komen aan bod in de volgende
hoofdstukken.
Een aantal voorbeelden van praktische presentatiemogelijkheden aan de hand van
bovenstaande criteria is opgenomen in het deelrapport Verhaal en Representatie van
werkgroep 1.
1.3 Onderzoeksvragen
Als eerste wordt ingegaan op vraagstukken rond collectiebeleid (hoofdstuk 2). Aan welke
criteria dient collectiebeleid te voldoen? Wat zijn de voor- en nadelen van een eigen collectie
ten opzichten van bruiklenen? Verder worden voorbeelden gegeven van eigentijdse
verzamelvormen, zoals co-collectie. Vervolgens wordt gekeken naar collectiebeheer (hoofdstuk
3). Objecten, in eigen beheer of in bruiklenen, hebben professionele zorg nodig. Denk daarbij
aan restauratie, registratie en depotopslag. Op welke manieren kan het museum dat zelf
organiseren en in hoeverre kan gebruik worden gemaakt van externe faciliteiten en expertise?
Waar zou die collectie uit kunnen bestaan? En wat doe je wanneer weinig fysieke objecten
beschikbaar zijn om een verhaal te vertellen? Bij de Inventarisatie collecties (hoofdstuk 4)
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wordt gekeken naar bestaande collecties en alternatieven bij gebrek aan fysiek materiaal. Tot
slot kijken we naar Welke objecten vertellen het verhaal? (hoofdstuk 5). Hier wordt ingegaan
op vraagstukken rond specifieke objectsoorten.
1.4 Aanbevelingen
Vooruitlopend op het rapport worden hier de belangrijkste aanbevelingen.
Aanbevelingen collectievorming
 Bij keuzes over collectievorming staan representatie, perspectief en veerkracht van
slaafgemaakten en hun nazaten centraal.
 De collectie is meer dan een verzameling objecten. Er zal aandacht zijn voor de
‘biografische waarde’ van de collectie. Dat wil zeggen erfgoed in brede zin, waarbij
persoonlijke verhalen en herinneringen een beeld schetsten van gebeurtenissen en
omstandigheden.
 Breng gelaagdheid aan in de collectie, met historische objecten, immaterieel erfgoed en
moderne kunst. De permanente opstelling moet ook frequente bezoekers blijven boeien.
 Hanteer innovatieve en niet-eurocentrische vormen van collectiebeleid en collectiebeheer,
die passen bij het onderwerp en de gemeenschappen die het museum vertegenwoordigt.
Aanbevelingen collectiebeleid
 Maak gebruik van mengvorm tussen bruiklenen en een bescheiden eigen collectie.
 Eigen ‘collectie van betekenis’ opbouwen. De biografische waarde van de collectie staat
centraal.
 Erfgoedbreed verzamelen. Niet alleen fysieke objecten, ook immaterieel en mentaal
erfgoed vastleggen als deel van de collectie.
 Verzamelen van relaties is minstens net zo belangrijker als het verzamelen van objecten.
Zet een netwerk op van verwante erfgoedinstellingen, waarbinnen afspraken worden
gemaakt over collectiebeheer, bruiklenen en (gezamenlijk) acquisitie- en aankoopbeleid.
 Inventariseer welk erfgoed zich bevindt in collecties in binnen- en buitenland. Onderzoek
aan de hand daarvan welke hiaten nog gedicht moeten worden en welke rol het NTASM
daarin inneemt.
 Maak gebruik van collectie mobiliteit binnen de Collectie Nederland.
 Pas nieuwe vormen van verzamelen toe: participatief verzamelen en grass roots
verzamelen.
 Het verwerven van een topstuk zou het NTASM op de kaart zetten.
 Voorkom neokoloniaal collectiebeleid.
Aanbevelingen voor collectiebeheer
 Een inpandig depotruimte is noodzakelijk, vooral voor kwetsbare objecten en objecten die
veel worden gehanteerd.
 Grote objecten onderbrengen bij verwante erfgoedinstellingen.
 Zoek samenwerking op het gebied van Beheer en Behoud. Veranker de strategische
samenwerking in een duurzaam netwerk.
 Het NTASM specialiseert zich in de documentatie van objecten vanuit niet-westers
perspectief.
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 Pas nieuwe vormen van collectiebeheer toe, zoals co-collectie.
 Maak onderscheid tussen collectiestukken en gebruikscollectie.
Aanbevelingen inventarisatie collecties
 Materiaal over het Nederlands slavernijverleden is te vinden in een groot aantal klassieke
erfgoedinstellingen: musea, archieven, overheidscollecties en wetenschappelijke
instellingen. Kijk ook naar kerkelijke collecties, privé-verzamelingen en buitenlandse
collecties.
 Leg alternatieve collecties aan gebruik makend van immaterieel erfgoed, mentaal erfgoed,
privé collecties, data-collecties, gebouwd erfgoed, ‘discutabel erfgoed’ en hedendaagse
kunst.
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2. Collectiebeleid

Voor ieder museum is het van belang een collectiebeleid te formuleren. Het collectiebeleid
geeft aan wat de instelling met een collectie wil. Het helpt bij het stellen van prioriteiten, geeft
inzicht in de samenstelling en betekenis van de collectie en helpt kritisch te blijven kijken met
oog op de museumvisie. Daarnaast legitimeert het collectiebeleid de positionering van de
collectie tussen gelijksoortige collecties en verschaft het aanknopingspunten voor
samenwerking met collega-instellingen.24
Onderwerpen die bij collectiebeleid aan bod komen zijn: collectievorming, collectiebeschrijving,
collectiewaardering, behoud en beheer, registratie en het gebruik van de collectie. Deze
beschrijving staat doorgaans vastgelegd in een collectieplan.
___________________________________________________________
Nothing, not raising money, hiring staff, managing the bureaucracy of the
institution, or dealing with the museum’s council caused me greater concern than
the challenge of building a national collection. If there was one axiom that
shaped the museum careers of curators of color, it was the belief in the paucity of
objects that illustrate African American history and culture.
[Lonnie Bunch, A fool’s errand, p. 90]
___________________________________________________________
Het NTASM begint zonder collectie. De vraag over de wenselijkheid en/of noodzaak van een
collectie zal dus eerst beantwoord moeten worden. Wat zijn de voor- en nadelen van een eigen
collectie ten opzichten van bruiklenen. Met het oog op de bijzondere relatie die het museum
beoogt aan te gaan met nazaten van slaafgemaakten kan gekeken worden naar alternatieve
manieren van verzamelen en collectiebeheer, die beter aansluiten bij behoeften en wensen
vanuit de Afro-Nederlandse gemeenschappen.
2.1 Opstellen van een collectieplan
Goed collectiebeleid begint bij het opstellen van een collectieplan. Een collectieplan is een
aparte notitie ter aanvulling van het beleidsplan van een instelling. Hierin staan strategische
keuzes over beheer en gebruik van de collecties vastgelegd, zoals verwerving en afstoten,
digitalisering, fotografie, inventarisatie en presentatie. Het is een document waarin
kernwaarden van het museum zijn vertaald naar praktische richtlijnen, waarop ten alle tijden
kan worden teruggevallen.
Voordelen van een collectieplan in een notendop: het biedt inzicht en houvast, helpt
prioriteiten te stellen, werpt een kritische kijk op de collectie, is handig bij het vastleggen van
procedures, helpt om acties en beslissingen te verantwoorden en zorgt voor een betere
afstemming met andere instellingen. Het collectiebeleidsplan heeft doorgaans een geldigheid
van vijf jaar en wordt dan herzien. Zo blijft het collectiebeleid dynamisch en actueel.25

24
25

Handreiking voor het schrijven van een collectieplan, Instituut Collectie Nederland (2008)
Ontleend aan: FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed
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Voor een museum in oprichting biedt het collectieplan bovendien de mogelijkheid om gericht te
collectioneren, nog voordat de fysieke museumfaciliteit is geopend. Het helpt bovendien
voorkomen dat het museum objecten verwerft waar het later geen behoefte aan blijkt te
hebben. Het is dan ook van belang om, voorafgaand aan het opstellen van een collectieplan,
een inventarisatie te maken van beschikbare objecten in bestaande collecties. Voor een
inventarisatie kan het overzicht in 1.1 en 1.2 van dit rapport als uitgangspunt dienen.
Wanneer de inventarisatie is opgesteld kan worden beoordeeld in welke mate het wenselijk of
noodzakelijk is een eigen collectie op te bouwen. Gekeken kan worden welke objecten
ontbreken in bestaande collecties en in hoeverre het nieuwe museum die hiaten kan vullen.
Daarnaast is er de vraag naar de meerwaarde van objecten in eigen beheer en in hoeverre een
collectie het bestaansrecht van het museum versterkt. Aan deze vragen liggen principiële
waarden ten grondslag, die bepalend zijn voor de koers van het museum op het gebied van
collectiebeleid.
2.2 Eigen collectie versus bruikleen
Het bezit van een eigen collectie is geen vereiste voor een museum. Een instelling als de
Kunsthal in Rotterdam ontleent haar bestaansrecht voor een belangrijk deel aan het feit dat het
geen collectie heeft. De Kunsthal fungeert als het ware als een lege doos waar thematische
exposities worden gehouden. Desondanks heeft de instelling een sterke en herkenbare
identiteit en worden de exposities alom gewaardeerd.
Experts waarschuwen geen dure collectie aan te leggen. Het is niet nodig te verzamelen wat er
al is. Veel materiaal, waaronder schilderijen met Afrikaanse bedienden, is beschikbaar in andere
collecties.
Het slavernijmuseum zou idealiter geen geen eigen collectie bezitten. Dat past beter bij deze
tijd, waarin musea hun collecties steeds meer als last ervaren. Het niet bezitten van een
collectie bespaart kosten voor acquisitie, beheer en behoud en het houdt het museum
wendbaar, fluïde en actueel. In zo’n situatie zou het museum volledig op bruiklenen,
reproducties en multimediale presentatievormen zijn gestoeld. De werkelijkheid laat echter
zien dat het in bestaande collecties veelal ontbreekt aan materiaal om het slavernijverleden
vanuit niet-westers perspectief te laten zien. Het slavernijmuseum kijkt met een heel andere
blik naar de geschiedenis en de samenleving. Het vult een lacune en heeft daardoor haast een
museale plicht te verzamelen wat nog niet verzameld is. Daarnaast is de verwachting dat
particulieren het museum gaan zien als gedroomde bewaarplaats van persoonlijke erfstukken
en andere betekenisvolle bezittingen. Waar zouden die stukken anders bewaard moeten
worden dan in dit museum?
Zodoende wordt aanbevolen een heel specifieke eigen collectie op te bouwen vanuit het
perspectief van de slaafgemaakten en hun nazaten, als tegenhanger van de reeds bestaande
collecties die voornamelijk vanuit het dominante, westerse perspectief zijn opgebouwd. Reeds
bestaande collecties vertegenwoordigen de blik van de dominante partij, de blik van bovenaf.
Juist het niet-westerse perspectief, van onderaf, maakt de collectie van het slavernijmuseum
uniek en betekenisvol.26

26

Dit kwam het duidelijkst naar voren in het interview met Valika Smeulders (Rijksmuseum)
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Een eigen collectie heeft voor- en nadelen. Enerzijds biedt het een grote mate van autonomie in
het organiseren van tentoonstellingen, zonder afhankelijk te zijn van een derde partij, cq
bruikleengever. Bovendien wordt voor objecten in eigen beheer doorgaans geen verzekering
afgesloten, wat kosten scheelt. En een eigen collectie verschaft een zekere mate van legitimiteit
en status. Het vormt het ‘sacrale hart’ van het museum.
Nadelen van een eigen collectie zijn onder meer de hoge kosten voor beheer en behoud (depot,
onderhoud en restauratie) en het schept verplichtingen ten aanzien van het regelmatig tonen
van stukken uit eigen beheer. Het maakt het museum in dat opzicht minder flexibel. Heel wat
musea hebben tegenwoordig hun beleid gericht op het afstoten van delen van de collectie.
Daarmee trachten ze meer vrijheid te krijgen om in te spelen op actuele onderwerpen.
Een ander argument om objecten wel in de collectie op te nemen is dat de instelling zelf kan
bepalen hoe objecten word gebruikt, bij voorbeeld de mate van geaccepteerde vergankelijkheid
(slijtage van een object in een tentoonstelling). Met name papier en textiel kunnen bij
langdurige blootstelling aan daglicht of aanraking beschadigd raken. Bij een eigen
gebruikscollectie kan geleidelijke erosie als onvermijdelijk worden geaccepteerd.
Overzicht van voor- en nadelen van een eigen collectie versus bruiklenen:
Eigen collectie
Bruiklenen
Voordelen






Nadelen






Zelf bepalen hoe en wanneer
objecten te gebruiken.
Verzekeringskosten zijn lager
Versterkt legitimiteit.
Verschaft status en maakt
het museum sacraal.
Zelf risico van erosie bepalen.
Hoge kosten voor beheer en
behoud.
Tentoonstellingsverplichting
van eigen collectie.
Eigen collectie kan tot last
worden. Veel musea hebben
afstootbeleid.










Lage kosten voor beheer en
behoud.
Niet gebonden aan eigen
collectie.
Flexibel in het bepalen van
tentoonstellingen. Makkelijk
inspelen op de actualiteit.
Hoge kosten voor transport en
verzekeringen.
Beperkingen t.a.v expositie
mogelijkheden. Textiel en
papier worden niet langer dan
3 maanden op zaal getoond.
Bruikleengevers kunnen hoge
eisen stellen aan de omgeving
waar objecten worden
getoond.

Voor het NTASM lijkt een mengvorm het meest wenselijk. Dat wil zeggen een kleine eigen
collectie aangevuld met bruiklenen uit bestaande collecties. Op deze manier blijft het museum
slagvaardig met minimale lasten voor collectiebeheer. Tegelijk voorziet het in een heel specifiek
verzamelbeleid dat de doelstelling van het slavernijmuseum ondersteunt.
2.3 Beginnen met niets
Om vanuit het niets tot een betekenisvolle en onderscheidende museumcollectie te komen is
een moeilijke opgave. Maar beginnen met een onbeschreven blad biedt ook kansen. De
uitdaging ligt in het vinden van passende en innovatieve vormen van collectioneren, waarmee
het slavernijmuseum zich vanaf het prille begin als vernieuwend binnen de erfgoedsector kan
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positioneren. Niet alleen inhoudelijk, maar ook in collectievorming zal het museum een nieuwe
weg bereiden. Hieronder worden enkele vernieuwde benaderingswijzen toegelicht.
Het slavernijmuseum ambieert een betekenisvolle collectie te omvatten om aan de museale
taken van presentatie en educatieve duiding te kunnen voldoen. Het is echter niet nodig en
mogelijk ook niet wenselijk een omvangrijke en kostbare collectie in eigen beheer te nemen.
Het museum kan volstaan met een ‘collectie van betekenis’ waarbij niet de kwantiteit maar de
kwaliteit voorop staat. Bij deze benadering staat de al eerder genoemde biografische waarde
van de collectie centraal. Dat komt neer op het persoonlijke, menselijke verhaal achter
collectiestukken. Maar het gaat ook om het documenteren, (her)interpreteren en duiden van
erfgoed. Het slavernijmuseum kan nieuwe waarden toekennen aan bestaande collecties en
deze in een nieuwe context plaatsen. Slaafgemaakten en hun nazaten krijgen een stem, waar
tot nu toe alleen het perspectief van de machthebbers bepalend was. Dat is niet alleen een
meerwaarde voor eigen doeleinden, het is een waardevolle toevoeging aan bruiklenen uit
andere instellingen. Het kan in dat opzicht dus zelfs als tegenprestatie worden aangereikt.
Het NTASM zal erfgoedbreed verzamelen. Niet alleen roerend erfgoed maakt deel uit van de
collectie. Het verzamelbeleid richt zich eveneens op immaterieel en mentaal erfgoed, oral
history, ge bouwd erfgoed en beeldende kunst. Het gaat daarbij veelal om niet-stoffelijk of niet
verplaatsbaar erfgoed, zoals tradities, taal of plaatsen van culturele betekenis. In hoofdstuk 4
van dit rapport wordt verder ingegaan op de verschillende soorten collecties die aangesproken
kunnen worden.
Verzamelen anno 2021 is meer dan het verwerven van objecten. Meer dan ooit ligt de nadruk
op het aangaan van relaties. Een museum kan allianties aangaan met verwante instellingen en
zodoende een netwerk opzetten met een gezamenlijke collectiedoelstelling. Een sprekend
voorbeeld is Modemuze,27 een platform voor mode- en kostuumerfgoed. De aangesloten
instellingen maken afspraken over ontsluiting van de collecties, stemmen hun programmering
af en ze formuleren een gezamenlijk aankoopbeleid. Een dergelijk netwerk kan worden opgezet
met betrekking tot het Nederlands slavernijverleden.
Eerste stap bij het opzetten van zo’n netwerk is Mapping the field, inventariseren welke
relevante objecten zich reeds in andere collecties bevinden. De Collectie Nederland biedt
daartoe een goed beginpunt. Dit nationale platform omvat 100 musea en andere
erfgoedinstellingen met samen meer dan 6 miljoen objecten. Collectie Nederland staat onder
supervisie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In 2018 heeft de RCE haar eigen collectie
(100.000 items) onderzocht op slavernij en kolonialisme. Dat heeft meer dan 2000 objecten
opgeleverd.
Naast nationale instellingen zouden bij de inventarisatie internationale collecties moeten
worden betrokken. Te denken valt aan erfgoed en erfgoedinstellingen in Suriname, de
voormalige Nederlandse Antillen, Brits Guyana, Brazilië, Ghana, Zuid-Afrika en New York.
Na de inventarisatie kan het netwerk onder leiding van het slavernijmuseum zich richten op het
vullen van hiaten. Het kan gericht zoeken naar aanvullingen op de nationale collectie. Daarbij
kunnen gelegenheids-allianties tot een gezamenlijk aankoopbeleid komen. Afspraken over
beheer, gebruik en (gedeeld) eigenaarschap worden vastgelegd in een convenant.
27

www.modemuze.nl
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Wanneer het slavernijmuseum voldoende ervaring heeft opgedaan met het collectiebeleid, kan
het overwegen objecten uit andere collecties in de eigen beheer op te nemen. Binnen Collectie
Nederland is collectie mobiliteit mogelijk, waarbij eigenaarschap wordt overgedragen aan
collega-instellingen. Het slavernijmuseum kan hiertoe beslissen bij (semi-)permanente
bruiklenen. Uitstellen van verwerving heeft als voordeel dat de zeggingskracht van een object
over langere termijn beter beoordeeld kan worden.
Naast samenwerking binnen de geschetste netwerken, zal het museum een bescheiden eigen
collectie aanleggen. Dat zal geen kerncollectie zijn in de klassieke betekenis van het woord,
maar objecten die bijdragen aan het verhalende en biografische karakter van het museum.
Deze worden verkregen door grass roots verzamelen, het ophalen van voorwerpen en verhalen
vanuit de communities. Dat vergt een intensieve benadering en een sterke vertrouwensband.
Met namen in de beginjaren van het museum is de verwachting dat particulieren foto’s,
kunstvoorwerpen en persoonlijke eigendommen zullen aandragen. Het museum kan daar actief
op inspelen door evenementen te organiseren. Het NMAAHC Smithsonian heeft gedurende tien
jaar (voorafgaand aan de opening in 2016) evenementen georganiseerd door de hele Verenigde
Staten. Op deze manier zijn 35.000 objecten bijeen gebracht, die de basis van de collectie
vormen.28
Bij participatief verzamelen hoeft het museum niet alle aangeboden objecten in de collectie op
te nemen. Het documenteren van voorwerpen en verhalen is minstens zo belangrijk. Het
museum kan tevens een functie vervullen door particulieren te verwijzen naar
partnerinstellingen waar hun objecten beter passen.29
Voor de herkenbaarheid van het museum is het goed één of meerdere topstukken te bezitten.
Een topstuk is beeldbepalend voor het museum en de collectie, het heeft eigen
aantrekkingskracht en zal op (wereld)tournee volle zalen te trekken. Denk aan het ‘Meisje met
de parel’ van het Mauritshuis. Zo’n voorwerp is natuurlijk niet zomaar gevonden, maar er kan
wel op worden geanticipeerd. Mocht het manuscript ‘Wij slaven van Suriname’ van Anton de
Kom op een veiling verschijnen, dan zou het slavernijmuseum dat willen verwerven. Bij gebrek
aan een iconisch werk is ook mogelijk er zelf een te laten maken. Bijvoorbeeld door een
gerenommeerde kunstenaar een eigentijdse kopie van de slavendans van Dirk Valkenburg uit
1707 te laten maken.
Tot slot een waarschuwing voorkom neokoloniaal collectiebeleid. Wees zorgvuldig bij het
verwerven van objecten uit voormalige koloniën. Zeldzaam erfgoed kan niet zonder meer uit
landen worden ontnomen. Hiervoor dienen goede afspraken te worden gemaakt, bij voorbeeld
door het bieden van een redelijke tegenprestatie. Ook kan co-collectie worden toegepast,
waarbij het eigendomsrecht bij de eigenaar in het land van herkomst blijft.

