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Het UvA ErfgoedLab is een ruimte voor onderzoek en experiment,
gehuisvest aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam bij het Allard

Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van de Universiteit van

Amsterdam. Het UvA ErfgoedLab biedt een platform voor inspiratie,

onderuijs en wetenschap, waar studenten en onderzoekers aan de

slag gaan rond een bepaald onderwerp. Het is een studio, werkplaats

en expositieruimte tegelijk. In de boekenserie UvA ErfgoedLab wordt
verslag gedaan van het onderzoek en experiment rondom erfgoed-
presentaties in het UvA ErfgoedLab. De serie wiI hiermee een bijdrage
leveren aan de voortgaande discussie over betekenis, perspectief en

presentatie van erfgoed.
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Erfgoedstudenten in het
UvA Erfgoedlab
JAN BOIÍÉN COÓRDINATOR UVA ERFGOEDLAB

Wat gebeurt er wanneer je achtentwintig studenten een ruimte
geeftwaarin ze een reactie mogen formuleren op de ernaast gepre-
senteerde tentoonstelling? Het kostte de masterstudenten erfgoed-
etudies in ieder geval weinig moeite over eventuele gêne heen te
stappen. Op zeer kritische wijze werden tijdens de voorbereidende
colleges vijf inhoudelijke thema's vastgesteld. In een opbouwperi-
ode van veertien dagen konden de studenten de verder uitgewerkte
thematiek in een pakkende presentatie neerzetten. Dit mondde uit
ln eenverrassend moraliserend UvA Erfgoedlab. De bekende reto-
riekuit de jaren zestigwerd door de nieuwe jeugd op uitdagende
wijze geactualiseerd.

Viif thema's
Het lijdend voorvyerp was de tentoonstellíng Wereldv erbeteraars !
75jaar rtsc die in de periode van z9 oktober 2o1o tot en met
3o januari 2011 aan de Oude Ttrrfmarkt bij de Bijzondere Collecties
van de Universiteit van Amsterdam te zien was. Het Internationaal
Instituutvoor Sociale Geschiedenis toonde een selectie van de
unieke documenten die het de afgelopen 75 jaar in Amsterdam
heeft samengebracht. In vijf thema's - The West en the Rest,
Oost-Europa, Nabije en Midden-Oosten, Zuid- en Zuidoost-Azië,
Globalisering, anti-globalisering en alterglobalisering - werd de
verzamelhistorie van een van 's werelds oudste en grootste insti-
tuten op het gebied van de sociale geschiedenis weergegeven (de

tentoonstelling is nog steeds online te zien via wwwiisg.nl/rebels/
nl).

Vijf reacties
Ethiek en de presentatie van erfgoed hebben alles met elkaar te
maken. Er worden steeds weer en steeds vaker wagen gesteld bij de
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collecties die een instituut heeft verzameld en nog steeds verwerft.
Hierbij speelt een diversiteit aan perspectieven en invalshoeken

een belangrijke rol. Bovendien weerspiegelt moraliteit de tijdgeest

en is de onnvikkeling daarin sterk relativerend. Dit vijfde UvA

Erfgoedlab werdVerbeter de wereld, begin hier J gedoopt en liep
inclusief opbouwperiode van 4 tot 3r januari 2o11. De officiële
openingvond plaats op zojanuari zot-t.
De gïoep studenten was afkomstig uit de masteropleiding Erfgoed-

studies van de afdeling Kunst-, Religie- en Cultuurwetenschappen
van de Universiteit van Amsterdam. Onder begeleiding van docen-

ten Rob van der Laarse en Alexander Westra kwamen de studenten

met een vijftal aansprekende thema's die in het UvA Erfgoedlab
werden uitgewerkt tot evocatieve opstellingen. De vijf deelgebie-

den waren: Bewaren of Vergeten?, Mythisch/Kritisch, Anonieme

Wereldverbeteraars, Propaganda! en Oral History.
In deze uitgave geeft Rob van der Laarse, onder andere universitair
hoofddocent Cultuur- en Erfgoedstudies van de afdeling Kunst,

Religie en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amster-

dam, zijn inhoudelijke visie op het project. Daarna reflecteren de

studenten per thema op hun concept en de praktische uitwerking
hiervan. De evaluatie is in handen van Coen Marinus, namens het

rrsc medesamenstellervan de tentoonstelling Wereldverbeteraars

bij Bijzondere Collecties. Hij reageert op de kritische noten en

aanbevelingen van de studenten.
De opening vanVerbeter de wereld, begin hier J was tevens een

minisymposium waarop de verschillende themagroepen hun
bevindingen presenteerden. Coen Marinuswas niet alleen zo spor-

tief de resultaten van het UvA Erfgoedlab in ontvangst te nemen.

