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Nu of nooit
Over de actualiteit van museale collecties

Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar
in de Nederlandse cultuurgeschiedenis,

in het bijzonder de studie der voorwerpen,
vanwege de Stichting Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

aan de Universiteit van Amsterdam
op vrijdag 29 oktober 2004

door

Susan Legêne





Voorwoord

Door de instelling van de bijzondere leerstoel Nederlandse Cultuurgeschiedenis, in
het bijzonder de studie der voorwerpen, in het begin van de jaren negentig van de
twintigste eeuw beoogde het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) een
extra invulling te geven aan zijn doelstellingen. Sinds de oprichting in 1858 heeft
het KOG zich actief ingezet voor de bevordering van kennis van het Nederlands cul-
tureel erfgoed, mede om het belang van de zorg voor dit erfgoed breed onder de
aandacht te brengen. De aanleg van verzamelingen van voorwerpen van oudheid-
kunde, kunst en geschiedenis, met name in de eerste jaren van het bestaan van het
Genootschap, was en is hiertoe een van de middelen. Daarnaast bieden lezingen
traditioneel aan de leden de gelegenheid om kennis te nemen van recente weten-
schappelijke inzichten op het terrein van de Nederlandse kunst- en cultuurgeschie-
denis. Dat het daarbij niet uitsluitend om materieel erfgoed gaat bewijzen wel de
jaarlijkse muzieklezingen.

Met de bijzondere leerstoel Nederlandse Cultuurgeschiedenis heeft het KOG
nu al ruim tien jaar een extra impuls kunnen geven aan het wetenschappelijk onder-
wijs van de cultuurgeschiedenis van ons land. Daarbij is een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van vraagstellingen, methoden en technieken voor de bestudering van
het voorwerp als cultuurhistorische bron. Het besef is gegroeid dat voorwerpen
geen ‘statische’ bronnen zijn, die ‘ware’ en eeuwig geldende informatie opleveren.
In tegendeel, voorwerpen zullen vanuit steeds wisselende visies benaderd moeten
worden, waardoor zij telkens in een nieuw daglicht komen te staan en in een andere
context geplaatst moeten worden. Deze ‘dynamische’ visie op voorwerpen is actu-
eel in de huidige multiculturele samenleving, die het noodzakelijk maakt uiteenlo-
pende, dikwijls interculturele vragen aan cultureel erfgoed te stellen.

Het bestuur van het KOG is verheugd dat dr. Susan Legêne, hoofd museale zaken
van het KIT Tropenmuseum in Amsterdam, als derde in de rij de bijzondere leer-
stoel bekleedt. Zij zal vanuit haar grote expertise op het gebied van de analyse van
voorwerpen met betrekking tot de koloniale en meer in het algemeen internationa-
le geschiedenis van Nederland een heel eigen en zonder twijfel vaak verrassende in-
vulling aan de leerstoel geven. Dit zal niet alleen stimulerend zijn voor haar studen-
ten en collega’s aan de Universiteit van Amsterdam, maar ook kunnen leiden tot
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een nieuwe visie op sommige onderdelen van de verzamelingen van het Genoot-
schap.

Vanaf 1885, toen het KOG werd gehuisvest in het Rijksmuseum, is de binding
met dit museum bijzonder hecht. Daarnaast onderhoudt het Genootschap goede
contacten met verschillende andere musea in het land waar zich ook bruiklenen uit
de KOG verzamelingen bevinden. Het is stimulerend dat in de persoon van dr.
Legêne nu voor het eerst banden worden aangegaan met het KIT Tropenmuseum.

R.E. Kistemaker, voorzitter
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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren,

Canon en kolonialisme

In de boekencollectie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap bevindt zich
een exemplaar van de Neder-landtsche Gedenck-clanck, een bekend werk over de
Nederlandse opstand tegen Spanje. Het werd in 1625 geschreven door Adriaen Va-
lerius en in 1626 in Haarlem uitgegeven.1 Naast prenten, citaten, gedichten en bij-
belteksten zijn er ook 76 liederen in opgenomen. Ze zijn bedoeld, zo lezen we op de
titelpagina, ‘tot stichtelijck vermaeck ende leeringhe, van allen Lief-hebbers des
Vaderlants’, waarna de lezers worden uitgenodigd om vierstemmig een canon aan
te heffen met de volgende tekst:

Neemt my inder hand,
Hoort i’nt kort verklaren,
Wat ons hier in’t Land
Al is weder-varen.

Sommigen van u kennen deze canon al. Het liefst zou ik hem even vierstemmig wil-
len instuderen, om daarmee het principe van de meerstemmigheid van geschied-
schrijving kracht bij zetten. Maar daar is geen tijd voor. Laat mij u echter wel eerst
uitleggen waarom deze canon de inleiding vormt voor mijn betoog. Mijn leerop-
dracht gaat ‘in het bijzonder over de studie der voorwerpen’. Dit lied problemati-
seert de relatie tussen object en tekst. In de canon trekt Valerius zich als schrijver
terug achter zijn boek en presenteert het als een ding met een eigen stem – een ding
dat de lezer uitnodigt om het vast te pakken (‘neemt my inder hand’), teneinde te
luisteren naar wat er is gebeurd (‘hoort i’nt kort verklaren’). Het boek, suggereert
Valerius, staat op eigen benen; de inhoud is een interactief verhaal dat deel uitmaakt
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van de overlevering. Zo zal ik bij de studie der voorwerpen vaak tegen collecties
aankijken. Een boek bevat tekst, een schilderij, prent of een gedrukte foto is beeld,
maar tekst en beeld worden gedragen door voorwerpen die zich door de tijd heen
bewegen.2

Ook zal ik, andersom, meer aandacht vragen voor de verhalende en beeldende
kant van museale voorwerpen, zoals deze vier stukken uit een negentiende-eeuwse
Overijsselse collectie, waarover ik straks meer zal vertellen.3 (Illustratie 1) Het zijn,
zo begrijpt u, er vier uit vele. Als wichelboek, lontarblad, bijbelvertaling of kaar-
tenmap hebben ze elk voor zich een plek binnen een bepaalde vakdiscipline. Mij in-
teresseert in het bijzonder de betekenis die ze samen hebben, als een informele
maar niet toevallige bibliotheek van handschriften en zeldzame werken, van epische
of religieuze verhalen en historische documenten. Net als historische foto’s vormen
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1 Vier schriftelijke bronnen in de collectie van het KIT Tropenmuseum:
Balinees lontarblad, Batak wichelboek, Genesis-vertaling in het Chinees, map met Japanse
kaarten.
KIT Tropenmuseum Collectienummers 1322-7, 95, 144b, 162. Afkomstig van de Ver-
eeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.



zij een potentieel belangrijke verbinding naar de mensen wier voorwerpen wij be-
waren. Via hun verzamelgeschiedenis en hun inhoud leiden ze wellicht terug naar
lokale geschiedenissen en nieuwe momenten van contact en confrontatie.

Maar laten we terugkeren naar ons Néderlandse boek, de Neder-landtsche Gedenck-
clanck.Het werk van Valerius heeft zijn bestemming als ‘ding’ ruimschoots waarge-
maakt – niet zozeer als een primaire historische bron over de opstand tegen de Span-
jaarden, maar als deel van de Nederlandse herinnering aan die opstand. Dat komt
vooral door die liederen, die een plek hebben gekregen in de protestantse eredienst4

en ook buiten de kerk werden gezongen, van padvinderij tot communistische bewe-
ging.5

De politieke betekenis van deze liederen werd onderstreept met een heruitgave
van het boek in 1942. In de inleiding schreef de volkskundige P.J. Meertens: ‘De
heldere klaroen van Valerius’ strijdtrompetschalt opnieuw en thans in een veel wij-
der veld, door de Germaansche wereld, hier en over de oceaan (…). Moge de ver-
scheurde en ontwortelde menschheid (…) den diepen zin en de eeuwige waarde
ervan niet misverstaan.’6 ‘Over de oceaan’ verwees hier naar het koningshuis in bal-
lingschap en de vele andere Nederlanders buitengaats, onder meer in Nederlands-
Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Met hen was vanuit bezet Nederland
amper contact. Dat ze er toch bijhoorden, lezen we ook uit de woorden van de his-
toricus Tenhaeff bij deze heruitgave van Valerius. Voor hem waren de liederen een
re-invented tradition, lange tijd vergeten, maar in 1914 in al hun ‘ontroerende zing-
baarheid’ weer aan het volk teruggegeven. En dan vervolgt Tenhaeff: ‘Dit boek
heeft andere waarde dan die van litterair-historisch of historiographisch document.
Het is een reliek-achtig kleinood – een poesaka zegt men in Indië –, dat vele ge-
slachten wel uit een grooten tijd bewaard, maar niet, als levenwekkend bezit geëerd
hadden.’7 Het is treffend dat hij voor het begrip ‘erfgoed’ het Indonesische poesaka
koos, een woord dat Multatuli in 1860 ook had gebruikt als typering van zijn Max
Havelaar. 8 De lezer anno 1942 keek van die woordkeus niet op; velen hadden zelf
een antenne uitstaan waarmee ze bewust of onbewust peilden wat er overzee ge-
beurde. Het wel en wee van de koloniën maakte deel uit van het denken over de na-
tie, als een soort transnationaal bewustzijn.