L. Bunch, A fool’s errand, p. 96
Handleidingen voor verwerving en voorbereiding van inkomende objecten zijn te vinden op
www.museumconsulenten.nl
28
29
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2.4 Aanbevelingen voor collectievorming
 Maak gebruik van mengvorm tussen bruiklenen en een bescheiden eigen collectie
 Eigen ‘collectie van betekenis’ opbouwen. De biografische waarde van de collectie staat
centraal.
 Erfgoedbreed verzamelen. Niet alleen fysieke objecten, vooral ook immaterieel erfgoed
vastleggen.
 Verzamelen van relaties is minstens net zo belangrijker als het verzamelen van objecten.
Zet een netwerk op van verwante erfgoedinstellingen, waarbinnen afspraken worden
gemaakt over collectiebeheer, bruiklenen en (gezamenlijk) acquisitie- en aankoopbeleid.
 Inventariseer welk erfgoed zich bevindt in collecties in binnen- en buitenland. Onderzoek
aan de hand daarvan welke hiaten nog gedicht moeten worden en welke rol het NTASM
daarin inneemt.
 Maak gebruik van collectie mobiliteit binnen de Collectie Nederland.
 Pas nieuwe vormen van verzamelen toe: participatief verzamelen en grass roots
verzamelen.
 Het verwerven van een topstuk zou het NTASM op de kaart zetten.
 Voorkom neokoloniaal collectiebeleid.
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3. Collectiebeheer

In het voorgaande hoofdstuk is geopteerd voor een kleine handzame eigen collectie in
combinatie met bruiklenen uit andere beheerinstellingen. Voor de eigen collectie, maar ook
voor bruiklenen zijn faciliteiten nodig. Het betreft opslag (depot), onderhoud (restauratie) en
documentatie. Hoe organiseert het NTASM het beheer van de collectie?
3.1 Depotruimte
Een museum met een eigen collectie heeft depotruimte nodig voor de opslag van verworven
objecten. Ook voor tijdelijke opslag van bruiklenen zijn goede voorzieningen nodig. De ideale
situatie voor ieder museum is een inpandig depot dat conservatoren en andere
museummedewerkers direct toegang geeft tot de collectie. Objecten staan onder dagelijks
toezicht van het museum en zijn makkelijk te hanteren. Dat is, vooral wegens ruimtegebrek,
niet altijd mogelijk. Instellingen met grote collecties maken daardoor noodgedwongen gebruik
van faciliteiten op andere locaties. Dat kunnen eigen voorzieningen zijn of gehuurde faciliteiten.
Zo heeft het Amsterdam Museum een eigen depot in Amsterdam-Noord. De Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed (RCE) zal in de zomer van 2021 nabij Amersfoort het Collectie Centrum
Nederland (CCN) in gebruik nemen, waarin de collecties van vier instellingen zijn ondergebracht:
RCE, Rijksmuseum, Museum Het Loo en Openluchtmuseum Arnhem. Ook het NMVW, waar o.a.
het Tropenmuseum toe behoort, heeft plannen een omvangrijk depot te laten bouwen. Dat zal
in de Zaanstreek komen. Kleinere instellingen maken veelal gebruik van opslag bij
gespecialiseerde bedrijven, zoals POT in Amersfoort.
Nu is een omvangrijk depot voor het NTASM niet een direct vereiste. Het zal eerst de opties
moeten verkennen van het eerder genoemde netwerkmuseum, waarbij collectie-onderdelen bij
collega-instellingen worden ondergebracht. Desalniettemin dient wel rekening gehouden te
worden met de obstakels die een collectie op afstand met zich meebrengen. Ten eerste is er de
fysieke afstand tot de collectie. Overwogen zal worden in hoeverre dat belemmerend werkt
voor het optimaal functioneren van het museum ten behoeve aan haar doelstelling te voldoen.
Daarnaast zijn er praktische bezwaren, waaronder logistieke kwesties. Het transport van en
naar een locatie vergt tijd en kan ongewenste kosten met zich meebrengen. Bovendien zorgt
transport voor risico’s op schade en is het ongunstig voor de conditie. De meeste schade van
objecten ontstaat tijdens het transport. Verzekeringstechnisch brengt transport daardoor extra
kosten met zich mee.
Het bovenstaande in overweging nemend is het voor kleine en kwetsbare objecten wenselijk
een eigen geklimatiseerd depot te bezitten. Zeker wanneer kan worden aangenomen dat het
NTASM in de beginjaren vooral kleine persoonlijke artefacten zal verwerven. Vanwege de
kwetsbaarheid en handzaamheid, maar ook vanwege de emotionele binding is het goed om de
objecten dicht bij het museum te hebben.
Wat de kosten betreft hoeft een inpandig depot geen breekpunt te zijn. De voornaamste kosten
zitten in de realisering van de faciliteit. Een depot dient te voldoen aan de eisen van
(brand)veiligheid en klimaatbeheersing. Daarna zijn de lopende kosten beperkt.
Ter vergelijking, het Joods Historisch Museum in Amsterdam heeft een inpandig depot van
ongeveer 800 tot 1000 m2. Het depot is verdeeld over vijf ruimtes geordend naar
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materiaalsoort. Bij ingebruikname van het museum, midden jaren ‘80, bestond de collectie uit
2000 objecten. Inmiddels staat de teller op 15.000 objecten. Met name voor grote stukken,
waaronder meubels en marmeren gedenkstenen, zijn ondergebracht in een geklimatiseerd
depot in Amersfoort.
Voor het in aanbouw zijnde Holocaust Museum, dat onderdeel uitmaakt van het Joods
Cultureel Kwartier, is ervoor gekozen eveneens een inpandig depot te creëren. Tot deze
beslissing is gekomen na afweging hoe om te gaan met bruiklenen en stukken die regelmatig
worden gehanteerd.
Voor sommige bruikleengevers is de aanwezigheid van depotruimte een vereiste om objecten
af te staan. De veiligheid en goede klimatologische condities moeten gewaarborgd zijn. Een
museum heeft minimaal een expeditieruimte nodig. Dat is de ruimte waar objecten worden inen uitgepakt en waar ze kunnen acclimatiseren na transport. Dat is niet altijd voldoende. Voor
lange opslag is een afsluitbare depotvoorziening vereist.
3.2 Beheer en behoud
Hoe met de collectie wordt omgegaan zal bij het NTASM mogelijk anders lopen dan bij andere
instellingen. Naar verwachting zal een groot deel van de collectie een grote emotionele en soms
ook rituele waarde hebben. Hierdoor vergt de omgang bijzondere aandacht.
Binnen het museum draagt de afdeling collectiebeheer zorg voor de collectie. De afdeling houdt
zich onder meer bezig met registratie en documentatie, transport, onderhouden en
klimaatvoorzieningen. Hoewel de conservator als inhoudelijk expert van de collectie wordt
gezien zijn de collectiebeheerders degenen die de objecten het meest hanteren. Zij zullen goed
op de hoogte moeten zijn van de culturele eigenheid van het erfgoed.
Voor het NTASM zal, meer dan bij andere erfgoedinstellingen, de documentatie een rol spelen
bij het collectioneren is. Het beschrijven, (her)interpreteren en toekennen van nieteurocentrische waarden zijn kwaliteiten waarin het NTASM zich zal onderscheiden. Om de
integriteit en zorgvuldigheid van het museum te waarborgen zou dit door eigen medewerkers
gedaan moeten worden. Dit pleit er indirect voor de collectie dicht bij huis te houden. Ook voor
het toevoegen van (andere) verhalen aan objecten is het goed om deze in het museum te
hebben.
Het documenteren van erfgoed strekt verder dan de fysieke collectie. Het museum zal tevens
immaterieel erfgoed, verhalen en historische gebeurtenissen en plaatsen documenteren en een
plek geven in een digitale museumcollectie. De digitale collectie kan heel divers materiaal
bevatten, waaronder oral histories (audio/video), geschreven verhalen, reproducties en foto’s.
Voor filmbeelden kan het museum een samenwerking aangaan met het Instituut voor Beeld en
Geluid.
Zoals eerder aangegeven zal participatief verzamelen een belangrijk onderdeel uitmaken van
het verwervingsbeleid. Bij deze manier van verzamelen, past een eveneens participatieve
manier van beheer. Hier biedt de innovatieve trend van co-collectie mogelijkheden.
Bij co-collectie zoeken museum en eigenaren van erfgoed naar de meest passende vorm van
beheer, waarbij respect voor de culturele waarde van het erfgoed voorop staat. Dat kan
bijvoorbeeld betekenen dat het museum een object registreert als onderdeel van de collectie,
terwijl de eigenaar beheerder blijft. Een andere optie is dat een object met rituele waarde in de
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museumcollectie wordt opgenomen, maar onder toezicht blijft van de gemeenschap voor wie
het bijzondere betekenis heeft.
Co-collectie is een initiatief van Imagine IC, dat daar veel ervaring mee heeft opgedaan in
Amsterdam Zuidoost. In 2016 is het Co-collectielab opgericht, een platform waarin
erfgoedprofessionals en particulieren zitting hebben. Naast initiatiefnemer Imagine IC zijn
hierbij aangesloten: Amsterdam Museum, Tropenmuseum, Research Center for Material
Culture, Stadsarchief Amsterdam en de OBA. In het co-collectielab worden casus geanalyseerd
en nieuwe vormen van beheer besproken.30
___________________________________________________________
“Het co-collectielab onderzoekt nieuwe methoden van collectief beheer, gedeeld
tussen instellingen én particulieren. In het lab werken particuliere eigenaren van
objecten, collecties en archieven samen met medewerkers van publieke
archieven, musea en andere verzamel- en beheersinstellingen”.31
[Website Imagine IC]
___________________________________________________________
Een andere discipline binnen het museum die te maken heeft met de fysieke collectie, is die van
de restaurator. Restauratoren zijn veelal gespecialiseerd in een specifiek objectsoort of
materiaal: schilderijen, hout, leer of drukwerk. Grote musea hebben restauratoren in dienst.
Kleinere musea werken doorgaans met een vaste poule freelance restauratoren. Het NTASM
kan met freelancers werken en voor kennisvragen bij collega-instellingen aankloppen.
Een risico waar musea en met name restauratoren beducht op zijn is de mate van slijtage en
erosie van objecten. In de regel worden kwetsbare objecten van papier of textiel niet langer
dan 3 maanden op zaal getoond. Met name textiel is kwetsbaar. De kleuren vervagen relatief
snel bij blootstelling aan UV-stralen. Bruiklenen zijn daardoor vaak beperkt tot de
geaccepteerde termijn van drie maanden.
Steeds meer musea werken met replica’s om kwetsbare objecten langer in de opstelling te
houden. Was het eerder not done om replica’s te tonen, tegenwoordig zijn ze bijna niet van
echt te onderscheiden. Sommige musea vervangen bij langlopende tentoonstellingen na drie
maanden het origineel voor goed gelijkende een replica.
Collectiebeheerders kunnen ook kiezen voor gecontroleerde vergankelijkheid. In dat geval
wordt wel het onderscheid maken tussen collectiestukken en gebruikscollectie. Bij
gebruikscollectie is mogelijke schade ingecalculeerd. De richtlijnen voor beheer zijn minder
zwaarwegend dan bij collectiestukken. Er kan bijvoorbeeld voor gekozen worden van twee
identieke boeken één op zaal te tonen (met kans op verkleuring) en de ander in depot te
bewaren. Een derde optie is om reproducties te laten maken voor het gebruik door bezoekers.
Bij gebruik van bruiklenen in de opstelling speelt nog een aandachtspunt, namelijk de veiligheid
van de objecten. Bij een nieuw museum zullen bruikleengevers zwaardere eisen stellen aan de
veiligheid van het gebouw. Sinds de Black Lives Matter beweging zijn musea met vermeende
koloniale bezittingen doelwit van protestacties. Sprekend voorbeeld is de ‘roof’ van een
30
31

https://imagineic.nl/ontwikkelen/co-collectielab/
https://imagineic.nl/ontwikkelen/co-collectielab/
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Congolees beeldje uit het Afrika Museum in Berg en Dal in september 2020. Bij verhoogd risico
zullen bruikleengevers terughoudend zijn. Het liefst zien zij hun object veilig achter glas.
Collecties kunnen schuldig erfgoed bevatten, stukken die op onrechtmatige manier zijn
verkregen. Musea zijn zich daarvan bewust en willen ophef voorkomen. Steeds vaker worden
collectiestukken teruggegeven aan het land van herkomst. Het NMVW heeft bijvoorbeeld de
STICUSA-collectie overgedragen aan het Suriname Museum. Voor de resterende collectie
hanteert het NMVW een ruimhartig uitleenbeleid als vorm van gerechtigheid naar het verleden.
Het toekomstige slavernijmuseum zal ervoor moet waken zelf geen schuldig erfgoed in beheer
te nemen.
3.3 Samenwerkingsmogelijkheden
Op het gebied van collectiebeheer zijn tal van samenwerkingsverbanden mogelijk. Depotruimte
kan gedeeld worden met verwante erfgoedinstellingen. Het RCE, NMVW (waaronder
Tropenmuseum), Amsterdam Museum en Scheepvaartmuseum hebben depots waar het
NTASM mogelijk gebruik van kan maken, al zal voor het NTASM ook de opties voor een eigen
depot moeten worden onderzocht.
Meer nog dan het onderbrengen van de collectie op één locatie is synergie te vinden in een
gezamenlijk optrekken op het gebied van collectievorming en -beheer. Een netwerk van
verwante instellingen die hun collecties (virtueel, maar ook in bruikleenafspraken) delen,
programmering afstemmen en afspraken maken over aankoopbeleid. Voor een dergelijke
netwerk kan toenadering gezocht worden tot de Zeeuwse instellingen: Zeeuws Museum,
Zeeuws Archief en Maritiem MuZEEum Vlissingen, aangevuld met instellingen in de WIC steden
Amsterdam, Rotterdam, Delft, Hoorn en Groningen. Zo bouwt het museum aan een landelijk
netwerk en wordt geput uit bestaande collecties.
Voor kennis van drukwerk, prenten en foto’s kan toenadering worden gezocht tot Allard
Pierson/Bijzondere Collecties van de UvA, het Stadsarchief Amsterdam, Nationaal archief of
andere archiefinstellingen.
Een uitgebreide analyse van deze en andere vormen van netwerk is te vinden in het deelrapport
Netwerkmuseum.
3.4 Aanbevelingen voor collectiebeheer
 Een inpandig depotruimte is wenselijk, vooral voor kwetsbare objecten en objecten die veel
worden gehanteerd.
 Grote objecten onderbrengen bij verwante erfgoedinstellingen
 Zoek samenwerking op het gebied van Beheer en Behoud. Veranker de strategische
samenwerking in een duurzaam netwerk.
 Het NTASM specialiseert zich in de documentatie van objecten vanuit niet-westers
perspectief.
 Pas nieuwe vormen van collectiebeheer toe, zoals co-collectie.
 Maak onderscheid tussen collectiestukken en gebruikscollectie.
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4. Inventarisatie collecties

Nederland kent een groot aantal institutionele en particuliere collecties die raken aan het
slavernijverleden en de doorwerking daarvan. Deze collecties bevinden verspreid over het land
(en daarbuiten) en kunnen heel verschillend van aard zijn. Om inzicht te krijgen in het
beschikbare materiaal, waar een toekomstig slavernijmuseum uit kan putten, is een
inventarisatie gemaakt van als zodanig herkenbare collecties, aangevuld met minder voor de
hand liggende vormen van te verzamelen materiaal.
Omdat binnen het bestek van dit onderzoek niet elke instelling met een collectie afzonderlijk
besproken kan worden, wordt volstaan met het identificeren van categorieën. In eerste
instantie wordt gekeken naar bestaande collecties van musea, archieven en overige instellingen.
Aangezien het hier beschikbare materiaal mogelijk ontoereikend is voor behandeling van het
slavernijverleden vanuit het perspectief van de slaafgemaakten, worden tevens een aantal
alternatieve collecties behandeld, waaronder immaterieel erfgoed en digitaal ontsloten
bronnen.
4.1 Bestaande collecties
Voor het ordenen van het grote aantal collecties in Nederland en daarbuiten zijn een zevental
categorieën gedefinieerd. Als uitgangspunt is gekeken naar een zekere homogeniteit onder de
beheerinstellingen binnen deze categorieën. Meest voor de hand liggend zijn museum- en
archiefcollecties, maar ook overheidsinstanties en wetenschappelijke instellingen beheren
eeuwenoude verzamelingen. Daarnaast hebben kerkelijke instellingen cultuurhistorische
schatten verzameld tijdens zendingsmissies. Een aparte categorie is gereserveerd voor (semi)professionele verzamelaars, doorgaans particulieren met een gespecialiseerde interesse. Ten
slotte is een wat bredere categorie toegevoegd voor materiaal dat in het buitenlandse collecties
is terechtgekomen.
Categorieën van bestaande collecties
1) Museumcollecties
2) Archiefcollecties
3) Overheidscollecties
4) Collecties van onderzoeksinstellingen
5) Particuliere verzamelingen
6) Kerkelijke collecties
7) Collecties in het buitenland
De zeven categorieën worden hieronder verder uitgewerkt. Naast een beknopte beschrijving
wordt een opsomming gegeven van de voornaamste instellingen binnen de categorie, wordt
een indicatie gegeven van het soort materiaal dat ze bezitten en voorbeelden gegeven van
exemplarische of juist opmerkelijke collecties.
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1

Museumcollecties
Objecten met betrekking tot koloniale geschiedenis en slavernijverleden zijn te
vinden in tientallen musea in Nederland. Enkele grote instellingen hebben grote
collecties, anderen bezitten losse items met relevantie tot het onderwerp.
Musea hebben over het algemeen een specifiek afgebakend verzamelbeleid.
Dat kan een historische, regionale of thematische gedefinieerd zijn. De meest
voorkomende typen musea zijn: historisch / maritiem / volkenkundig /
beeldende kunst / natuurhistorisch / regionaal / liturgisch / technisch. Binnen al
deze categorieën kan relevant materiaal voorkomen.
Soort collecties
Voorbeeld
Divers: schilderijen &
Tussen 2021 en 2025 zullen het Rijksmuseum,
sculpturen, bodemvondsten, Tropenmuseum, Amsterdam Museum en
gebruiksvoorwerpen, kleding, Scheepvaartmuseum grote tentoonstellingen
wapentuig, natuurhistorische wijden aan het slavernijverleden. In de
specimen, etc.
voorbereiding zullen deze musea veel kennis
verwerven over de eigen collecties en objecten
Instellingen (een selectie)
die een ‘schuldig’ verleden vertegenwoordigen.
 Rijksmuseum (nationale
Netwerken met andere collecties worden
historie)
opgezet en bruiklenen worden verworven. Deze
 Amsterdam Museum
processen kunnen van belang zijn voor de
(stadshistorie)
toekomstige museale voorziening Nederlands
 Scheepvaartmuseum
slavernijverleden. Bovendien is het van belang
(maritieme historie)
wat na sluiting van de tentoonstellingen
 Museum voor
gebeurt met het getoonde materiaal? Mogelijk
Wereldculturen
ligt hier de kiem voor een eigen collectie en/of
(etnografisch)
van een tijdelijk pop-up voorziening in de
aanloop naar het permanente museum.

Diorama van een du, een dansfeest op een plantage
Gerrit Schouten, 1830 [Rijksmuseum]
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2

Archiefcollecties
Archieven bieden een rijke bron aan historische informatie. Stukken kunnen
gebruikt worden als inkijkje in het dagelijks leven van vervlogen tijden of als
bewijs voor bepaalde gebeurtenissen. De grootste verzameling collecties met
betrekking tot de Nederlandse koloniale geschiedenis is te vinden in het
Nationaal Archief. Het beheert onder meer de administratie van de VOC, WIC,
de Admiraliteit en de Sociëteit van Suriname. Delen van deze archieven
bevinden zich nog bij gemeentelijke en provinciale archieven en, niet te
vergeten, in archieven van de voormalige koloniën zelf.
Soort objecten
Voorbeeld
Onder meer: administratie,
Uniek in de wereld is het volledig bewaarde
notariële akten, brieven,
archief van de Middelburgse Commercie
prenten, tekeningen, foto’s
Compagnie (MCC). Dit archief, gedeponeerd bij
en zeekaarten.
het Zeeuws Archief, bevat de volledige
administratie van aankoop, transport en
Instellingen
 Nationaal Archief -> WIC verkoop van slaafgemaakten. Het bevat
logboeken van kapiteins en scheepsartsen,
/ VOC / Admiraliteit
correspondentie, stalen van het textiel gebruikt
 Zeeuws Archief -> MCC
als ruilmiddel in Afrika, land- en zeekaarten en
en andere rederijen
 Stadsarchief Amsterdams veel meer. Het archief is volledig ontsloten en
gedigitaliseerd. In 2011 is het MCC-archief
-> notariële akten
 Stadsarchief Rotterdam - uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed.
> Coopstad & Rochussen,
Hudig en notariële
archieven
 Nationale archieven van
Suriname en Curaçao

Stalen textiel. Ruilmiddel voor de aankoop van slaafgemaakten in Afrika.
[Zeeuws Archief; foto D. Metz]
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Overheidscollecties
Afgezien van musea en archieven beheert de Nederlandse staat een eigen
collectie. Deze bestaat onder meer uit de Rijkscollectie, waarvan de topstukken
worden getoond in o.a. het Rijksmuseum en Naturalis. Belangrijkste beheerder
van de overheidscollectie is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed met meer dan
100.000 objecten in depot. De RCE is tevens verantwoordelijk voor de Collectie
Nederland, een digitale verzamelplaats van 100 gemeentelijke, provinciale en
rijksmusea met in totaal meer dan 6 miljoen objecten.
Soorten collecties
Voorbeeld
Divers: schilderijen &
In 2018 heeft de Rijksdienst voor Cultureel
sculpturen, huisraad,
Erfgoed (RCE) de eigen collectie doorgelicht op
meubilair, archeologische
objecten met relatie tot slavernijverleden en
vondsten en architectuur.
koloniale geschiedenis. Een lastige klus,
aangezien trefwoorden als ‘slavernij’ en
Instellingen
 Rijksdienst voor Cultureel ‘koloniaal’ niet standaard in de registratie
waren opgenomen. Uit de inventarisatie van
Erfgoed (RCE)
100.000 items zijn 2000 voorwerpen gekomen
 Collectie Nederland
met een relatie tot het slavernij en koloniaal
 Rijkscollectie
verleden.32 Om andere collectiebeheerders te
 Koninklijke Bibliotheek
helpen een dergelijke inventarisatie stelt het
 Collectie van de
RCE een praktische handleiding op, gebaseerd
Koninklijke familie
op de eigen ervaringen.

Kano door Suriname geschonken bij het huwelijk van Prinses Beatrix en Prins Claus
[website Koninklijke collecties]

32

‘Sporen van slavernij en koloniaal verleden’, e-magazine uitgegeven door de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed (2019)
https://magazines.cultureelerfgoed.nl/terugnaardetoekomst/2020/01/index
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4

Collecties van onderzoeksinstellingen
Vanaf de 18e eeuw hebben wetenschappelijk onderzoekers interesse getoond
in de cultuur en natuur van de overzeese koloniën. Daar zijn tientallen
verzamelingen uit voortgekomen. Mettertijd hebben deze hun beslag gekregen
in collecties van universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Door
reorganisaties zijn steeds meer verzamelingen samengevoegd, zoals in de
‘Bijzondere Collecties’ van de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Utrecht
en Leiden.
Soort objecten
Voorbeeld
Boeken, brieven, foto’s,
1) Allard
Pierson
(voorheen
Bijzondere
onderzoeksrapporten,
Collecties van de UvA) beheert een groot aantal
natuurhistorische objecten.
wetenschappelijke collecties, waaronder het
Koninklijk
Nederlands
Aardrijkskundig
Instellingen
 Bijzondere Collecties UvA Genootschap (KNAG), Rosenthaliana, de Artistegenwoordig onderdeel collectie en verschillende kerkelijke archieven
(o.a. Reveille). Het instituut verzamelt nog
van Allard Pierson).
steeds en richt zich daarbij op de cultuur,
 KITLV (tegenwoordig
historie en natuur van Suriname. Bijzonder is
onderdeel Bijzondere
een kaartenbak met index voor een eerste
Collecties Leiden).
 Bijzondere Collecties van woordenboek in het sranan tongo.
de universiteiten Leiden,
2) Theodoor Pieter van Baaren heeft een grote
Utrecht, Groningen,
etnografische collectie opgebouwd, die een tijd
Tilburg en Maastricht.
lang te zien was in museum Gerardus van der
 Gerardus van der Leeuw
Leeuw dat tegenwoordig deel uit maakt van de
Collectie, Groningen.
Rijksuniversiteit Groningen.33
 Artis-collectie.
 Botanische collecties in
verschillende steden.