Hij gaf bovendien aan, de soms ongezouten kritiek als een Srote
meerwaarde voor de eigen tentoonstelling te zien. Het spreekt van

een grote openheid van geest dat hij na een ongetwijfeld moeizaam

creatieproces van de eigen tentoonstelling de toevoegingen van de

studenten op waarde wist te schatten.

Musealisering van ons erfgoed

De Erfgoed- en museumstudies zijn een relatiefjong onder-

zoeksgebied binnen de geesteswetenschappen. Erwordt immers

steeds meer aandacht besteed aan de betekenisveranderingvan
erfgoed, collectievorming en de historische betekenisverandering
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van musea. Nu in de huidige tijd de wetenschap weer op revolu-

tionaire ontwikkelingen stuit en de digitalisering het mogelijk
maakt archieven over de hele wereld te doorzoeken, lijken de

Ssieke wetenschappelijke collecties onder een glazen stolp te

worden geplaatst. Deze ongekende schaal van digitalisering van

erfgoed zorgtvoor een musealiseringvan de originele objecten.
Het gevaar ligt op de loer dat er een (te?) grote afstand tussen

student en wetenschappelijke collectie ontstaat. In deze uitgave

kunt u zien en lezen dat samenwerkingsverbanden zoals die tussen

het UvA Erfgoedlab en de masteropleiding Erfgoedstudies, deze

hernieuwde opkomst van de waardering voor en musealisering van

ons erfgoed kunnen aangrijpen om archieven enverzamelingen
relevant en actueel te houden.



VoorbU Wilders en Wikileaks
Verbeter dewereld, beginhíer J

ROB VAN DER LAARSE HOOCLERAAR ERFCOED VAN DE OORLOC VU, DOCENI CULTUREEL

ERFGOED UVA

'We zullen overal vechten: in de TWeede Kamer, in Brussel, straks

in de Eerste Kamer en in onze provincies. Overal staan patriotten
klaar om de handen uit de mouwen te steken', aldus Geert Wilders
in de aanloop naar de Statenverkiezingen injanuari zott.Ziin acti-
vistisch dreigement lijkt rechtstreeks afkomstig uit het arsenaal

van de vroegere wereldverbeteraars, dat wil zeggen uit dezelfde

'linkse kerk' als waarvan Wilders vindt dat Nederland bevrijd moet
worden. Het huis der wereldverbeteraars kent dus vele kamers.

Ben jij zelf een wereldverbeteraar?
Het is een goede traditie van de Amsterdamse studenten Erfgoed-

en museumstudies om jaarlijks met een publiek debat over

'Verbeter de wereld, begin hier J' etalage van het UvA Erfgoedlab #5
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rthisclre en morele kwesties rond cultureel erfgoed naar buiten
r(.trc(lcn. Ditjaar is het debatgezocht in een kritische reflectie op
rf t. r r sr;-tentoonstelling Werelduerbeteraers, zoals mag blijken uit
(l(' t itcl Verbeter de wereld, begin hier J - en ik gebruik bewust de
rrit rrodigende pijl in plaats van een gebiedend uitroepteken. Waar
r r r t'e rd e re erfgoedsymposia werd gedebatteerd over vij f stellingen,
rij rr in dit UvA Erfgoedlab door de studenten vijf thema's geko-
r('n met een alternatieve visie op maatschappelijk engagement,
lrcri n neringspolitiek, maatschappijkritiek, getuigenverhalen en
ide ologie. Voor de hoofdtentoonstelling ontwierpen ze bovendien
ct'n audiotour, waarvan het commentaar via de headset duidelijk
rrrnakte dat collecties meerduidig zijn, en dat aan objecten ook
rurrdcre betekenissen kunnen worden ontlokt.

Achterbankgeneratie
I kre heeft dit uitgepakt? Ik was plezierig verrast door de originele
vorm van de vijf verschillende, maar onderling samenhangende
pre sentaties. Maar ik zal mij hier beperken tot het zogeheten

rrrctadiscours. In de jaren zestig stelde de protestgeneratie zichzelf
clc vraag: ben ik wel links genoeg? De huidige achterbankgeneratie,
zoals de studenten zich met zelfspot noemen, vindt een graad-