Wanneer in het huidige politieke debat regelmatig geklaagd wordt dat parle-
mentariërs, middelbare scholieren of allochtonen een gebrekkige kennis hebben
van de vaderlandse geschiedenis, en als het museumveld daarom wordt opgeroepen
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om die geschiedenis actiever aan de bevolking over te dragen, dan trillen in die
oproep de gedragen klanken door van Valerius, inclusief hun soms problematische
klemtonen en het kreupelrijm waarmee de schrijver destijds inhoud en wijs bij el-
kaar wist te houden. Tegelijk maakt dit voorbeeld van Valerius duidelijk hoezeer vi-
sies op de geschiedenis veranderen met de tijd en de omstandigheden. Midden in de
bezetting schreef Ida Gerhardt haar beroemde gedicht ‘Het Carillon’, geëmo-
tioneerd door het horen van Valerius. In haar ontroering keek ze naar de mensen
om haar heen, en tastte hun onderlinge verbondenheid af.9 Maar hoe zou er vandaag
naar Valerius worden geluisterd? Welk gevoel van onderlinge verbondenheid willen
de politici eigenlijk dat geschiedenisleraren en musea aan onze bevolking overdra-
gen?

Het vraagstuk van nationale identiteit en historisch besef waaraan hier wordt ge-
refereerd, is actueel in het licht van de multiculturele samenleving en bovenal ook
in het kader van de ontwikkeling naar een Europees staatsburgerschap. De Europe-
se schaal zal steeds relevanter worden, en in die context van Europese eenwording
is het belangrijk of en hoe Nederlanders zich straks Nederlands zullen voelen; of, bij
wijze van spreken, het carillon dat klinkt boven de stad iedereen zal insluiten, of
juist een scheiding trekt, daar op straat. De Franse filosoof en politicoloog Etienne
Balibar legt in zijn discussie over de ontwikkeling van Europees staatsburgerschap
een verband tussen wat hij benoemt als een opkomende Europese apartheid en het
koloniale verleden met alle hiërarchieën die daar toen bij aan de orde waren.10 Ik
zou dat willen onderzoeken in het specifieke geval van kolonialisme en Nederlandse
natievorming. Om daarvoor een aanloop te nemen, gaan we nog eenmaal te rade bij
Valerius. In hem vinden we een uitgesproken anti-koloniaal, die juist daarom de Ne-
derlandse koloniale avonturen van harte heeft toegejuicht.

Neder-landtsche Gedenck-klanck werd tijdens de tachtigjarige oorlog geschreven in de
stad Veere in Zeeland. De Verenigde Oostindische Compagnie was al op streek, Jan
Pieterszoon Coen had Batavia gesticht, de West-Indische Compagnie was in oprich-
ting. Door de Amerikaanse historicus Ben Schmidt is beschreven hoe de Nederland-
se opstandelingen tegen Spanje geregeld vergelijkingen maakten tussen het wrede
optreden van de Spanjaarden ter onderwerping van de Indianen in Amerika en hun
misdragingen in de Nederlanden.11 Ze bouwden daarbij voort op Willem van Oran-
jes Apologie en op het Plakkaat van Verlatinghe van 1581, twee basisteksten voor de
vorming van de Nederlandse natie. Bij Valerius vinden we die argumentatie terug.12
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Hij maakt, in zijn anti-Spaanse (en uiteraard ook anti-paapse) betoog, de Nederlan-
ders tot de natuurlijke bondgenoten van de inheemse bevolking van Amerika.

Neem bijvoorbeeld zijn vrolijke lofzang op de oprichting van de WIC, waarvan
ik hier twee coupletten aanhaal. Het eerste couplet is een berijmde samenvatting
van het Plakkaat van Verlatinghe:

Wan-neer een heerschend man,
Syn her-te trecket van
Syn volc, en word haer een tyran;
So mach-men hem wel we-derstaen,
End’lustig oock om d’oo-ren slaen.

In het tweede couplet wordt op grond daarvan de WIC toegejuicht:

Batavia, ghy doet
Seer wel dat ghy den bloet
Van Spanjen niet en wyckt een voet,
End’ naer gaet int West-Indisch oord,

’t Welck wraeck roept van zyn helsche moord.13

Voor Valerius was de start van de WIC een veelbelovende onderneming gericht op
de verbreiding van het protestantse geloof, de bevrijding van de Indianen van Spaan-
se overheersing en de groei van de welvaart in de Nederlanden.14 En met die mix,
dames en heren, was de toon gezet.

Kolonialisme en musea

Terug dan naar de studie der voorwerpen. Voorwerpen belichamen materiële, im-
materiële en historische waarden, die te maken hebben met zingeving en gemeen-
schapsontwikkeling.15 Dit is het krachtenveld van het ‘nu of nooit’ waaraan de titel
van mijn lezing refereert.

Ik heb dat eens geconcretiseerd met behulp van twee Surinaamse obiahs, twee
magisch rituele bezems, uit de collectie van het KIT Tropenmuseum.16 (Illustratie 2)
Die obiahs waren naar Nederland gebracht in 1824. Ze werden in 1873 geschonken
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aan het Koloniaal Museum in Haarlem en zijn sindsdien geregeld tentoongesteld.
Als voorwerpen zien ze er nog precies zo uit als in 1824, maar er zijn in de loop der
tijd drastisch andere betekenissen aan toegekend. Ze begonnen hun etnografisch
bestaan als souvenir van een slavenhouder aan zijn slaven. Rond 1890 werden ze
tentoongesteld als afgodsvoorwerp, zogenaamd afgestaan aan een zendeling toen
een bosneger zich tot het christendom bekeerde. Nog weer vijftig jaar later waren
het voorbeelden geworden van de wijze waarop Afro-Surinamers in het regenwoud
hun roots hadden weten te behouden. En vanaf eind december 2004 zullen ze op-
treden als bezweerders van het kwaad in de nieuwe tentoonstelling All about evil.Zo
waren en zijn de obiahs de onweerlegbare materiële getuigenissen van telkens een
ander verhaal, verteld door het gezaghebbende instituut ‘museum’ dat in de vorm
van tentoonstellingen geen tegenspraak duldt.17

Mijn reconstructie van hun presentatiegeschiedenis stond in het teken van het
traceren van sporen van het slavernijverleden in Nederland. Ook richtte ik me er-
mee op de Surinaamse context, en met name op de cultuurgeschiedenis van creolen
en bosnegers. Ik wilde aan de orde stellen dat vóór 1830 de culturen van slaafge-
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2 Twee obiahs, awidja’s, magische vegers gebruikt tijdens een wintiritueel van plantage-
slaven in Suriname, verworven door jhr. G.P.C. van Breugel, 1824.
KIT Tropenmuseum Collectienummers H-2965 en H-2966.



maakte en weggelopen Afro-Surinamers op de plantages en in het bos in elkaar
overvloeiden.18 Er was in sociaal-cultureel en religieus opzicht geen absolute schei-
ding tussen een typische plantagecultuur en typische boslandcultuur, voor het
Nederlandse beleid begon om slaven tot het christendom te bekeren. Het museale
sprookje in Nederland, over de heiden die van zijn bijgeloof, winti, afzag en zijn
obiah inleverde, was een aspect van een verdeel-en-heerspolitiek in Suriname. Be-
vestigd door voorwerpen, zoals de obiahs, maar ook door kalebassen, pagaaien en
textiel, door foto’s en kijkkastjes werd het culturele verschil verabsoluteerd. Slaven
kregen geen gezicht, en en passant verdween ook de Nederlandse slavenhouder uit
beeld. De zendeling en de volkenkundige namen diens plaats in.

Aldus droegen, op hun manier, deze obiahs net als de door de Spanjaarden uitge-
moorde Indianen in Valerius’ Neder-landtsche Gedenck-clanck bij aan het zelfgenoeg-
zame zelfbeeld van een christelijke koloniserende natie. Vijftig jaar na de afschaffing
van de slavernij, in 1913, wist de Nederlandse jeugd niet beter dan dat dit een daad
geweest was van christelijke barmhartigheid. Dat beeld hield de tekenaar van Ot en
Sien, Jetses, hen voor met de rechtschapen jublieumprent over de slavenbevrijding
in Suriname. (Illustratie 3)
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van 50 jaar afschaffing van de slavernij,
1863-1913.



De obiahs laten zien hoe objecten tegelijkertijd bevestigen en ontkennen. Wat in
musea aanwezig is en getoond kan worden, wordt ingezet om een verhaal te vertel-
len. Wat er niet is, of niet herkend wordt omdat het vastgeklonken zit in een bepaal-
de kunsthistorische of etnografische classificatie – zoals bij de obiahs de toeschrij-
ving aan bosnegers –, en wat vergeten of verdrongen is, heeft, als je niet oppast, ook
niet bestaan. De Engelse cultuursocioloog John Berger schreef in dat verband over
de chosen ignorance of the cultured.19

Het is langs dit mechanisme van bevestiging en ontkenning, van over elkaar
schuivende beelden, dat musea zich verhouden tot de vaderlandse geschiedschrij-
ving. Zij geven uitdrukking aan, en creëren mede het zelfbeeld van de Nederlandse
natie. En in dit krachtenveld van betekenisgeving werken de in- en uitsluitings-
mechanismen van onze samenleving; langs deze weg voelen burgers zich aangespro-
ken of buitengesloten – in eerste instantie in concrete tentoonstellingsbeelden,
maar ook, abstracter, in geschiedbeelden, en uiteindelijk in de maatschappelijke
praktijk van alledag.