Catalogus van de ‘Surinaamsche Koloniale Bibliotheek’, 1862
[website Allard Pierson]

33

https://www.rug.nl/university-museum/collections/ethnological/gerardus-van-der-leeuw
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Particuliere verzamelingen
Niet te onderschatten zijn de collecties van particulieren verzamelaars.
Verzamelaars opereren veelal vanuit passie, ieder op een eigen interessegebied.
Op dat gebied kunnen zij een hoge mate van expertise ontwikkelen. Ze zoeken
op veilingen en beurzen naar verborgen schatten, kennen de schaarste van het
aanbod en kunnen zodoende goed de waarde inschatten. Op het gebied van
slavernijverleden zijn vooral bibliofiele verzamelaars actief.
Soort objecten
Voorbeelden
Voornamelijk boeken,
1) Buku - Bibliotheca Surinamica - is de privédrukwerk, handschriften,
verzameling van Carl Haarnack. De verzameling
manuscripten, kaarten.
telt duizenden banden, prenten, handschriften
en foto’s. Voornaamste aandachtspunt is
Suriname en slavernij met vele aanverwante
Instellingen
onderwerpen. Haarnack richt zich bovendien op
 The Black Archives
het niet-Nederlandse taalgebied waar vele
 Buku, bibliotheca
Surinamica (Amsterdam) boeken over de Nederlandse koloniën zijn
verschenen.
 Collectie Kenneth
Boumann (Gent)
2) Zo mogelijk nog groter is de verzameling van
 Verzamelaars met
Kenneth Boumann uit Gent (België). Andere
specifieke collecties
verzamelaars zijn Henk Dijs (in 2018 overleden)
en Edwin van Drecht.

Deel van de verzameling van Buku - Bebliotheca Surinamica
[foto D. Metz]
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Kerkelijke collecties
De kerken hebben een grote rol gespeeld in de voormalige koloniën. Waren het
aanvankelijk instituties van de machthebbers, geleidelijk gingen zij zich meer
richten op de zwarte en inheemse gemeenschappen. Enkele kerkelijke
groeperingen hebben bij de afschaffing van slavernij een rol gespeeld, zoals de
Reveille beweging.
Soort collecties
Voorbeelden
Archiefstukken van zending
1) In Zeist is vanaf de eerste helft van de 18e
en missie, correspondentie,
eeuw een hoofdkwartier van de EBG gevestigd.
gebedenboeken in versch.
Dit kerkgenootschap onderhield nauwe banden
talen, collectebussen.
met Suriname, één van haar voornaamste
zendingsgebieden. Uit die tijd stamt een rijke
Instellingen
collectie objecten. Het papieren archief is
 EBG (Zeist)
ondergebracht in het Utrechts Archief.
 Reveil-beweging (Allard
Pierson)
2) Portugese Joden behoren tot de vroegste
 Katholieke bisdom
kolonisten van de Nieuwe Wereld. Zelf op de
(Paramaribo)
vlucht voor de inquisitie bouwden zij een nieuw
 Portugees Israëlitisch
leven op als plantage-eigenaren. In de
Kerkgenootschap te
archieven van de Portugees Joodse Gemeentes
Curaçao, Paramaribo en
van Amsterdam, Paramaribo en op Curaçao zijn
Amsterdam.
vele
verwijzingen
te
vinden
naar
plantagecultuur, etc.

Objecten in het depot van het Zeister Zendingsgenootschap (EBG)
[foto A. van Stipriaan]
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7

Collecties in het buitenland
Collecties over het Nederlandse slavernijverleden zijn ook te vinden buiten de
Nederlandse grenzen. Denk bijvoorbeeld aan de voormalige Nederlandse
koloniën en gebieden die ooit binnen de Nederlandse invloedssfeer vielen, van
Ghana tot Guyana en van Brazilië tot New York. Daarnaast zijn buitgemaakte
scheepsladingen terechtgekomen bij rivaliserende handelsnaties (National
Archives UK). Private en kerkelijke verzamelaars hebben soms op onverwachte
plekken collecties aangelegd (Herrnhut). Ten slotte zijn door ooggetuigen
beschrijvingen gemaakt van het Nederlandse slavensysteem. De manuscripten
daarvan worden bewaard in collecties over de hele wereld (Stedman, Benoît,
August Kappler).
Soort collecties
Voorbeeld
Divers: Etnografisch,
1) Een aantal Duitse steden bezit collecties die
archiefstukken, brieven, etc.
betrekking hebben op het Nederlandse
koloniale verleden. De grootste collectie
Instellingen (een selectie)
bevindt zich in het plaatsje Herrnhut. Dit was de
 Collecties in Hamburg,
standplaats van de Moravische Broederschap,
Berlijn, Leipzig, Parijs,
(Evangelische Broedergemeenschap, EBG).
New York, Albany.
Tijdens hun uitzending naar Suriname hebben
 Volkenkundig Museum
zendelingen een grote cultuurhistorische
Herrnhut (D) .
verzameling aangelegd. Het huidige museum in
 Diverse musea en
archieven in Suriname en Herrnhut beheert de grootste collectie
Surinamica buiten Suriname.34
Nederlandse Antillen.
 National Archives of
2) Saamaka Marron Museum is gelegen in het
Guyana.
Surinaamse regenwoud. Het besteedt aandacht
 The National Achives en
aan de leefwereld van de Saramakaners,
de Archives of Kew
nazaten van Afrikanen gevlucht van de
Gardens (Londen).
plantages.

Gebruiksvoorwerpen en rituele objecten van verschillende bevolkingsgroepen in Suriname
[Volkenkundig museum Herrnhut; foto’s D. Metz]

34

https://voelkerkunde-herrnhut.skd.museum/
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4.2 Alternatieve collecties
Een mogelijk probleem bij het samenstellen van een museumcollectie is dat slaafgemaakten
doorgaans weinig tastbare voorwerpen en documenten hebben nagelaten. Slechts een enkeling
kon schrijven en bezittingen hadden ze nauwelijks.
Persoonlijke omstandigheden en ervaringen zijn daardoor moeilijk te achterhalen. De meeste
objecten in bestaande collecties belichten de geschiedenis vanuit het perspectief van de
machthebbers of hebben te maken met onderdrukking.
Om het tekort aan tastbare historische objecten te ondervangen, zal gezocht moeten worden
naar alternatieve bronnen. Dat vergt een andere manier van collectioneren. De grenzen
verleggen van wat een museumcollectie zou kunnen bevatten. Om dat terrein te verkennen
worden, naast de zeven genoemde categorieën van bestaande collecties nog zeven categorieën
geïntroduceerd van alternatieve collecties.
Het gaat daarbij om immaterieel erfgoed, zoals taal, cultuur en gebruiken, maar ook om
mentaal erfgoed, waarmee de gevolgen van het slavernijverleden op de huidige samenleving
zichtbaar worden. Het zijn toegankelijk gemaakte data-bestanden en geïnventariseerde
gebouwen om de geschiedenis invoelbaar te maken. Particuliere bezittingen kunnen verzameld
worden om de biografische waarde van de collectie te versterken. En problematisch erfgoed,
zoals Blackface en Zwarte Piet, kan worden ingezet om het gesprek over zwart racisme te
ondersteunen. Meer dynamische is hedendaagse kunst als medium voor reflectie en dialoog.
De zeven categorieën van alternatieve collecties zijn:
8) Immaterieel erfgoed
9) Mentaal erfgoed
10) Particulier bezit
11) Data collecties
12) Gebouwd erfgoed
13) Discutabel erfgoed
14) Hedendaagse kunst
Deze alternatieve collecties worden op de volgende pagina’s besproken. Voor verdere
informatie over zowel Bestaande collecties als alternatieve collecties wordt verwezen naar het
boek ‘Op zoek naar de stilte. Sporen van het slavernijverleden in Nederland’.35

35

A. van Stipriaan, e.a., Op zoek naar de stilte. Sporen van het slavernijverleden in Nederland (Leiden 2007)
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Immaterieel Erfgoed
Onder dit immaterieel cultureel erfgoed (IME) vallen niet-tastbare bronnen,
zoals rituelen, tradities, omgangsvormen, dans en muziek. Enkele specifieke
onderdelen, zoals odo’s en proverbio zijn door instellingen of individuele
experts vastgelegd in verzamelingen. Daarnaast kunnen persoonlijke
hedendaagse ervaringen worden verzameld om de tijdgeest vast te leggen.
Imagine IC heeft het participatief verzamelen door middel van
erfgoedgesprekken tot core business gemaakt.
Soort materiaal
Voorbeelden
 Rituelen, tradities,
1) Op de Inventaris Immaterieel Erfgoed
omgangsvormen,
Nederland
staan
vijf
cultuuruitingen
eetgewoonten, muziek en
geregistreerd die te maken hebben met
dans.
slavernij en Suriname, waaronder de viering van
 Orale traditie: verhalen en
Keti Koti, de kunst van het Angisa-binden en de
parabels.
tradities van de Marroncultuur.
 Spreekwoorden en
gezegden: Odo’s (Suriname)
en Proverbio (Antillen)
 Talen: Sranan Tongo,
Papiamentu, Saramacaans

Instellingen / autoriteiten
 Kenniscentrum voor
Immaterieel Erfgoed
Nederland
 Imagine IC
 Amsterdam Museum
 Meertens Instituut
 Specialisten op het
gebied van winti, odo’s,
Proverbio

2) Van de Antilliaanse cultuur is sinds 2015 de
tambú erkent als immaterieel erfgoed. De
tambú is een rituele muziektraditie, ontwikkeld
op de plantages. Met de muziek konden
geheime boodschappen worden doorgeven.
Het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed
biedt kennis en ondersteuning aan museale
instellingen via het Intangible Cultural Heritage
and Museums Project (IMP).

Odo’s vastgelegd door Guno Hoen
[Paramaribo 1989]

Proverbio vastgelegd door Paul Brenneker
[Curaçao 1962]
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Mentaal Erfgoed
Bij mentaal erfgoed ligt de nadruk op de betekenis van het trans-Atlantisch
slavernijverleden op de huidige samenleving. Dat kan tot uiting komen in
bewegingen en protestacties, zoals Black Lives Matter en of Kick Out Zwarte
Piet. Het kan een meer vast omkaderde vorm krijgen in ‘invented traditions’,
waarbij eigentijdse rituelen helpen om emoties te kanaliseren. Een voorbeeld is
de Keti Koti Tafel, die steeds vaker wordt ingezet om de dialoog over de
nawerking van het slavernijverleden op gang te brengen.
Soort materiaal
Voorbeelden
 Ideologieën, creolisering, 1) De Keti Koti Tafel is een nieuwe traditie, in
veerkracht
2007 geïntroduceerd om stil te staan bij de
 Nieuwe rituelen
hedendaagse gevolgen van het Nederlandse
 Geëngageerd theater
slavernij verleden. Met behulp van rituele
 Bewegingen en acties die handelingen wisselen zwarte en witte
aanzetten tot
Nederlanders persoonlijke ervaringen uit die
mentaliteitsverandering. leiden tot een beter wederzijds begrip.
 Protestborden, t-shirts,
etc.
Instellingen / autoriteiten
 Keti Koti Tafel
 Black Lives Matter
 Kick Out Zwarte Piet
 Black Renaissance
 Stichting Ocan
 Marian Markelo (winti
priesteres)

Demonstratie op het Binnenhof 1976
[National Archief]

Black Lives Matter actie in Groningen
[Groninger Internet Courant]
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10 Particulier bezit
Het
toekomstige
museum
kan
zich
toeleggen
op
het
collectioneren/inventariseren van objecten van particulieren. Het kan gaan om
familiestukken (objecten, brieven, foto’s) met een uitgesproken verhaal,
vondsten van amateurarcheologen of kunstobjecten die de slavernij verbeelden.
De objecten hoeven niet perse verworven te worden om onderdeel van de
collectie uit te maken.
Soort objecten
Voorbeeld
Memorabilia, huisvlijt, kunst, De op Aruba geboren kunstenares Rita
boeken, handschriften, foto’s, Maasdamme heeft het slavernijverleden
bodemvondsten.
verbeeld in tientallen diorama’s met poppen in
historische scenes. De kleding is heel zorgvuldig
gemaakt naar voorbeelden uit die tijd. In totaal
Instellingen
telt de kunstcollectie meer dan 200 poppen en
 Particulieren
een veelvoud aan klederdrachten. Sinds het
 Kunstenaars
overlijden van Rita Maasdamme beheert de
 Archeologen
familie de uitgebreide collectie, op zoek naar
een geschikt onderkomen.

Militairen met een gids in de jungle op zoek naar weggelopen slaven.
[Rita Maasdamme; foto Annemarie de Wildt]
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11 Data collecties
Een toenemend aantal archief- en museumcollecties is gedigitaliseerd en online
toegankelijk gemaakt voor publiek. Daarnaast beheren een aantal
archiefinstellingen uitgebreide databases met relevante gegevens. Voor familieonderzoek zijn deze digitale collecties van onschatbare waarde. Voor
geïnteresseerden is het alleen lang niet makkelijk om in al het digitale aanbod
hun weg te vinden. Het toekomstige museum kan daar een rol in spelen, door
digitaal aanbod samen te brengen en binnen de eigen voorziening toegankelijk
maken voor particuliere onderzoekers.
Soort collecties
Voorbeelden
doorzoekbare databases en 1) Het Nationaal Archief heeft een aantal
digitaal ontsloten archieven relevante online databases, waaronder:
en verzamelingen
Slavenregisters / plantages in Suriname en op
Curaçao / manumissies 1832-1863 /
Instellingen
vrijverklaringen
van
slaafgemaakten
in
 Nationaal Archief
Suriname en de Ned. Antillen (1863) /
 Zeeuws Archief
 Stadsarchief Amsterdam contractarbeiders in Suriname (1858-1930).
 Stadsarchief Rotterdam
Zeeuws
Archief
heeft
de
 Centraal Bureau voor 2) Het
driehoekshandel inzichtelijk gemaakt met een
Genealogie.
digitale ‘blog’. De reis van het schip d’Eenigheid
is te volgen aan de hand van dagelijkse citaten
uit logboeken van de kapitein en de chirurgijn,
brieven en andere archiefstukken.

Reis van d’Eenigheid digitaal ontsloten als dagelijkse ‘blogs’.
[website van het Zeeuws Archief; screenshot]
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12 Gebouwd erfgoed
Geschiedenis zit niet alleen in roerende goederen. Haast nog tastbaarder is het
aanwezig in gebouwen, ornamenten en restanten van infrastructuur. In
gemeenten met een VOC, WIC of MCC-geschiedenis staan volop herenhuizen
die verwijzen naar het slavernijverleden. Maar ook buitenhuizen, werkplaatsen
en havens wijzen op netwerken van verwevenheid door de gehele samenleving.
Voormalige scheepswerven, restanten van de textielnijverheid en huizen van
investeerders en renteniers zijn te vinden van Groningen tot in Limburg. Ook in
de voormalige koloniën zijn indrukwekkende plekken waar het slavernijverleden
nog tastbaarder is, van plantages tot Nederlandse forten. Het slavernijmuseum
kan deze plekken verbinden met Nederland.
Soort collecties
Voorbeelden
Gebouw (ook buitenland), 1) Onder de noemer Mapping Slavery hebben
fragmenten van gesloopte Jennifer Tosch, Nancy Jouwe, Dienke Hondius,
gebouwen en overblijfselen Dineke Stam en Annemarie de Wildt in kaart
van infrastructuur (havens).
gebracht waar in Nederland gebouwde sporen
Kanuku huisjes op Curaçao en te vinden zijn van het slavernijverleden. Hun
zouthuisjes op Aruba
bevindingen beperken zich niet tot Amsterdam
en Middelburg, maar bestrijken heel Nederland.
Instellingen
 Koninklijk Oudheidkundig
2) Op verzoek van Bureau Monumenten en
Genootschap
 Bureau Monumenten en Archeologie heeft Studio van Schie & Boon een
Archeologie (Gemeente voorstel ingediend voor herplaatsing van
gevelsteen ‘De Moriaan’. De gevelsteen is
Amsterdam)
 Rijksdienst voor Cultureel afkomstig uit een gesloopt Amsterdams
herenhuis. Het voorstel is deze gevelsteen een
Erfgoed
plek
te
geven
in
een
toekomstig
 Mapping Slavery
slavernijmuseum.
 Black Heritage Tours
 Studio van Schie & Boon

Een kanuku of slavenhuisje op Curaçao
[Internet]
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13 Discutabel erfgoed
De laatste decennia wordt kritischer gekeken naar kwetsende verbeeldingen
van Afrikanen in kunstuitingen en illustraties. Toenemend bewustzijn zorgt
ervoor dat disrespectvolle afbeeldingen worden aangepast of helemaal uit het
publieke domein verdwijnen. Denk aan strips als Kuifje in Afrika en Sjors en
Sjimmie. Meer recent zijn boeken met stereotypische afbeeldingen van Zwarte
Piet uit bibliotheken verwijderd. Dit soort ‘discutabel erfgoed’ kan,
gepresenteerd binnen een zorgvuldige context, bijdragen aan een beter beeld
hoe de perceptie van Afro-Nederlanders (en culturele diversiteit in bredere zin)
in de loop der tijd is veranderd.
Soort collecties
Voorbeelden
Divers: Beelden, schilderijen,
1) In het Afrika Museum in Tervuren
boeken, posters en ander
(België) zijn een aantal uit de openbare
drukwerk.
ruimte verwijderde beelden in een ruimte
bijeen geplaatst. De opstelling geeft
Instellingen / experts
aanleiding tot een kritische reflectie van
 Afrika Museum (Tervuren,
Westerse beeldvorming van Afrikanen in
België)
de afgelopen tweehonderd jaar.
 Bibliotheekcollecties bv met
betrekking tot Zwarte Piet.
2) Eind 2020 hebben bibliotheken in
 Raoul Balai - Black fase
Nederland boeken met archetypische
collectie
representaties van Zwarte Piet uit hun
 Black Archives
 Collectie ‘Wit over Zwart’ van uitleencatalogus verwijderd. De boeken
zijn enkel nog voor onderzoek in te zien.
Felix de Rooij.36
Deze boeken kunnen
voor een
 Zwart in kinderboeken,
museumopstelling worden ingezet.
publicatie van Dirk Tang
(2008)

Overzicht van objecten uit de tentoonstelling ‘Wit over zwart’
[Vrij Nederland 1989]

36

https://www.dbnl.org/tekst/nede008wito01_01/
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14 Hedendaagse Kunst
Met behulp van hedendaagse kunst kunnen hiaten in de historische collectie
worden aangevuld. Bovendien kan kunst helpen een brug te slaan tussen heden
en verleden. Het laat een interpretatie of emotionele vertaalslag zien van een
gebeurtenis of episode. Bestaande kunst kan worden ingezet, maar ook kunnen
gerichte opdrachten worden verstrekt aan beeldend kunstenaars. Op die manier
verwerft het museum een unieke en relevante kunstcollectie.
Soort collecties
Voorbeelden
Alle mogelijke kunstuitingen: Jörgen Tjon a Fong, artistiekleider van
schilder- en tekenkunst,
theatergroep Urban Myth, heeft in 2019 een
beeldhouwkunst, videokunst, opvallende portretserie laten maken. Bekende
theater, muziek, dans,
Nederlanders van kleur kropen in de huid van
literatuur, etc.
historische personen van kleur. Zo kregen deze
personen,
van
wie
geen
historische
Instellingen
afbeeldingen
bestonden,
toch
een
gezicht.
De
 Kunstmusea en -galeries
 Nola Hatterman Instituut portretten vullen een historische lacune, slaan
een brug tussen heden en verleden, zetten aan
(Sur),
tot nadenken en versterken het gevoel van
 Individuele kunstenaars
trots voor mensen van kleur.
 Bijlmerpark Theater
 Raymi Sambo Maakt

Typhoon als Elieser
[Hollandse meesters her-zien; foto Urban Myth / Humberto Tan]
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5. Welke objecten vertellen het verhaal?
Voor het samenstellen van de collectie van het NTASM zullen keuzes gemaakt moeten worden.
Aan de hand van enkele dilemma’s zullen verschillende keuzeopties de revue passeren. Dit is
een kleine vingeroefening om te zien welke objecten deel kunnen uitmaken van de collectie en
hoe objecten toegepast kunnen worden in de presentatie.
Perspectief omdraaien
Het merendeel van de beschikbare schilderijen, objecten en archiefstukken vertelt het verhaal
van het slavernijverleden vanuit het perspectief van de machthebbers. Voor een toekomstig
museum dat bij uitstek een niet-eurocentrische blik op het verleden voor ogen heeft, kan dat
een dilemma opleveren. Deze objecten zijn beladen en bevestigen het beeld van witte
superioriteit. De lading van een object kan echter verschuiven wanneer het perspectief wordt
omgedraaid. Neem bijvoorbeeld het portret van Michiel de Ruijter met een Afrikaanse
bediende. Door binnen de museale context het schilderij te behandelen vanuit het oogpunt van
de bediende verandert de betekenis van de afbeelding. De bezoeker leert letterlijk door andere
ogen te kijken.

Portret van Michiel de Ruijter met een Afrikaanse bediende.
Door het perspectief om te draaien krijgt dit schilderij een heel andere betekenis
[Maritiem MuZEEum Vlissingen; foto D. Metz]

Onderdrukking tastbaar maken
Bepaalde objecten roepen hevige emoties van afschuw op. Wapentuig en ketens om
slaafgemaakten te onderdrukken bijvoorbeeld. Dit soort objecten staan al snel symbool voor
het knechten en ontmenselijken van gevangen genomen Afrikanen. Daarin bestaat het risico
dat deze krachtige symbolen tot een cliché van slavernij verworden. Om dat probleem te
ondervangen heeft het Historisch Museum van Nantes ervoor gekozen alle objecten die staan
voor onderdrukking niet achter glas te plaatsen. De bezoeker kan er heel dichtbij komen en
sommige stukken zelfs aanraken. Zo hangt er een halsketen op schouderhoogte. Het aanraken
van dit object is een indringende ervaring. De bezoeker kan de pijn van de slaafgemaakten
voelen, waardoor het risico van ‘cliché-object’ wordt weggenomen.
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Het aanraken van de halsketen brengt de pijn van het verleden heel dichtbij.
[Historisch Museum Nantes; foto D. Metz]

Cartografie
Cartografie is een typisch Nederlandse bron, maar het is ook een bron die de wereld laat zien
vanuit het perspectief van de kolonist, de veroveraar. De zeventiende eeuwse Republiek der
Verenigde Nederlanden was wereldleider in het vervaardigen van gedetailleerde land- en
zeekaarten en globes. Over de eeuwen zijn legio kaarten vervaardigd van de Afrikaanse Kust, de
trans-Atlantische zeeroutes en de plantage koloniën in Nieuwe Wereld. Een voorbeeld van
cartografie in relatie tot het slavernijverleden is een 18e eeuwse Zeeuwse kaart van de
Afrikaanse kust, waarop plaatselijke stammen staan ingetekend, met daarbij vermeld hun
bereidheid tot handeldrijven.37

Kaart van de Afrikaanse kust, waarop ingetekend stammen met classificaties als
‘rijck van slaven’, ‘heel veel gout’ en ‘diefachtich volck’
[Zeeuws Archief; foto D. Metz]

37

Zeeuws Archief, MCC archief
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Kappa
Een Kappa is smeedijzeren pan waarin de suiker uit rietstengels werd ingedikt. Het is een
sprekend symbool dat verwijst naar slavenarbeid op de plantages. Vaak is het het enige dat
overblijft, wanneer plantagegebouwen door de tand des tijds zijn verdwenen. Zo’n kappa kan
een centrale plek krijgen in het NTASM. Een plek waar verhalen worden verteld, waar een
mengeling van gevoelens wordt opgewekt: empathie, schaamte, trots en veerkracht. Maar hoe
verwerf je zo’n object zonder te vervallen in neokoloniale praktijken? En wat betekent het om
een kappa uit de oorspronkelijke setting te halen en in Nederland als museumobject te
presenteren?