lncter van engagement in de traditionele lintjesregen door onder
dc noemer'ere wie ere toekomt' de bezoeker (met enquêteformu-
licr of webcam) te vragen: ben jij zelf wel een wereldverbeteraar?
{ )p vergelijkbare wijze wordt ons bij het thema bewaren of vergeten
gevraagd wat wij zouden doen wanneer we voor de keuze staan te
kiezen tussenJulian Assange of bisschop Bluyssen, c.q. het ontslui-
ten of vernietigen van bronnen. Want willen wij eigenlijk wel alles
over onszelf bewaren, of fungeert ook onze persoonlijke muse-

aliserings- en herinneringspolitiek als een selectieve vorm van

amnesie? Het persoonlijke is politiek, zo leert ons de presentatie
<>ver oral history. Persoonlijke getuigenissen waren voor de protest-
generatie geëngageerde, alternatieve historische bronnen, maar
deze generatie is opgegroeid met een eindeloze stroom van oog-
getuigenissen van de oorlog, Provo of Dolle Mina. Tegenover het
intrinsieke belang hiewan stelt zij zich de vraag of in onze media-
cratie het persoonlijke misschien niet zelf officiële geschiedenis
is geworden. 'Propaganzebordend' langs de iconische cartoons
van ons publieke geheugen - van Oplands Kernwapens dewereld.



uit!,het psp-affiche met het blote bloemenmeisje in de Hollandse
koeienwei, tot de Deense cartoonlanrestie - mogen we ons daarom
afuragen: hoe persoonlij k zijn onze herinneringen?

De oude sociale strijd heeft afgedaan
Hoe is dit alles nu te duiden? Kunnen we de huidige achterbank-
generatie inderdaad zo gemakkelijk afzetten tegen de vroegere
protestgeneratie? Het is tegenwoordig gebruikelijk om te moppe-
ren over het gebrek aan politiek engagement - zelfs studenten
participeren nauwelijks meer in sociale bewegingen of maatschap-
pelijke organisaties. Maar ik zou hetwillen omdraaien. Wantwat is
er eigenlijk terechtgekomen van al die vroegere idealen? Zijn niet
de oude sociale bewegingen misschien gekaapt door het popu-
lisme? Voor hen die in folklore en volkscultuur nog steeds het bloe-
menmeisje herkennen, citeer ik nog eens uit Wilders' toespraak
voor de aankomende Friese pvv-Statenleden: 'De Friese tradities
zijn er om trots op te zijn. De vlag van Friesland is de vlag van vrije
mensen. Liever dood dan slaaf, zoals op het monument bij Warns
staat. Friesland moet onze inspiratie zijn als wij onze manier van
leven verdedigen.'

Publieke verantwoording en persoonlijke keuzes
Wat ik heb opgestoken van Verbeter de wereld, begin hier I, is dat
voor deze achterbankgeneratie, uitgedaagd door Wilders en Wiki-
Leaks, de oude sociale strijd heeft afgedaan. Ik zie een steljonge
mensen die snel het stuur zullen gnjpen.Wantwat hier op het spel
staat is hun zelfbewuste en zelfkritische levenswijze die vraagt om
publieke verantwoording en persoonlijke, authentieke keuzes.

Itcwaren of Vergeten?
aal ral. StaX lll(xlN, CHARLOTTE LABRIC, MARGOT PULLEN,

aa tt.rraa rrrlt, wt:Í5xE vAN DER WANT STUDENTEN ERFCOEDSTUDIES

I llr rlrrg vrnrlt'rr cr <lneindigveel gebeurtenissen plaats, die lang
rrte I lllclrrurrl tcrcchtkomen in de boeken van de geschiedenis. Het
nrcrrrrrlt't'l vcrdwijnt zelfs in de grote prullenbakvan hetverleden.
t ,e rr lrrcrlt'rris is dat wat wordt gedocumenteerd en niet meer wordt
wrlpgr x rrd. I )avid Lowenthal beschrijft dit verschil tussen verle-

rfcrr cf r 1gt'sclricdcnis in zijn beroemde boekThe Past is a Foreign
| il ntry l,owcnthal ziet de geschiedenis als een wetenschappelijke
rlrrr rplrnc, dic zo objectief mogelijk - maar nooit volledig objectief

hct vcrlcrlcn tracht te reconstrueren. Het verleden is de tijd die

Xrwcr.it is, dcfinitief voorbij. De waag is alleen: waar en door wie
worrtt dic sclcctie voor de geschiedenis gemaakt?

Arr'lrrr.flrrnkcrs, zoals die van het Internationaal Instituut voor
\rx rnlc ( icschiedenis, zijn misschien wel de meest letterlijke selec-

tr.rrÍs: tkxlr bcwust bepaalde zaken in het archief op te nemen en

Ecwaren of vergeten?
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