Als we ervan uitgaan dat het proces van betekenisgeving van objecten centraal staat
in musea, dan is het zaak te zoeken naar een intensieve interactie met het publiek.
Het doen van historisch bronnen- en materiaalonderzoek is daarbij belangrijk.
Maar objecten zijn dingen en door ze, in navolging van het advies van Valerius, in de
hand te nemen en ernaar te luisteren, kan er veel meer mee. Denk aan de vrije inzet
van historische collecties en beelden in hedendaagse kunstproducties als een bron
voor betekenisgeving. We zagen dat in 2003 bijvoorbeeld in de theatertentoonstel-
ling Slavernij moment NU. In die productie van Berith Danse en Guily Koster gebruik-
ten de spelers historische beelden, teksten en voorwerpen, die we kennen als ico-
nen van het slavernijverleden. Tekeningen van Stedman, affiches van de plattegrond
van een slaventransportschip, fragmenten uit archiefstukken werden verbonden aan
individuele levensverhalen. Door het spel werden ze als icoon afgebroken en als ge-
beurtenis invoelbaar gemaakt.20 De filminstallatie Smoke Screen van kunstenares Fio-
na Tan, gebaseerd op een historisch filmfragment uit het Koloniaal Instituut, is een
ander voorbeeld van herinterpretatie van collectie en actualisering van een histo-
risch beeld.21 Maar voor we verder ingaan op dit soort actualiteit, wil ik stil blijven
staan bij de vraag waarom de collecties eigenlijk ooit bij elkaar zijn gebracht.
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Musea en de natie

Vanaf 1813 ontwikkelde Nederland zich als een moderne Europese natiestaat. De
oprichting van musea, collectievorming en zelfs collectie-restauratieprocessen (zo-
als onlangs vanaf deze katheder nog betoogd) hebben een rol gespeeld in die ont-
wikkeling van Nederland als moderne staat.22 Maar tussen dát dit het geval was en
hóe dan precies, zit nog een kloof. Wat hadden die musea te maken met juist de Ne-
derlandse natievorming? Speelden, bij wijze van spreken, het British Museum of het
Vicoria and Albert in Engeland, het Louvre of Musée Guimet in Frankrijk dezelfde
rol als het Rijksmuseum of het Tropenmuseum in Nederland?23

Om meer greep te krijgen op de rol die juist Nederlandse musea hebben ge-
speeld, moeten we beter kijken naar hun verzamelaars en stichters. Zo besloten bij-
voorbeeld de oprichters van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in 1858
om historische voorwerpen uit vaderlands verleden bijeen te brengen ten behoeve
van een nationaal geschiedenismuseum. Wie waren die stichters, wat was hun doel,
wat was hun belang?24 Hun doopceel ga ik hier niet lichten, dat is me voor mijn ver-
haal vandaag een te hoofdstedelijk vertrekpunt. Ik wil liever eerst in de provincie
kijken.

Laat ik u meenemen naar een provinciaal initiatief: de Overijsselsche Vereeni-
ging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart, opgericht te Zwolle in 1840.25 De
doelstelling van bevordering van provinciale welvaart werd door deze vereniging
breed opgevat. Men deed onderzoek naar de kanalisering van de IJssel, de eigen-
schappen van Bentheimer of Losser steen, de introductie van nieuwe vruchtbomen
of de verbetering van het hooipersen; de samenstelling van een Overijssels woor-
denboek werd gesteund, het uitzetten van zalm in de IJssel, exposities van Overijs-
selse schilderkunst, et cetera.

Bij al die activiteiten reikte de inzet van dit genootschap ver over de provincie-
grenzen heen. Ik geef enkele voorbeelden. Terwijl een der oprichters, Gerrit Lut-
tenberg, zich bezighield met het vraagstuk van het armenwezen in Overijssel, ver-
trok zijn zoon naar Ghana. Baron Sloet van Oldruitenborgh was secretaris van de
residentie Soerabaja, baron Sloet van de Beele hield zich ondertussen bezig met de
invoering van spoorwegen in Overijssel. Bij de directie van de Nederlandse Handel-
maatschappij werd een voorkeursbehandeling bepleit voor de weverij van een van
hun leden, opdat deze ’s winters werk en opvoeding zou verschaffen aan armlastige
jongens en meisjes.26 Met het Ministerie van Koloniën werd gecorrespondeerd over
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Surinaams hout voor de meubelindustrie of over een Overijsselse zaagmachine voor
de Surinaamse houtkap. Er werd onderzoek gedaan naar kolonisatie door Europea-
nen in de Javaanse Preanger, op Sumatra en op Borneo, en steun gegeven aan de
emigratie van Nederlandse boeren naar Suriname, en zo zijn opnieuw vele voor-
beelden meer te geven.27

Al dit zoeken, proeven, betasten en uitproberen werd beschouwd als een pu-
blieke zaak; de monsters en resultaten, al was het maar een stukje papier uit boom-
bast, werden aan de vereniging geschonken en tentoongesteld. De leden kenden el-
kaar, hadden de informatie over de koloniën uit de eerste hand,28 waren actief en
zelfverzekerd en op zoek naar grote gebaren. Dit was geen provinciaal onderonsje:
hier waren familiedynastieën aan het werk wier energie de oceanen omspande.29 Zij
zouden zich dan ook beslist niet hebben herkend in de typering van de negentiende-
eeuwse en twintigste-eeuwse Nederlandse natie als een ‘Land van kleine gebaren’,
zoals de titel luidt van een recent handboek; zij wilden daarentegen wat groots ver-
richten.30

Als sociaal-economische geschiedenis is dit verhaal gesneden koek. De samen-
hang tussen de opkomst van de Twentse textiel- en machine-industrie en het Cul-
tuurstelsel is grondig becijferd en krijgt in de handboeken steevast een vermel-
ding.31 Maar bij die analyses komt geen beeld door. Wat ontbreekt is aandacht voor
de uitwerking op de Nederlandse cultuur van deze in elkaar grijpende culturele en
maatschappelijke processen in negentiende-eeuws Nederland en in zijn expande-
rende koloniën. Wat gebeurde er in families van deze opkomende industriëlen die
groot werden door hun koloniale ondernemingszin te verbinden aan een actief in-
vesteringsbeleid in de Nederlandse economie? Hoe keken ze om zich heen? Hun
handelen ging uit van een directe samenhang tussen ontwikkeling in eigen land en
koloniale missies overzee; hun opvattingen over landloze armen, fabrieksarbeiders,
Javaanse boeren en plantageslaven in de West kwamen uit eenzelfde bron.32 Wan-
neer we daar meer over weten, wanneer we weten welke plaats deze kolonisatoren
aan hun arbeiders toewezen, hoe ze omgingen met verschillen hier en overzee, dan
leert ons dat ook iets over hoe zij tegelijkertijd zichzelf, hun eigen burgerschap defi-
nieerden. Dat is een manier om te gaan zien hoe het kolonialisme en de winsten van
het ‘Batig Slot’ ook ‘thuis’ een rol speelden.33

Het geval van de Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale
Welvaart maakt duidelijk wat zo’n benadering kan opleveren.34 Daarom zal ik kort
stilstaan bij een van haar beroemdste leden, de liberale predikant Wolter Robert ba-
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ron van Hoëvell. Zijn biografie staat hier model voor het begin van wat ik eerder, in
mijn discussie over de Neder-landtsche Gedenck-clanck in de Tweede Wereldoorlog,
benoemde als een transnationaal bewustzijn in koloniale context. Van Hoëvell
bracht dit zelf in 1848 als volgt onder woorden in een preek in Batavia. Tegen zijn
gemeente zei hij: ‘… weldra ligt de halve wereld tusschen ons; maar als er eenheid
des geestes tusschen ons bestaat die tijd en afstand overleeft (…) dan kan het hart
niet vergeten wien het oog niet meer ziet.’35 Het waren zijn afscheidswoorden, want
hij verliet Nederlands-Indië vanwege een politiek conflict waar ik nu niet verder op
inga.36 Eenmaal in Nederland ging hij in de landelijke politiek en kwam in 1849 in
de Tweede Kamer. Nederlands-Indië liet hem echter niet meer los, zoals ook blijkt
uit het feit dat hij zich liet portretteren met de kaart van Java op de achtergrond.
(Illustratie 4)

Met de entree van baron van Hoëvell in de Haagse politiek ontstond voor het
eerst een over de jaren uitgesponnen serieus parlementair debat inzake het kolonia-
le beleid. Zijn opvattingen illustreren hoe het kolonialisme als zodanig door de ge-
hele Nederlandse elite werd gesteund, ondanks soms diepgaande meningsverschil-
len over de praktijk.37 Van Hoëvell was geen anti-koloniaal. Hij was niet principieel
tegen het ‘Batig Slot’ en de dwang tot verplichte leveranties zoals die golden onder
het Cultuurstelsel.38 Wel keerde hij zich tegen de armoede die het Cultuurstelsel
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4 Portret van Wolter Robert baron van
Hoëvell. Op de achtergrond de kaart van
Java. Het boek in zijn hand is de aflevering
1853 van het Tijdschrift voor Nederlandsch-