Kappa op een voormalige plantage
[foto: Printerest]

Stemmen uit het verleden
Slaafgemaakten hebben weinig geschreven bronnen nagelaten. De meesten van hen waren
analfabeet, maar er zijn uitzonderingen. Een enkeling heeft leren schrijven, zoals de uit
Jamaicaan afkomstige Boston Band, anderen hadden buren die hielpen brieven schrijven.
Daarnaast zijn er veroordelingen en juridische documenten waarin de stem van slaafgemaakten
is vastgelegd. Door toenemende ontsluiting en digitalisering van archieven komen steeds meer van
dergelijke documenten aan de oppervlakte. Met behulp van deze documenten kunnen stemmen uit het
verleden doorklinken in het heden. Enkele voorbeelden:

1) Notariële akten in het Stadsarchief Amsterdam doen verslag van een bediende, die juridisch
aanvecht dat hij, bij terugkeer naar Suriname, weer tot slaaf wordt gemaakt.38
2) In buitgemaakte zeepost in The National Archives in Londen bevindt zich een brief uit 1795
van een ‘voormalige slavin’, geschreven door een buurvrouw.39
3) De Marronleider Boston Band voerde rond 1760 schriftelijk onderhandelingen met
Nederlandse gezagsdragers in Suriname. De originele brieven zijn verloren gegaan, maar een
transcriptie heeft de tijd doorstaan.40
‘Eigendomsstrijd’, Karwan Fatah-Black (Ambo | Antos 2018)
‘Smeekbeden van een oude slavin’, in Sealing Letters II (Walburgpers 2009)
40
‘Alles voor de vrede. Brieven van Boston Band’, Frank Dragtenstein (Amrit 2015)
38
39
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4) Brief van Kofi, leider van de grote plantageopstand in Berbice in 1763, is bewaard in het
Nationaal Archief.41

41

https://www.nationaalarchief.nl/beleven/tentoonstelling/opstand-vrijheid
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6. Bronnen en referenties
Adviseurs
Aspha Bijnaar, o.a. projectleider Musea Bekennen Kleur
Annemarie de Wildt, senior conservator Amsterdam Museum
Léontine Meijer-van Mensch, directeur Etnografische collecties van de Staat Saksen, waaronder
de musea in Dresden, Leipzig en Herrnhut. (Duitsland)
Interviews
Daniëlle Kuijten, co-curator en waarnemend directeur Imagine IC, oprichter Co-collectielab en
voorzitter ICOM COMCOL (25 augustus 2020)
Simone Vermaet, hoofd collecties Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (14 september 2020)
Hanna Pennock, senior adviseur gedeeld verleden (14 september 2020)
Valika Smeulders, hoofdconservator geschiedenis Rijksmuseum (17 september 2020)
Martijn de Ruijter, senior collectiebeheer en restaurator Tropenmuseum, lid
collectiemanagement bij Nationaal Museum voor Wereldculturen, docent Reinwardt Academie,
lid Co-collectielab (25 september 2020)
Pol Verbeeck, senior conservator Maritiem MuZEEum Vlissingen (7 oktober 2020)
Carolina van Santen, hoofdconservator Zeeuws Museum (7 oktober 2020)
Hannie Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief (7 oktober 2020)
Ad Tramper, gemeentearchivaris en historicus Zeeuws Archief (7 oktober 2020)
Rosanne Goudbeek, webcoördinator Zeeuws Archief (7 oktober 2020)
Annemarie de Wildt, senior conservator Amsterdam Museum, lid van Platform
Slavernijverleden (13 oktober 2020)
Imara Limon, conservator Amsterdam Museum (13 oktober 2020)
Wayne Modest, hoofd Research Center for Marterial Culture (17 oktober 2020)
Mitchell Esajas, oprichter The Black Archives en New Urban Collective (22 oktober 2020)
Carl Haarnack, eigenaar Buku, bibliotheca Surinamica (7 november 2020)
Krystel Gaudé, hoofdconservator Historisch museum Nantes (fr) (14 oktober 2020)
Olivier Absalon, directeur van de afdeling erfgoed en archeologie van de gemeente Nantes (Fr)
(14 oktober 2020)
Sofie Levie, directeur Musée les Beaux Arts, Nantes (fr) (15 november 2020)
Esther Boeles, conservator Bijzondere Collecties van de UvA (16 november 2020)
Astrid Balsem, senior conservator Bijzondere Collecties van de UvA (16 november 2020)
Michel Buchel, directeur NEMO (19 november 2020)
Michael Huijser, directeur Scheepvaart Museum (20 november 2020)
Stijn Schoonderwoerd, Directeur Nationaal Museum voor Wereldculturen (24 november 2020)
Judikje Kiers, directeur Amsterdam Museum (9 december 2020)
Léontine Meijer-van Mensch, directeur Völkerkundemuseum Herrnhut, voormalig voorzitter
ICOM COMCOL (20 februari 2021)
Erik Koopman, conservator Joods Historisch Museum (26 februari 2021)
Correspondentie
Marcus Balkenhol, onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut
Nico van Wageningen, bestuurslid Museum Het Hernhutter Huis in Zeist
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Internationale expertmeeting (digitaal)
Marge Dresser, Bristol Museum of Black Haritage (VK).
Jennefer Tosch & Annemarie de Wildt over Bin Jelmood House Doha (Qatar).
Gert Oostindie & Martin Verbeet over Slavernijmuseum Guadeloupe en Slavery Museum
Liverpool (VK).
Anthony Bogues, directeur ‘Center for the Study of Slavery Justice’, Brown University (VS).
John Fleming, directeur van het National Museum of African American Music in Nashville (VS).
Mary Elliot, conservator bij NMAAHC-Smithsonian, Washington (VS).
Jeanne Henriquez, directeur van ‘Kas di Pal i Maishi’ Museum, Willemstad (Curaçao).
Ada Korbee over tentoonstelling ‘Erfenis van slavernij’ in het Wereldmuseum en over
presentaties in Suriname.
Relevante werkbezoeken
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed - depotbezoek (locatie Rijswijk)
Joods Historisch Museum - depotbezoek
Tropenmuseum - depotbezoek
Zeeuws Archief - depotbezoek
Zeeuws Museum
Maritiem Muzeeum Vlissingen
Amsterdam Museum
Imagine IC
Buku, Bibliotheca Surinamica
Afrika Museum, Berg en Dal
Afrika Museum, Tervuren (B)
Historisch Museum, Nantes (Fr)
Memorial de l'abolition de l'esclavage, Nantes (Fr)
Volkenkundig Museum Herrnhut (D)
Literatuur
L.G. Bunch, A fool’s errand. Creating the National Museum of African American History and
Culture in the age of Bush, Obama, and Trump (Washington 2019)
E. van der Doe (red.), Smeekbeden van een oude slavin en andere verhalen uit de West, in de
serie ‘Sealing Letters’ II (Walburgpers 2009)
F. Dragtenstein, Alles voor de vrede. Brieven van Boston Band (Amrit 2015)
K. Fatah-Black, Eigendomsstrijd (Ambo | Antos 2018)
J.F. Heijbroek (e.a. red.), Slavernij verbeeld. Uitgave van ‘De Boekenwereld’, blad voor
bijzondere collecties (Nijmegen 2013)
N. Jouwe (e.a.), Gids slavernijverleden Nederland (Volendam 2019)
G. de Kok, Walcherense ketens. De trans-Atlantische slavenhandel en de economie van
Walcheren, 1755-1780 (Zutphen 2020)
H. Pennock & S. Vermaat (red.), Sporen van slavernij en koloniaal verleden. (E-magazine van de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 2019)
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A. Procter, The whole picture. The colonial story of the art in our museums & why we need to
talk about it (Londen 2020)
G. Rooijakkers, Het leven van alledag benoemen. Cultureel erfgeod tussen ondernemerschap en
nieuwe technologie, in: Boekmancahier, jrg. 11, nr. 41 (1999), 275-290.
E. Sint Nicolaas, Ketens en banden, Suriname en Nederland sinds 1600, (Catalogus Rijksmuseum
| Nijmegen 2016)
E. Sint Nicolaas en V. Smeulders, Slavernij, (Catalogus Rijksmuseum | Amsterdam 2021)
V. Smeulders, Slavernij in perspectief. Mondialisering en erfgoed in Suriname, Ghana, ZuidAfrika en Curaçao (proefschrift 2012)
Websites
Collectiewijzer.nl
Museumconculent.nl
Museumpeil.eu
Cultureelerfgoed.nl (Rijksdienst voor cultureel erfgoed)
Faro.be (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed)
Modemuze.nl
Collectienederland.nl
Europeana.eu
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1. Voorwoord
MISSIE, VISIE, TOELICHTING EN KERNWAARDEN
WAT: Waar gaat het museum over, en wat zijn onze intenties?
 Het tonen van de perspectieven, de kracht en de strijd van de slaafgemaakten en hun nazaten waarbij het
Nederlands trans-Atlantisch slavernijverleden, de erfenissen en de doorwerkingen daarvan centraal staan
(missie).
 Het museum is een katalysator voor sociale verandering
 Het museum specialiseert zich in het onderzoeken, bewerken en presenteren en verspreiden van kennis over
het leven en handelen van slaafgemaakten in het Nederlands Atlantisch gebied en hun nazaten. Die kennis is
onder meer te vinden in de (mondelinge) overlevering en traditie, in talen, verhalen, spreekwoorden, muziek,
lichamelijke expressies, ambacht, kunst, schriftelijke bronnen, literatuur en wat dies meer zij.
 Het museum draagt bij aan het gesprek over de erfenis van trans-Atlantische slavernij en de koloniale tijd.
 Het museum toont en bevraagt het lange proces van ontwikkeling van institutioneel racisme dat doorgaat tot
vandaag en hoe verzet daartegen heeft gewerkt en nu werkt. Het verhaal van het museum beperkt zich dus niet
tot de slaventijd.
 Het museum hanteert cultuur als vorm van verzet is daarvoor een krachtig middel.
 Het Museum is niet alleen een instituut waar bezoekers kennis opdoen, maar ook een plek waar ze aan het
denken worden gezet en de geschiedenis kunnen beleven. Kortom, er wordt kennis opgedaan, bewustwording
gecreëerd en dialoog gestimuleerd.
Dit op basis van de volgende kernwaarden
 Kracht (trots en menswaardigheid)
Het museum ligt in het verlengde van de kracht, trots en verzet van de slaafgemaakten en hun nazaten in hun
strijd voor een menswaardig bestaan.
 Waardigheid (erkenning en volwaardigheid)
Door open te staan voor nieuwe inzichten en bereid te zijn te leren en te luisteren, geeft het museum
(h)erkenning aan de slaafgemaakten en hun nazaten als volwaardig onderdeel van de nationale geschiedenis.
 Representatie (inclusie, meerstemmigheid en afspiegeling)
Door de perspectieven van de slaafgemaakten en hun nazaten een volwaardige plek te geven in de nationale
geschiedenis draagt de museale voorziening bij aan een meer realistisch en juist beeld over het verleden en de
positie van de nazaten in de huidige samenleving. Ook is er extra aandacht binnen het museum voor de
representatie van de Afro-Nederlandse gemeenschappen in alle lagen van de organisatie en hen te betrekken
bij collectievorming, onderzoek, programmering, educatie en activiteiten.
 Kritisch (onderzoeken, dekolonisatie en innovatie)
Door een kritische en onderzoekende houding loopt het museum op een innoverende wijze voorop in het
proces van verwerken en dekoloniseren van het Nederlands trans-Atlantisch slavernijverleden, de erfenissen en
doorwerkingen.
 Emancipatie (gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid)
Door (on)zichtbare obstakels en uitsluitingsmechanismen weg te nemen, levert het museum een bijdrage aan
gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid van de nazaten in de museale wereld en de samenleving.
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Waarom doen we dit?
 Het museum wil bezoekers kennis laten maken met de gevolgen van het slavernijverleden voor de huidige
samenleving. Het gaat om een gedeeld verleden dat nu nog doorwerkt in vormen van verdeeldheid en
achterstelling.
 Tal van problemen die spelen in de Afro-Caraïbische gemeenschap zijn historisch verbonden met dat verleden.
Hedendaags burgerschap vereist kennis van deze geschiedenis, omdat een deel van de onvolkomenheden,
maar ook juist een deel van de kracht van de huidige samenleving daarin te vinden is.
 Het museum neemt een leidende rol bij het presenteren van het slavernijverleden en wil dit verleden tot een
belangrijk onderdeel maken van het standaard historisch-educatieve aanbod in Nederland. Dat is een
bijzondere opgave, omdat het voor het brede publiek nog steeds niet vanzelfsprekend is om zich met het
slavernijverleden te verstaan.
 Het museum zal, om het verhaal van de slaafgemaakten en hun nazaten te vertellen, uiteraard zorgdragen dat
koloniale vooroordelen en denkpatronen niet worden gereproduceerd. Hiervoor is een nieuwe, dekoloniale
manier van denken en daarmee ook een nieuwe (beeld)taal nodig. Dat gaat bijvoorbeeld om het niet meer
kritiekloos tonen van beelden van onderdrukking en uitbuiting; en niet zonder commentaar koloniaal,
racistisch of discriminerend taalgebruik tonen.
 Dat alles verandert het perspectief nog niet wezenlijk. Een veelzeggende uitspraak in dit verband is: ‘geweld
tonen, is het reproduceren’. Het museum kiest daarom een fundamenteel andere benadering. Het plaatst de
slaafgemaakten en hun nazaten centraal als autonoom denkend, handelend en ondernemend mens, vaak ook
in groepsverband, en niet als weerloos slachtoffer. Door het op een respectvolle en menselijke manier tonen
van de verscheidenheid aan manieren van overleven en de veelheid aan menselijke expressies van veerkracht
en creativiteit is het mogelijk de bezoeker zich te laten identificeren met deze geschiedenis. Tegelijk toont het
hoe onderdrukking werkt.
 Het museum neemt, door zich te richten op de slaafgemaakten en hun nazaten, een eigen positie in tussen
museale en andere instellingen in binnen- en buitenland die reeds aandacht besteden aan
het slavernijverleden. De inzet is daarbij niet om nu alle presentaties van dit verleden in Nederland
te centraliseren in dit museum. Integendeel, het museum biedt een gedeelde presentatieplek, waar samen met
partners mede vanuit hún sterke kanten aan vernieuwende presentaties gewerkt wordt. De resultaten van het
werk dat door het museum en partners wordt verricht, kunnen op allerlei manieren opduiken bij collegainstellingen of op andere plekken. Daarbij wordt ingezet op vormen van samenwerking die intensiever zijn dan
het gangbare bruikleenverkeer.
Voor wie is het museum?
 Het museum is een educatief centrum en ontmoetingsplek voor allen die hun kennis en begrip van het de AfroCaribische geschiedenis en cultuur willen verbreden, verdiepen, delen en bespreken.
 Het museum wordt een belangrijk instrument voor educatoren, en een vindplaats voor allen die hun kennis
van het slavernijverleden willen vernieuwen en verdiepen en die het heden willen begrijpen.
 Het museum wil een ‘hub’ zijn in een netwerk van instellingen. Deze functie gaat goed samen met de publieke
functie van podium voor het gesprek over het slavernijverleden en de doorwerkingen daarvan.
 Het museum wil een onderdeel zijn van- en een bijdrage leveren aan de internationale conversatie
over doorwerking en verwerking van het slavernijverleden. Daartoe wordt onderzoek gestimuleerd, co-creatie
geëntameerd en met nieuwe vormen van (re)presentatie geëxperimenteerd. Omgekeerd leert het museum
van manieren waarop andere instellingen met het slavernijverleden en het presenteren daarvan omgaan.
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Hoe bereiken wij onze doelen?
 Door voorop te lopen in het proces van verwerking, door de slaafgemaakten en hun nazaten binnen één
generatie een volwaardige plek te geven in de nationale geschiedenis. Het museum maakt gebruik van de
kracht en de strijd van de voorouders voor een menswaardig bestaan en staat in het
teken van een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving (visie).
 De specifieke kracht van musea is het vermogen om historische gebeurtenissen dichterbij het publiek
te brengen. Dit museum doet dat door de tot slaafgemaakten en hun nazaten waarom het ging en gaat aan het
woord te laten en hun emoties en expressies te tonen. Het museum zet sterk in op die kracht en biedt het
publiek mogelijkheden voor identificatie, verdieping van begrip en verwerking.
 In het museum zullen de stemmen, de handelingen en het denken van de slaafgemaakten en hun nazaten
centraal staan. Hun culturen, hun strijd, hun religies, hun sociale activiteiten, hun intellect, normen, waarden,
levensvisie en bovenal hun kracht, krijgen de volle aandacht. Het museum blijft ver van een slachtofferverhaal.
Dat die culturen er nog steeds zijn, zichzelf ook nog steeds vernieuwen en inmiddels ook bijdragen aan de
Nederlandse samenleving en cultuur, toont hun kracht en de noodzaak die te laten zien.
 Presentaties komen tot stand door co-creatie met een mozaïek aan partijen en met gebruikmaking van de
resultaten van dekoloniaal en niet-eurocentrisch onderzoek. Hiertoe beschikt het museum over een museale
werkplaats en een onderzoekscentrum, die de leidende rol van het museum op dit thema borgen in het
nationale museale en culturele veld.
 Het museum opereert outreachend en is wervend en overtuigend voor een breed publiek.
 Het museum is bij uitstek een inclusief museum. Een museum waarin de diversiteit van de samenleving in het
fundament van de organisatie, waaronder het programma, het publiek, het personeel, de partners en
leveranciers, verankerd is. Door het publiek en stakeholders actief te betrekken bij het verzamelen, duiden en
delen van getuigenissen, vergroten we het besef van onderlinge verbondenheid.
 Het museum creëert kwalitatief bijzondere presentaties. Het borduurt voort op de veelheid aan dekoloniale
kennisproductie om een samenhangend verhaal vertellen van het slavernijverleden en de doorwerkingen ervan.
Het stimuleert en werkt samen met andere instellingen die actief zijn rond dit verleden of dat willen worden.
Voor dit alles beschikt het museum over een werkplaats waar in interactie met bezoekers, museale collega’s,
cultuurmakers, opiniemakers, critici en activisten aan nieuwe presentaties wordt gewerkt.
 Een daarmee geïntegreerd onderzoekscentrum waaraan denkers, onderzoekers en ervaringsdeskundigen en
educatoren zijn verbonden, verzamelt nieuwe resultaten van wetenschappelijk en grassroots onderzoek.
Daarmee worden nieuwe museale en educatieve projecten gestart en het centrum fungeert als laagdrempelige
vraagbaak voor alles met betrekking tot slavernij en doorwerking daarvan.
 Het museum zoekt, onderzoekt en bewerkt alle materiële en immateriële bronnen waarmee het beoogde
verhaal kan worden verteld. De immateriële bronnen zijn onder meer de talen, zegswijzen, spreekwoorden,
liederen, muziekstijlen, drumtalen, opvoedingsmethoden, gender- en verwantschapsrelaties, mondelinge
geschiedenissen, overgeleverde wereldbeelden, rituelen en festiviteiten en allerlei vormen van spiritualiteit.
Ook kan worden geput uit kritische studies van koloniale bronnen, van plantage-boekhouding tot
rechtbankverslag en gravure; aan herinterpretatie van archeologische opgravingen en gebouwd erfgoed; aan
ambacht, textiel en kleding, gebruiksvoorwerpen en kunst. Wat hier al over is uitgezocht en verzameld door
bestaande erfgoedinstellingen zal in het museum worden geheranalyseerd, geherinterpreteerd en ingepast in
het nieuwe verhaal. Met die herinterpretaties kunnen geleende museale objecten ook weer met een nieuwe
betekenislaag worden teruggegeven aan de erfgoedinstelling van herkomst, waardoor ook bestaande koloniale
collecties en hun beheerders en gebruikers kunnen gaan emanciperen.
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Naast inhoudelijke verdieping voor het onderwijs zal het museum ook ruimte bieden voor verregaande
reflectie op deze geschiedenis en het tot stand komen van kennis over deze geschiedenis.
Het slavernijverleden is ‘contested history’ en de strijd om de geschiedschrijving is onderdeel van het verhaal.
Het museum toont dit gegeven en maakt het productief door zelf een publieke werkplaats te zijn waar aan
verrijking van kennis en interpretaties van het slavernijverleden wordt gewerkt. Ook bij het werk aan het tot
stand komen van presentaties van het slavernijverleden worden collega’s, cultuurmakers en het publiek
betrokken. Deze publieke functie krijgt onder meer vorm door lezingen, debatten en conferenties te
organiseren.
Hedendaagse reflectie op het verleden en doorwerking worden getoond aan de hand van werk van
theatermakers en andere kunstenaars, al dan niet in opdracht van het museum vervaardigd.
Het museum heeft een vaste- en een wisselende opstelling, waarvan zowel immateriële cultuur als objecten
onderdeel uitmaken. Wisseltentoonstellingen bieden hedendaagse kunstenaars en tentoonstellingsmakers de
mogelijkheid actuele onderwerpen en nieuwe inzichten aan de orde te stellen en interessante zijpaden en
connecties van het hoofdthema te tonen. Zo gaat het onderwerp op meerdere manieren leven bij de
bezoekers en enthousiasmeert het hen om het verhaal door te geven.
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1. Concept
Concept: IK + JIJ = WIJ

Dit rapport handelt over op korte termijn realiseerbare perspectieven, doelen voor de langere termijn, en modellen die
ter inspiratie kunnen dienen. Alle verzamelde informatie is afkomstig uit kwalitatieve onderzoeksmethoden. Hierbij
wordt de conceptuele basis gepresenteerd die nodig is om de doelen van de missie en visie van het museum te
ontwikkelen en bereiken. Eerst wordt de ‘wat’-vraag (missie) beantwoord door de vitale organen van het museum te
omschrijven, waarna de focus verschuift naar ‘hoe’ (visie) dat kan worden gerealiseerd in de Amsterdamse setting anno
2021.

