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Stel je 
het museum 

voor als 
een levend 
organisme, 

een lichaam 
met een geest 

en een ziel. 



Die ziel is het verleden dat het lichaam in zich draagt, waar 
grote krassen en littekens op zijn gekomen, maar die een 
ontembare kracht van overleven herbergt en die een reservoir 
is voor het leven nu. Het is de inspiratie en de vibe van het 
museum.

De geest is de verzameling van voorouders en hun verhalen van 
strijd, trots, ervaring en spiritualiteit die het museumlichaam 
vullen.

Het lichaam is de plek waar de vibe van levenskracht wordt 
gevoeld en waar de verhalen worden doorgegeven. Dat lichaam 
wil graag gezien worden.

Dat lichaam wordt gevoed met geschiedenissen, culturen en 
levens in het hier en nu. 

Dat lichaam krijgt zuurstof van de directe omgeving waar de 
natuur onderdeel is van het verhaal.

Het lichaam wordt onderhouden door een samenleving die 
vindt dat hij/zij er moet zijn.

Het lichaam heeft een hart, het gezamenlijke verhaal dat door 
alle medewerkers, onderzoekers en bezoekers samen wordt 
gemaakt en via de bloedbanen wordt doorgegeven.

De hartslag is de constante dynamiek waarin het museum het 
beste gedijt.



Slavernijmonument op het Surinameplein, fotograaf Edwin van Eis, beeldbank Gemeente Amsterdam



Inleiding: De Opdracht
Anton de Kom publiceerde in 1934, in Nederland, zijn inmiddels beroemde 
‘Wij slaven van Suriname’, een felle aanklacht tegen kolonialisme, racisme en 
uitbuiting. Zwart op wit toonde hij aan dat de geschiedenis ook kan worden 
verteld vanuit het perspectief van degenen wier vrijheid met geweld was 
ontnomen. En van hun nazaten, van wie hij er een was. Meer dan zes decennia 
na de afschaffing van de slavernij liet hij zien hoe dat systeem nog steeds zijn 
sporen trok in de samenlevingen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. 
Zijn eigen leven was daarvan het bewijs, niet in het minst ook in Nederland. 
De eis die activisten vanaf de jaren 1990 zijn gaan formuleren om tot een 
slavernijmuseum te komen vanuit dat niet-dominante perspectief, evenals het 
onderhavige rapport, zijn resultaten van de strijd die met De Kom begon.

 Dit rapport is ondenkbaar zonder de strijd die de afgelopen decennia is 
gevoerd voor de erkenning van de slavernijgeschiedenis in zijn ware gedaante 
en de strijd tegen de racistische doorwerkingen ervan in het heden. Die bewe-
ging heeft er onder meer voor gezorgd dat er in Nederland nu meerdere 
monumenten staan die dit verleden en zijn erfenissen markeren. Maar dat is bij 
lange na niet genoeg om het hele verhaal zichtbaar te maken in de samen-
leving. Dat besef is dankzij het ijveren van velen pas recent ook doorgedrongen 
tot de politiek.

 Op 20 december 2017 stemde de Gemeenteraad van Amsterdam unaniem 
in met het initiatiefvoorstel “Een stap naar verdere verkenning van het Amster-
damse slavernijverleden” van de leden Blom (GL), Duijndam (SP) en Mbarki 
(PvdA) en met de bestuurlijke reactie van het college. Deze reactie onder-
streepte het nationaal karakter van wat sindsdien een museale voorziening werd 
genoemd. Als gevolg daarvan is de gemeente Amsterdam in contact getreden 
en gebleven met de ministeries van OCW en SZW en werd toegevoegd dat 
toekomstige samenwerking met (musea in) andere gemeenten een meerwaarde 
zou hebben.1 

 Daarop is een call met een programma van eisen uitgegaan, waarop 
iedereen die dat wilde ideeën kon insturen voor een museum dat zich diende te 
focussen op het trans-Atlantisch slavernijverleden van Nederland. De call moest 
leiden tot een verkenning van de mogelijkheden van de beste ideeën. Uiteinde-
lijk werden de plannen van drie verschillende partijen uitgekozen, die vervol-
gens werden gevraagd hun plannen gezamenlijk uit te werken tot één verken-
ningsrapport. Dat waren en zijn nog steeds: stichting Nationaal Instituut 
Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee), stichting Museum zonder 
Muren (MzM) en Sociaal Innovatiebureau IZI Solutions (IZI).

 Op 23 mei 2019 dienden zij een gezamenlijk eerste Plan van Aanpak Verken-
ning Nationale Museale Voorziening Slavernijmuseum in. Vervolgens is intensief 
samengewerkt om te komen tot een definitieve inrichting en structuur van de 
verkenning. Op 21 april 2020 werd de definitieve opdracht aan het college van 
B&W voorgelegd en goedgekeurd. Deze luidde:
‘Stel een inhoudelijk rapport op, dat voortbouwt op uw Plan van Aanpak d.d. 
23 mei 2019. Verwerk in het inhoudelijk rapport onderstaande, per thema 

1  Brief College aan de Gemeenteraad d.d. 06-02-2018.
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genoemde aandachtspunten. Beschrijf in het inhoudelijk rapport welke stappen 
genomen moeten worden om, in de volgende fasen, te komen tot de beoogde 
voorziening. Houd daarnaast voor ogen dat het rapport uit moet gaan van 
realistische en uitvoerbare keuzes en scenario’s.’

Het resultaat daarvan is het onderhavige verkenningsrapport. 
Separaat is de Regiegroep gevraagd een voorstel te doen voor het profiel van 
de kwartiermaker voor het NTASM. Deze moet na de verkenningsfase aan een 
plan van eisen voor met name de fysieke kant van het project gaan werken. Dat 
profiel is apart van de hoofdtekst, na de verkenning in dit rapport opgenomen.

De verkenning moet de volgende thema’s omvatten, die in overleg als volgt 
aan de drie partijen zijn toebedeeld (nadere uitleg per vraag in bijlage 4): 
1. Missie, visie en nationale betekenis (NiNsee)
2. Focus en representatie (NiNsee)
3. Verhaal, doorwerking en erfenis (NiNsee)
4. Positionering en nationale betekenis (MzM)
5. Collectievorming (MzM)
6. Verkenning museale concepten (MzM)
7. Programmering en activiteiten (IZI)
8. Educatie en onderwijs (IZI)
9. Draagvlak en dialoog (IZI)
10. Publieksinventarisatie en doelgroepen (IZI)
11. Netwerk en partners (IZI & MzM)

Vervolgens hebben de drie genoemde partijen ieder een werkgroep gevormd 
om zo efficiënt mogelijk hun onderzoeken te kunnen verrichten. Tegelijk werd 
een formele structuur opgezet, met daarin als centraal gremium een Regie-
groep. Daarin hebben de voorzitters van de drie werkgroepen (oftewel de drie 
opdrachtnemers) zitting, te weten mevrouw Dionne Abdoelhafiezkhan (IZI), de 
heer Urwin Vyent (NiNsee) en de heer Daniël Metz (MzM). Verder kreeg de 
Regiegroep een onafhankelijk voorzitter, de heer Freek Ossel, een procesbege-
leider, de heer Cemil Yilmaz, een museaal expert, mevrouw Martine Gosselink 
en een inhoudelijk expert en eindredacteur, de heer Alex van Stipriaan. Deze 
Regiegroep werd begin juni 2020 geïnstalleerd en had op 11 juni 2020 haar eer-
ste bijeenkomst. Sindsdien is de groep gemiddeld minimaal eens in de drie 
weken bij elkaar gekomen, is er twee keer een heidag geweest, is er een 
internationale online expertmeeting georganiseerd, zijn er drie bijeenkomsten 
met de verantwoordelijke wethouders Groot Wassink en Meliani geweest, 
hebben er gesprekken met een vijftal Amsterdamse musea plaatsgevonden, 
evenals gesprekken met potentiële stakeholders en zijn er vele (discussie)
stukken geproduceerd. Door corona heeft het proces langer geduurd dan 
tevoren gepland. Daarvoor heeft het College de Regiegroep een verlenging 
van de opdracht met drie maanden gegeven.

De voornoemde verkenningsthema’s zijn door de drie werkgroepen onderzocht 
en beschreven, wat heeft geleid tot drie werkgroeprapporten. Daartussen zit 
soms overlap en soms komen bepaalde thema-aspecten juist minder uit de verf 
omdat ze niet specifiek in de opdracht zijn geformuleerd. Zoals al in de 
opdrachtformulering vermeld staat, diende echter wel de integraliteit van e.e.a. 
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te worden bewaakt. Vandaar dat het Verkenningsrapport meer is dan ‘slechts’ 
drie werkgroeprapporten met een gezamenlijke inleiding ervoor geplakt. Het 
Verkenningsrapport is gebaseerd op het werk –en gebruikt de bevindingen 
van– de drie werkgroepen. Omwille van een geïntegreerd Verkenningsrapport 
waarmee een volgende stap in het proces kan worden gezet, was het soms 
nodig zaken aan te vullen, aan te passen of te verduidelijken om tot een helder, 
eenduidig en coherent verhaal te komen. Ook is er materiaal aan toegevoegd 
om een zo goed mogelijk beeld te komen van wat er in het NTASM eventueel 
te zien en te horen zal kunnen zijn. 