Indië (schilder onbekend).
KIT Tropenmuseum Collectienummer
2026-1



door de manier van uitvoering teweegbracht. Zijn opvattingen waren ingebed in
een visie op de ontwikkeling van de verschillende bevolkinsgroepen in de kolonie.
Hij hekelde het feit dat de Javaanse boeren werden benaderd als machines. Hij
spoorde zijn mede blanke kolonialen aan tot grotere inzet voor de verheffing van de
Indische gemengde bevolking. En op het punt van slavernij kende Van Höevell geen
compromis: principieel tekende hij in woord en geschrift bezwaar aan tegen het
wettig voortbestaan van de slavernij in de Oost en de West.39

De natie en zijn verbeelding

Laten we kijken naar wat Van Hoëvell meebracht, welke verbeelding van zijn kolo-
niale kennis hij de natie aanbood. Hij was goed ingevoerd in de taal-, land- en vol-
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5 Vier objecten uit de collectie van de Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van
Provinciale Welvaart die volgens de catalogus van 1852 door W.R. baron van Hoëvell ge-
schonken zijn. Het betreft een Indo-Javaans hoofd van een Bodishattva, een Balinees beeld
van een Chinees als krishouder, een bewerkte Dayak-schedel en een Javaanse hoed.
KIT Tropenmuseum Collectienummers 1322-47, 347, 171 en 80.



kenkunde en vertaalde voor de Overijsselse vereniging onder meer de eerderge-
noemde lontarbladen. Zijn collecties voeren terug naar mensen en gebeurtenissen,
vastgelegd in zijn reisverslagen en andere publicaties. Over hen en hun visies zal ik
het nu niet hebben, het gaat me nu om de visie van Van Hoëvell.40 Bij wijze van mini-
tentoonstelling presenteer ik u hier vier objecten uit zijn kleine collectie oudheden
en etnografica uit Nederlands-Indië en wel: een kop zonder lijf, een hoed zonder
hoofd, een schedel zonder naam en een volledige houten Chinees. (Illustratie 5)

De kop behoort tot de beelden die in de Overijsselse catalogus van 1852 werden
gepresenteerd als ‘afgodsbeelden uit den Hindoe-tijd’.41 Ik bespreek er hier twee
van de ruim twintig. Een is waarschijnlijk van een Bodhisattva-beeld, de ander ver-
beeldt Durga. (Illustratie 6) De beelden komen uit de Indo-Javaanse tijd, die zich,
grofweg, heeft uitstrekt tussen de achtste en het midden van de vijftiende eeuw.42

Het is aannemelijk dat Van Hoëvell ze heeft verworven toen hij tijdens een rondreis
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6 Durga-beeld uit de Overijsselse collectie in de huidige vaste opstelling van het KIT Tro-
penmuseum Oostwaarts! Kunst, cultuur en kolonialisme.
KIT Tropenmuseum collectienummer 4847-26 (voorheen 1322-47).



in 1847 een kort tevoren in de literatuur beschreven vindplaats bezocht. De plaatse-
lijke bevolking die hem een plezier had willen doen, had, aldus Van Hoëvell, ter
voorbereiding van zijn bezoek de beelden van hun moeilijk te bereiken plek gehaald
en ze langs de kant van de weg voor hem klaargezet. Op een tweede locatie zou hij
zelf opgravingen gaan doen.43

Door deze oudheden over te dragen aan het Zwolse museum, verbond Van
Hoëvell de Indo-Javaanse tijd aan wat genoemd werd voorwerpen van land- en vol-
kenkunde, de vaderlandse geschiedenis en provinciale oud- en zeldzaamheden.44 De
verenigingscollectie bevatte naast klassieke kunst en etnografica uit verre streken,
ook Romeinsche, Keltische en Germaansche Oudheden en Middeleeuwsche en
Gemengde Voorwerpen die historisch aan de Nederlandse natie waren gebonden.
Tot die laatste stukken behoorde volgens de catalogus uit 1852 onder meer: ‘een
stuk linnen van het hemd van Willem den Zwijger, gedragen op het oogenblik, dat
hij werd doorschoten’. Helaas kan ik dat u nu niet laten zien, want de huidige ver-
blijfplaats is mij nog niet bekend.

Zo construeerden de verenigingsleden in Zwolle met hun objecten een in tijd en
plaats verankerd wereldbeeld dat, net als hun eigen inspanningen, de provinciale
grenzen ver te buiten ging. Het museum was zelfs het eerste in Nederland dat zich
Koloniaal Museum noemde.45 Daarmee stak Zwolle de directe voorloper van het
huidige Tropenmuseum, dat in 1863 als Koloniaal Museum werd gesticht, naar de
kroon. Van Hoëvell en de zijnen hadden daarbij voor ogen dat de invoeging van klas-
sieke niet-westerse kunst in een vaderlands en koloniaal geschiedbeeld zou bijdra-
gen aan de verbetering van het morele peil van het Nederlands kolonialisme.46 Hun
grote voorbeeld daarbij was het Engelse koloniale systeem, dat zowel in zijn be-
stuursopvattingen overzee als in zijn wetenschapsbeleid ‘thuis’ grondige aandacht
besteedde aan de rijke Indiase cultuur.47 Nederland deed daar weinig aan, noch
overzee, noch thuis.

Naast Indo-Javanica bevatte de collectie van baron van Hoëvell ook een serie ge-
vlochten manden en hoeden, waarvan er eentje te zien is in illustratie 5. In eerste
instantie zag ik ze als de theatrale herinnering aan zijn geliefde Maleise christelijke
gemeente, die hij voor zijn gevoel in de steek had gelaten. Maar vermoedelijk dien-
den de hoeden vooral als voorbeeld van kunstig geometrisch versierd vlechtwerk.
In dat opzicht pasten ze uitstekend binnen de soorten- en monstercollectie van de
Overijsselse vereniging. En verder bracht Van Hoëvell dus nog een bewerkte sche-
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del mee van een Dayak plus, als ‘proeve van de hedendaagse beeldhouwkunst der
Balinezen’, een Balinese krishouder die een Chinees voorstelt.

Over de Balinese cultuur, de Balinese kunstzin en spiritualiteit, was hij lovend.
Maar op die bewondering volgde steevast, als in één adem, kritiek op de Javaanse
cultuur. En daarmee kunnen we, in deze vier voorwerpen, als het ware de materiali-
sering herkennen van een christelijk wetenschappelijk betoog dat na 1850 als etno-
grafisch canon zou uitkristalliseren in de Nederlandse volkenkundige collecties.
Dat betoog legt een direct verband tussen figuratie en vrijheid. De nonfiguratieve
ambachtelijke versierkunst van Java (gerepresenteerd in de hoed) was in die redene-
ring een uiting van het repressieve karakter van de islam. De islam had de grote cre-
ativiteit en kunstzin van de voorbije Indo-Javaanse hoge cultuur uitgebannen en fi-
guratie verboden. Dat op het hindoeïstische Bali de vrije figuratieve kunstproductie
was blijven bestaan, was een bevestiging van de visie dat de Javaanse kunst onder-
drukt werd. Aan de andere kant van het spectrum onderstreepte de primitieve
lichaamskunst van Borneo de urgentie van zendingswerk onder de animistische
Dayak.

Deze redeneringen zijn letterlijk te vinden in de geschriften van Van Hoëvell.
Een voorbeeld daarvan uit 1846, over de vitaliteit van de Balinese cultuur, luidt: ‘Ik
zie er de zorg der Voorzienigheid in, die, terwijl het Mohamedanisme, op Java, met
ruwe hand het kunstleven geheel verstikte en elke ontwikkeling, elke aandoening
eener hoogere gemoedsgesteldheid door zijne stabiliteit onderdrukte, het Baline-
sche volk door den doodenden adem van den Islam niet heeft laten aanra-
ken…’48Ook in het verslag van zijn Javaanse reis, gepubliceerd in 1849, is Van
Hoëvell fel tegen de islam. Trance noemt hij louter priesterbedrog, en de gods-
dienstige leiders zijn volgens hem sluwe lieden die Arabisch schrijven met klungeli-
ge fouten. Ten bewijze daarvan werd een sufi-amulet in zijn boek opgenomen. Het
werd in een voetnoot vertaald door de volkenkundige P.J. Veth, die daaraan toe-
voegde: ‘Het zou de moeite slecht beloonen, zoo wij ons langer met deze beuzelarij
wilden bezighouden.’49 (Illustratie 7)

Dat advies werd in grote lijnen opgevolgd. Zoals het christelijke betoog over re-
ligieuze verschillen, dat we hierboven in de Surinaamse context tegenkwamen, zijn
weerslag vond in collectiecategorieën en documentatiesystemen, zo zou ook de
vermijding van inhoudelijke aandacht voor de Indonesische islam doorwerken in de
representatie van die kolonie in Nederlandse musea. De aandacht van de indologen
ging uit naar pre-islamitische oudheden, contemporaine ambachtskunst, animisme
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en voorouderverering, of de adat. Dat andere bestond en bestaat wel – islam, mos-
lims in Indonesië, hebben volop sporen in de collecties achtergelaten – maar het
vraagt een dwarse kijk en een dialoog vanuit verschillende perspectieven om dat as-
pect te zien. Het is opnieuw een voorbeeld van het ontstaan van in hun materiële
kracht moeilijk te weerleggen essentialistische beelden, onder invloed van christe-
lijke visies op andere religies in de context van een stelsel van koloniale controle.50
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7 Amulet, opgenomen in Van Hoëvell, Reis over Java, Madura en Bali in het midden van

1847. P.J. Veth in bijschrift: ‘Ik gevoel mij verlegen met het verzoek des schrijvers, om
eene vertaling van dit opschrift te leveren. Het is een van allerlei fouten wemelend Abra-
cadabra…’
Van Hoëvell, 1949, p. 25.