De kernvraag: Waar gaat dit over, wat zijn onze intenties?
Een kort antwoord: Het gaat om de kracht van de Afro-Nederlandse cultuur.
Het gaat erom hoe mensen niet alleen konden overleven, maar ook hun identiteit, hun cultuur en hun waardigheid
konden behouden na eeuwenlang als handelswaar te zijn behandeld door degenen die ze bezaten, en nadat ze werden
onderworpen aan een gezamenlijke inspanning tot ontmenselijking. En toch slaagden deze mensen erin hun rijke
cultuur levend te houden en de wijsheid die ze in zich hadden door te geven. Tegenwoordig is de aard van raciale
ongelijkheid, die nog steeds wijdverbreid is, een onderdeel van de tragedie die slavernij is. Maar, belangrijker nog, het
verhaal van de slavernij is niet enkel een verhaal van wanhoop; een harde geschiedenis is immers geen hopeloze
geschiedenis. ‘Het vinden van de belofte en mogelijkheden in deze geschiedenis vereisen dat we de levens van de tot
slaaf gemaakte mensen op hun eigen voorwaarden beschouwen. Gevangen in een onvoorstelbare hel, smeedden de tot
slaaf gemaakte mensen onbreekbare banden met elkaar. Niemand kende de betekenis en het belang van familie en
gemeenschap beter dan de slaven. Ze vochten ook terug, op het veld en in huis, waarbij ze zich terugtrokken tegen de
eigenaren van de slaven op manieren die varieerden van geveinsde onwetendheid tot gevechten en gewapende rebellie.
Er is in onze geschiedenis geen grotere hoop te vinden dan in verzet tegen slavernij’. (Bron: The Southern Poverty Law
Center).
Het museum zal harde feiten presenteren, nieuwe vragen stellen en onderzoeken, en dit rijke culturele erfgoed vieren
en zo onze gedeelde geschiedenis helpen begrijpen. Het zal niet alleen een verzameling kunst, feiten en artefacten zijn,
zoals de meeste mensen verwachten van een museum, maar het zal eerder een verhaal zijn dat nog niet is verteld, een
verhaal dat wordt gepresenteerd op een manier die nog niet is gezien of gehoord. Het vereist niet alleen een nieuwe
manier om te presenteren wat ongelooflijk lijkt, maar het vraagt ook om een nieuwe manier van denken om de feiten
te ontvangen, waar te nemen en op te nemen. Om dit te bereiken zijn nieuwe concepten nodig. De manieren waarop
we de ongeschreven geschiedenis en tradities willen verkennen, bestuderen, presenteren, bespreken en overdragen,
vereisen nieuwe vormen en een onconventionele, gedurfde, experimentele en sensationele benadering.
We hebben nu de mogelijkheid om een nieuwe kijk te faciliteren en in feite een complete paradigmaverschuiving
mogelijk te maken over de manier waarop de westerse samenleving de cultuur van de nakomelingen ziet en waardeert
en kan begrijpen hoe degenen die werden gedwongen als slaven te leven, meedogenloos werden losgesneden van hun
wortels.

Geschiedenis is niet het verleden. Het is het heden. We dragen onze
geschiedenis met ons mee. Wij zijn onze geschiedenis.

— James Baldwin, “Black English:

a dishonest argument”
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Een schets van het Museum
Geest (Spirit): Een museum zonder muren. Een museum in beweging. Het museum als proces: een bruisende, bloeiende,
levendige instelling die de geschiedenis en tradities van een rijk en divers erfgoed bijeenbrengt, uitdraagt en bewaart.
Het museum wordt gevoed door verschillende culturele vormen en relaties, waarbij lokale, nationale en wereldwijde
samenwerkingen worden omarmd. Het is een museum in beweging, en het moet in beweging blijven om te kunnen
bloeien.
Ziel: Een museum dat verder gaat dan het bieden van een historisch perspectief. Een museum dat de kracht bezit om
eenheid te creëren op zowel sociaal als politiek niveau, en tegelijkertijd een plaats en een gevoel van gemeenschap
biedt waar een collectief erfgoed herdacht kan worden. Door onze gedeelde geschiedenis te presenteren stelt het
museum ons in staat om na te denken over ons verleden en het heden en toekomst vorm te geven.
Voeding, genezing en groei: Het is een museum, ja, maar het is meer; het is een Afro-Nederlandse Centrum /
Erfgoedcentrum. Het zal het culturele erfgoed en de nalatenschap van de Nederlandse Zwarte gemeenschappen de
waardering geven die hen toekomt. Belangrijk is dat het een licht zal werpen op de Nederlandse deelname aan de
slavernij, een deelname die vaak ontbreekt in het publieke debat. Het blootleggen en begrijpen van onze gedeelde
geschiedenis is essentieel om de wortels van racisme te begrijpen dat begon met de slavernij maar verder ging na de
officiële afschaffing van de slavernij. We herdefiniëren de traditionele definitie van “museum” door actieplannen samen
te stellen, te experimenteren met ideeën en te leren van mislukkingen om uiteindelijk innovaties te lanceren die ons
leven en dat van de komende generaties kunnen veranderen.
Longen: Vitaliteit. Veranderen, uitbreiden en inkrimpen volgens de behoeften en wensen van het publiek.
• Waarheid > Historisch bewijs: collectie, documentatie, getuigenissen
• Kennis > Onderzoek, onderwijs, betrokkenheid/uitwisseling van ideeën
• Inspiratie > Bevordering gelijkheid en menselijke waardigheid: Ontwerp, collectie, programmering en
publieksparticipatie.
• Ervaringen > Vieren, verlichten, inspireren
• Verrassingselementen > Emotionele impact, nieuwe informatie, het neerzetten van een trend
• Reflectie > Wie we waren, wie we zijn, wie we willen zijn.
Vitale organen: (in willekeurige volgorde)
 Dialoog
 Flexibiliteit
 Onderzoek
 De kunsten
 Water-/parkomgeving

Hartslag: Een museum in beweging. Het museum moet in beweging blijven om te leven en gedijen. Veranderen,
uitbreiden, inkrimpen volgens de behoeften en wensen van het publiek.
Aangezicht/uiterlijk: Concept hoofdgebouw:
 Dignified, waardig, inlossen van schuld
 ‘Onbezoedeld’ gebouw, schuld vrij verleden
 Leren van fouten: ‘le Mémorial de l’abolition de l’esclavage’ (de herdenkingsplaats voor de afschaffing van de
slavernij) in Nantes. Sinds het werd gebouwd wordt het niet universeel gesteund door de Zwarte gemeenschap
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van Nantes of Frankrijk, vooral vanwege de ontwerpers, een Amerikaans bedrijf, Wodiczko en Bonder. De
Zwarte gemeenschap klaagde niet omdat de ontwerpers buitenlanders waren, maar omdat er weinig of geen
zinvol overleg plaats had gevonden met de afstammelingen van de slaafgemaakte mensen in Frankrijk. Hun
stem van ontevredenheid wordt nu echter wel gehoord.
Duurzaamheid: Groen en duurzaam ontwerp en functioneren van het gebouw.

HOE bereiken we onze doelen?
De missie om het erfgoed van de Nederlandse Zwarte gemeenschap binnen één generatie te verankeren in de
Nederlandse geschiedenis en het daar zijn plaats en waarde te geven vraagt om het verkennen van onconventionele
paden. De gekozen methoden moeten dwingend en doorslaggevend zijn, maar ook flexibel en schaalbaar. De publieke
opinie en opvattingen kunnen snel veranderen zoals de recente geschiedenis ons heeft geleerd. Zelfs de premier herzag
binnen een jaar zijn visie op racisme. Het museum moet alert blijven, en actueel en relevant. Essentieel in deze context
is dialoog en interactiviteit. Bezoekers, gebruikers en deelnemers - alle mensen - moeten de mogelijkheid hebben om
bij te dragen en berichten van erkenning, verbazing, lof of kritiek te kunnen leveren. Idealiter gebeurt dit zo dat de
groeiende feedback kan worden gemonitord en, nog belangrijker, bruikbaar wordt. Het museum is, net als de
samenleving, nooit een statisch en onveranderlijk geheel. Het verandert zichzelf voortdurend door middel van een
dynamisch proces dat doorlopend wordt verbeterd door de eigen gemeenschap. Het maakt onderzoek en discussie
mogelijk en bevordert verandering. Om zijn missie te vervullen moet het ‘museum’ deel uitmaken van iets veel groters.
Noem het een ‘Museum en Cultureel Erfgoedcentrum’ of nog anders, maar uiteindelijk zullen het de kennis en ervaring
en de betrouwbare reputatie zijn die het zijn centrale en vitale positie geven binnen de Nederlandse Zwarte
gemeenschappen en de Nederlandse samenleving als geheel.
De vijf vitale organen – De vijf essenties die nodig zijn om onze missie en visie gestalte te geven, niet alleen om te
overleven maar zeker ook om te gedijen.
Dialoog: Onze missie bevordert participatie en betrokkenheid van de gemeenschap als katalysator voor sociale
verandering. Om dit te realiseren werken het museum en de gemeenschap samen als gelijkwaardige partners. Dit
zorgt voor de overgang van traditionele eenrichtingscommunicatie naar dialoog. Gesprekken brengen verbindingen tot
stand en verbindingen worden tot stand gebracht door conversatie. Het museum is een niet-bedreigende omgeving die
mogelijkheden biedt om op een diepe en doordachte manier om te gaan met mensen die de wereld misschien anders
zien. De gesprekken zijn niet puur academisch of filosofisch; ze zijn geworteld in ervaringen uit eerste hand en worden
gedeeld in galeries of aan rondetafelgesprekken waar bezoekers gegroepeerd kunnen worden met mensen die
verschillende overtuigingen hebben waardoor deuren naar begrip kunnen worden geopend. Mensen die anderen met
dezelfde overtuigingen en ervaringen ontmoeten vinden steun en erkenning door middel van gesprekken. De collecties
en exposities zijn ontworpen om de dialoog te stimuleren en bezoekers te helpen kritisch en bedachtzaam om te gaan
met ons verleden en de huidige realiteit. Hoe effectief het ook mag zijn, het museum is niet alleen een
tentoonstellingsruimte, het is ook een sociale arena, een huis waar iedereen welkom is en gerespecteerd wordt, en
waar men mag spreken en gehoord mag worden. Kortom, het museum is niet alleen een instelling waar bezoekers
kennis kunnen opdoen, maar ook een plek die bewustwording en dialoog stimuleert - ingrediënten die essentieel zijn
voor verandering.

141

Deelrapport Verkenning Museale Concepten

Flexibiliteit: De flexibiliteit van perspectieven ondersteunt bewuste betrokkenheid bij sociale verandering. Om een
breed publiek te bereiken moeten onze methoden overtuigend, doortastend en flexibel zijn. Flexibiliteit wordt breed
gedefinieerd als het vermogen tot aanpassing en reactie op externe krachten, in ons geval bewustzijn van sociale
veranderingen en feedback. Flexibiliteit geldt ook voor de fysieke ruimte. Flexibele galerieruimtes verbeteren de
gebruikerservaring door inspraak en interactie van het publiek. Een ruimtelijk en dramatisch gebruik van de hoogte van
ruimtes en tijdelijke muren die uitgebreid of weggehaald kunnen worden; ze dienen allemaal om de impact van de
expositie te vergroten door flexibel denken, plannen en ontwerpen. Flexibiliteit is niet alleen essentieel voor tijdelijke
tentoonstellingen, maar ook fundamenteel om de permanente collectie op een frisse manier weer te geven op basis
van thema’s en publieke feedback. Voorzieningen zijn zo opgezet dat ze gemakkelijk aan te passen zijn aan
veranderingen. Variërende schaal: galeries die aan te passen zijn aan de behoeften van wisselende exposities, en die
rekening houden met hoogtes die geschikt zijn voor kinderen met betrekking tot de permanente collectie (objecten)
waar ‘kinderen’ het thema is. Flexibiliteit is essentieel voor de gemengde ruimtes, de programmering, de planning en
vooral: de denkbeelden die tot verandering leiden. (Bron: Science Direct: The role of flexibility in enabling
transformational social change: Perspectives from an Indigenous community using Q methodology; ISSUU: Flexible
Gallery Spaces | as strategy to improve user experience and sociability, Februari 2019)
Onderzoeksfaciliteiten: Ontworpen als een open, zichtbare ruimte in het hoofdmuseum waar academici en het grote
publiek zich welkom voelen om binnen te komen, te onderzoeken en deel te nemen. Het herbergt een fysiek en een
digitaal historisch archief dat nieuwe input zoekt en informatie deelt. De onderzoeksafdeling herbergt de lopende
‘Mondelinge historische collectie’, een programma dat is ontworpen om de mondelinge traditie levend te houden door
niet alleen historisch materiaal beschikbaar te stellen, maar vooral ook door nakomelingen uit te nodigen hun verhaal
te vertellen. Mensen de kans te geven om hun verhaal te vertellen en om door anderen te worden gehoord is vitaal
voor het museum dat evenzeer de gemeenschap dient. Dit is een uitstekende gelegenheid om een online
programmering aan te bieden, uit te breiden en bij te werken met bijvoorbeeld live streaming verhalen of podcasts. Er
wordt voortdurend mondeling materiaal toegevoegd van afstammelingen van de trans-Atlantische slavenhandel uit
Nederland en uiteindelijk van afstammelingen van over de hele wereld. Het museum draagt bij en verenigt.
In de familiegeschiedeniszaal, die deel uitmaakt van de onderzoeksfaciliteit, kunnen bezoekers hun genealogie nagaan.
Verderop in dit rapport wordt het gebruikt als een model dat de vakjes van alle vitale organen van het museum
aanvinkt. De bibliotheek en de speciale collecties dienen als completering van de onderzoeksfaciliteiten, zowel voor
wetenschappers als voor het grote publiek. Samenwerking of de uiteindelijke aankoop van gerenommeerde speciale
lokale collecties kan worden nagestreefd, evenals andere collecties die ver weg op niet-openbare plaatsen zijn
gehuisvest en mogelijk op zoek zijn naar meer bekendheid.
Kunst: De kunst is een krachtig middel om de geschiedenis tot leven te wekken, het huidige leven weer te geven en te
weerspiegelen, kansen te bieden aan stemmen die niet vaak worden gehoord, en last but not least: bezoekers te
trekken en een trouwe aanhang op te bouwen. Tentoonstellingen, programmeringen, uitvoeringen, muziek, theater,
dans, poëzie, enz., creëren een broedplaats van artistiek talent uit de Zwarte gemeenschappen en een buzz die ook
buiten het museumterrein door kan dringen.
Water- en parkomgeving: De trans-Atlantische slavenhandel bracht honderdduizenden tot slaaf gemaakte Afrikanen
naar de andere kant van de oceaan, vaak door gevaarlijke wateren. Door zijn ligging aan het water benut het museum
de kracht van de zielen van de mannen, vrouwen en kinderen aan boord van die schepen en herdenkt het hun leven en
het leven van degenen die de reis niet hebben overleefd. Een plek aan het water is een waardige plek; het eert en
respecteert deze voorouders met de kracht die het water biedt; zijn diepte en uitgestrektheid, zijn kalmerende kracht,
zijn genezende werking, zijn gevoel voor avontuur en schoonheid. Wie uit het water of vanuit een bruisende stedelijke
omgeving komt wordt begroet en verwelkomd in een groene ruimte die het museum en de bezoeker omhullen. Een
aangelegd landschap dient om bezoekers te behagen en is een trekpleister voor het publiek. Het kan sociale barrières
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slechten en zinvolle verbindingen mogelijk maken. In plaats van alleen te dienen als een groene achtergrond of een
technisch element om de verkeersstroom te sturen, kan een goed doordacht park het onderwerp van het museum
belichamen en versterken. Ons park en onze tuinen zullen de Afro-Nederlandse cultuur vieren en bezoekers van alle
leeftijden aantrekken doordat ze in een stedelijke omgeving met culturele, recreatieve en educatieve mogelijkheden en
activiteiten een natuurlijk toevluchtsoord bieden. (Bron: Museum: Managed landscapes at museums enhance the visitor
experience, Patsy Benveniste, Sharon Lee, and Donald A. Rakow, Augustus 2013)
De ruggengraat van het museum: Een sterke interne structuur die de vitale organen ondersteunt.
Entree = Welkom: De ingang van een museum is als de openingsscène van een film of de eerste pagina van een boek.
Het zet de toon, kadert je aankomst in het gebouw af en zorgt ervoor dat je je klaar voelt (of niet) om hetgeen dat staat
gebeuren te ervaren. Het succes van het museum hangt af van het vermogen om mensen over de drempel te krijgen.
Musea over de hele wereld proberen een einde te maken aan de zogenaamde drempelvrees die met name van belang
is voor instituten met een gevoelig of moeilijk thema. Door een minder formele en meer ontspannen toegang te
creëren, voelt het publiek zich bij binnenkomst beter. Het gebruik van glas in de gevel zorgt voor transparantie - een
belangrijk thema van de missie van het museum. Glazen deuren, panelen en/of dakramen zijn energiezuinig en laten de
schoonheid van natuurlijk licht in het museum binnen. Bovendien zorgen transparante deuren of panelen ervoor dat
het uitzicht op de tuin en het water een andere steeds veranderende openbaring zijn in relatie tot het museum.
Centrale lobby: Een ruime uitnodigende lobby begroet de bezoeker. Opgeleide, vrijwillige moeders, vaders,
grootouders, kinderen en studenten uit de gemeenschap zijn beschikbaar als personen die voor de begroeting zorgen of
gids zijn. De lobby heeft veel praktische functies: ontmoetingsplaats, oriëntatie en toegang tot openbare voorzieningen
(niet alleen de galeries), en het is een setting voor sociale functies. Een lobby met voldoende kleine zones om een zinvol
gesprek mogelijk te maken, maar groot genoeg voor museumevenementen (openingsrecepties) en voor
evenementenverhuur is zowel sociaal als financieel een aanwinst voor het museum.
Ruimtes: Flexibiliteit is de sleutel. Het gebouw is ontworpen met zo min mogelijk vaste muren. Op ontwerpgebied
stellen grote open ruimtes in tegenstelling tot een vaste reeks zalen de curatoren in staat om vraagstukken met
betrekking tot de indeling van exposities te ondervangen en te voorzien in een breed scala aan behoeften. Het is dan
eenvoudiger om reizende of wisselende exposities onder te brengen; een groot object dat normaal niet tussen muren
past kan zelf een scheidingswand vormen. Muren kunnen verschuiven of weggehaald worden, plafonds kunnen stijgen
en zalen kunnen van vorm en doel veranderen, en er kunnen nieuwe paden, media-installaties, focusgebieden en
hoofdzalen worden gecreëerd waar en wanneer dat nodig is. Een open plattegrond is niet alleen van toepassing op de
expositieruimtes, het is ook van toepassing op de ‘permanente’ faciliteiten. De vierkante meters van de
onderzoeksruimte of het café moeten bijvoorbeeld met minimale inspanning of kosten kunnen worden vergroot of
verkleind, afhankelijk van de vraag van het publiek. Een mooie illustratie van veranderlijke galeries is ‘De Grote
Suriname Tentoonstelling’ in De Nieuwe Kerk in Amsterdam (oktober 2019). Daar zagen we de effectiviteit van een
grote hoogte en flexibele muren, soms voorzien van stof of bedrukt scrim, die niet alleen voor een groot dramatisch
effect werden gebruikt maar ook op maat konden worden gemaakt om een
verscheidenheid aan verhalen te
vertellen. Vermeldenswaard is hier zowel het onderwerp als de expositie: de Grote Suriname-tentoonstelling mocht in
de eerste 12 weken meer dan 183.000 bezoekers verwelkomen, werd op verzoek verlengd en was een van de best
bezochte tentoonstellingen in De Nieuwe Kerk.
Innerlijke kracht: Het museum is, trouw aan zijn missie en visie, een dynamische plek die evolueert met de deelname
en feedback van zijn publiek. Als “bewaarders van het collectieve geheugen” zijn musea in het beste scenario in staat
om zowel de veranderingen als de continuïteit in culturele waarden te weerspiegelen (Ambrose en Paine, 2012). Het
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concept van groeipotentieel is dus essentieel voor zowel de uitbreiding van ideeën (visie) en haar faciliteiten
(flexibiliteit). Het groeipotentieel waarnaar in dit rapport wordt verwezen is niet noodzakelijkerwijs gericht op
uitbreiding van gebouwen, maar op het vermogen om zowel conceptueel binnen dezelfde footprint uit te breiden als
virtueel uit te breiden. Om het gebruik van flexibiliteit in zowel visie als vierkante meters te illustreren kijken we naar de
“Ruimte voor Familiegeschiedenis” waar bezoekers hun familiewortels kunnen traceren. Stelt u zich de kracht voor die
rijke genealogische bronnen kunnen hebben voor mensen die ooit opzettelijk en heel brutaal van hun wortels zijn
losgesneden.

“In ieder van ons huist een honger, tot op het bot, om ons erfgoed te
leren kennen, om te weten wie we zijn en waar we vandaan komen.
Zonder deze verrijkende kennis is er een leegte. Wat we ook in het
leven hebben bereikt, er is nog steeds een vacuüm, een leegte en een
zeer verontrustende eenzaamheid."

-Alex Haley, author ‘Roots’.