 De drie werkgroeprapporten beslaan samen zo’n 450 pagina’s, gevuld met 
meer dan 100.000 woorden, vele tientallen illustraties en een flink aantal 
tabellen. Zij vormen de drie pilaren waarop dit Verkenningsrapport steunt en 
zijn dus ook hierbij integraal als bijlagen opgenomen. Er wordt in dit Verken-
ningsrapport veelvuldig naar verwezen en de lezer wordt sterk aangeraden ook 
verder naar de bijlagen te kijken. Wat in het Verkenningsrapport soms alleen 
wordt aangestipt of met één voorbeeld verduidelijkt, wordt in de Bijlagen 1 
(NiNsee), 2 (MzM) en 3 (IZI) nader toegelicht en uitgewerkt. Daarnaast is zowel 
in de bijlagen als in het Verkenningsrapport de vrijheid genomen om soms wat 
verder te gaan dan alleen een strikte beantwoording van de vragen uit de 
gemeentelijke opdracht. Allereerst omdat daardoor een coherenter rapport kon 
worden geschreven. Maar nog belangrijker omdat dit de gelegenheid bood de 
lezer een concreet, verhelderend en hopelijk ook enthousiasmerend beeld te 
kunnen geven van het NTASM zoals dat in het onderzoek is ontstaan.

Definities en keuzes vooraf
In de opdracht en alle gemeentelijke communicatie tot nu toe is steeds gespro-
ken over een ‘nationale museale voorziening slavernijverleden’. Vanaf het 
initiatiefvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad, van Blom, Duijndam en 
Mbarki van 30-06-2017 tot en met de inhoudelijke opdrachtbrief van april 2020 
wordt dat slavernijverleden expliciet omschreven als het ‘Nederlands trans- 
Atlantisch slavernijverleden’ (zie p. 16 e.v.). 

 Daarnaast is in de verkenning, om redenen die verderop worden uitgelegd, 
na verloop van tijd afgestapt van de term ‘museale voorziening’ omdat het in 
de ogen van de onderzoekers onmogelijk is dat die voorziening iets anders 
wordt dan in ieder geval (ook) een fysiek en op zichzelf staand museum 
(zie p. 18 e.v. en Bijlage 2 (MZM), Enquête museale instellingen).

 En ten slotte, en ook daar wordt verderop uitleg van gegeven, houdt het 
slavernijverleden niet op in 1863/1873, maar heeft het erfenissen en werkt het 
door in de huidige samenleving. 

 Dat alles betekent dat dit rapport dus betrekking heeft op een Nationaal 
Museum Nederlands trans-Atlantisch Slavernijverleden en de Erfenissen en 
Doorwerkingen daarvan. Dat is waarover het gaat. Omwille van de leesbaar-
heid zal dit de enige keer in het hele rapport zijn dat deze benaming voor het 
museum voluit wordt gebruikt. De werknaam in dit verkenningsrapport is 
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NTASM. Zoals in hoofdstuk 1 wordt uitgelegd zijn andere namen misschien 
minstens zozeer, of zelfs meer geschikt en zal daar ook wel eens naar worden 
verwezen, maar een aantrekkelijke en dekkende definitieve naam moet in een 
volgend stadium worden gekozen. Hoe dat het beste zou kunnen staat beschre-
ven in Bijlage 3, IZI, Programmering en Activiteiten, p. 22.

 Ook andere gehanteerde terminologie in dit Verkenningsrapport is uitge-
breid besproken en opgenomen als bijlage 5. Wat daarbij een niet uitgediscus-
sieerd punt bleef was de vraag als Zwart met een hoofdletter moet, moet dan 
ook Wit met een hoofdletter? In bijlage 5 zijn twee voorbeelden opgenomen 
waarvan er een daartegen en een ervoor pleit. In dit Verkenningsrapport en de 
drie deelrapporten is het hoofdlettergebruik in deze dan ook niet consequent.

 De geografische focus in de museumpresentaties ligt vooreerst voor het 
grootste deel op Suriname, de Nederlandse Cariben en Nederland en logi-
scherwijs ook West- en Centraal-Afrika. Ook Zuid-Afrika, als scharnierpunt 
tussen de Atlantische en Indisch-Oceanische wereld komt aan bod. En ten slotte 
zullen de overige regio’s in het Atlantisch gebied niet ontbreken die door 
Nederland voor kortere of langere tijd zijn bezet en waar onder dwang Afrika-
nen naar toe zijn gebracht. Dat betreft de westelijke buurkolonies van Suri-
name, het huidige Guyana, toen Berbice (1616-1815), Essequibo (1629-1815) en 
Demerara (1691-1815). Verder Noordoost Brazilië, de huidige deelstaat 
Pernambuco (1630-1654) en Nieuw Nederland, de huidige Amerikaanse staten 
New York, New Jersey, Delaware en deels Connecticut, dat 1625-1667 door de 
WIC was bezet. Daarnaast zijn Nederlanders in nog heel veel andere gebieden 
in de Amerika’s actief geweest in de slavernij, maar dan in dienst van een 
andere kolonisator. Ten aanzien van aanvullende geografische keuzes (in de 
toekomst) wordt in het volgende hoofdstuk dieper ingegaan.

Logischerwijs geeft dit Verkenningsrapport antwoord op de vragen en thema’s 
zoals deze in de opdracht door de gemeente Amsterdam zijn geformuleerd (zie 
boven en Bijlage 4). Voor een leesbaar rapport is echter een andere opbouw 
gekozen aan de hand van een aantal basale vragen, waarin voornoemde 
antwoorden en beschrijvingen zijn verwerkt (zie inhoudsopgave).
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Slavernijmonument Clave in Rotterdam, door Alex da Silva (foto: Alex van Stipriaan)



1
Waarom een Nationaal  

trans-Atlantisch Slavernij-
museum en waarom nu?



1.  Waarom een Nationaal trans-
Atlantisch Slavernijmuseum en 
waarom nu?

• Waarom een museum?

• Alleen trans-Atlantische slavernij?
• Wat is een nationaal museum?
• Substantieel en representatief
• Fasering

Aan het begin van de 21e eeuw heeft de Nederlandse 
overheid besloten de strijd van een groot aantal 
Afro-Nederlandse organisaties voor een nationaal 
herdenkingsmonument voor de slavernij en een 
daarmee samenhangend instituut, te honoreren. 
Monument en instituut NiNsee kwamen in Amsterdam. 
In de loop der jaren brokkelde de landelijke overheids-
steun grotendeels af, maar gemeentes hebben die 
fakkel overgenomen. In een groeiend aantal Neder-
landse steden zijn de laatste jaren expliciete poli-
tiek-bestuurlijke uitspraken gedaan en daden gesteld 
om het Nederlands slavernijverleden veel nadrukkelij-
ker deel te laten worden van het historisch besef van 
deze samenleving. Ook in Rotterdam en Middelburg 
kwamen er slavernijmonumenten, beide op initiatief 
van lokaal actieve groepen. 
 Inmiddels zijn er op initiatief van de gemeentera-
den en in samenspel met lokaal actieve groepen in 
Amsterdam en Rotterdam grootschalige wetenschap-
pelijke onderzoeken gedaan naar het slavernijverleden 
van beide steden en wordt er hardop over excuses 
gesproken. In Utrecht en Den Haag zijn zulke onder-
zoeken inmiddels ook (bijna) gaande, het College van 
Hoorn is erover aan het praten en de gemeenteraad 
van Arnhem heeft, op één partij na, zich unaniem 
uitgesproken vanaf 2021 officieel op 1 juli Keti Koti te 
gaan herdenken. Inmiddels zijn onderzoekers bezig 
slavernijsporen in de provincies Gelderland en 
Noord-Brabant in kaart te brengen, is het onderzoek 
over Friesland gereed en zijn er stadsgidsen en 
routekaarten verschenen over het slavernijverleden van 
Amsterdam, Groningen, Leiden, Utrecht (stad en 

provincie) en Haarlem en daarnaast nog een gids met 
honderd slavernijlocaties in heel Nederland. Zwarte en 
witte onderzoekers en vrijwilligers werken hierbij 
eendrachtig samen, net als bijvoorbeeld bij het 
digitaliseren en publiek toegankelijk maken van de 
slavernijregisters in de archieven. Recentelijk is door 
de nationale overheid een Adviescollege Dialoog-
groep Slavernijverleden ingesteld die in het hele 
Koninkrijk der Nederlanden dialogen moet gaan 
organiseren ‘over het slavernijverleden, en over de 
doorwerking daarvan in de hedendaagse samenle-
ving’.2 Op de achtergrond speelt ook het VN Internati-
onaal Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst 
(2015-2025), waaraan de Nederlandse overheid zich, 
als een van de weinige in Europa, heeft gecommit-
teerd.
 Tegelijkertijd worden in Nederland al een heel 
aantal jaren verhitte discussies gevoerd over de 
racistische figuur van zwarte piet, waarachter de veel 
diepere discussie schuilgaat hoe racistisch deze 
samenleving is en waar dat racisme vandaan komt. 
Nog veel recenter zijn daar de Black Lives Matter 
acties en discussies bijgekomen, die evenmin zomaar 
uit de hemel zijn komen vallen, noch een één op één 
kopie zijn van wat zich in de VS afspeelt. Beide 
debatten staan niet los van het Nederlands slavernij-
verleden. Dat blijkt ook uit de nieuwste discussie met 
vaak dezelfde deelnemers, over de vraag of de 
Nederlandse regering zijn excuses voor het slavernij-