Aan een geïsoleerd object is zo’n verhaal nooit af te zien. Het mechanisme van
betekenisverschuivingen in objecten waarover ik hier spreek, wordt pas zichtbaar
door te onderzoeken met de ogen van nu en met vragen die nu leven – in dit laatste
voorbeeld door onze belangstelling voor de eigenheid van de islam in het huidige
Indonesië, in mijn eerste voorbeeld door vragen over het Nederlandse slavernijver-
leden. En daarmee kom ik tot het laatste deel van mijn betoog.

De verbeelding van de canon

Ik heb gesteld dat de studie der voorwerpen betrekking heeft op instellings- en col-
lectiegeschiedenissen, op verzamelaars en wetenschapsontwikkeling. Dat plaats ik
in relatie tot de ontwikkeling van de Nederlandse natie en ik pleit daarbij voor meer
aandacht voor de verwevenheid van de negentiende-eeuwse koloniale expansiege-
schiedenis met de op burgerschapsvorming gerichte musealiseringsprocesen uit die
tijd. Mijn voorbeelden hebben laten zien hoe collecties en musea een ingang bieden
om te analyseren hoe het kolonialisme ‘thuis’ gekomen is. Ze maken het mogelijk
om na te gaan welke beeldvormingsprocessen zich hebben afgespeeld bij de musea-
lisering van de Nederlandse cultuur, wie en wat eigen was en wie of wat anders.51 Ik
hoop duidelijk te hebben gemaakt dat collecties in musea een belangrijke bron van
informatie kunnen vormen, maar dat we alert moeten zijn op de bredere contouren
van het negentiende-eeuwse culturele landschap waarin de musea zijn opgekomen.
De zwerftocht die collecties door Nederland hebben afgelegd voordat ze terecht-
kwamen op hun huidige plek, moeten we onderkennen en begrijpen, willen we kri-
tisch kunnen staan tegenover de canon waarin ze nu figureren.

De lotgevallen van de Overijsselse etnografica illustreren dit proces. Het Durga-
beeld werd vorig jaar opgenomen in de nieuwe vaste afdeling Oostwaarts in het Tro-
penmuseum. (Illustratie 6) Het staat er, mede op instigatie van Indonesische partner-
musea, stevig ingebed in een Indo-Javaanse kader te midden van andere topstukken,
zoals een Boeddha-hoofd van de Borobudur, gouden en bronzen godenbeeldjes en
de, voor zover bekend, oudste gedateerde kris ter wereld. Onderzoek naar de ach-
tergronden van onze Durga leidde tot onze verrassing naar baron van Hoëvell en
daarmee naar het museale kader waarin het beeld in 1852 zijn Nederlandse bestaan
begon.
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We weten nu dus dat deze beelden in Zwolle tentoongesteld zijn geweest.52

Daarom kunnen we ons de vraag stellen: hoe zou het bij het publiek overkomen als
daar in het Drostenhuis aan de Melkmarkt nog steeds Indo-Javaanse topstukken
stonden? Niemand zou dat vermoedelijk nog begrijpen. We leggen niet gauw meer
een verband tussen klassieke Indonesische kunst en Romeins of Keltisch aardewerk.
Evenmin zouden de hoeden van Van Hoëvell, hoewel ook verwijzend naar de
vlechtindustrie, herkend worden in de gereconstrueerde keuken van het Zwolse
museum. Etnografica heeft in Zwolle niet langer een logische verbinding met de
ondernemende Overijsselse elite. Wel kan de hedendaagse bezoeker de burgerlijke
cultuur met kasten vol Chinees en Japans porselein in de Zwolse stijlkamers plaat-
sen. Er bestaat in Nederland een beeld van de Gouden Eeuw, en de koloniale han-
del, inclusief het porselein, hoort daarbij. Het negentiende-eeuwse kolonialisme
daarentegen verdween uit beeld toen het koloniale verband niet langer functioneel
was. Dat deel van de collectie verdween naar Amsterdam. Geanonimiseerd werd
het daar onderdeel van een hoofdstedelijk internationaal georiënteerd cultuurhis-
torisch discours.

Sinds het begin van de negentiende eeuw zijn musea gekomen en gegaan, collec-
ties samengevoegd en uitgesplitst: volkenkunde in etnografische musea, volkskunst
in streekmusea, kunst in kunstmusea, et cetera, elk met bijbehorende wetenschaps-
disciplines, catalogi en documentatiepraktijken. We vinden geen exotische voor-
werpen uit zending of missie in het Catherijneconvent, alleen een verwijzing ernaar
via een missiebusje van de witte paters in de verzuilde katholieke huiskamer; geen
volkenkunde in het Rijksmuseum, alleen Aziatische kunst die daar wat verdwaald
lijkt te zijn en het moet opnemen tegen collecties Aziatica in Londen en Parijs; geen
Indonesische klederdrachtpoppen in het Openlucht Museum, wel de uit India af-
komstige sits in de beroemde Hindeloper klederdracht; geen batikcollectie in het
Provinciaal Museum in Assen, wel de toepassingen van de batiktechniek door Ne-
derlandse kunstenaars rond 1900. De volkenkundige musea werden zo bezien tot
een soort impliciete tegenhangers van de verbeelding van de Nederlandse cultuur.
In lijn hiermee zijn in onze wetenschapsbeoefening kunstgeschiedenis, volkskunde
en volkenkunde, of – moderner – antropologie, ver uit elkaar gedreven.

Ondertussen blijft de bodem waarop dit museale landschap zich vormt in bewe-
ging. Denk aan het nieuwe werelderfgoedmuseum op Schokland, aan recente initia-
tieven als het Indisch Huis en het NiNSEE, of aan de plannen voor een Boulevard
van de Democratie.53 Net als in de negentiende eeuw zijn ook deze recente initiatie-
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ven nauw verbonden met maatschappelijke processen. Het Catherijneconvent be-
noemt bijvoorbeeld een directe samenhang tussen de ontkerkelijking in Nederland
en de publieke taak van dat nog jonge museum als verzamelpunt voor kerkelijke
voorwerpen die in hun eigenlijke context geen rol meer kunnen spelen.54 Op de-
zelfde wijze is ook wel aangekeken tegen de collecties in de volkenkundige musea:
als een erfenis uit een afgesloten verleden, die de moeite van het bewaren nog
waard is. Als poesaka misschien.

En dat brengt me op de laatste vraag die ik hier wil opwerpen: wiens erfgoed is
het dan eigenlijk in al die musea, voor wie en door wie wordt het bewaard, bestu-
deerd en getoond?55 Dit betreft het verband tussen objecten, mensen en locaties. Nu
eens was dit verband van belang voor de betekenis van het object, dan weer kreeg
juist het verbreken ervan betekenis: het vergeten wie de schrijver, de maker, de dra-
ger, de eigenaar was, en ten slotte zelfs de verzamelaar. Die loskoppeling van
mensen en dingen maakt veralgemening mogelijk, maar doet ook een dimensie ver-
dwijnen. Alsof Valerius alleen nog in de kast zou staan en niet meer gespeeld wordt
op het carillon.

In het hele museumveld worden momenteel nieuwe verbanden gezocht tussen
mensen en voorwerpen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in restitutiediscussies, zoals inza-
ke het kunstbezit uit joodse families dat na de Tweede Wereldoorlog in openbare
collecties kwam.56 We zien het ook in discussies over het culturele erfgoed van etni-
sche minderheden in Nederland,57 of in het kader van de ontwikkeling van nieuwe
streekhistorische centra. Deze voorbeelden laten zien dat in onze tijd objecten,
processen van betekenistoekenning en burgerschapsdiscussies nog steeds verband
houden met elkaar. Ik hoop duidelijk gemaakt te hebben dat dat geen historische
discussie is, dat ‘erfgoed’ in deze context niet over het verleden gaat, ook al gaat het
om oude dingen en om mensen die voorbijgaan.

Methodologisch en inhoudelijk zitten we hiermee midden in de problematiek
waarvoor het Nieuwe Rijksmuseum zich gesteld ziet en waarin de mijns inziens te-
rechte keuze is gemaakt om straks in de herinrichting kunst, cultuur en geschie-
denis op kernpunten met elkaar te combineren.58 Maar het raakt ook aan de ontwik-
kelingen in al die andere musea die momenteel aan het verbouwen zijn. Hun
vernieuwingsplannen zullen zich niet mogen beperken tot een instellingsgewijze
inspanning ter renovatie van gebouwen en verbetering van vitrines. Het museum als
instituut staat ter discussie: zijn rol in de samenleving en relatie tot het publiek, zijn
benadering van voorwerpen, zijn onderzoekspotentieel en werkwijzen.59

25

NU OF NOOIT



Daarbij geldt dat we niet de illusie moeten hebben dat we als onbeschreven blad,
als voor het eerst naar de reeds aanwezige collecties zullen kunnen kijken. De huidi-
ge verspreiding van objecten over Nederland, zelfs over de wereld, is historisch ver-
klaarbaar maar niet ‘heilig’. Musea zijn geen forten die nationale soevereiniteit
moeten verdedigen. Geen enkel bestaand museum kan ‘opnieuw’ beginnen. Daar-
voor hebben onze spullen de afgelopen twee eeuwen te intensief geleefd.