Roots: Het concept van de ‘Ruimte voor Familiegeschiedenis’ zou kunnen beginnen als een bureau met een laptop in de
onderzoeksruimte om bezoekers te helpen bij het zoeken naar hun voorouders. Vervolgens wordt een database met
betrekking tot trans-Atlantische slavenschepen en havens, slaveneigenaren en emancipatierecords ontsloten om
degene die op zoek is naar zijn/haar roots te helpen, en er worden programma’s toegevoegd die speciale toegang
mogelijk maken tot genealogische websites die mogelijk niet beschikbaar zijn vanuit het eigen huis. Vervolgens is er
twee dagen per week een deskundige museummedewerker beschikbaar voor een-op-een begeleiding op afspraak.
Naarmate de vraag toeneemt, nemen ook hun uren toe. Naarmate de belangstelling en het gebruik toenemen, wordt
gezocht naar een samenwerkingsverband, een onderzoekscentrum en sponsorondersteuning om het mogelijk te maken
dat bij het museum DNA-monsters worden genomen en voor onderzoek verzonden, gratis of door vrijwillige donaties.
Bij het proces hoort een toestemmingsformulier waarin wordt gevraagd (niet vereist) dat de verzamelde informatie
beschikbaar mag komen voor de databank van het museum. Elke bezoeker die meedoet wordt lid en is daarmee
onderdeel van het museum. Naarmate het concept ‘Ruimte voor Familiegeschiedenis’ groeit en evolueert kan het
wellicht een eigen ruimte in het museum nodig hebben en kan het een meer zichtbaar programma worden dat zich
verplaatst van het onderzoeksgebied naar de belangrijkste historische tentoonstellingszone die de geschiedenis
behandelt van de van oorsprong Afrikaanse mensen die via de trans-Atlantische slavenroute tot slaaf werden gemaakt.
Het zal duidelijk zijn dat deze stap de geschiedenis en de huidige realiteit verenigt, en nog dichter bij huis; de relevantie
van het museum en zijn rol om kennis te ontdekken, begrijpen en delen. Op dit punt wordt een online Ruimte voor
Familiegeschiedenis gerealiseerd om het gebruik ervan uit te kunnen breiden. Door dit te doen groeit het concept van
de familiegeschiedenis en ontwikkelt het zich verder. Vervolgens wordt als onderdeel van de permanente
tentoonstelling van het museum een digitale wereldkaart gemaakt die de wortels van de museumbezoekers laat zien.
Dit wordt continu bijgewerkt op basis van de eigen gegevens van het museum; het is actueel, interessant, informatief
en dient ter bevordering en ondersteuning van het onderzoeksprogramma en de gemeenschap. Creatieve techstudenten worden uitgenodigd om de kaart te ontwikkelen die een samenspel is van informatie, technologie en kunst.
Het ondersteunt de missie van het museum om de Zwarte familiegeschiedenis begrijpelijk te maken voor individuele
bezoekers en dit uit te breiden. Door het op dit niveau te laten functioneren en exposeren heeft dit het vermogen om
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niet alleen wereldnieuws te zijn, maar belangrijker nog, een verschil te maken in het leven van individuele
museumbezoekers, zowel persoonlijk als online.
Communicatie en presentatie
Ons doel is om een op onderzoek gebaseerde ervaring te creëren waarin mensen gemotiveerd zijn om voor zichzelf te
denken, en waarin zij met vertrouwen vragen kunnen stellen, vragen kunnen beantwoorden en de wereld om hen heen
kunnen begrijpen.
• Gebruik van technologie: Er dient in te worden ingezet op zowel high- als low-tech betrokkenheid, maar alleen
indien de technologie een directe, diepgaande ervaring bevordert. Een toewijding aan ontdekkingen en
ervaringen op menselijk niveau versterkt de impact. De meest effectieve vormen van technologie zijn die
waarbij de inhoud zelf verband houdt met de technologie en de technologie niet alleen een aangeklede
brochure is. Statische touchscreens met pagina’s met droge informatie vergezeld van enkele afbeeldingen zijn
snel verouderd en moeten worden vermeden omdat ze geen andere interactieve menselijke ervaring hebben
dan passief scrollen. Bovendien is het moeilijk en duur om software-updates, reparaties of vervangingen bij
storingen bij te houden. (Bron: The Pew Center for Arts and Heritage)
• Strategieën voor digitale bronnen: Tijdens de beperkingen die opgeworpen werden door Covid-19 moesten de
meeste musea bestaand digitaal materiaal recyclen, zoals online collecties, virtuele rondleidingen, online
publicaties, digitale tentoonstellingen en virtueel materiaal. Een van de voorwaarden in verband met die
beperkingen is het menselijke maken van digitale ervaringen. Er wordt steeds meer aandacht besteed en
energie gestoken in het opbouwen van vertrouwensrelaties met online bezoekers, het ontwikkelen van
creatieve vaardigheden (zie hashtags voor de interpretatie van kunst), het opzetten van workshops en het
cultiveren van poëtische gaven. Een ander belangrijk aspect is de ontwikkeling van empathie en het vermogen
om de emotionele behoeften van het publiek te begrijpen. Om deze reden is het geen toeval dat er steeds meer
vraag is naar de formaten van live-evenementen met menselijke aanwezigheid (virtuele rondleidingen,
creatieve workshops, muziekconcerten). (Bron: Impact of confinement on museums; based on reports from
UNESCO, ICOM and NEMO, Irina Grevtsova, juni 2020)

"Hoe je het ook bekijkt, familie is de link naar ons verleden en de brug
naar onze toekomst."

-Alex Haley

Faciliteiten voor kinderen: Moet er een apart kindermuseum komen?
Het korte antwoord is nee.
Onderzoek toont aan dat exposities en activiteiten die niet zijn ontworpen voor één specifiek publiek maar voor
meerdere doelgroepen - inclusief jonge kinderen - en met meerdere invalshoeken in gedachten voor elk van die
doelgroepen het meest effectief zijn. Het doel is om alles toegankelijk te maken voor alle leeftijden in plaats van een
aparte “kinderhoekje” te creëren. In dat verband zijn dit drie interessante en ondersteunende meningen:
 Musea geven ons een ervaring zoals niets anders dat kan, een kans om percepties, gevoelens en innovatieve
gedachten te verbinden, te begrijpen en te onderzoeken. Musea bieden ruimte voor reflectie, experiment,
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inspiratie, creativiteit en plezier en maken authentieke leerervaringen en spel mogelijk. Door kinderen naar een
museum mee te nemen wordt onthuld dat kinderen en volwassenen even actief zijn in het leren waardoor ze
op gelijke voet staan en tegelijkertijd een gedeeld begrip creëren.” — Jamee Yung, Education Coordinator,
Weisman Art Museum
Gezinnen bezoeken geschiedenismusea om een glimp op te vangen van verschillende tijden, plaatsen en
culturen, waardoor de kinderen een breed begrip van het verleden krijgen. Als ouders en grootouders kinderen
meenemen naar het museum, brengen ze samen tijd met het gezin door en delen ze gesprekken over favoriete
voorwerpen, familieverhalen en historische gebeurtenissen. Een leven lang leren begint al op jonge leeftijd en
musea zijn een geweldige plek om interesse in geschiedenis, kunst en wetenschap op te wekken.” — Victoria
Hughes, Education Coordinator, Vermont Historical Museum
Ten slotte, en heel belangrijk, een mening van het Smithsonian NMAAHC: Kinderen en volwassenen werken
samen om onderwerpen als geschiedenis, cultuur, ras en sociale rechtvaardigheid te verkennen. Volgens Leslie
Hinkson, een socioloog aan Georgetown University, moeten de gruwelijke verhalen over slavernij, racisme en
vooroordelen met kinderen worden aangepakt. “Dit is een geschiedenis die in veel opzichten op scholen en in
ons collectieve bewustzijn is gezuiverd”, zegt Hinkson. “Ik denk dat we een hele dunne lijn moeten bewandelen
om ervoor te zorgen dat onze kinderen op de hoogte zijn en worden geïnformeerd, maar dat we dat doen op
een manier die bij hun leeftijd past.” In het hele museum zijn rood omlijnde borden geplaatst om volwassenen
te waarschuwen dat bepaalde materialen mogelijk niet geschikt zijn voor kinderen of gevoelige bezoekers. Ze
merkt ook op dat het personeel van het museum samenwerkt met docenten om hen te helpen bij het
bespreken van dergelijke traumatische episodes in de geschiedenis. Hinkson, die drie kinderen heeft, zei dat ze
denkt dat de waarschuwingsborden in het museum ouders de mogelijkheid zullen geven om verontrustende
tentoonstellingen over te slaan - maar ze geeft ook aan dat ze dat voor een belangrijk deel niet zouden moeten
doen; ouders moeten weten wat in het museum bij de leeftijd van hun kinderen past, maar ook dat ze
emotioneel rauwe exposities niet moeten schuwen, want dat is een belangrijk deel van waar het om gaat in het
museum: de blootstelling van bezoekers aan en het begrip van de moeilijke geschiedenis van Zwarten mensen
in de Verenigde Staten.
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Externe elementen:
Uit eerbied voor het water: Idealiter is het museum over water te bereiken.
Een nationaal museum moet de ziel van zijn mensen op een diepgaande manier raken. Water heeft een emotionele
aantrekkingskracht (bewust of onbewust) en huist in het diepste deel van de nationale Nederlandse identiteit en kan als
zodanig een verbindend effect hebben. (Mostert, E. Water and national identity in the Netherlands; the history of an
idea. Water Hist 12, 311–329, 2020). En verder:












Water geeft een gevoel van rust; water = schoonheid en reflectie.
Water roept een gevoel van avontuur op.
Water verwijst naar de historische context; door het water over te steken om het museum te bereiken, wordt,
hoe subtiel of symbolisch ook, de gelegenheid geboden om stil te staan bij de reis van de voorouders.
Water is de levensader van Amsterdam; het hart van het sociale en culturele leven van de
stad. (iamsterdam.com)
Locaties aan het water verleiden mensen om culturele instellingen te bezoeken, evenementen bij te wonen en
deel te nemen aan programma’s.
De overtocht van en naar het museum wordt een integraal, diepgaand onderdeel van de museumervaring.
De benadering van het museum dient een positieve te zijn.
Kansen: het water is een troef die Zwarte programmering en ondernemingen kan faciliteren en promoten. Het
museum zou bijvoorbeeld een eventuele thuis- of ontmoetingsplaats en vertrekpunt kunnen zijn voor de door
Jennifer Tosch ontwikkelde boottocht ‘The Black Heritage Amsterdam Tours’, die wijst op de aanwezigheid van
de Zwarte gemeenschap in Amsterdam door de eeuwen heen.
Drijvende tijdelijke tentoonstellingen en pop-upevenementen kunnen een dag of langer bij het museum
aanmeren.
Handig voor bezoekers die Amsterdam per boot verkennen. Eventueel een extra stopmogelijkheid van
rondvaartboten die al stoppen bij zeven andere prominente Amsterdamse musea.

Park: Uit eerbied voor groenvoorziening
Het concept, het ontwerp en de effectiviteit van een omringend park worden ondersteund door de principes van de
biofilie. Biofilie wordt gedefinieerd als het aangeboren menselijke instinct om contact te maken met de natuur en
andere levende wezens. Mensen hebben een diepgewortelde liefde voor de natuur die een intuïtieve en natuurlijke
drijfveer is die in ons collectieve DNA verankerd is (Bron: Bringing the Outdoors In: The Benefits of Biophilia, Natural
Resources Defense Council, M. McCain, 23 juni 2020). Uit onderzoek van de American Alliance of Museums blijkt dat het
gebruik van planten en landschappen ervoor zorgt dat mensen zich gelukkiger, meer ontspannen en ontvankelijker
voelen voor de kernboodschap van een museum en eerder geneigd zijn om terug te keren. De kracht van groen nodigt
niet alleen uit tot nieuw en uiteenlopend publiek maar kan ook ervaringen in evenwicht brengen en verbeteren.
Landschappen en planten kunnen musea helpen hun toegankelijkheid kenbaar te maken door middel van links naar
gedeelde openbare ruimtes. Op deze manier krijgen musea zichtbaarheid en de mogelijkheid tot meer ondersteuning
van mensen die anders misschien nooit ‘de gracht’ over zouden steken. Voor een museum met een gevoelig thema kan
het park werken als ‘groen licht’ voor sceptische bezoekers.
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Kenmerken park:
 Contemplatiezone: Zitplaatsen, uitzicht op het water, nodigt uit tot ontspanning en dialoog.
 Tuinen: Naast het creëren van een weelderige, uitnodigende omgeving, versterken de tuinen de sociale cohesie
en spelen ze een belangrijke rol op het gebied van leren en onderwijs. QR-codes geven toegang tot aanvullende
informatie op de website van het museum.
 Amfitheater: Optredens, concerten, ceremonies, evenementen, verhuur en inkomsten.
 Sculpturen/installaties: Outdoor showcase voor jaarlijkse commissie en tijdelijke groepstentoonstellingen.
 Picknickzone: Maakt communicatie mogelijk. Stemmingverhogend, stressverlagend voor museumpersoneel,
bezoekers en buurtbewoners. Familieband. Extra attractie voor café en zijn klanten.
 Kleine speelruimte voor kinderen: Moedigt repeterende familiebezoeken aan, trekt zowel lokale bewoners als
toeristen met kinderen en nodigt uit tot interactie. Speeltuinmeubilair is duurzaam en weerspiegelt het
thuisland in materialen en design.
 Genereren inkomsten: Openluchtevenementen, optredens, etnische kunst- en ambachtsmarkten, voedsel/boerenmarkten, enz. Mogelijkheid om bijvoorbeeld het jaarlijkse Keti Koti-festival of activiteiten te organiseren.
Planning park: Parken bouwen de gemeenschapszin op en helpen bij het bevorderen van een gevoel van
verbondenheid; het is dus raadzaam om de gemeenschap er al in de ontwerpfase bij te betrekken. Door het collectieve
bewustzijn van de gemeenschap zullen sterke en zwakke punten in voorgestelde en ontwikkelende plannen naar voren
komen. Ook zullen bezorgde lokale burgers hun voorkeuren en antipathieën kenbaar maken.
De museumtuinen: De grootte en indeling van de museumtuinen zullen voor een belangrijk deel afhangen van de
beschikbare ruimte rondom het hoofdgebouw, of het nieuw aangelegde gebied aan de waterkant. Indien nodig kunnen
‘pocket gardens’ (tuinen met veel verassende elementen op een kleine ruimte) worden aangelegd door een bekwame
en gevoelige landschapsarchitect. De afmeting is niet het probleem: zelfs binnen een beperkte ruimte kunnen tuinen
gemeenschapsvorming bevorderen, barrières tussen mensen wegnemen en mensen helpen te ontspannen en zich op
hun gemak te voelen bij elkaar. Gezien het emotioneel geladen en uitdagende materiaal van het museum bieden de
tuinen het gevoel van een veilige haven en een rustige plek op het museumterrein om je terug te trekken. Belangrijk is
dat ze historische verwijzingen eren en de connectie van de gemeenschap met de natuurlijke wereld en haar invloed
daarop benadrukken. Het zal een middelpunt zijn voor een bredere discussie en een startpunt om meer te weten te
komen over deze geschiedenis in een natuurlijke omgeving.
 Herdenkingstuin voorouders: Een schat aan botanische, historische en culturele kennis. Een levend eerbetoon
dat de herinnering aan de voorouders in leven houdt. Enkele elementen zijn:
o Zitplaatsen en paden gemaakt van stapstenen die gegraveerd zijn met inspirerende teksten van
voorouders.
o Een medicinale plantendatabase en educatieve zone. Er worden een aantal kruiden en planten
verbouwd die een geschiedenis hebben als traditioneel geneesmiddel en hun gebruik vinden bij
genezingsrituelen. Leden van de gemeenschap van heinde en verre dragen zaden, planten, informatie
en verhalen bij of doen vrijwilligerswerk in verband met de aanleg en het onderhoud terwijl ze de
vragen van bezoekers zowel ter plaatse als online beantwoorden.
o Het is een onderdeel van de onderzoeks- en archieffaciliteiten; het laat het traditionele gebruik van
planten door de gemeenschappen zien en zorgt voor het behoud.
o Tijdens etnisch-botanische onderzoeken in Suriname in 2005 en 2006 werden meer dan 400 soorten en
1.100 verschillende recepten voor drankjes, rituelen en baden geregistreerd. Planten die de
ontsnapte slaven hielpen te overleven in het bos (bv. waterhoudende kruiden, ontvlambare harsen of
zaden voor ammunitie) worden nu door hun nakomelingen als heilig beschouwd. Deze tuin kan
gedeeltelijk of volledig worden gerealiseerd in een kas die iedereen bij binnenkomst verwelkomt met
tropische hitte en de exotische geuren van het vaderland.

148

Deelrapport Verkenning Museale Concepten



Keukentuin: Groenten, kruiden en specerijen die worden gebruikt in de traditionele keuken.
Educatie, maatschappelijke participatie, museumcafé. Jessica Harris, een autoriteit op het gebied van
voedsel van de Afrikaanse diaspora, sprak op het symposium ‘Feeding the Spirit: Museums, Food and
Community’ in 2013, georganiseerd door het Alliance’s Center for the Future of Museums. Volgens haar
“is voedsel de verbinder en is het van cruciale betekenis. Voor musea die over de fysieke middelen
beschikken zijn de programma’s die zich bezighouden met planten en voedsel belangrijke attractoren en
bruggenbouwers. Buitenruimten en programma’s gericht op het verbouwen van voedsel maken deel uit
van de toekomstige set aan oplossingen. Musea kunnen deze functies gebruiken om nieuwe
programmeringen en gerelateerde marketingactiviteiten te benutten en zo op te treden als
vertegenwoordigers in verband met sociale verandering, rekening houdend met het milieu, het culturele
erfgoed, de volksgezondheid en het opbouwen van gemeenschappen.” (Bron: American Alliance of
Museums, 2013)
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De missie werkelijkheid maken. Streven naar verandering.
In musea met een moeilijk thema, zoals in het geval van Holocaustmusea, is er meestal een patroon van impliciete reacties van
het cognitieve naar het emotionele en vervolgens naar het gedragsmatige. De meeste organisatoren van holocaustmusea en tentoonstellingen zullen het er waarschijnlijk mee eens zijn dat hun bezoekers zouden moeten weten wat de holocaust was,
dat zij er door geraakt zouden moeten worden, en dat dit een dusdanig resultaat zou moeten hebben dat ze bereid zijn tot een
vorm van actie.
De bezoeker de mogelijkheid bieden om individueel in actie te komen voordat hij/zij het museum verlaat is een lonende
ervaring en een stap op weg naar verandering voor verbetering van de samenleving. Een uitstekend voorbeeld hiervan
is de door Maya Lin gemaakte The Wall of Tolerance (De Tolerantiemuur), in het Civil Rights Memorial Center in
Montgomery, Alabama.

[Foto: www.splcenter.org/civil-rights-memorial]

De Wall of Tolerance geeft op digitale wijze de namen weer van meer dan een half miljoen mensen die beloofd hebben
stelling te nemen tegen haat en verklaard hebben zich in te spannen voor gerechtigheid en tolerantie in hun dagelijks
leven. Hun namen stromen continu langs de 7 bij 14 meter hoge muur binnen het Civil Rights Memorial Center.
Bezoekers hebben de mogelijkheid om tijdens hun bezoek de belofte af te leggen en hun naam aan de muur toe te
voegen.
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Door mijn naam op de Wall of Tolerance te zetten beloof ik op te komen tegen haat, onrecht en
onverdraagzaamheid. Ik zal in mijn dagelijks leven werken aan gerechtigheid, gelijkheid en mensenrechten - de
idealen waarvoor de martelaren van de burgerrechten stierven.
De Wall of Tolerance laat zien dat individuen, niet de overheid of organisaties, verantwoordelijk zijn voor het
voortzetten van de strijd naar sociale rechtvaardigheid. De digitale technologie van The Wall stelt toekomstige
generaties van mensen die de belofte afleggen in staat zich bij die van vroegere jaren aan te sluiten, waardoor een
tijdloze rol ontstaat van de bezoekers van het museum die zich nu inzetten voor gelijkheid en rechtvaardigheid. (Bron:
Southern Poverty Law Center, splcenter.org)

Interne organen
Restaurant/café: Het restaurant is een bestemming die op zich al nieuwe mensen naar het museum zal trekken. Het is
gemeenschapsgericht, ook nog geopend buiten de openingstijden van het museum zelf en er worden traditionele,
authentieke gerechten geserveerd. Het restaurant/café demonstreert de kookkunsten van de Surinaamse en AfroCaribische chef-koks. De kwaliteit in het restaurant/café is hoog, de prijzen redelijk. Er wordt zoveel mogelijk met lokaal
geproduceerde ingrediënten gekookt en zonder gebruik te maken van kant en klare kruidenmixen, het zogenaamde
‘cooking from scratch’, onder meer met producten uit de eigen keukentuin van het museum. Groeipotentieel: dit is
weer een kans voor een bescheiden start met flexibiliteit in gedachten. Op verzoek is uitbreiding mogelijk,
gebruikmakend van feedback en het opbouwen van publieke belangstelling. Uitbreiding kan geschieden door:









Cateringdiensten binnen het museum - voor zakelijke of privé-evenementen
Catering voor off-site evenementen en aangelegenheden. Zorgt voor een smakelijke publiciteit en genereert
inkomsten.
Meer zitplaatsen in het café, zowel binnen als buiten
Verkoop van ingrediënten, recepten en traditioneel kookgerei in de museumwinkel
Kooklessen, gastchefs
Speciale proeverijen
Het samenstellen van een kookboek
Kookworkshops voor kinderen, verjaardagsfeestjes.

Winkel: De museumwinkel ondersteunt de missie van het museum. Naast tekstboeken en literatuur, promoot en
verkoopt het producten die zijn gemaakt door de gemeenschap die het vertegenwoordigt, zowel lokaal als
internationaal. Online winkelen, een uitgebreid assortiment op maat gemaakte artikelen voor toeristen, art prints en
foto's in een genummerde beperkte oplage, stoffen, lokaal gemaakte sauzen en kruiden, kookgerei, originele
kunstwerken; de mogelijkheden zijn even talrijk als aantrekkelijk. Voor de lokale bevolking is het dé plek voor een
speciale aankoop, voor alle anderen is het een online paradijs.
Contemplatieruimte: Een rustige ruimte met comfortabele stoelen en uitzicht op het water of het park. Er is stromend
water en warme thee beschikbaar. Het is een stille ruimte waar men zich terug kan trekken om te reflecteren. Het is
evenwel geen tempel en het heeft ook geen religieuze connotatie. Het is waardig en uitnodigend in zijn stilte en
eenvoud.
Ceremoniële ruimte: Ceremoniële ruimtes zijn per definitie bedoeld om, met het oog op een positieve verandering, uit
de ene (gebruikelijke of tijdelijke) realiteit te stappen en een andere (heilige of tijdloze) binnen te gaan. En daarna terug
de vorige realiteit in die nu in positieve zin beïnvloed is. Dit is het archetypische proces van verandering en vernieuwing.
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De ceremoniële ruimte van het museum is flexibel en kan overal worden gecreëerd waar behoefte is aan een
toepasselijk ritueel of toepasselijke gelegenheid; een altaar, een zitplaats, geluid of wat dan ook.
Auditorium: Films, lezingen, discussies, verhuurmogelijkheden. De grootte van het podium en het aantal zitplaatsen zijn
flexibel en aan te passen aan het evenement.
Opnamestudio: Een opnamestudio oor bezoekende artiesten, breidt de opnamemogelijkheden uit voor persoonlijke
mondelinge geschiedenissen voor het archief van het museum, verhuurmogelijkheden, genereren van inkomsten.
Outdoor amfitheater: Een multifunctionele buitenlocatie breidt de educatieve middelen van het museum uit en biedt
een programmering in informele setting. Het podium en de benodigde zitplaatsen zijn flexibel en afhankelijk van de
behoeften van het evenement, het verwachte publiek kan relaxed op het gras zitten of op banken of geschikte stoelen,
die aan de gewenste hoeveelheid kunnen worden aangepast. Indien nodig kan het podium op maat worden gemaakt.
Een crèche op de locatie voor het personeel en de lokale bevolking: Kinderopvang op de werkplek zorgt voor een winwinsituatie. Roosters van kinderopvang worden aangepast aan de roosters van het museum. Door kinderopvang aan
alle medewerkers te bieden versterkt het museum zijn imago als maatschappelijk verantwoorde organisatie, trekt het
toptalent aan en behoudt dit talent, terwijl het tegelijkertijd gendergelijkheid bevordert. Een museum dat open is voor
gezinnen uit de buurt maakt het tot een minder intimiderende instelling, wekt een gevoel van trots en zorgt ervoor dat
het een draagvlak genereert voor generaties kinderen.
Hotel: Een hotel op of nabij het museum zou een grote troef zijn. Afhankelijk van de locatie kan ter plaatse een hotel
worden gebouwd, een bestaand gebouw worden aangepast, of zoals op het Java-eiland, een samenwerking worden
ontwikkeld met een bestaande buurman. Het Jakarta Hotel is een natuurlijke bondgenoot die zichzelf profileert als een
“groene oase” en gebruik maakt van biofilie-design.