2  Brief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer, d.d. 1 juli 2020.
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verleden moet maken en daarmee de deur moet 
(durven) openzetten voor een debat over Herstel, wat 
overigens veel meer en iets anders is dan alleen maar 
financiële genoegdoening.3 
 Kortom, het slavernijverleden en zijn doorwerkin-
gen in het heden is een uiterst aanwezig en relevant 
thema in heel Nederland. Steeds meer wordt bekend 
over de Nederlandse betrokkenheid bij de slavernij. 
Steeds meer Nederlanders weten intussen dat de 
residentie van de Amsterdamse burgemeester ooit het 
huis van een toenmalige mensenhandelaar was, dat 
het kopje koffie met suiker in de achttiende eeuw door 
slavenhanden was geproduceerd, dat de slavernij 
anderhalve eeuw geleden werd afgeschaft en dat 
Afro-Surinaamse en Afro-Caribische Nederlanders de 
nazaten van die slaafgemaakte Afrikanen zijn. Maar 
hoe dat tweeënhalve-eeuw-durende slavernijsysteem 
eigenlijk in elkaar stak en nog belangrijker, hoe 
slaafgemaakten dat hebben doorgemaakt en over-
leefd, en wat de erfenissen daarvan zijn, en dat het 
daarbij over veel meer gaat dan alleen Suriname, dat 
weten slechts kleine groepen. Laat staan dat het 
gekend of beleefd wordt als een onlosmakelijk en 
substantieel stuk van ‘onze’ Nederlandse geschiedenis.
 Er dient dus een plaats te zijn, waar alle monumen-
ten, stadsgidsen, wetenschappelijk en grass roots 
onderzoek, behoefte aan herinnering, erkenning en 
debat voor iedereen zichtbaar samenkomen. Waar 
nieuwe geschiedenis wordt geproduceerd en gepre-
senteerd. Waar kan worden gewerkt aan de veranke-
ring van deze geschiedenis in het nationaal bewustzijn, 
waar getoond kan worden hoe Nederland door die 
geschiedenis gevormd is en wat er van die geschiede-
nis valt te leren. En dat alles dus op een manier die 
beklijft, die duurzaam is, die ervoor zorgt dat die 
kennis zich verspreidt en up to date blijft.
 Dat betekent dat het NTASM (ook) een werkplaats 
wil zijn voor de transformatie van het geschiedbeeld 
over het slavernijverleden en de doorwerkingen 
daarvan. Hier wordt gewerkt aan het doorbreken van 
een geschiedbeeld dat is geproduceerd binnen zeer 
ongelijke machtsverhoudingen en vanuit witte per-
spectieven. Hier worden ook beelden en verhalen van 
slachtofferschap vervangen door beelden en verhalen 
van (veer)kracht, dynamiek, strijd en culturele en 
intellectuele eigenheid. Daarvoor zullen heel nieuwe 
bronnen worden aangeboord en de getuigenissen 

3  Zie hiervoor het tien punten actieplan van Caricom dat 
ook aan Nederland is gericht [https://caricom.org/cari-
com-ten-point-plan-for-reparatory-justice/]

worden gebruikt van degenen die de dragers van deze 
geschiedenis zijn. Hun perspectieven staan centraal. 
Dit wordt verder uitgewerkt in de hoofdstukken vier en 
vijf en uitgebreid onderbouwd in Bijlage 1 (NiNsee), 
Een ontketend perspectief.

Waarom een museum?
Het NTASM is de plek waar niet alleen al die 
bestaande nieuwe inzichten en producten samen-
komen, maar waar op een geïntegreerde manier voor 
het eerst geheel andere perspectieven dan tot nu toe 
gerepresenteerd en gepresenteerd worden. Hier staan 
de Zwarte perspectieven centraal, hier wordt nieuwe 
geschiedenis gemaakt die relevant is voor sociale 
veranderingsprocessen. Die nieuwe geschiedenis loopt 
door in het nu en is van cruciaal belang om urgente 
maatschappelijke vraagstukken te begrijpen en 
vervolgens aan te kunnen pakken. Het is een kwestie 
van herstel richting een inclusieve en rechtvaardige 
samenleving. De motivatie daarvan wordt uitgebreid 
uiteengezet in Bijlage 1 (NiNsee).
 Daarnaast is een museum als medium waarschijnlijk 
de enige voor vrijwel iedereen toegankelijke en 
permanente vorm, waarin alle belangrijke stakeholders 
in dit proces zichtbaar en duurzaam samenkomen en 
kunnen interacteren. Andere media zijn tijdelijk of 
alleen bestemd voor een kleine groep. Alleen het 
onderwijs is een ander informatief-educatief medium 
waar die nieuwe, inclusieve perspectieven op het 
slavernijverleden zouden kunnen en moeten verduur-
zaamd worden. In principe is dat ook de bedoeling, 
want het onderwerp slavernij staat al sinds de jaren 
1990 in de eindtermen en kerndoelen van het primair 
en voortgezet onderwijs. Bovendien is het sinds 2006 
onderdeel van de nationale canon, die op zijn beurt 
inmiddels dient als basis voor die kerndoelen. Het 
probleem is alleen dat de informatie in de schoolme-
thodes summier, vaak eenzijdig en zelfs incorrect of 
soms ronduit beledigend ten aanzien van sommige 
bevolkingsgroepen is. Ook de docenten weten veelal 
te weinig om deze manco’s te kunnen compenseren, 
vinden het zelfs te gevoelige materie om het er 
uitgebreid over te hebben, of hebben er soms 
domweg geen zin in. Hier mag niet onderschat worden 
hoe eurocentrisch ook het geschiedenisonderwijs nog 
vaak is op academies, hogescholen en universiteiten. 
Daarnaast moet niet vergeten worden dat de portie 
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geschiedenis die bijvoorbeeld studenten op de pabo’s 
krijgen, laat staan de schoolleerlingen, in de loop der 
tijden steeds minder is geworden. De allergrootste 
groep leerlingen kiest of krijgt na de onderbouw geen 
geschiedenis meer. Bovendien 
 Kortom, het onderwijs zit zelf met zijn handen in 
het haar als het om dit thema gaat en geeft vaak aan 
dat het daarin steun kan gebruiken.4 Een nationaal 
museum dat er duurzaam is, dat een correcter, want 
niet eurocentrisch beeld over het verleden presenteert 
als volwaardig onderdeel van de nationale geschiede-
nis en daar ook het heden van nazaten en niet-nazaten 
van slaafgemaakten bij betrekt, is bij uitstek het 
middel om het onderwijs te steunen. Het is hét middel 
voor een continue (h)erkenning van het verleden en 
heden van het Nederlands slavernijverleden en wat 
daaruit voortkwam, waarmee zichtbaar en actief een 
bijdrage wordt geleverd aan een gelijkwaardiger en 
rechtvaardiger samenleving.
 Dat betekent dat het NTASM een onmisbaar 
steunpunt is voor iedere docent en iedere leerling in 
Nederland om meer, bewuster en blijvender te leren 
over een substantieel stuk Nederlandse geschiedenis 
én over hedendaags burgerschap. Het is namelijk geen 
zwarte bladzijde in de geschiedenis, wat altijd weer de 
suggestie wekt dat de rest van het geschiedverhaal 
maagdelijk wit is, en het is evenmin een afgesloten 
hoofdstuk. De slavernij is een integraal en cruciaal 
onderdeel van het hele Nederlandse geschiedverhaal 
en is medebepalend voor het handelen en denken in 
de huidige samenleving, nu en in de nabije toekomst.

Een andere reden dat er een nationaal slavernijmu-
seum moet komen is dat het een levend teken van 
erkenning is van de kracht van de Afrikaanse voorou-
ders. Zij en hun nazaten hebben een aantal samenle-
vingen in de Amerika’s opgebouwd, zij hebben 
bijgedragen aan de welvaart van Nederland en zij 

4  Ineke Mok, ‘Juf, was dat écht zo?’ Lessen over slavernij in het 
Amsterdamse voortgezet onderwijs (2011)[ http://www.cultuurspo-
ren.nl/webcontent/wp-content/uploads/2016/06/DMO-Educa-
tie-Slavernij-Mok-Cultuursporen-290411.pdf ]; SLO, Het slavernij-
verleden in onderwijs en museum; aanbevelingen voor de 
actualisering van het educatieve aanbod (2018) [https://www.
google.com/search?q=SLO%2C+Het+slavernijverleden+in+onder-
wijs&oq=SLO%2C+Het+slavernijverleden+in+onderwijs+&a-
qs=chrome..69i57j33i160l2.1190j0j15&sourceid=chro-
me&ie=UTF-8]; Jaco van der Wel, Annemieke Mack, Kees van 
Bergen, Lessen over slavernijverleden in het Amsterdamse 
onderwijs. Amsterdam, Regioplan (2019) [https://www.regioplan.nl/
wp-content/uploads/2019/07/18083-LesprogrammaSlavernijver-
leden-Regioplan.pdf].