Met dank

Daarmee ben ik bijna aan het einde van mijn rede gekomen, maar niet dan nadat ik
de leden van het curatorium van mijn leerstoel, en in het bijzonder mijn voorzitter
en leerstoelgroephouder Pim den Boer, oprecht heb bedankt voor het vertrouwen
dat zij in mij hebben gesteld.

Die dank geldt ook, dubbel en dwars, het bestuur van het Koninklijk Oudheid-
kundig Genootschap dat deze leerstoel heeft ingesteld. Het is mij een eer om de ko-
mende jaren, na Wim Vroom en Peter Sigmond, de derde KOG-hoogleraar te mo-
gen zijn. Uw genootschap is er altijd in geslaagd om de collecties toegankelijk te
houden. In het Nieuwe Rijksmuseum zal dat ook weer het geval zijn. Ik zal mijn best
doen om bij te dragen aan de voorbereidingen daarvan, die onder leiding van uw
voorzitter Renée Kistemaker al in volle gang zijn.

Mijn werkgever, het Koninklijk Instituut voor de Tropen, dank ik voor de steun
aan deze uitbreiding van mijn actieradius. In de negentien jaar dat ik nu bij het KIT
werk, heb ik verschillende directeuren boven mij gehad – verschillend niet alleen in
persoon, maar ook in het aantal hiërarchische lagen tussen hen en mij. In de persoon
van onze huidige Voorzitter van de Raad van Bestuur, Jan Donner, wil ik allen be-
danken voor de ruimte die zij mij steeds hebben geboden om in een internationale
context te werken, permanent bij te leren, mijn werk steeds weer te vernieuwen en
verdiepen en de bakens te verzetten.

Dames en heren, het zal u duidelijk zijn dat wat ik vandaag naar voren heb ge-
bracht vrucht is van intensieve samenwerking met mijn collega’s in het museum en
instituut, en aanverwanten. Zonder hen weet ik niks. Ik dank de conservatoren en
alle anderen door de hele organisatie heen voor het vrijwel dagelijks delen van ken-
nis en inzichten, en voor wat ik ervaar als een oprechte gezamenlijke inspanning om
het museum en instituut een vitale kracht in onze samenleving te laten zijn. Geen
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multidisciplinairder omgeving dan een museum, waar theorie en praktijk elkaar
voortdurend op de hak nemen en iedere tentoonstellingsopening weer een geval is
van nu of nooit.

Hooggeleerde Stuurman, beste Siep, jou wil ik bedanken voor je aanbod, in
1993, toen ik na acht jaar de wetenschap begon te missen, om mijn promotor te
worden. Je maakte dat ik er überhaupt weer aan durfde te beginnen, bracht me zeer
effectief op de hoogte van de relevante wetenschappelijke ontwikkelingen van dat
moment en droeg bovenal bij aan vergroting van mijn begripsvermogen voorbij die
enorme massa historische feiten waar ik ook zo van houd. Jij bracht me tevens in
contact met Peter van der Veer. Peter, jouw eigen uitgangspositie en rol in weten-
schappelijke debatten en het inzicht dat je me daarbij bood in het internationale de-
bat, hebben me altijd enorm gestimuleerd. Ook jou dank ik dat je zo vierkant achter
me bent gaan staan.

En zo ben ik dan terug bij de universiteit waar ik ook mijn opleiding heb geno-
ten. Dat was bij het Historisch Seminarium van de UvA, het huidige Kunsthisto-
risch Instituut, dat ooit gebouwd werd voor de Deli-Batavia Maatschappij. Hoe had
ik in die omgeving niet kunnen begrijpen hoe actueel de koloniale geschiedenis is
als cultuur? Met name wil ik uit die studietijd Jan Pluvier en Sylvia de Groot bedan-
ken. Jan Pluvier trok mij, middelbare scholier, door zijn geëngageerde benadering
van de dekolonisatiegeschiedenis van Zuid en Zuidoost Azië naar Amsterdam en
speelde in iedere fase van mijn studie een rol. Sylvia de Groot zette me op het histo-
risch handwerk met betrekking tot de vroege koloniale koopmansgeschiedenis van
de WIC en verbond dat met haar veldwerk, de reizen en gesprekken met de Suri-
naamse Granmans over hun Afrikaanse geschiedenis. Het gaf me de eerste inzichten
in het hele intrigerende complex van hier en vroeger, ginds en nu. Ook wil ik Hans
Blom bedanken, die nu trouwens zetelt in een ex-koloniaal gebouw dat haast net zo
imposant is als het Tropeninstituut, voor zijn gestage steun aan het afstudeerproject
van Hansje Galesloot en mij in die gepolariseerde jaren.

Sinds mijn studietijd heb ik mij altijd stevig ingebed geweten in een kring van
vriendinnen en vrienden, met wie ik werk, wetenschap en genoegen steeds heb
kunnen delen. Ik wilde er niet een paar noemen, en ook niet iedereen want dat gaat
niet. Jullie zijn hier aanwezig trouwens. Bedankt.60

Bij de Leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis van Europa heb ik een warm wel-
kom gekregen. Ik voel me thuis in het multidisciplinaire team, verwacht veel van de
nieuwe masteropleidingen en verheug me op de samenwerking. En, dames en heren
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studenten, jullie bevallen me tot nu toe goed, en dat is hopelijk wederzijds. Weet
dat jullie inbreng in het museale veld van harte welkom is. Moge aandacht voor het
bijzondere van objecten jullie blik op de wereld om je heen helpen verruimen.

Ten slotte zullen mijn moeder en andere familie hier aanwezig hebben begrepen
dat de opening van mijn lezing met Valerius ook bedoeld was als een eerbetoon aan
mijn vader en moeder die mij hebben grootgebracht in een omgeving waarin kunst,
volkskunst en volkenkunde als vanzelfsprekend door elkaar liepen in een professio-
nele en maatschappelijk betrokken uitvoeringspraktijk. Ik hoop dat het brede regis-
ter van affiniteit, kennis en ervaring dat ons daarmee werd aangereikt ook een beet-
je heeft doorgeklonken in mijn rede.

Ik heb gezegd.
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Noten

1. Neder-landtsche Gedenck-clanck.Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de se-
venthien Neder-Landsche Provintien, ‘t sedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen,
tot den Iare 1625. Verciert met verscheydene aerdige figuerlicke platen, ende Stichtelijcke Rimen
ende Liedekens, met aenwijsingen, soo uyt de H. Schriftuere, als uyt de boecken van geleerde Man-
nen, tot verklaringe der uytgevallen saecken dienende.De Liedekens (meest alle nieu zijnde) gestelt
op Musyck-noten,ende elck op een verscheyden Vois,beneffens de Tablatuer van de Luyt ende Cyther.
Alles dienende tot stichtelijck vermaeck ende leeringhe,van allen Lief-hebbers des Vaderlants.Door
Adrianum Valerium. Tot Haerlem, Gedruckt voor d’Erfgenamen vanden Autheur,
woonende ter Veer in Zeeland, 1626.

2. Vgl. Edward en Harts discussie van de materialiteit van foto’s in Edwards, 2004. Zie
over aura Benjamin, 1968, p. 217 e.v. Vgl. ook Van Mensch (1989) over de ‘conceptual,
factual and actual identity’ van voorwerpen.

3. Ik verwijs hier met name naar de relatie tussen oriëntalistiek en etnografica. Vgl. Said,
1978. Ook relevant is de verbinding tussen westerse geleerdheid en ‘lokale’ tussenper-
sonen, vgl. Pratt, 1992.

4. Liederen uit de Neder-landtsche Gedenck-klanck van Valerius in de bundel van 1938: gezang
99, 145, 146, 199, 301, 302, 303 en 304 (Psalmen en Gezangen voor den Eredienst 1938,
passim). In de nieustwe bundel zijn ze eveneens opgenomen.

5. Zie de Pegasusuitgave Revolutionaire liederen… In zijn inleiding schreef de samensteller
van deze bundel, P. van Noorden: ‘Ook heden ten dage zingen de dappere slachtoffers
van het fascisme hun revolutionaire liederen’. Noorden, 1937, p. 11. Liederen uit de
Neder-landtsche Gedenck-clanck zijn te vinden op p. 100, 110, 115. Het zijn de enige liede-
ren met notenschrift.

6. Meertens e.a., 1942, p. XIV. Deze intergrale editie van 1942 werd ingeleid en bezorgd
door P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff en A. Komter-Kuipers, vormgegeven door Georg
Rueter en uitgegeven door de Wereldbibliotheek.

7. Tenhaeff geeft de credits voor de herontdekking van de liederen aan Frits Coers. Meer-
tens e.a., 1942, p. XXXVIII.

8. ‘… Ik wilde in de eerste plaats het aanzyn geven aan iets dat als heilige poesaka zal kun-
nen bewaard worden door kleinen Max en zyn zusje, als hun ouders zullen zyn omgeko-
men van ellende.’ Multatuli, editie 1881, p. 335.