Speciale programmering:
Artist in residence: Het streven is om artiesten van Afrikaanse afkomst en degenen wier werk geïnspireerd en beïnvloed
is door de Zwarte cultuur vooruit te helpen.
 Curatoriële ondersteuning en publieke participatie zijn intrinsiek aan de residentie
 Aan de geselecteerde artiesten wordt gevraagd om een deel van hun tijd in een open studio te werken en tijd
door te brengen in het museum om te observeren en interactie te hebben met het publiek als onderdeel van
hun creatieve proces en de leerervaring van de bezoekers
 Flexibele atelierruimte in het museum, waardoor verschillende residentie-formaten en media mogelijk zijn
 Na afloop van elke residentie zal een nieuw werk van elke artist in residence (AIR) worden geschonken of
worden aangekocht voor de permanente collectie van het museum.
Poëzieproject: Huisdichter, dagritueel, workshops, coördinator mondelinge projecten, projectdirecteur digitale poëzie
(zie “verhalenautomaat” verderop in dit rapport).
Studiebeurs: Het museum kent jaarlijkse educatieve volledige en gedeeltelijke beurzen toe aan studenten van
Afrikaanse afkomst.
Fellowship: NTASM sponsort een deelnemer aan het jaarlijkse 3-weekse Fellowship-programma van de Verenigde
Naties, geïnitieerd door de Anti-Racial Discrimination Section van de Verenigde Naties, of het museum organiseert een
dergelijk programma.
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Galeries als interactieve labs: Er wordt een informele zithoek gecreëerd die bedoeld is als ontmoetingsplek om op een
gemakkelijke en toegankelijke manier een diepere kijk op de inhoud van een expositie mogelijk te maken door middel
van workshops of een informeel gesprek. Bezoekers zijn welkom om te gaan zitten en deel te nemen aan een discussie,
om een dialoog op gang te brengen of door materiaal te bladeren. Deze mogelijkheid kan verschijnen en weer
verdwijnen. Stagiaires kunnen feedback monitoren en dialogen stimuleren. Ze kunnen een rol spelen in waar ze wat
voor soort omgeving creëren; woonkamer, keukentafel, etc. om deelnemers aan te trekken. (zie LookBook AIR-project)
Zomerdagkamp voor kinderen: creatief dagkamp van 2 weken, thema-gerelateerde activiteiten: muziek, dans, tuinieren,
verhalen vertellen, etc. Kinderen raken op een positieve manier vertrouwd en bekend met het museum en ontmoeten
kinderen en andere families van buiten hun kring.
Dialoog: Bezoekersparticipatie en communicatie
Het museum verlaten: De bezoeker heeft de gelegenheid gehad om een belofte af te leggen voor verandering.
En nu? Een interactief element is een gelegenheid voor de bezoeker om diens ervaring en die van anderen te
delen, en voor het personeel om te leren van de feedback. Dit kan zoiets eenvoudigs zijn als het tekenen van
een gastenboek of er iets in schrijven. Een creatievere en aantrekkelijkere mogelijkheid wordt geboden door
de Korte Verhalenmachine (Short Story Dispenser). Deze ‘Korte Verhalenmachine’ weerspiegelt de Afrotraditie van het doorgeven, delen en interpreteren van ervaringen door middel van het vertellen van verhalen.
De locatie is flexibel en biedt bezoekers een unieke ervaring. Het is gemakkelijk, goedkoop, interactief en
effectief. Bezoekers kunnen een verhaal, herinnering, emotie, citaat enz. invoeren of woorden van een ander
meenemen. Bezoekers worden verrast door een onverwachte en originele uitnodiging om mee te doen (lezen)
of bij te dragen (in te zenden), waarbij ze kiezen hoe lang ze willen lezen: 1, 3 of 5 minuten. De huisdichter
beheert de inhoud, voegt er zelf wat aan toe en leidt het project in samenwerking met Short Edition, de
makers van de Verhalenmachine (Story Dispenser). De Verhalenmachine is draagbaar, heeft geen wifi en
bedrading en is milieuvriendelijk: er is geen sprake van verspilling, het kost geen inkt en er is geen cartridge
nodig. Een webplatform stelt iedereen in staat een verhaal, gedicht, stripverhaal of gedachte in te zenden.
Het kan een pop-upfunctionaliteit zijn.

[Foto’s Eva DeCarlo]

Een fysieke of virtuele Verhalenmachine zal begrip bevorderen door het delen van verhalen en ervaringen en
door dialogen en participatie aan te moedigen die uiteindelijk de verandering zullen beïnvloeden. Net als het
museum zelf, stimuleert het een voortdurend gesprek over ras, racisme en antiracisme, zowel binnen als na
het verlaten van het museum.
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2. Locaties
Uitgangspunten voor locatiekeuze

Gemeenschapsparticipatie
 Het proces is transparant en wordt gedeeld met de Afro-Nederlandse gemeenschap.
 Nazaten van slaafgemaakten moeten instemmen met de gekozen locatie
 De achterban krijgen inspraak in het proces.
Neutrale grond
 Alle Nederlanders moet zich er welkom voelen.
 Geen beladen historie, zoals voormalige begraafplaatsen of het galgenveld in Amsterdam Noord.
 Milieuverantwoorde locatieselectie. De grond is ook letterlijk schoon, geen giftige of verontreinigde grond.
Zichtbaarheid
 Prominente plaats uit respect en eerbied voor de nazaten van tot slaaf gemaakte mensen en hun voorouders:
een bevestiging van erkenning
 Een goed zichtbare locatie laat zien dat het museum de huidige samenleving aangaat. Het eert het verleden,
leeft in het heden, en kijkt naar de toekomst.
Bereikbaarheid
 Goede infrastructuur: uitvalswegen, bereikbaar met openbaar vervoer.
 Voldoende parkeergelegenheid en dienst(en) toegang.
 Veerdienst als aantrekkelijke vervoersmogelijkheid.
Aan open water
 Verwijzing naar de Amsterdamse zeehaven, intercontinentale handel en de transporten van slaafgemaakten.
 Verbinding met de voormalige overzeese koloniën.
 Symboliek van het kosmische, het cyclische: water is altijd in beweging, komen en gaan, leven- dood- en weer
nieuw leven.
 Ruimtelijkheid van open water geeft rust. Vreedzaam, kalmerend. Blik naar de toekomst.
In een park
 Verlaagt de drempel voor een gevoelig onderwerp, het museum begint in de openbare ruimte.
 Ruimte voor beelden, theater, muziek over slavernijverleden en hedendaags Afro-Nederlandse cultuur.
Eventueel ruimte voor herdenkingen en evenementen.
 De rol van bomen als stille getuigen. Bomen spelen een grote rol bij het vertellen van verhalen.
 Tuinen met planten en kruiden die in traditionele keuken, genezing, en rituelen gebruikt worden voor tot slaaf
gemaakte mensen op de plantages en de Marrons. Gemeenschap participatie en educatieve mogelijkheden.
 Verbondenheid met het land is belangrijk in Afro-Nederlandse gemeenschappen,
 Als plaats van ontmoeting, recreatie, en ontspanning voegt het park waarde toe aan de stad. Draagt bij aan de
acceptatie van de plek.
Culturele hotspot
 Nieuwe toeristische trekpleister creëren of bestaande plek versterken: meerdere musea, theater, horeca, een
hotel, openbaar park en recreatie aan het water.
 Cluster van culturele instellingen stimuleert belangstelling van Nederlanders van buiten de stad en versterkt
toeristische aantrekkingskracht.
 Samenwerking op gebied van infrastructuur, pr. , mogelijk dag arrangementen voor bezoekers en toeristen.
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Bestaand of nieuwbouw
 Voorkeur voor nieuwbouw om sterke eigen identiteit te verwerven.
 Gebouw moet voldoen aan fysieke kenmerken van waardigheid en zichtbaarheid.
 Het exterieur straalt trots en veerkracht uit.
 Gebouwen met een schuldig of controversiële verleden komen niet in aanmerking. In dat opzicht is de hele
grachtengordel problematisch.
 Bij gebruik van bestaande bouw een radicale ingreep toepassen om de beladenheid van het verleden te
ontzenuwen.
Groeipotentie
 Als levende, ademende instelling is een zowel een praktisch als een visionair proces van fundamenteel belang
bij de locatiekeuze
 Het museum zou moeten kunnen mee groeien om te voldoen aan de behoeften van de gemeenschap en de
bezoekers naarmate ze zich in de loop van de tijd ontwikkelen.
 Als een nieuw museum en concept, ruimte om te ontwikkelen op nog onvoorziene wijze is een grote aanwinst.
Tijdelijke huisvesting
 Voor bestaande gebouwen en locatie rekening houden met bovenstaande criteria.
 Het Paleis op de Dam wordt gezien als een ideale plaats voor tijdelijke huisvesting. Uitstekend zichtbaar, zeer
toegankelijk , het centrum van de macht in de 17e en 18e eeuw als locatie om de begane misstanden onder
ogen te komen.
 Als tijdelijke locatie zou het Paleis op de Dam wereldnieuws maken en het museum direct in een gunstig
spotlicht stellen.
Samenvatting van praktische vereisten:
Ideale omgeving:
 Prominente, zichtbare locatie
 Aan open water
 Land: park/tuin/openbare ruimte
 Buitenvoorzieningen: amfitheater, hotel vlakbij voor mogelijk samenwerking
 Nabijheid van andere culturele instellingen
Gebouw:
 Middelgroot gebouw (formaat Mauritshuis)
 Indrukwekkend ontwerp (uitstraling)
 Straalt trots en veerkracht uit
 Geen schuldig erfgoed
 Groeimogelijkheden
Bouwopties: in volgorde van voorkeur
 Ontwerp nieuw gebouw
 Toevoeging aan bestaand gebouw
 Historisch gebouw
Toegankelijkheid:
 Openbaar vervoer, parkeergelegenheid, rolstoeltoegankelijkheid
 Beschikbaarheid alternatief vervoer, bv veerdienst over water
 Aantrekkelijke culturele hotspot
 Sociale structuur van de omgeving
 Milieu-impact
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Shortlist locaties: De eerste drie locaties op deze lijst hebben de voorkeur van Museum zonder Muren. De andere
locaties worden geadviseerd als alternatieve locaties, in willekeurige volgorde.
1. Kop van Java-eiland
De Kop van het Java-eiland ligt al jaren braak. Het terrein heeft
een publieksbestemming. Deze toplocatie midden inhet IJ is
ideaal voor een iconisch gebouw omgeven door een openbaar
park. De combinatie van water, park en een hoogwaardig
museum zullen de locatie een nieuwe hotspot maken in de
stad. Hotel Jakarta op de Kop van het Java-eiland draagt
daaraan bij. Het hotel heeft al een samenwerkingsverband
met het Tropenmuseum.
____________________________________________
2. Centrumgebied Noordelijke IJ-oever
Het gaat om het gebied rond de A'dam Toren, het Eye Museum en
de Sixhaven, waar een toekomstig metrostation is gepland. Dit
gebied is een toplocatie: aan het water, bereikbaar met het
openbaar vervoer, met voldoende parkeergelegenheid voor zowel
auto's als boten in de buurt waardoor het een aantrekkelijke
bestemming is voor toeristen. Met het Tolhuis als buurman en het
Eye Museum in de buurt komt het museum terecht in een reeds
florerend cultureel district. Het zou ook interessant zijn om te
kijken of het ‘Mandela Huis’ beschikbaar is voor een
samenwerking, of beter, als onderdeel van het museum met de
toevoeging van een charmante herberg, seminarruimten en
terras met uitzicht op het water.
____________________________________________
3. Amstelpark
Een prachtig volgroeid park, meerdere gebouwen van verschillende grootte en
gebruik, en een locatie aan de Amstel is een zeer opwindende propositie. Met
de juiste planning en gebruikmaking van het inkomstenpotentieel kan het
museum onbeperkt blijven groeien. Zwart talent, culturele stichtingen en
bedrijven kan hier thuis voelen. Het museumcomplex wordt een lokaal podium
om wereldwijde veranderingen te beïnvloeden; deze ontwikkeling kan
wereldnieuws zijn. Het park omvat een labyrint, een café, een restaurant, twee
galeries, een oranjerie, en een geliefde kinderboerderij. Het Amstelpark trekt
nu al tussen de 800.000 en een miljoen bezoekers per jaar
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3. Papaverweg
Het gebied rond de Papaverweg en Distelweg is sterk in
opkomst. Aan de ene kant ligt de culturele hotspot van het
NDSM-terrein met restaurants en hotels, aan de andere
kant worden nieuwe wijken gebouwd. Aan de Papaverweg
ligt een groot open terrein dat momenteel dienst doet als
parkeerterrein. Met enkele hoogwaardige musea en een
aantrekkelijk park kan dit gebied als natuurlijke verbinding
fungeren tussen de woonwijk en het evenemententerrein van
NDSM. Verder is een mogelijk “East meets West” musea
samenwerking met Docking the Amsterdam
___________________________________________
4. Marine-terrein
Het Marine-terrein grenst aan de culturele hotspot
Oosterdok, dat bekend staat als het Blauwe Museumplein,
met onder meer het Scheepvaartmuseum, Openhaven
Museum, NEMO en de OBA. Het slavernijmuseum zou hier
goed passen. Er is een combinatie mogelijk van oudbouw
en nieuwbouw. De historische laagbouw van de vroegere
Admiraliteit, Gelegen langs de Kattenburgerstraat, staat leeg.
Nieuwbouw kan gerealiseerd worden aan het water. Het
terrein ligt vlak bij nog bestaande pakhuizen van de VOC en WIC
en andere verwijzingen naar het slavernijverleden.
___________________________________________
5. Kop Oranjesluizen
Toekomstige woonwijk, mooie duurzame buurt. Bereikbaar via
snelweg, nieuwe veerdienst. Mooie ligging aan open water.
Nadelen: De locatie is relatief ver uit de stad. Het is onzeker of
er een park komt. Het is geen culturele hotspot. Het ligt in een
rustige woonbuurt waar auto’s worden geweerd.
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6. Zuidas Kenniskwartier
De ambities voor Kenniskwartier Zuidas zijn hoog. Het is de bedoeling
dat het een bijzondere en bruisende wijk wordt. Een ‘innovation district’
waar studenten, (jong) urban professionals en wetenschappers goed tot
hun recht komen met innovatieve bedrijvigheid in de buurt. Zo bezien
zou deze locatie levensvatbaar kunnen zijn als deelnemer aan een
bruisende nieuwe wijk.

_____________________________
7. Bijlmerpark
Amsterdam Zuidoost is het stadsdeel met de grootste populatie
Nederlanders van Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Culturele
hotspot is het Bijlmerpark met het Bijlmerparktheater en het
Anton de Komplein. Het museum op deze plek kan bijdragen aan
versterking van trots en identiteit. Het park biedt volop
mogelijkheden voor het ‘buitenmuseum’. Een samenwerking met
het Bijlmerparktheater is denkbaar, waarbij het theater als
auditorium kan functioneren. De locatie is goed bereikbaar met
openbaar vervoer (metro) en via de Gooiseweg.
Nadelen:
De locatie heeft van zichzelf geen nationale uitstraling en is minder zichtbaar. Het ligt niet aan open water. De identiteit
van het museum zal sterk verbonden zijn aan Amsterdam Zuidoost, wat in de beeldvorming nadelig kan werken. Het
geeft een eenzijdig beeld van de doelstelling.

* In aanvulling op deze locaties, wordt door de gemeente nog gekeken naar eventuele mogelijkheden in bestaand
vastgoed kijken. Dit heeft niet onze voorkeur, daar we streven naar nieuwbouw met een krachtige eigen identiteit.
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Tijdelijke Locaties
Paleis op de Dam
Het Paleis op de Dam is wenselijke als tijdelijk locatie voor het
toekomstige slavernijmuseum. Het gebouw dient momenteel al
als museum. De historie van het gebouw als centrum van de
Amsterdamse macht en koloniale expansie past bij het
onderwerp. Het is zeker een publiekstrekker voor het
toekomstige museum. Maar als permanent locatie
het is zeker niet ideale. Het is een ‘schuldig’ gebouw, heeft een
gesloten façade en onheilspellende entree, en mist het de
componenten water en park. Het Paleis op de Dam zou als
tijdelijk onderkomen kunnen dienen in de aanloop naar een
zelfstandig museum op een andere plek.

______________________________
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Samenvatting Locaties:

Locatie

Nationaleuitstraling

Open water

Parkachtige
omgeving

Goed
Bereikbaar

Culturele
hotspot

groei
mogelijk

Kop Java-eiland
Centrumgebied

Noordelijke
IJ-oever
Amstelpark

Papaverweg

Marine terrein

Kop Oranjesluis
Zuidas
Kenniskwartier

Bijlmerpark

__________________________________________________________________________________________________
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4. Scenario’s
Nationaal museum: vormen en scenario's.

Hoe het museum een gevoel van trots en draagvlak kan creëren door zich buiten de hoofdstad van het land uit te
breiden.
Concept: De moederschip in Amsterdam met satellieten door heel Nederland.
Permanente satellieten
 Filialen of galeries die in andere musea zijn ondergebracht
 Op zichzelf staande gesponsorde filialen of galeries
 Galeries in openbare ruimtes; luchthavens, treinstations, etc.
Reizende satellieten
 Reizende galerie-eenheid, over land of over water
 Reizende exposities voor bibliotheken of scholen
 Tijdelijke pop-ups
o Tentoonstellingen
o Optredens
o Discussies, debatten, lezingen
o Tours
o Gezinsactiviteiten
Uitbreidingen
Hier worden twee totaal verschillende strategieën voor uitbreiding buiten de moederorganisatie voorgesteld. De eerste
is een meer traditionele stimulans; de tweede, een creatievere benadering met minimale kosten.