dragen nu opnieuw bij aan het welzijn van Nederland. 
Zij zijn Nederlanders. Maar die erkenning ontbreekt. 
Laat staan dat het idee al is doorgedrongen dat 
Nederland dus deels ook Afrikaanse wortels heeft. 
Niet alleen als deel van de moderne multi-etnische 
samenleving, maar al eeuwenlang! Die erkenning is 
deel van het proces van bestrijden van ongelijkheid, 
buitensluiting en racisme.
 Een nationaal slavernijmuseum, dat in zijn naam 
misschien beter naar de strijd en de kracht van (over)
leven dan naar de slachtofferpositie van slavernij zou 
moeten verwijzen, moet ook echt nationaal zijn, dat wil 
zeggen voor iedereen en met nationale middelen 
gesteund en daarmee dus ook ván iedereen. Tegelijk 
zal het voor nazaten van slaafgemaakten ook iets extra 
bijzonders hebben. In ieder geval wordt het ook voor 
hen een plaats om te leren, want ook zij kennen grote 
stukken van het verleden niet. Nog belangrijker is dat 
de zichtbare en vooral levende erkenning via een trots 
museum nog verder gaat dan de verschillende 
monumenten, die een meer statisch karakter hebben 
gericht op het herdenken van het verleden en die 
bovendien vaak nog tamelijk onbekend zijn. Maar 
bovenal zal het NTASM voor hen ook een soort van 
sacrale dimensie hebben, waar de voorouders 
getoond kan worden dat hun strijd niet voor niets is 
geweest en hoever hun nazaten, in hun voetsporen, al 
gekomen zijn. Het NTASM markeert daarmee ook de 
staat van emancipatie van de nazaten van slaafge-
maakten, maar minstens zozeer van de staat van 
emancipatie van de samenleving als geheel.
 In toenemende mate blijkt dat het om veel meer 
gaat dan het verhaal van de trans-Atlantische slavernij. 
Het gaat ook om wat er gebeurde met de nazaten van 
mensen die onder dwang uit Afrika waren gehaald, 
tijdens de anderhalve eeuw na de slavernij en wat er 
met hen gebeurde toen een groot deel van hen zich 
vestigde in het land dat hun voorouders tot slaaf had 
gemaakt. Het gaat om de overgeleverde kracht die 
hen heeft doen overleven, die hen tot op zekere 
hoogte ook internationaal bindt als Afro-gemeen-
schappen, maar die hen tegelijkertijd ook heeft doen 
wortelen in de samenlevingen waar zij terecht kwamen 
en waar zij een wezenlijk deel van (willen) zijn. In feite 
gaat het dus om een diaspora-verhaal. Mensen die uit 
eenzelfde deel van de wereld komen, daar met geweld 
hebben moeten vertrekken, om er nooit meer terug te 
keren, maar die door de gelijksoortige geschiedenis 
die ze hebben moeten doormaken ook verbonden zijn. 
Om die kracht te tonen zal in het vervolg van dit 
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rapport soms ook worden verwezen naar het NTASM 
als een museum van en over de (Nederlands) Afri-
kaanse Diaspora5 Het gaat dus om veel meer dan 
alleen het slavernijverleden. Maar, zoals gezegd, de 
keuze voor een definitieve naam voor het museum zal 
pas in een volgende fase worden genomen.
 In ieder geval is het NTASM de meest geëigende 
plek om het gesprek te voeren over een verleden en 
daaruit resulterend heden dat bij sommigen weerstand 
of verlegenheid oproept. Er moet een plek zijn in 
Nederland waar dat gesprek goed geïnformeerd, 
continu en op meerdere kennisniveaus gevoerd kan 
worden. Bovendien moet dat veilig kunnen en op een 
manier waarmee iedereen zich kan identificeren. 
Vandaar de nadruk op de kracht van mensen, niet op 
schuld & boete.

Alleen trans-Atlantische 
slavernij?

Ja en nee. Vanaf het initiatiefvoorstel van Blom c.s. is 
alleen gerefereerd aan het trans-Atlantisch slavernijver-
leden. In de opdracht voor dit Verkenningsrapport 
wordt vijfmaal expliciet daarnaar verwezen en nog 
eens negenmaal naar de Afro-Nederlandse gemeen-
schappen, oftewel de nazaten van dat trans-Atlantisch 
slavernijverleden. Geen enkele andere vorm van 
slavernij wordt genoemd. Toch zijn er regelmatig 
geluiden uit de samenleving te horen dat het Slaver-
nijmuseum ook andere vormen van slavernij met 
Nederlandse betrokkenheid zou moeten presenteren. 
Daarbij valt te denken aan allerlei hedendaagse 
vormen van slavernij waarvoor Nederland doorvoer-
land is en was, of waarvan de producten hier worden 
en werden verhandeld. Weliswaar zijn dat vormen van 
dwangarbeid die totaal anders van aard zijn dan de 
trans-Atlantische slavernij, maar het geeft wel inzicht in 
de directe Nederlandse betrokkenheid bij systemen 
van onvrijheid, ook anderhalve eeuw na de afschaffing 
van de slavernij. Daarnaast wordt er veel gesproken 

5  Bij laatstgenoemde term wordt soms het bezwaar geopperd dat 
daaronder ook de Afrikanen en Afro-Nederlanders worden verstaan 
die geen Nederlands slavernijverleden hebben. Dat klopt, maar ook 
zij hebben als Zwarte inwoners van Nederland enkel vanwege hun 
huidskleur eveneens te maken met de erfenissen en doorwerkingen 
van het Nederlands slavernijverleden, dus het oudere Diaspora-ver-
haal (be)treft hen ook.

over de Indisch-Oceanische slavernij die in het gebied 
van de VOC plaatsvond en er kan ook nog gedacht 
worden aan wat wel de christenslavernij wordt 
genoemd, dat wil zeggen, Nederlanders die door 
Noord-Afrikanen en Ottomanen werden slaafgemaakt 
en verhandeld. Waarschijnlijk wordt op al deze vormen 
van slavernij gedoeld in de nogal brede vraag 2b (zie 
Bijlage 4) waar het museum ‘zich in de toekomst, al 
dan niet gefaseerd, nog meer op richt’. Het moge 
duidelijk zijn dat het trans-Atlantisch slavernijverleden 
de kern vormt van het NTASM, maar dat er –op den 
duur– ook ruimte moet zijn voor verbreding. De aan-
knopingspunten voor die verbreding zullen, wat dit 
rapport betreft al vanaf de start in het museum 
verweven zijn. 
 Het gaat bij het onderscheid tussen die aan 
Nederland gerelateerde slavernijsystemen natuurlijk in 
het geheel niet om een soort competitie daar tussen. 
In tegendeel gaat het erom dat die delen van de 
nationale geschiedenis juist zo goed mogelijk uit de 
verf komen in een context die dat het meest recht 
doet. Enigszins vergelijkbaar met hoe het Rijksmuseum 
zegt acht eeuwen Nederlandse geschiedenis en kunst 
te tonen, en zoals verwacht mag worden van het hele 
Nederlandse Rijk, toch daarbinnen voor een duidelijke 
kern kiest. Wat de kunst betreft is dat vooral de 
zeventiende en achttiende-eeuwse kunst (inclusief 
Azië), maar overige niet-westerse kunst en cultuur en 
Nederlandse moderne en hedendaagse kunst laat het 
graag over aan daarin gespecialiseerde musea als het 
Stedelijk Museum Amsterdam, het van Abbemuseum 
of het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW).
 Eén verbreding van het NTASM zit er al vanaf het 
eerste moment in en dat is dat het zich niet tot de 
periode van trans-Atlantische slavernij beperkt, maar 
bewust de ontwikkelingen in de ruim anderhalve eeuw 
na de afschaffing ook behandelt. Ook uit de missie en 
visie (zie hoofdstuk 2) blijkt dat de erfenissen en 
doorwerkingen na de slavernij, inclusief in het hier en 
nu centraal staan.
 In de tweede plaats zal in het museum, ergens aan 
het begin van de presentatie, een overzicht en inzicht 
worden gegeven van de verschillende soorten slavernij 
waarmee Nederland in de loop van de geschiedenis te 
maken heeft gehad. Dat is nodig om juist de uniciteit 
en uitzonderlijkheid van het trans-Atlantische slaver-
nijsysteem te kunnen uitleggen, waarvan het exclu-
sieve raciale element en de bijna industriële organisa-
tie niet te onderschatten onderdelen zijn (zie ook 
Bijlage 6).
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 In de derde plaats zijn er allerlei raakpunten 
geweest tussen de WIC en de VOC. Bijvoorbeeld op 
de aanvoer van kaurischelpen en textiel uit het gebied 
van de Indische Oceaan die vervolgens werden 
gebruikt in de trans-Atlantische slavenhandel. Dit is 
logischerwijs onderdeel van het kernverhaal van het 
NTASM.
 In de vierde plaats wil het NTASM naast zijn vaste 
presentaties, ook wisseltentoonstellingen tonen die 
gewijd zullen zijn aan verwante slavernij-onderwerpen, 
waaronder logischerwijs andere aan Nederland 
gelieerde slavernijsystemen. Bovendien wil het NTASM 
in de netwerkconstructie waarin het gaat werken (zie 
o.a. hoofdstuk 3) met name op het terrein van de 
Indisch-Oceanische Nederlandse slavernij, musea met 
grote Aziatische collecties stimuleren hier permanente 
aandacht aan te gaan geven. Interessant in dat opzicht 
was de uitspraak die de woordvoerder van het op 
Nederlands-Indië gerichte Museum Bronbeek in 
Arnhem deed aan het begin van het proces van de 
onderhavige verkenning, dat hij volop aandacht wilde 
gaan besteden aan het slavernijverleden.6 Bij navraag 
recentelijk, bleek dat voornemen echter al weer 
verlaten.
 Tot slot, in Nederland en in het Atlantisch gebied in 
het algemeen, zijn de nazaten van het slavernijverle-
den duidelijk aanwijsbaar aanwezig. Dagelijks laten zij 
weten welke strijd zij moeten voeren in samenlevingen 
die zich nog moeten emanciperen uit het racistisch 
denken van de slavernij, dat hier geïnstitutionaliseerd 
is. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het 
ontbreken van ruimte voor hún kracht, hun verleden en 
hún eigen verhaal. Dat alles kan niet worden gezegd 
van nazaten van andere slavernijverledens. Die zijn er 
namelijk niet meer, of niet aanwijsbaar en als gevolg 
daarvan is er ook geen sprake van doorwerking van 
het slavernijverleden c.q. strijd om erkenning daarvan. 
De slaafgemaakten in het gebied van de VOC kwamen 
uit het huidige India, Sri Lanka, Bangladesh en de hele 
archipel rond Java, met als belangrijkste eilanden Bali 
en Sulawesi. Niet alleen was hun slavernij een andere 
dan die in het Atlantisch gebied, ook de raciaal-etni-
sche component was anders. Uiteindelijk zijn deze 
slaafgemaakten en hun nazaten opgegaan in de omrin-
gende samenleving die veruit in de meerderheid was 