9. ‘Het Carillon’, geschreven in 1941. De eerste keer, in 1945, anoniem opgenomen in de
bundel Geuzenliedboek 1940-1945.

10. Balibar, 2004, p. 57, 121 en passim.
11. Schmidt, 2001, p. 75, 77, 87-88. Hij noemt Valerius op p. 230, maar gaat niet verder op

hem in.
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12. Dit is bijvoorbeeld het geval op de plaats waar hij verwijst naar ‘Spaensche Gouveneurs’
die de Nederlanden ‘besitten souden als de Spanjaert besit de nieuwe gewonnen Landen
van America. (…) Wij beginnen dan eerst van den landen van America, West Indien
ende Brasilien. Men leest (…) dat sij de naecte ende ongewapende Inwoonders (die haer
met alle beleeftheden ontmoeteden) lichtelyck hebben konnen onder haer gebiedt ende
geweld brengen (…) ontnemende eerst alle haer costelyckheden van Gout Silver Ge-
steente en andere waren daerna deselve moordadelyck ombrengende door…’ etc.,
p. 11-12.

13. Waarop hij een loflied op de Heer neerschreef in drie coupletten die ik hier verder niet
zal aanhalen. Valerius, editie 1942, p. 239.

14. In een ander lied bezingt Valerius de successen van de WIC-vloot in 1624 in Bahia de to-
dos los Sanctos. Die overwinning was het begin van de te verwachten goede werken van
de WIC ‘tot voor-plantinge van Godts eer ende Kercke / ende welvaren van ’t Vader-
landt’. Het betreft het lied ‘Wat heeft God wondre daden…’ (Valerius, editite 1942,
p. 260-261), met zinsnedes als
‘… Hy geeft ons inder yl
Oock Victori tot Syn glorie
Selfs op de kust Brasyl
…
Siet onze God en Heer
smyt Spanjen voor ons neer
Geeft hem alleen de eer
En dient Hem oock altyd
Met u handel ende Wandel
Opdat ghy seker zyt.’
Relevant in dit verband is ook het lied ‘Waer dat men sich al keerd of wend’; editie 1942,
p. 213.

15. Vgl Kirschenblatt-Gimblett, 1998; Clifford, 1988; Bennett, 1995, etc. Zie ook Benja-
mins discussie in The work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, over authenticiteit
van kunstwerken en het belang van ‘its presence in time and space, its unique existence
at the place where it happens to be’. In: Benjamin, 1970 (editie 1999), p. 214.

16. Zie Legêne, 1998a; Legêne, 1998b.
17. Vgl. Bennett, 1995, p. 103-104: ‘Presently (…) the division between the hidden space

of the museum in which knowledge is produced and organized and the public spaces in
which it is offered for passive consumption produces a monologic discourse dominated
by the authoritative cultural voice of the musea.’ Bennett wil dit oplossen door de con-
servatoren een grotere faciliterende rol te geven in het contact tussen ‘groups outside
the museum’ en collecties, ‘to use its resources and to make authorized statements
within it’. Ik volg hem daarin, maar denk dat hij onderschat hoeveel onderzoek er nodig
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is, door conservatoren, om objecten los te kunnen maken van de bestaande toeschrij-
vingen en deze te veranderen.

18. Ik neem hier de suggestie over van Frank Dragtenstein, om niet over ‘slaven’ maar over
‘slaafgemaakten’ te spreken. Dragtenstein, 2004, p. 9.

19. Berger, 1980, geciteerd uit Vintage international edition van 1991, p. 161.
20. Theatervoorstelling SlavernijMomentNU, NDSM-werf Amsterdam Noord, 22-8 t/m 7-

9-2003. Zie ook het Programmaboekje SlavernijMomentNu Gedeeld heden Verdeeld verleden.
Amsterdam, 2003. Vgl. Kirschenblatt-Gimblett, 1998, p. 6: ‘…display not only shows
and speaks, it also does…’

21. Zie ook de catalogus van Fiona Tan, p. 68-69.
22. Zonder volledig te zijn, verwijs ik naar Bergvelt, Meijers, Rijnders, 1992; De Jong,

2001; Bloembergen, 2002; Noordegraaf, 2004; Dekker e.a., 2000; Grijzenhout, 2004;
Effert, 2003; Eliëns, 1990.

23. Vgl. Thomas, 1994.
24. Zie ook Voor Nederland Bewaard, 1995.
25. De Vereeniging was een voortzetting van het in 1838 opgerichte Wetenschappelijk Ge-

nootschap. De doelstelling van deze Overijsselse vereniging luidde: ‘De bevordering
van statistieke kennis van Overijssel, de verspreiding van staatshuishoudkundige begin-
selen, de aanmoediging van industriële talenten, en in het algemeen alles, wat voor de
ontwikkeling van de provinciale welvaart van belang kan zijn.’ In 1903 ging al het bezit
over naar de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, die het
in 1906 formeel in eigendom kreeg. De Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale
Welvaart werd toen ontbonden. Eijken 1964, Inleiding op de Inventaris (Overijsselse
Archieven). In 1938 kwam de etnografica in bruikleen bij het Koloniaal Museum in Am-
sterdam. In 1981 werd een deel van de bruikleen omgezet in schenking en een ander
deel aangekocht. Met de collectie kwam de catalogus van 1892 mee; de eerste catalogus
van 1852 was in Amsterdam niet bekend.

26. Die zouden daarmee, zo verzekerde de voorzitter van de Overijsselsche Vereeniging tot
ondersteuning van Provinciale Welvaart aan de Directeur van de Nederlandse Handel-
maatschappij, zowel een ambacht leren en wat verdienen in plaats van ’s winters op de
bedeling aangewezen te zijn, als onderwijs en een godsdienstige opvoeding genieten.

27. De voorbeelden zijn gebaseerd op Inventarisnummer 163.1 – 49: Register op uitgaande
stukken vanaf 1845.

28. Zo was F.H. van Vlissingen in de jaren vijftig pleitbezorger voor Europese kolonisatie op
Sumatra, hield Arntzenius zich bezig met koffiecultures op Java, zat J.H. Tobias op Ter-
nate, P.F. Laging Tobias in Atjeh, schreef W.H. Lans al in 1842 een standaardwerk over
Suriname, was A. Fersenaar agent van de NHM te Padang, en begeleidde ds Albert van
den Brandhof de boeren naar Suriname.

29. De vereniging begon in 1855 zelfs een uitwisselingsrelatie met de Smithonian Institu-
tion in Washington. De voorbeelden zijn gebaseerd op Inventarisnummer 163.1: nr. 53,
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ledenlijst 1841-1851; nr. 49, Register op uitgaande stukken vanaf 1845; nr. 84, Lijst der
voorwerpen in het Museum, etc.

30. Aerts e.a., 2003. Vgl. p. 84 over Nederland na 1830 als een land zonder macht, gran-
deur en internationale functie met slechts een nauwelijks beheersbaar bezit aan de ande-
re kant van de oceaan. Overigens ontbreekt ook de slavernijdiscussie in dit boek. Kolo-
nialisme wordt pas enigszins besproken in de context van de ethische politiek, na 1901.
Zie ook Helsdingen e.a., Daar wérd wat grootsch verricht. Amsterdam, 1942.

31. Zo lezen we bijvoorbeeld (en ik citeer uit het eerder aangehaalde Land van kleine gebaren):
‘Mede dankzij stijgende baten van uit het cultuurstelsel kwam de begroting in de tweede
helft van de jaren 1840 in evenwicht en daalden de rentekosten.’ Zie bijvoorbeeld: Grif-
fiths, 1979, De Jonge, 1976, Aerts e.a., 2003, p. 89, citaat op p. 93.

32. Het verband tussen koloniale beschavingsmissie en armoedebestrijding en sociaal beleid
in Nederland wordt onder meer uitgewerkt in: Grevers en Waaldijk, 1998; Waaldijk en
Legêne, 2003, p. 21 e.v.; Thomas, 1994, p. 66; Stoler, 2002, p. 209. Boomgaard, 1989,
legt een verband tussen de vormgeving van het cultuurstelsel en de landbouworganisatie
in Drente. Zie tevens Legêne, 1998b, over de Maatschappij van Weldadigheid.

33. Zie ook het proefschrift van Deniz Ünsal (2004) over feministische opvattingen over
nationale identiteit en het huidige hoofddoekjesdebat en de voorgeschiedenis in kolonia-
le beeldvorming. Balibar, 2004, blijft algemeen in zijn constatering over de doorwerking
van koloniale hiërarchieën in de Europese samenleving, en werkt dit niet uit naar afzon-
derlijke landen. Stoler, 2002, schrijft specifiek over Nederlands kolonialisme, maar
werkt het ontstaan van maatschappelijke hiërarchie langs klasse en etnische lijnen alleen
uit in de overzeese, Nederlands-Indische context. Vgl. Locher-Scholten, 2000. Wesse-
ling, 2003, maakt een vergelijking tussen Europese koloniale regimes, maar niet tussen
de manieren waarop dit kolonialisme doorwerkte in de verschillende landen van Euro-
pa.