Model 1 - Permanente satellieten
Gesponsorde branches: The Whitney Museum of American Art, New York
The Whitney, opgericht in 1930 in West Eighth Street, is een innovator door de tentoonstellingen en programmering
buiten de eigen muren te brengen en filiaalmusea te openen in andere delen van New York City en in de omliggende
streken. Deze gratis, door het bedrijf gesponsorde vestigingen opereerden als zelfstandige ruimtes met hun eigen
personeel en dienden als oefenterrein voor curatoren. De tentoonstellingen en programmeringen op deze locaties
gaven het publiek niet alleen meer toegang tot de permanente collectie van het Whitney, maar voldeden ook aan de
behoefte aan speciale tentoonstellingen in alternatieve ruimtes alsmede performancemogelijkheden te bieden aan een
breder publiek. Een filiaalmuseum zoals ‘The Whitney at Philip Morris World Headquarters’ in de binnenstad
organiseerde jaarlijks vier tentoonstellingen in een galerie van 84 vierkante meter en kon forenzen, die in hun vrije tijd
misschien niet terugkomen naar de stad voor het bezoeken van een museum, nu in hun pauze bereiken. Naast het
openen van filialen in NYC in heel verschillende buurten, opende het museum een filiaal in het Champion International
Headquarters in het centrum van Stamford, Connecticut. Het contract van het museum met zowel Philip Morris als
Champion was afgesloten voor vijf jaar.
“De filiaalmusea stellen ons in staat om onze mogelijkheden programma’s te presenteren uit te breiden”, volgens
Whitney-directeur Thomas Armstrong, “het geeft ons de kans om dingen te doen die niet gepast zijn in het Whitney, of
waar we anders misschien geen tijd voor zouden hebben. Het filiaalmuseum is bedoeld om meer mensen te bereiken.
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Midtown Manhattan heeft een groot publiek dat waarschijnlijk alleen overdag in dat deel van de stad aanwezig is,”
aldus dhr. Armstrong.
George Weissman, voorzitter van Philip Morris, geeft uitdrukking aan het standpunt van het bedrijf: “De steun van
Philip Morris voor kunst is meer dan alleen een reactie op negatieve publiciteit die zou kunnen voortkomen uit onze
producten, waaronder sigaretten, frisdrank en bier. Ja, er is bezorgdheid over het bedrijfsimago, maar het voegt ook
waardigheid toe aan het bedrijf.”
Er zijn nog andere voordelen verbonden aan het sponsoren van een filiaalmuseum door een bedrijf. Een
bedrijfsadviseur noemt nog een reden waarom bedrijven misschien een filiaalmuseum zouden willen hosten:
“Tentoonstellingen geven toegang tot opinieleiders - die aandelen kopen, leningen verstrekken, enz. - die in het bestuur
van musea zitten. Bij museumrecepties komen de juiste mensen opdagen. Bovendien zijn goede berichten in de pers
natuurlijk ook nooit weg.”
Dit model zou op ons museum kunnen worden toegepast door de moederorganisatie op een centrale locatie in
Amsterdam te huisvesten met gesponsorde vestigingen in buitenwijken of in andere steden door heel Nederland. Een
samengaan van overheidssubsidies en bedrijfssponsoring, of zelfs een particuliere sponsor, zou talloze
groeimogelijkheden en de bewustwording van de missie en visie van het museum buiten de hoofdstad mogelijk maken.
Een ‘betaal wat je wilt’- of museumkaart kan worden geïntroduceerd als een stimulerende gratis toegang niet haalbaar
is.
Naarmate het steeds duidelijker wordt dat de meeste grote bedrijven - en hun aandeelhouders - hebben geprofiteerd
van structureel racisme, opzettelijke ongelijkheid en onverschilligheid ten aanzien van de situatie rondom de huidige
Black Lives Matter-protesten, voelen bedrijven de druk en hebben ze de plicht om verder te gaan dan het verspreiden
van tweets en citaten en zich te committeren aan een agenda die raciale gelijkheid op zinvolle manieren kan
bevorderen. Het steunen van dit museum is een prima start. De timing is goed, aangezien traditioneel witte instellingen
(financiële, technische, reclame, detailhandel en zelfs musea) zich haasten om hun steun te betuigen aan een beweging
die het publiek wereldwijd heeft wakker geschud.
Het Whitney-model is ook van toepassing op rijke individuen en in het bijzonder op Zwarte individuen en Zwarte
bedrijven, in tegenstelling tot de overwegend rijke witte bedrijven die op zoek zijn naar winst in de public relations.
Gedegen onderzoek heeft aangetoond dat de veranderingen met betrekking tot raciale gelijkheid en bewustwording die
echt geld en financiële investeringen vergen, daadwerkelijk gedeelde waarde creëren en leiden tot zowel een grotere
winstgevendheid van bedrijven op de lange termijn als een welvarender, rechtvaardiger en duurzamere samenleving.
(Bron: Harvard Business Review, 8 juni 2020)
Hoewel de haalbaarheid en voordelen van gesponsorde filialen hier in een gunstig daglicht worden geschetst, mogen
we de waarschuwing van Martin Luther King Jr. niet vergeten dat filantropie niet moet worden gebruikt om het
economische onrecht te verdoezelen dat het noodzakelijk maakt. Voorzichtigheid is geboden bij ethische
partnerschappen.
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Model 2 - Reizende satellieten
Museu da Maré (Maré Museum) Rio de Janeiro
In tegenstelling tot meer traditionele musea die hun tentoonstellingen op kunst of objecten richten, dient het Maré
Museum ook - en misschien is dat nog belangrijker - als een plaats van herdenking en een ontmoetingsruimte voor de
gemeenschap.
Dit lokaal gebouwde museum in het favela-district van Rio weerspiegelt de vastberadenheid van de bewoners om een
plek te hebben waar de geschiedenis van hun gemeenschap wordt gedocumenteerd en gewaardeerd. Inwoners van
Maré spreken over het museum als een plek waar ze zich kunnen identificeren en herkennen tussen de gepresenteerde
verhalen. Het gedeelte van het museum dat voorwerpen en kunst tentoonstelt, is slechts één deel. Museu da Maré
organiseert ook theatervoorstellingen, dans- en capoeira-lessen, debatten, workshops voor kinderen en tieners, en
biedt bewoners verschillende mogelijkheden om verhalen uit de gemeenschap te vertellen en te beluisteren. Kortom,
het museum weerspiegelt het bruisen van de gemeenschap zelf vanuit sociaal, artistiek, historisch en cultureel oogpunt.
Complexo da Maré, een gebied dat bestaat uit 16 favela’s in Rio de Janeiro, herbergt drie Maré-musea:
 Het belangrijkste ‘Maré Museum’ is het oudste en meest traditionele van de drie, met een permanente fysieke
structuur. Het “Moederschip”.
 Het tweede museum van Maré is het Maré a Céu Aberto (Maré Openluchtmuseum), een ervaringsmuseum dat
bezoekers meeneemt op een wandeltocht door de gemeenschap. Dit tweede openluchtmodel kan worden
geïnterpreteerd als de tuin- en parkfaciliteiten en de programmering als een museum op zich, een museum
zonder muren. Ook regelmatige wandeltochten kunnen er onderdeel van zijn, zoals bijvoorbeeld in een
mogelijke samenwerking met Black Heritage Tours.
 Het derde filiaal van Maré is het Museu da Imagem Itinerante da Maré (Maré Reizend Beeldenmuseum, bekend
onder de afkorting ‘MIIM’)
Bij de lancering van dit derde museum legde Maré-inwoner Francisco Valdean uit: “MIIM is een ander soort museum.
Het heeft geen vast adres; het is een reizend museum. Om precies te zijn; het museum in een kartonnen doos, iets
groter dan een schoenendoos.” Valdean is de maker, regisseur, curator en gids van MIIM. Hij haalt het museum
vervolgens met een soepele beweging uit een zak, neemt het deksel van de doos en opent het museum. In de doos
bevinden zich drie permanente tentoonstellingen: Kijkers, Fotografische Negatieven en Albums van Privélevens in Maré.
Voordat bezoekers het museum binnengaan zetten ze hun naam in een gastenlogboek dat ook in de doos zit en wordt
toegevoegd aan de mailinglijst van het museum. Valdean is van plan om uiteindelijk drie thema’s met MIIM te
behandelen: de Maré-cultuur, het dagelijkse leven, en de politiek met beelden van het begin in 1940 tot heden. Zo zit er
in de tentoonstelling de Kijker (minidia-viewer) een serie van 6 × 4 foto’s, en een derde serie teksten waarin hij
afbeeldingen beschrijft die hij niet heeft gefotografeerd en in verband waarmee hij de bezoekers vraagt om
afbeeldingen te maken die deze teksten in hun hoofd kunnen begeleiden. Valdean sprak over de reacties van bezoekers;
“Er zijn twee soorten reacties op het museum. Er zijn mensen die zeggen ‘Kom op zeg, noem je dat een museum?!’ en
er zijn anderen die zeggen ‘Wauw! Het is een museum!’. Sommige mensen betwijfelen of het MIIM een museum is en
anderen zijn erg onder de indruk en vinden dat dit een fantastisch museum is!” Het verwerven van foto’s is een continu
proces van het verzamelen van afbeeldingen die kunnen worden gebruikt in permanente tentoonstellingen.
Kunstenaars hebben ook belangstelling getoond voor het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen voor het reizende
MIIM, en Valdean stelt zo’n programma samen. Bezoekers kunnen MIIM ervaren terwijl ze in een café zijn, op hun
veranda of in een klaslokaal zitten, en terwijl ze in gesprek zijn met de gids-curator van het museum. Het archief van het
museum bevat oude en nieuwe foto’s. Elke minidia-viewer bevat een verrassing voor de bezoeker, en voor elke reis
wordt een selectie van dia-afbeeldingen samengesteld. Op één dia kunnen we zien dat een groep vrouwen zich bij de
Nova Holanda Residents Association verzameld, waarschijnlijk in de jaren zeventig, als onderdeel van een
vrouwencampagne die de vereniging oprichtte. De foto’s brengen bezoekers persoonlijk dichtbij Maré’s straten, pleinen,
evenementen en bewoners. (Bron: RioOnWatch, news site publishing the perspectives of community organizers,
residents, international observers).
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...onderweg
Naast de hierboven beschreven reizende modellen, volgen hier enkele voorbeelden van de vele rondtrekkende musea die
er zijn.
Klein: Het Reizende Boerderij Museum voor Vergeten Vaardigheden, Leidsche Rijn, Utrecht.
‘Door te leren over het agrarische verleden van de buurt en na te denken
over onze toekomst, kunnen we gezamenlijk nieuwe scenario ’s schrijven
voor de toekomst van Leidsche Rijn door verhalen en informatie te
verzamelen. De verhalen worden digitaal gedeeld en getoond in het mobiele
museum dat dient om dit materiaal te verzamelen en tentoon te stellen.
Eenvoudige satellieten zoals deze kunnen, door middel van buurtacties, verhalen
verzamelen en eenheid en aandacht brengen met betrekking tot het Zwarte Erfgoed.

[Foto: tfmdepot.hotglue.me]

Medium:
“Museum op Wielen” is een educatieve tentoonstelling van het Museum van de Geschiedenis van Poolse Joden die
naar geselecteerde steden in Polen reist. De lokale bevolking levert creatieve voorstellen in voor activiteiten die de
tentoonstelling begeleiden, indien deze wordt gehost in hun stad. Uit deze inzendingen worden locaties geselecteerd.
De beste inzendingen worden, ondersteund door lokale partners, beloond met een bezoek van de tentoonstelling. Het
mogelijk maken van een op de gemeenschap gebaseerd programmeren is een interessant mobiel onderwijsmodel.

164

Deelrapport Verkenning Museale Concepten

Groot...

Verzetsmuseum Junior komt naar je toe!
In de vrachtwagen gaan jonge bezoekers terug naar het jaar 1940: Nederland is bezet door nazi-Duitsland. In vier
verschillende huizen gaan ze, met een opdrachtenboekje in de hand, op zoek naar voorwerpen, foto’s, documenten en
de daarbij behorende verhalen. Zo ontdekken zij de waargebeurde oorlogsverhalen van de Joodse vluchteling Eva, het
Nederlandse NSB-meisje Nelly, Jan met ouders in het verzet en Henk uit een alledaags gezin. Op een aantrekkelijke
manier ontdekken de jonge bezoekers wat er in Nederland tijdens de oorlog is gebeurd en praten ze met elkaar over
goed en fout; over meelopen, wegkijken of juist opkomen voor anderen.
Is groter beter? Dit model trekt zeker de aandacht op de Nederlandse
wegen en biedt voldoende ruimte voor tentoonstellingen. Maar de
grootte is niet zijn enige pluspunt, we gebruiken het hier als voorbeeld
vanwege zijn mogelijkheden, niet alleen om het museum naar de
mensen toe te brengen, maar ook vanwege zijn effectiviteit om
bewustzijn en steun te verwerven voor het museum en het
onderwerp gewoon door voorbij te rijden.

‘Pak & Go’
De ‘T.um Mobile’ van SK Telecom is ‘s werelds eerste draagbare ICT-museum, met als doel de digitale kloof te
overbruggen door kinderen in landelijke en afgelegen gebieden de kans te bieden om geavanceerde ICT te ervaren en
er mee om te leren gaan.
Een plat opgevouwen en gemakkelijk te vervoeren opstelling voor
toneelvoorstellingen en tentoonstellingen op locatie. Denk aan popup museumvoorstellingen.

Pop-Up Museum?
Gedurende een beperkte tijd verschijnt er een pop-up op een onverwachte plaats. Het succes ervan is gelegen in de
nieuwigheid die de presentatie en de locatie oproepen. De tijdslimiet zorgt voor opwinding die leidt tot drukte rond een
succesvol pop-upmuseum. Het moet zowel snel kunnen verschijnen als ook weer snel verdwijnen. Het succes dankt het
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aan nieuwheid en, belangrijker nog, de kracht van marketing op social media. Als zodanig moet het pop-up museum iets
visueel aantrekkelijks bieden, idealiter met een selfie-moment voor Instagrammers (Bron: museumnext.com)
Hoewel een pop-up museum op fastfood lijkt als er een gastronomische maaltijd in de aanbieding is, is het ook een
gegeven dat sommige mensen eerst een proefmonster willen uitproberen voordat ze zich overgeven aan een fijne
dinerervaring. Dit idee heeft ertoe geleid dat het Centre Pompidou in Parijs opdracht heeft gegeven voor een reizend
museumgebouw dat overal waar ze maar willen kan verschijnen. Het pop-upconcept Pompidou werd ontwikkeld om de
hoogtepunten van de belangrijkste tentoonstellingsruimte in de hoofdstad te laten zien. Het doel was om met de
tijdelijke tentoonstelling mensen te betrekken die Parijs misschien nooit zullen bezoeken, laat staan het Centre
Pompidou zelf. In dit opzicht was het een enorm succes. De pop-up blijft in heel Frankrijk actief en er is nu zelfs een
pop-up Pompidou in Spanje te vinden, waarmee de aanpak is geïnternationaliseerd.

[Foto’s: Le projet du Centre Pompidou
mobile ©Patrick Bouchain]

Tot slot: ter ere van de uitbreidingen
Zorgvuldig samengestelde partnerschappen en samenwerkingen met andere Nederlandse culturele instellingen,
organisaties en particulieren kunnen de zichtbaarheid en het publiek vergroten en een gevoel van nationale
verbondenheid bevorderen. Deze samenwerkingsverbanden vormen een economisch gezonde manier van uitbreiden,
vooral in de beginperiode, aangezien het opzetten van filialen meer tijd en financiële steun kan vergen dan aanvankelijk
beschikbaar was. Op internationaal terrein is het de moeite waard om contact te leggen met andere vakgerelateerde
musea en organisaties zoals de Foundation pour la Mémoire de l’esclavage in Parijs voor het verkennen van de
mogelijkheden voor het ontwikkelen van een visie en netwerk dat zich wereldwijd uitstrekt.
(Raadpleeg voor meer informatie over netwerkmuseum het rapport Netwerk & Partners van IZI Solutions).
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5. Bronnen en referenties
Adviseurs:
Susan Talbott: Served as director of Smithsonian Arts from 2005 to 2008, and as acting director of the National
Museum of African Art in 2006. Before that, Talbott held positions as director and CEO of the Des Moines Art
Center, executive director of the Southeastern Center for Contemporary Art in Winston-Salem, North Carolina, director
of the Visual Arts Program at the National Endowment for the Arts, and director of the Whitney Museum’s branch
museums at Equitable Center and Philip Morris in New York. She also serves on the boards of ArtTable, the French
American Museum Exchange, the American Association of Museums/International Council of Museums, and the
Association of Art Museum Directors. In November 2015, Talbott was awarded with the title of Chevalier in the Ordre
des Arts et des Lettres.
Ellen de Vries: Writer, researcher and initiator of multimedia productions on history, (post)colonialism and image
making. She translates the results of (scientific) research into film, AV productions, film retrospectives, books, articles,
(web) exhibitions, lectures, debates, databases, etc. An experienced independent journalist working for radio, film/tv
and written press. Research specialization in postcolonialism and the media in Suriname.
Piet van Wijk: Director ‘Collecties & Diensten’ NIOD, former director of the Stichting Film en Wetenschap-Audiovisueel
Archief, one of the precursors of the later ‘Beeld en Geluid’ , where he shaped collection policy. In the past fifteen
years he has worked as a history coordinator for the NPS and the VPRO, and has held various positions at the University
of Amsterdam, always on the cutting edge of education, culture and science.
Interviews: (alphabetic order)
 Olivier Absalon: Directeur du patrimoine et de l'archéologie, le Mémorial de l'abolition de
l'esclavage committee, Nantes , France
 Stephanie Akka: Architect and founder of AKKA Architects, Amsterdam
 Esther Blumberg: co-founder and former head of collections, Museum of Jewish Heritage, NY, NY
 Kathy Brew; Independent video/film-maker; guest curator at MoMA, NY,NY; Co-Director Margaret Mead Film
& Video Festival, American Museum of Natural History, NY NY; Director, Lower Manhattan Cultural Council;
Adjunct Professor Media Studies department at the New School.
 Sergio Dias; Architect
 N. Gawronski: Architect
 Sophie Lévy. Director and chief curator at Musée d'arts de Nantes
 Ruby Kwasabi Savage: Dutch born London DJ & Radio host. Voted one of London’s most influential women
 Cindy Zalm, Head of collections, Museum Volkenkunde, Leiden

Museum visits (Limited ivm Covid19)
 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Teveuren, Belgium
 Red Star Line Museum, Antwerp, Belgium
 Mémorial de l'abolition de l'esclavage, Nantes , France
 Musée d’histoire de Nantes, Château des ducs de Bretagne
 Naturalis, Leiden. private tour with Michiel Riedijk, architect/directeur Neutelings Riedijk
Architecten
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Conversations:
Huib Akihari, conservator Moluks Historisch Museum and freelance art historian
Marian Duff, Independent Curator
Tafini English: Director, Southern Poverty Law's Civil Rights Memorial Center (CRMC), Montgomery, Alabama
Carl Haarnack, Buku, Bibliotheca Surinamica
Steven van der Mije, head of programming, Naturalis
Jeroen Snijders, director of collections, Naturalis
Vincent van Velsen, independent curator
Myra de Winter, curator o.a. the exhibition ‘Luku/Omzien-Hoe Suriname inspireert en uitdaagt!’

Reading
van Andel (2007) The Medicinal Plant Trade in Suriname, vol. 5 , Department of Ethnobotany, Institute of Botany, Ilia
State University. Ethno Bobotany Research and Applications (ISSN 1547-3465)
van Andel, T., Meyer, R., Aflitos, S. et al. Tracing ancestor rice of Suriname Maroons back to its African origin. Nature
Plants 2, 16149 (2016 van Andel T. et al. 2014)Consequences of the Trans-Atlantic slave tradeon medicinal plant
selection: 5;9(11):e112345. doi: 10.1371/journal.pone.0112345. eCollection 2014. PMID: 25372485
van Andel, et al (Winti practices in Bigiston, Suriname: A Closer Look at 'bonuman', Ruben Mawdo, University of
Utrecht, PDF, researchgate.net
Araujo, A.L. (2013) “Introduction.” In Politics of Memory: Making Slavery Visible in the Public Space, p1–14. London:
Routledge
ter Borg M.B., ‘De macht van het water ‘ gastcollege aan de Sorbonne in Parijs, 24 feb 2001, printed version.
Brandon P. et a. (2020) De Slavernij in Oost en West, Uniboek I Spectrum
van Boxtel C, et al.(2014) Learning About Sensitive History: “Heritage” of Slavery as a Resource
Theory & Research in Social Education, 42:4, p. 516-547, DOI: 10.1080/00933104.2014.966877
Callewaert C., (dec2018) ‘Welkom in het nieuwe kolonial e museum’, interview Anne Wetsi Mpoma
Cubitt G. et al. (2014) Representing Enslavement and Abolition in Museums: Ambiguous Engagements Paperback
Etis D., Richardson D. (2010) Atlas of the Transatlantic Slave Trade, Yale University Press
Eltis, D, (2018) The Trans-Atlantic slave trade database, Emory University, www. slavevoyages.org
www. African-origins.org
Freger C. (2019) Cimarron: Mascarade et Liberte, Actes Sud
Frith, Ni. (2015) “The Art of Reconciliation: The Memorial to the Abolition of Slavery in Nantes.” In At the Limits of
Memory: Legacies of Slavery in the Francophone World, 68–89. Liverpool: Liverpool University Press
Gallas K.L. (2015) New Approaches in Interpreting and representing Slavery in Museums and Sites, Rowan & Littlefield

168

Deelrapport Verkenning Museale Concepten

International Council of Museums, Creating the new museum definition, pdf online
de Kom A. (2017 english) We Slaves of Suriname, 9780745336671, Nederlands Letterenfonds, Atlas Contact
Levy A. (2010) The Small Island, Picador Publishers
Levy A. (2011) The Long Song, Pikador Pulishers
Neutelings Riedijk Architects (2018) Ornament and Identity, Hatje Cantz
Nichols W.J. (2015) Blue Mind: The Surprising Science: How being Near, In, On or Under Water Can Make You Happier,
Healthier, More connected and Better at What You Do., Back Bay Books
Sint Nicolaas E. (2018) Shackles and Bonds Suriname and the Netherlands since 1600, Rijks Museum,VanTilt
Postma J. (2014) The Dutch in the Atlantic Slave Trade, 1600-1815, Cambridge University Press
Suriname, OAT Corpus ID: 40458458
artmuseumteaching.com/2013/power-of-conversation/ (Ambrose and Paine 2012)
phys.org/news/2017-07-dialogue-society.html dialogue “Museums Change Lives” is a campaign carried out by the
Museums Association. .
_________________________________________________________________________________________
Listening
Symposium: The Art of Healing in an Anxious Time. Speaker: Bryan Stevenson: Founder and Director of Equal Justice
Initiative, initiated the National Memorial for Peace and Justice and The Legacy Museum: From Enslavement to Mass
Incarceration in Montgomery, Alabama. March 19-22, 2020
BRUZZ – Anne Wetsi Mpoma: “Afrikaanse cultuur wordt nog steeds gezien als primitieve subcultuur”, tal, posted on
facebook
Art Talk: Anne Wetsi Mpoma | Afropolitan Festival 2017 | Live Talk | BOZAR
Symposium: Curating & Collecting anti-Racism. Hosts Wayne Modest - Amal Alhaag -Priya Swamy with Antonia Alampi,
Paul Goodwin, Ming Tiampo, Research Center for Material Culture, 17 nov 202
Live Stream discussion: het Black Renaissance Collectief een gesprek organiseren over
de obstakels voor het afschaffen van racisme in al zijn facetten in Nederland, de Appel, 9 september 2020
How Augmented reality is changing activism, Glenn Cantave. Ted talk
The Atlantic Slave Trade; What too few textbooks told you, Anthony Hazard. Ted Talk
The Difference Between ‘Not Racist’ and Being ‘Antiracist’, Ibram X. Kendi. Ted Talk
Live-stream video platforms / symposiums / discussions
Symposium: The Art of Healing in an Anxious Time.
Speaker: Bryan Stevenson: Founder and Director of Equal Justice Initiative, initiated the National Memorial for Peace
and Justice and The Legacy Museum: From Enslavement to Mass Incarceration in Montgomery, Alabama. March 19-22,
2020
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Symposium: Curating & Collecting: anti-Racism. Hosts Wayne Modest - Amal Alhaag -Priya Swamy with Antonia Alampi,
Paul Goodwin, Ming Tiampo, Research Center for Material Culture, 17 nov 2020
Het Black Renaissance Collectief, een gesprek over de obstakels voor het afschaffen van racisme in al zijn facetten in
Nederland, de Appel, 9 september 2020. Live Stream discussion
Conference on interpreting and representing slavery, Hosted by Thomas Jefferson’s Monticello, the University of
Virginia, and the United States Committee of the International Council on Monuments and Sites (US/ICOMOS) March
2018 (via Wayback).
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Bijlage: LookBook

Rapportage

Eva DeCarlo

Foto credits:
“Worlds of Play” (c) AKKA Architects, Amsterdam
Artist in Residency (c) Rebecca Belmore
Christo eiland (c) Picture-alliance/dpa/M. Kappeler
National Gallery of Canada (c) Louis Joncas
(c) Rob Keeris
Garden mood board deels afbeeldingen Eva DeCarlo
Overige afbeeldingen zijn afkomstig van open source bestanden op internet

Eva DeCarlo
26 maart 2021
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Case Study: Worlds of Play | Toy Museum , AKKA Architects , Amsterdam

Intro 579 546 Worlds of Play is a floating toy museum conceived to engage visitors by shifting from static to dynamic
play, from inactive objects to interaction experience. It is made of a series of spheres, representing worlds of
imagination. By offering a range of different worlds, the museum engages visitors of all ages to imagine different
worlds in different contexts on different stages.
Site and Approach. In contrast to a crowded inner-city location, a water site offers a much more open approach to
the museum physically, mentally, and emotionally. For TASM, a busy surrounding adds sensory challenges to an
already challenging subject matter. A water approach is relevant to our museum both historically and metaphorically.
It also allows us to direct the experience of getting there. A journey across the water has the power to impact the
state of mind of the visitor with its appeal as an experience, which in itself is already one of discovery.
Living Architecture Another appeal of this project is that its main design element is movement & flexibility. Parts of
the museum itself, individual galleries, can detach and float to another location, ”The bubbles are arranged in a
dynamic order, some are immersed in the water, some are floating on or above the water, some are attached to
each other and some others are independent from other bubbles enabling some of the bubbles to detach completely
and be used as a pop-up travelling exhibition around the canals of Amsterdam.” (akkaarchitects.com)
Inspiration: Conceptually, the capability of parts of the museum detaching to “set sail” to other locations is very
exciting and, viable. It expands location and public in a unique, attention-getting, and effective way. Because units of
the museum (not ‘bubbles’ of course) can detach and travel either by tugboat or under their own power, the uses
and destinations are practically endless. Whether the units are led by tugboat or travel under their own power is not
only a question of budget. Conceptually and symbolically, are these satellites self-directed, empowered and
independent? Or, are they being led by a more powerful force, but this time we’re that force?
Moving forward and building new relationships is at the heart of TASM. The ability to bring the museum to the
people instead of the people coming to the museum makes it more accessible and supports new partnerships. It says,
“we will build a future together”, rather than a static, bricks and mortar monument in the capital city that says, ‘you
come to me’.

Eva DeCarlo
26 maart 2021
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Artist in Residency Program

Interactive, public participation, for inspiration ...

Belmore's interactive installation Mawa-che-hitoowin: A Gathering of People for Any Purpose (1992),
featured a circle of chairs from Belmore's kitchen and kitchen chairs owned by other women close to her,
arranged in a circle. Each chair had a pair of headphones resting on it. Visitors were invited to sit in each
chair, put on the headphones, and listen to the
stories of the struggles and triumphs of different
178
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indigenous women in Canada, told in their own
voices.
26 maart
2021The work was commissioned for an exhibition of
Indigenous art. As such, it used Indigenous traditions of storytelling and passing on wisdom from elders as
a way to push back against Native stereotypes and victimization.
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