6  ‘Bronbeek wil slavernijverleden tonen en uitgroeien tot koloniaal 
museum’ [https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/bron-
beek-wil-slavernijverleden-tonen-en-uitgroeien-tot-koloniaal-muse-
um~a56b29cb/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F] 
(geraadpleegd 15-03-2021)

en die al vele eeuwen bestond. Als zodanig waren en 
zijn de nazaten van slaafgemaakten in het Indisch-Oce-
anisch gebied, noch in het huidige Nederland uiterlijk 
of intrinsiek nog herkenbaar. In de Amerika’s daarente-
gen zijn de samenlevingen –op de gedecimeerde en 
gemarginaliseerde Inheemsen na– geheel nieuw uit de 
grond gestampt en vrijwel geheel opgebouwd door 
de Afrikaanse diaspora in slavernij, die veelal de 
meerderheid van de bevolking vormde. Alles draaide 
er om slavernij. Van iedere Afro-Surinamer of Afro-Ca-
ribiër, daar of hier, is duidelijk dat hij of zij afstamt van 
slaafgemaakte Afrikanen. Onbetwijfelbaar dragen zij 
de erfenissen van toen met zich mee en worden zij ook 
anderhalve eeuw na dato nog met de doorwerkingen 
van het slavernijsysteem geconfronteerd. Daarom is 
dát het verhaal dat centraal staat in het NTASM. 
 Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat Nederlan-
ders afkomstig uit de koloniën die geen nazaten zijn 
van slaafgemaakten geen last kunnen hebben van de 
doorwerking van het koloniaal verleden in het hier en 
nu, maar dat is toch een ander verhaal. Al was het 
maar, omdat zij veel vaker instrumenten waren van de 
onderdrukker, zoals het koloniaal leger, of onderdeel 
van de midden- en hogere klassen van kleur en niet 
deel van de onderdrukten.
 Kortom, het kernverhaal van het NTASM is dat van 
de door Nederland in diaspora gedwongen Afrikanen 
en hun nazaten in het Atlantisch gebied, inclusief 
Nederland. Daarmee zal het museum van start gaan en 
zijn plaats in het museaal-educatieve veld gaan 
innemen. In dat verhaal komen ook de intersecties met 
andere slavernijsystemen (Indische Oceaan, Noord-
Afrika, Arabische slavenhandel) en vormen van 
gedwongen arbeid (koloniale horigheid, contractar-
beid) aan bod. Daarnaast wordt zo snel mogelijk 
geprobeerd in samenwerking met andere musea ook 
de verhalen over andere slavernijsystemen gepresen-
teerd te krijgen evenals in wisseltentoonstellingen in 
het NTASM. Het museum zal zich daar actief voor 
inzetten. Naar gelang de ontwikkelingen in dat opzicht 
kan er al dan niet uiteindelijk in het NTASM ook 
permanent ruimte komen voor het Indisch-Oceanisch 
Nederlandse slavernijverleden. Gezien de eigen en 
geheel andere complexiteit van dat Indisch-Oceani-
sche verleden ligt misschien een eigen museum over 
dat onderwerp wel meer voor de hand. Ook die 
geluiden klinken in de samenleving. Hoe dan ook zal 
er eerst nog heel veel onderzoek moeten worden 
gedaan, want om ook daarover een geschiedenis te 
vertellen, door de ogen van de Aziatische slaafge-
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maakten, zal niet gemakkelijk zijn. Er zal diep gegraven 
moeten worden naar culturele tradities, erfenissen, 
objecten en wat dies meer zij die een museaal verhaal 
kunnen presenteren dat verder gaat dan dat van de 
eenling, de uitzondering of de algemene cijfers en 
aantallen. Het NTASM houdt daar rekening mee in zijn 
modulaire opbouw (zie hierna en hoofdstuk 3) door, 
indien noodzakelijk geacht, een afdeling over het 
Indisch-Oceanisch Nederlande slavernijverleden als 
laatste module in te plannen.
 Om daar vast belangstelling voor te genereren zou 
het goed zijn als voortaan bij monumenten in Neder-
land die het koloniaal verleden in Indonesië herdenken 
ook de slavernij en de onmenselijke contractarbeid van 
Chinezen en Indiërs wordt herdacht.

Wat is een nationaal 
museum?

In overeenstemming met de verkenningsopdracht en 
zoals uit het voorafgaande al bleek, is het streven een 
nationaal museum. Zoals gezegd betekent dit in ieder 
geval dat het NTASM er vóór iedereen is en ook ván 
iedereen in de zin dat het in belangrijke mate uit 
publieke middelen wordt gefinancierd. Maar de 
betekenis van een nationaal museum is meer dan dat. 
Nationale musea zijn in West-Europese landen 
ontstaan in het proces van moderne natievorming in 
de 19e eeuw en zijn sindsdien onderdeel van de 
constructie en presentatie van nationale identiteit.7 
Het koloniale project vormde daar een onlosmakelijk 
onderdeel van. Daarmee wordt naar die natie zelf én 
naar buiten toe gezegd: dit zijn WIJ, dit is ónze 
geschiedenis en ónze cultuur, de rest is JULLIE (= niet 
‘wij’). In de loop van de 20e eeuw bleek dat die 
nationale ‘wij’ wel heel erg exclusief was, namelijk 
vooral die van niet al te jonge, witte mannen uit de 
maatschappelijke bovenlagen en dan ook nog eens 

7 Zie Bijlage 2, MZM Rapport Nationale Betekenis.

Amsterdam 1970 (Nat. Archief)
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Den Haag 1986 (Nat. Archief)

Groningen 2020 (Groninger Internet Courant

ieder in zijn eigen ideologische zuil (nu zouden we 
zeggen: bubbel). Er kwamen emancipatiebewegingen 
van onder meer arbeiders en van vrouwen die dat 
doorbraken, al is dat pas laat ook in de musea doorge-
drongen. Wat die emancipatiebewegingen hebben 
getoond is dat emancipatie een proces is dat aan 
twee kanten moet plaatsvinden om succesvol te 
zijn. Het begint bij de buitengesloten groep die 
representatie en gelijkheid opeist. En vervolgens moet 
de dominante groep zich emanciperen door zich te 
bevrijden uit zijn geketend denken.

Nederlanders die na WO-II uit de koloniën kwamen en 
hun nazaten, zijn nog nauwelijks vertegenwoordigd in 
de Nederlandse musea en al helemaal niet op natio-
naal niveau. Alleen degenen die uit Indonesië kwamen 
kunnen hun verhaal (deels) terugvinden in Museum 
Sophiahof in Den Haag8, Museum Bronbeek in 
Arnhem, Tropenmuseum in Amsterdam, Wereldmu-
seum in Rotterdam, Museum Volkenkunde in Leiden, 
het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem en een 
heel klein beetje in het Rijksmuseum.9 Het verhaal van 
de trans-Atlantische slavernij en haar erfenissen is 
alleen permanent en zeer gedeeltelijk terug te vinden 
in kleine opstellingen in het Tropenmuseum en in het 
Nederlands Openluchtmuseum10 in Arnhem en wellicht 
enigszins vanaf 2021-2022 in het Rijksmuseum. Er zijn 
geen aanwijzingen om aan te nemen dat die (te) kleine 
aanwezigheid van het trans-Atlantisch slavernijverhaal 
met al zijn sporen in de hedendaagse samenleving in 
de nabije toekomst wel een substantiële en represen-
tatieve plek zal krijgen in een van de musea, behalve 
enigszins in het Tropenmuseum, maar nog steeds niet 
substantieel (zie hoofdstuk 9). Voor zo’n wezenlijk 
onderdeel van de Nederlandse geschiedenis roept dat 
dus om een eigen museum. De vraag is dan wel 
waaraan moet worden gedacht bij een substantieel en 
representatief nationaal museum. In ieder geval moet 
dat museum een voor iedereen zichtbaar gebaar naar 
de samenleving zijn, wil het werkzaam zijn als een 
onderdeel van erkenning voor wat in het verleden is 
gebeurd en dat hier en nu nog altijd consequenties 
heeft. Een groot gebaar toont de wil tot verandering, 
wat in Duitsland Vergangenheitsbewältigung en 
Geschichtsaufarbeitung wordt genoemd. Dat bete-
kende samenlevingsbreed in het reine komen met- en 
verwerking van het naziverleden. Kritisch en grootscha-
lig zelfonderzoek en alle mogelijke vormen van nieuwe 
kennisoverdracht hebben daaraan bijgedragen.