34. Van belang is het uitgangspunt van Nicholas Thomas om ‘colonialism’s culture’ te bena-
deren vanuit ‘pluralized and localized histories’. Er is niet zoiets als een overall schema
dat van toepassing is op al die kolonisatoren en gekoloniseerde samenlevingen. Als we
greep willen krijgen op de grote lijnen moeten we beter kijken naar het specifieke. Tho-
mas, 1994, passim. Aan de veelzijdigheid van de figuur van Van Hoëvell wordt in dit kor-
te bestek geen recht gedaan. Wordt vervolgd.

35. Van Höevell, 1848, p. 12.
36. Van 1836 tot 1848 had hij in Batavia gewerkt, onder meer als predikant van de zogeheten

‘Maleise gemeenschap’ van de hervormde kerk. Hij had zich er actief beziggehouden
met onderwijsbeleid, was er Directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap en was
vanaf 1844 voorzitter geweest van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap. Van
Hoëvells al dan niet actieve rol in de publieke protesten van de Indische gemeenschap in
1848 tegen de verplichting van een Nederlandse opleiding voor een bestuursfunctie in
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de kolonie, had aanleiding gegeven voor de problemen. Op 1 september 1851 werd hij
lid van de Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart.

37. Vgl. de stelling van Edward Said, dat, anders dan in de achttiende eeuw, in de negentien-
de eeuw niemand in de koloniserende wereld buiten dat systeem kon denken, zich er
principieel recht tegenover kon stellen. Said, 1993, p. 240.

38. Van Höevell, 1849, p. 55, 56.
39. Van ’t Veer, 1958; Fasseur, 1996; Vanvugt, 1996: Van Hoëvell, 1853. Van belang in dit

verband is ook Van Hoëvells brochure over G.H. Betz, uit 1868. Aangenomen mag wor-
den dat medeverenigingslid Van den Brandhof één van Van Hoëvells ‘geheime informan-
ten’ was voor de publicatie van zijn Slaven en vrijen onder de Nederlandse wet.

40. Binnen de Overijsselse verhoudingen was hij een expert op het gebied van de cultuur.
Hij sprak goed Maleis, was president geweest van het Koninklijk Bataviaasch Genoot-
schap in Nederlands-Indië en een van de twee samenstellers van de eerste catalogus van
de oudheden in de collectie van dat genootschap (Van Hoëvell en Friederich 1846-
1847). Zijn kennis kwam onder meer tot uiting in het feit dat hij tekende voor de verta-
ling van de Balinese lontarbladeren in de collectie van de Overijsselsche Vereeniging.
Aldus vermeld in de Lijst… van 1852 en Catalogus…van 1892. Of Van Hoëvell dit zelf
kon lezen, is niet bekend. In zijn reisverslag van 1849 maakt hij melding van zijn Javaanse
secretaris Rekso Kesoemo, die hem vergezelde en teksten voor hem vertaalde (1848, p.
4). Al in 1838 had hij het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië opgericht en van zijn reizen
door de archipel had hij verslagen in boek- of brochurevorm geschreven. Zie, over de
betekenis van ‘informanten’ en auto-ethnography, ook Pratt, 1992.

41. Tegenwoordig deels opgenomen in serie 1322, deels in serie 4847 (deze laatste serie be-
treft aankopen). Zie noot 25.

42. In de catalogus van 1852 worden ze zeer summier toegelicht, waarbij voor een enkel
stuk werd verwezen naar eerdere beschrijvingen van Javaanse oudheden door de Engel-
se interim Gouverneur Generaal van Nederlands-Indië Sir Thomas Stamfort Raffles.

43. Voorzover wij hebben kunnen nagaan, betreft dat de beelden 1322-42, 43, 47, 51, 54.
De locaties zijn nabij de kampong Tjipanjaloe (bij Bandung), eerder beschreven door
Junghun, en op de Pasir Tjipamojana, niet ver daarvandaan. Meer onderzoek is nodig.
Van Hoëvell 1849, p. 47 en 50: ‘Ondertusschen zal ik u met eene uitvoerige beschrij-
ving, of mijn conjectures naar hunnen oorsprong en het verband waarin ze staan met de
andere Hindie-monumenten van Java, niet vervelen, en liever met u mijn reis vervol-
gen.’ Wat ook pleit voor verbinding van deze beelden aan de in het boek genoemde vind-
plaatsen is de vermelding van ‘mijnen vriend Mr. I.H. Tobias’ die hij op reis ontmoette
en die een van de twee andere schenkers van de Indo-Javanica in Zwolle is. Van Hoëvell,
1849, p. 85.

44. Het museum van de Overijsselse vereniging kreeg twee afdelingen: Natuurlijke Historie
en Oudheden & Zeldzaamheden. Er verscheen een aantal catalogi van de collecties en de
bibliotheek met aanwinstenlijsten. Zie Aangehaalde literatuur.
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45. Naar aanleiding van de Tentoonstelling van Voortbrengselen der Nationale Nijverheid
van Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen in Arnhem, in 1852, bood de Overijs-
selse vereniging aan om de voorwerpen uit de kolonie die zouden achterblijven omdat
hun eigenaar overzee was, in het ‘Koloniaal Museum’ te Zwolle in bewaring te nemen.
163.1-49 (nr. 188) Register op uitgaande stukken vanaf 1845. Betreft brief aan de Com-
missie Nationale Nijverheid tentoonstelling te Arnhem. Overijsselse archieven.

46. Van Hoëvell vond dat de mensen te veel werden benaderd als ‘machines, die wij in den
geestelijken en zedelijken dood, waarin zij verkeeren, laten blijven, die wij naar onzen
wil buigen en dwingen, die wij regeren niet door onzen morelen invloed, maar door ons
meerder verstand’. En elders: ‘Maar al wilde onze Regering dat stelsel van bestuur van
Engeland in de koloniën volgen: zij zou het niet kunnen, zoolang daarvoor geen enthu-
siasme geboren wordt bij onze natie.’ Van Hoëvell, 1846, resp. p. 49 en 52.

47. In de terloopse verwijzing in Van Hoëvells reisverslag naar de ‘goede inlanders’ die zo
naïef waren geweest de oudheden van hun plaats te halen om ze hem gemakkelijk te kun-
nen laten zien, en naar de anderen dorpelingen die hem hadden getipt over de tweede
vindplaats, uit zich het vermeende overwicht van de Europeaan met zijn klassiek ge-
schoolde onderzoekende geest. Vgl ook zijn opmerking in 1849, p. 148, over de totale
onwetendheid van de bevolking t.a.v. de herkomst van de Indo-Javaanse monumenten
en 1849, p. 184-185 over de regent die in de ogen van Van Hoëvell fantasieverhalen op-
hangt over de ruïnes van Modjopahit, in tegenstelling tot Wardenaar die daar weten-
schappelijk onderzoek naar heeft gedaan. Vgl. Cohns bespreking van de collectiege-
schiedenis van de Amaravati-sculpturen in Cohn, 1996, hfdst. 4; Anderson, 1991, p. 181
bespreekt dit mechanisme in de twintigste eeuw. Vgl. ook Bennett, 1995, p. 76, ‘Under
the impetus of rivalry between France and Britain for dominion in the Middle East, mu-
seums in close association with archaeological excavations of progressively deeper parts,
extended their time horizons beyond the medieval period and the classical antiquities of
Greece and Rome to encompass the remnants of the Egyptian and Mesopotamian civili-
zations. At the same time the recent past was historicized as the newly emerging-nation
states sought to preserve and immemorialize their own formation as a part of that pro-
cess of nationing their populations that was essential to their further development.’

48. Het citaat eindigt met ‘… en ook vrij heeft gehouden van de belagchelijke Europesche
halfbeschaving’. Dat laatste sloeg onder meer op het zingen van hele noten in de protes-
tantse eredienst, door zogeheten ‘Maleise christenen’. Van Hoëvell, 1846, p. 24.

49. Van Hoëvell, 1849, p. 25-27.
50. Ook de bevordering van inlands onderwijs, zoals voorgestaan door bijvoorbeeld K.F.

Holle, werd beargumenteerd als neutralisering van de invloed van de islam. Steenbrink,
1991, p. 49, 74. Paine, 2000; Pemberton, 1994.

51. Elders heb ik besproken dat dit beeldvormingsaspect in het licht van de koloniale erva-
ring helaas ontbreekt in het belangrijke boek van De Jong over de ‘dirigenten van de
herinnering’ (De Jong, 2001). Legêne, 2003.
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52. Er bestaan zelfs vroeg-twintigste-eeuwse krantenrecensies en verzekeringspolissen van.
Inventaris 181 Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis
1857-1996, nr. 340: Polis uit 1927.

53. Indisch Huis in Den Haag. NiNSEE staat voor Nationaal Instituut Nederlands Slavernij-
verleden en Erfenis in Amsterdam. Vgl. in dit verband ook: Imagine IC (Imagine Identi-
ty and Culture) in Amsterdam Zuid-Oost en het al oudere Moluks Historisch Museum
in Utrecht. Denk tevens aan het Cobra Museum in Amstelveen en het Aboriginal Mu-
seum in Utrecht, et cetera.

54. Defoer in Paine, 2000, p. 188.
55. Karp en Levine, 1991.
56. Zie de rapporten van de Commissie Polak.
57. Zie de door de Nederlandse Museum Vereniging uitgegeven serie rapporten over erf-
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