8  Dit is een gezamenlijk museum van de Stichting Moluks Historisch 
Museum en het Indisch Herinneringscentrum.

9  Bronbeek is een museum en kenniscentrum van het Nederlands 
koloniaal-militair verleden hoofdzakelijk in Nederlands-Indië/
Indonesië. Op het landgoed worden ook veel herdenkingen 
gehouden. Hiermee is overigens niet gezegd dat de genoemde 
musea ook allemaal een inclusief of gedékoloniseerd verhaal 
presenteren, noch dat zij zich hoofdzakelijk op Indonesië richten.

10  Behalve in de canonopstelling ook in de vorm van een Molukse 
barak en een zogenaamd ‘Indisch achtererf’.
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Substantieel en 
representatief

Om de geformuleerde museale missie en visie (zie 
hiervoor) te kunnen realiseren is een (middel)groot 
museum de enige optie. Dat wil zeggen een gebouw 
met rond 7000 m² publieksruimte, omringd door en 
verbonden met een museumpark. Hierin is de Regie-
groep gaandeweg het onderzoek continu bevestigd 
door vrijwel iedere gesprekspartner, institutioneel, 
grass roots en individueel. 
 In de gemeentelijke opdracht voor dit Verkennings-
rapport zijn de onderzoekers vijf modellen voorge-
legd.11 Hieronder volgt een stapsgewijze motivatie 
waarom de Regiegroep uiteindelijk voor het grootste 
model adviseert, d.w.z. in de orde van grootte tussen 
het Amsterdam Museum en het (nationale) Scheep-
vaartmuseum of het Stedelijk Museum Amsterdam, 
met gemiddeld 7000 m² publieksruimte.12

 Het NTASM is een nationaal museum van een sterk 
onderbelicht stuk (inter)nationale geschiedenis. Dat 
betekent dat alleen al het gebouw die lange ontken-
ning en buitensluiting teniet moet doen. Het moet 
daarom een zeer zichtbare en bereikbare voorziening 
worden in de hoofdstad van het land. Dan kan niet 
worden volstaan met een kleine organisatie die bij 
bestaande musea in het land slavernijtentoonstellingen 
gaat organiseren. Dat moet absoluut óók, maar wel 
vanuit een permanent museaal centrum. 
 Ook het model om onderdeel te worden van een 
bestaand museum voldoet niet aan het idee van een 
nationaal slavernijmuseum. Er is in zo’n constructie 
geen autonomie over de wijze waarop het slavernijver-
haal en zijn doorwerkingen wordt gepresenteerd, want 

11  1) klein kantoor en informatiecentrum centraal in Amsterdam met 
programmering in Amsterdam, dan wel in combinatie met 
satellieten door het hele land; 2) kantoor museumorganisatie 
gehuisvest bij een bestaande museumorganisatie, met een 
mogelijke combinatie van interne programmering dan wel reizende 
programmering in satellieten door het hele land; 3) klein museum: 
basistentoonstelling en kantoor in een klein gebouw, met 
meerdere exposities verspreid over satellieten in het hele land; 4) 
alle programmering en kantoor in één museum dat samenwerkt 
met andere museale organisaties; 5) een groot geheel zelfstandig 
museum dat samenwerkt met andere museale organisaties.

12  Het Amsterdam Museum heeft straks na de verbouwing ca. 5.700 m² 
tentoonstellingsruimte, het Scheepvaartmuseum heeft 7.000 m² 
publiekstoegankelijke ruimtes, d.w.z. inclusief horeca, winkel e.d.. 
Ter vergelijking: het Rijksmuseum heeft alleen al aan tentoonstellings-
ruimte 13.000 m² beschikbaar en het Stedelijk Museum 8.000 m².

het moet deel zijn van ‘toon’ van de rest van het 
museum. In dit model zou de hoofdconservator van de 
slavernij-afdeling altijd onder de algemene directie 
staan, die veel meer belangen heeft af te wegen dan 
alleen van die nieuwe slavernijafdeling. Ook zou 
slavernij in dit model slechts één van meerdere 
thema’s zijn voor zo’n museum. Slavernij & erfenissen 
van slavernij zouden nooit voluit in beeld zijn en deze 
onderwerpen zouden maar eens in de zoveel tijd aan 
de beurt komen voor extra aandacht, geld, tijdelijke 
expositie, etc. Kortom, in plaats van dat het slavernij-
verleden en zijn hedendaagse doorwerking op de 
kaart worden gezet zou het toch een soort aanhangsel 
blijven. Dat zal bij sommigen zelfs de indruk kunnen 
wekken van het nog steeds niet in de volle spotlights 
durven plaatsen van dit onderwerp. Daarmee zou de 
geschiedenis zich herhalen, het tegendeel van wat de 
bedoeling is.
 Minstens zo belangrijk is dat het hier niet om zo 
maar een stuk geschiedenis gaat, maar om geschiede-
nis die nog steeds gevoelig ligt, dat maken alle 
discussies wel duidelijk. Die gevoelige en lang wegge-
stopte geschiedenis met haar hedendaagse doorwer-
kingen en erfenissen moet relevant worden voor alle 
inwoners van Nederland, van nazaten van slaafge-
maakten tot nazaten van slavenmakers en alle anderen 
in dit land. Volgens de opdracht van de gemeente 
Amsterdam moet het NTASM voor al die inwoners, 
ongeacht achtergrond, opleiding of leeftijd een 
ontmoetingsplaats zijn. Daarvoor is ruimte nodig, want 
die ontmoetingen en interacties tussen mensen die op 
heel verschillende manieren erfgenaam van de 
geschiedenis zijn, hebben ‘ademruimte’ nodig. Het is 
essentieel dat die, soms emotionele, of juist heel 
ingehouden interacties tussen Nederlanders wordt 
ingebed en begeleid in wat tegenwoordig vaak een 
safe space wordt genoemd.13 Zo’n safe space is 
gebaseerd op een plek met professionals die duur-
zaam kunnen laten zien dat het bij hen veilig is om je 
verhaal te vertellen, de discussie aan te gaan, emoties 
te tonen. Dat kan alleen gegarandeerd worden in een 
gebouw waar iedereen met hetzelfde onderwerp 

13  De term safe space wordt veel gebruikt in het (hoger) onderwijs, 
maar ook wel in andere instellingen en op werkplekken, waar 
inclusiviteit niet vanzelf gaat. Het is een plek waar mensen 
samenkomen om te praten over gevoelige kwesties, waarover de 
meningen heel sterk uiteen kunnen lopen. De afspraak is dat op 
die plek, maar ook bij het verlaten daarvan, de gespreksdeelne-
mers kunnen zeggen wat ze willen en ook hun emoties daarbij 
kunnen tonen zonder daarop te worden veroordeeld. Intimidatie 
en haat-taal, laat staan geweld, worden niet getolereerd, luisteren 
en inleven wordt gestimuleerd.
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bezig is, medewerkers en bezoekers. Inwonen bij een 
bestaand museum valt daarmee definitief af. Tegelijk 
vraagt zo’n safe space ook ruimte voor bezinning en 
reflectie, buiten de tentoonstellingsruimtes en ont-
moetingsruimtes waar de confrontatie met heden en 
verleden plaatsvinden.
 Daarnaast ligt het voor de hand dat het NTASM de 
belevingsdimensie die in de opdracht wordt 
genoemd, wil onderbouwen met evocatieve en 
interactieve publieksgeoriënteerde opstellingen, 
waarvan de ervaring leert dat ze pas goed werken als 
ze letterlijk de ruimte krijgen. Ook zal er veel worden 
gewerkt met hedendaagse kunstenaars en hun 
producties. Zeker daar waar het verhaal krachtig 
visueel ondersteund moet worden, maar er niet altijd 
de juiste soort collectie voor bestaat. Die kunst moet, 
bijna letterlijk, kunnen ademen en daarvoor is ruimte 
nodig.

Het NTASM mag na ruim anderhalve eeuw van 
verdringen, ontkennen en relativeren van dit stuk 
nationale geschiedenis, niet weggestopt zijn. Het 
gebouw moet een zichtbaar en ruimtelijk gebaar zijn. 
Het moet kracht tonen, niet slachtofferschap voorop-
stellen. Het moet een echt post-koloniaal, zelfs 
dékoloniaal gebouw zijn dat oproept tot verande-
ring.14 Dat alles pleit veel meer voor nieuwbouw dan 
voor een bestaand gebouw. In de eerste plaats omdat 
het ontwerp dan ook fysiek-ruimtelijk kan inhaken op 
het centrale slavernijthema en in de tweede plaats 
omdat nieuwbouw geen discussies oproept over het 
eventueel belaste verleden, of over de specifieke, 
niet-inclusieve, uitstraling van een bestaand (museum)
gebouw.15 Daarenboven zijn er twee natuurlijke 
elementen die voor ruimte en een specifieke locatie 

14  Een postkoloniale aanpak is de koloniale geschiedenis en zijn 
hedendaagse effecten niet meer bekijken vanuit het perspectief 
vanuit de (voormalige) kolonisator maar vanuit het perspectief van 
de (voormalige) gekoloniseerde. Dékoloniaal komt van het 
werkwoord dékoloniseren en is de actie die volgt op een 
postkoloniale kritiek. Bijvoorbeeld: je moet eerst geanalyseerd 
hebben hoe in en door het koloniale verleden bepaalde ongelijke 
machtsstructuren zijn ontstaan die nu nog werkzaam zijn 
(post-koloniaal), om ze vervolgens actief te kunnen helpen 
doorbreken (dékoloniaal). Post-koloniale en dékoloniale attitudes 
zijn de maatschappelijke toepassingen van theoretische stromin-
gen in het academisch veld.

15  Denk aan de witte en koloniale uitstraling van bijvoorbeeld 
Rijksmuseum en Tropenmuseum, of de besmette locatie van het 
West-Indisch Huis, voor de één een directe verbinding tussen 
heden en verleden, voor de ander een absolute plaats delict en 
daarmee een ‘no go’. 

vragen: stromend water en een groene omgeving 
(park). Beide hangen samen met de hardheid van de 
slavernijgeschiedenis, maar staan tegelijkertijd centraal 
in de spirituele kracht van de Afrikaanse diaspora. Die 
natuurlijke omgeving behoort, net als de ‘bakstenen’, 
tot de kern van het NTASM (zie Bijlage 2, MZM, 
Verkenning Museale Concepten, p. 108-109). 

Fasering
Het NTASM moet dus een herkenbaar baken zijn dat 
uitstraalt dat het slavernijverleden op een dékoloniale 
manier deel uitmaakt van de nationale geschiedenis en 
daarmee ook van het collectieve heden. Misschien 
moet voor zo’n dékoloniaal ‘gebaar’ zelfs niet eens 
de term ‘museum’ worden gebruikt, omdat musea 
meestal zaken tonen die klaar of afgerond zijn. Het 
moet dus ook midden in het hier en nu staan en tonen 
dat het deel is van een proces, van werk-in-uitvoering. 
Alleen staat zo’n museum er niet in een of twee jaar. 
Ook de totstandkoming is deel van het proces en kan 
gefaseerd gebeuren. 
 Om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan en te 
tonen dat het NTASM menens is, verdient het aanbe-
veling volgens een meertraps-systeem te werken. Dat 
kan beginnen met een pop up museum, waarbij 
tegelijkertijd alles in gang wordt gezet voor de eerste 
fase van het definitieve museum op de definitieve 
locatie: van verkrijging en bouwrijp maken van de 
grond t/m de eerste module van het gebouw. Het 
einde van de pop up fase is de opening van muse-
um-module 1. In de jaren daarna wordt er steeds een 
module bijgebouwd. Zo kunnen kosten worden 
gespreid, ervaringen worden opgedaan, een kerncol-
lectie worden opgebouwd en een netwerk met andere 
musea worden opgezet. Logischerwijs zal dat modulair 
ontwikkelen zich moeten verhouden tot de fysieke 
mogelijkheden en omgekeerd. Ook de nadelen van 
deze aanpak, namelijk langdurig in bouwomstandighe-
den verkeren, zijn evident. Maar ook daarbij zal het 
aan de omstandigheden liggen hoezeer de bouwover-
last buiten het zicht en gehoor van de bezoekers in de 
bestaande module(s) kan worden gehouden. De 
modulaire aanpak biedt daar zeker mogelijkheden 
voor.
 Het meest ideaal is waarschijnlijk om ook het pop 
up museum al op de definitieve locatie te hebben. Dat 
verkleint het gevaar dat, door wat voor omstandighe-
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den ook, het nooit verder komt dan deze tijdelijke pop 
up en het maakt het publiek al vertrouwd met de plek. 
Bovendien kan daardoor vanaf het allereerste begin 
een museale aanpak worden gehanteerd die hetzelfde 
kan blijven (zie ook Bijlage 7). Maar als dat lastig of 
tijdrovend is, biedt een pop up in een aansprekend 
bestaand gebouw, waar met niet al teveel inspanning 
en investeringen een tijdelijke expositie wordt inge-
richt, een uitstekend alternatief. In dat geval adviseert 
de Regiegroep het Paleis op de Dam als een waardige 
locatie.
 Voor zo’n tijdelijke tentoonstelling kunnen delen 
van andere exposities worden overgenomen. Zo 
heeft het Rijksmuseum al aangegeven eventueel te 
willen praten over uitlenen van stukjes van de 2021 
slavernijtentoonstelling; er kan onderzocht worden wat 
overblijft van de ‘Amsterdammers in Slavernij’ exposi-
tie van het Stadsarchief Amsterdam, er kunnen wellicht 
overnames worden geregeld van de ‘Heden van het 
Slavernijverleden’ tentoonstelling van het Tropenmu-
seum en eerdere tentoonstellingen van het Scheep-
vaartmuseum, er is al overleg gaande met het Interna-
tional Slavery Museum in Liverpool over mogelijke 
samenwerking.16 Bovendien zou het pop up museum 
ook een van de Nederlandse locaties kunnen zijn voor 
de internationale reizende slavernijtentoonstelling die 
een aantal internationale musea aan het voorbereiden 
is en waarschijnlijk in 2023-2024 start in het Smithso-
nian National Museum of African American History and 
Culture in Washington. Ook kan hier vast geëxperi-
menteerd worden met eigen invullingen voor het 
uiteindelijke permanente museum, bijvoorbeeld op het 
gebied van verzamelen. Het zal echter altijd tijdelijk 
zijn, een soort teaser, een opwarmer, voor het échte 
gebaar naar de samenleving. Dat moet namelijk 
substantieel zijn wil het gelden als een onderdeel van 
erkenning voor wat in het verleden is gebeurd en nu 
nog dagelijks consequenties heeft. 

16  Het Slavernijmuseum in Liverpool gaat de komende jaren een 
nieuwe fase in met een grote uitbreiding van de tentoonstellings-
ruimte en een nieuwe inrichting en zal zich de komende jaren in 
een parallel traject bevinden als het Nederlandse slavernijmuseum.

  Met een klein museaal model zoals een pop up is 
overigens al enige jaren ervaring opgedaan, die 
leerzaam is en in ieder geval toont dat het permanente 
museum substantieel veel groter moet zijn. Tussen 
2004 en 2012 had NiNsee namelijk in zijn toenmalige 
behuizing aan de Linnaeusstraat in Amsterdam een 
permanente slavernijtentoonstelling staan van ca. 
300 m², verdeeld over twee verdiepingen, plus nog 
eens ca. 50 m² voor tijdelijke exposities. De enige 
mogelijkheid voor deze tentoonstelling, opgebouwd 
door voormalig Wereldmuseum directeur Hein 
Reedijk17 om een beetje te kunnen ‘ademen’ was een 
zogenaamde ‘platte’ expositie, d.w.z. wanden gevuld 
met grotendeels 2-dimensionaal materiaal, zoals, 
foto’s, documenten, replica’s van schilderijen etc. 
Er waren twee medewerkers verantwoordelijk voor 
deze tentoonstelling, die zeer enthousiast rondleidin-
gen gaven en daarmee de beleving vergrootten, maar 
bijna letterlijk struikelden over de beperkte mogelijk-
heden van het geheel. In de laatste jaren voor de bijna 
totale opheffing van NiNsee kwamen er jaarlijks 
10-12.000 bezoekers, waarvan ca. 60% scholieren, 
voornamelijk uit de regio Amsterdam en niet meer 
dan 1 klas tegelijk. Dat was voor dat moment en die 
omstandigheden mooi. Maar het barstte uit zijn 
voegen, en was allesbehalve een museum met een 
nationale uitstraling of impact. Het ontbrak gewoon-
weg aan ruimte en mogelijkheden om scholen en 
andere groepen uit het hele land te ontvangen. Laat 
staan dat het een voorbeeld, stimulator en uitwisse-
lingspartner voor andere erfgoedinstellingen in het 
land kon worden. Want ook op die manier, in een 
netwerkconstructie, moet het Nederlands slavernijver-
leden een vaste plaats in het collectieve nationale 
bewustzijn krijgen. En ook dat betekent opnieuw een 
museum dat door zijn omvang en expertise voldoende 
(inter)nationale status heeft om aantrekkelijk voor 
anderen te zijn als samenwerkingspartner. 

17  En inhoudelijk ingericht door Valika Smeulders, Aspha Bijnaar, 
Alex van Stipriaan en Al Pieters.
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Zeeuws slavernijmonument in Middelburg, door Hedi Bogaers (foto: Alex van Stipriaan)
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Wat wil het museum zijn? 



2. Wat wil het museum zijn? 

• Missie, Visie, Kernwaarden
• Gedeeld en dekoloniaal
• Diversiteit en inclusiviteit
• (Inter)Nationale betekenis van het NTASM

Centraal in het NTASM staan de Afrikanen en hun 
nazaten die door toedoen van Nederland in de 
koloniën en in Nederland zelf terecht zijn gekomen. 
Hun stemmen, hun strijd, hun cultuur zijn het uitgangs-
punt en de kern van het museum. Het is een museum 
waarin de kracht wordt getoond van mensen die 
ondanks eeuwen van verschrikkingen hun eigen leven 
en cultuur hebben weten vorm te geven. De focus is 
dus gericht op actieve, (her)kenbare mensen, met al 
hun sociale, culturele, intellectuele, fysieke en kunst-
zinnige capaciteiten. Ook na de slavernij. Want nog 
steeds moet er door hun nazaten gestreden worden 
voor gelijkwaardigheid en voor erkenning van deze 
geschiedenis tot in het hier en nu. Het tonen van deze 
kracht en strijdbaarheid gaat iedereen aan en kan 
iedereen tot voorbeeld strekken en tot nadenken 
stemmen. En tegelijk zal er daardoor ook veel schoon-
heid te zien zijn.
 Het NTASM moet er voor iedere inwoner van 
Nederland zijn. Daarom wil het ook het eerste echt 
dékoloniale museum van Nederland worden. Niet 
belast door een gebouw met een eigen (omstreden) 
geschiedenis, niet belast met een koloniale collectie 
die nu eenmaal (ook) gebruikt moet worden, niet 
belast door museale ‘natuurwetten’18 die nu eenmaal 
zijn zoals ze zijn, maar een museum dat in vrijheid zijn 
eigen, tegendraadse keuzes kan maken om daarmee 
bij te dragen aan de dékolonisatie van Nederland en 
zijn geschiedenis. En om daardoor ook mee te werken 
aan een werkelijk inclusieve samenleving. Het NTASM 
kan daarom per definitie niet een plek zijn waar op een 
eurocentrische wijze wordt verteld en getoond. 

18  Denk bijvoorbeeld aan racistische terminologie die in de oude 
collectiebeschrijvingen bewaard moeten blijven, zij het niet publiek 
toegankelijk.

Mensen komen er om te kijken en te luisteren én om 
zélf te vertellen en hun mening te geven; om er te 
leren én om er door onderzoek zelf iets bij te dragen; 
om er iets te ondergaan én om mee te (be)leven, om 
er iets van mee te nemen én om er iets achter te laten. 
Het NTASM wil een gesprek zijn over het verleden en 
het heden, vanuit de vragen van nu en met de taal van 
morgen. Een bron van inspiratie voor een gelijkwaar-
dige samenleving. Het is een plek waar een transfor-
matie plaatsvindt van het bestaande geschiedbeeld 
over het slavernijverleden en alles wat daarna in de 
Afrikaanse diaspora is gebeurd en nog steeds plaats-
vindt. Het is dus een transformatief museum, een 
plek waar bestaande machtsverhoudingen in de 
presentatie en representatie van dit stuk Nederlandse 
geschiedenis en verhoudingen in het hier en nu 
worden doorbroken. Hier worden nieuwe perspectie-
ven gepresenteerd. Voor een diepgaander analyse en 
beschrijving hiervan zij nog eens nadrukkelijk verwezen 
naar Bijlage 1 (NiNsee).

Bondig geformuleerd leidt dat tot de volgende missie 
(waar het NTASM voor staat), visie (wat het wil 
bereiken) en kernwaarden (van waaruit het wil werken).
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Wat het NTASM als zijn 
missie ziet

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. Hierbij is het museum een katalysator voor 
sociale verbetering.

Wat het NTASM als zijn 
visie hanteert

Vooroplopen in het proces van verwerking, door de 
slaafgemaakten en hun nazaten binnen een generatie 
een volwaardige plek te geven in de nationale 
geschiedenis. Het museum maakt hierbij 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.

Wat de kernwaarden van 
het NTASM zijn

Het NTASM werkt vanuit een vijftal kernwaarden. Deze 
gaan over de wijze waarop het museum zich verhoudt 
tot het Nederlands trans-Atlantisch slavernijverleden, 
de erfenissen en doorwerkingen daarvan en de 
Afrikaanse diaspora in meer algemene zin. Tegelijker-
tijd gaan de kernwaarden over de wijze waarop het 
museum zich verhoudt tot haar externe en interne 
stakeholders. 

Kracht (trots en menswaardigheid) 
 • door gebruik te maken van de kracht, trots en strijd 

van de slaafgemaakten en hun nazaten 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 het museum 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 collec-
tievorming, onderzoek, programmering, educatie 
en activiteiten.

Dekolonisatie (kritisch, onderzoeken, 
deconstrueren en innovatie)

 • door een kritische en onderzoekende houding 
loopt het museum op een innoverende wijze 
voorop in het proces van verwerken, deconstrueren 
en dekoloniseren van het Nederlands trans-Atlan-
tisch slavernijverleden, de erfenissen en doorwer-
kingen daarvan.

Emancipatie (gelijkwaardigheid en 
rechtvaardigheid) 

 • Door (on)zichtbare obstakels en uitsluitings-
mechanismen weg te nemen, levert het museum 
een bijdrage aan gelijkwaardigheid en rechtvaar-
digheid van de nazaten in de museale wereld en 
de samenleving.
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Gedeeld en dekoloniaal
Het NTASM neemt het heden als uitgangspunt, om 
het verleden te onderzoeken en te tonen, als inspiratie 
om te werken aan een eerlijker toekomst. Het museum 
doet dat door een stimulerende en innoverende rol te 
spelen in het onderzoek naar het Nederlandse 
slavernijverleden en door de resultaten daarvan tot 
een belangrijk onderdeel te maken van het standaard 
historisch-educatieve aanbod in Nederland.
 Dit verleden is een gedeeld verleden van slaafge-
maakten, slavenmakers en iedereen die met hen in 
relatie stond. Maar gedeeld betekent niet gelijk. 
Gedeeld betekent dat bijvoorbeeld de Nederlandse 
samenleving en de betreffende samenlevingen in de 
Amerika’s en in Afrika, met elkaar in relatie staan door 
het slavernijverleden, maar wel met heel verschillende 
verhalen, belevingen en erfenissen. En dat is wat het 
NTASM doet: het delen van die verhalen, met name 
van de verhalen en ervaringen die buiten de spotlights 
zijn gebleven. Want dat gedeeld verleden vond 
natuurlijk wel plaats binnen zeer ongelijke machtsver-
houdingen die ook nu nog doorwerken, onder meer in 
de bestudering en presentatie ervan.
 Dat delen met iedereen is belangrijk, omdat 
hedendaags burgerschap kennis van deze geschiede-
nis vereist. Die kennis geeft inzicht in historisch 
gegroeide ongelijkheid en het denken daarover, zowel 
als de strijd daartegen. Tegelijk toont het de kracht 
van de strijd, het protest, het tegen de stroom in 
roeien, het vertrouwen in eigen kunnen, om een 
volwaardige burger in deze samenleving te kunnen 
zijn. Het museum bevraagt, toont en bespreekt dus de 
lange historische ontwikkelingsgang van institutioneel 
racisme van toen tot nu. Het museum beperkt zich dan 
ook niet tot de periode van de slavernij. 
 Vandaar een nieuw en dékoloniaal museum dat zelf 
deel is van het proces om tot een nieuwe taal te 
komen, nieuwe beelden te produceren, nieuwe vragen 
te stellen en geen oude, koloniale vooroordelen, 
denkpatronen en manieren van kijken te reproduceren. 
Steeds maar weer naar dezelfde beelden en teksten 
van onderdrukking, geweld en racisme te kijken, ook al 
wordt er nu een kritische uitleg bij geplaatst, is nog 
steeds dezelfde beelden tot je nemen en het stereo-
type van de slaafgemaakte enkel als zwakkeling en 
slachtoffer reproduceren. Het NTASM moet daarom 
nieuwe beelden produceren, nieuwe taal helpen 
maken, nieuwe sociale omgangsvormen bedenken, 
nieuwe vormen van delen creëren. 

Diversiteit en inclusiviteit
Dat betekent eerst en vooral dat het NTASM bij uitstek 
inclusief moet zijn, tegen elke vorm van menselijke 
uitsluiting.19 Dus het gebouw en de omgeving moeten 
vanuit toegankelijkheidsperspectief daarop toegesne-
den zijn, de samenstelling van de organisatie en van 
de medewerkers moeten een voorbeeld van inclusivi-
teit zijn, maar ook bijvoorbeeld de leveranciers, de 
keuze van partnerinstituten en stakeholders, het 
programma, de marketing et cetera. Bijgevolg wordt 
dan ook het publiek divers. Door bovendien al die 
diverse geledingen en groepen actief te betrekken bij 
alles wat het museum doet, van verzamelen en 
onderzoek tot inkoop en entertainment, vergroot het 
museum de diverse betrokkenheid en verhoogt het 
onderlinge verbondenheid. 
 Zoals gezegd staan in het NTASM de Afrikanen en 
hun nazaten centraal die ooit door Nederland in 
diaspora zijn gedwongen. Maar ook daarin zit een 
enorme culturele -en emotionele- diversiteit. De kracht 
van cultuur is dat het zelf al een vorm van verzet kan 
zijn. Het tonen van die verschillende culturen en de 
diverse manieren waarop voor de vrijheid is gevochten 
is een adequate manier om de bezoekers de kracht 
van de voorouders te laten zien. Het is die kracht van 
strijd tegen de onderdrukking en vóór vrijheid waar-
mee een heel divers publiek zich kan identificeren en 
dat verdieping kan geven aan hun eigen levensverhaal.
 Ook in de manier van werken moet het museum 
dékoloniale diversiteit tonen. Dat betekent dat het 
moet zoeken naar de grootst mogelijke diversiteit aan 
materiële en immateriële bronnen waarmee het 
beoogde verhaal kan worden verteld. Bij immateriële 
bronnen kan worden gedacht aan onder meer de 
talen, zegswijzen, spreekwoorden, liederen, muziekstij-
len, drumtalen, opvoedingsmethoden, gender- en ver-
wantschapsrelaties, mondelinge geschiedenissen, 
overgeleverde wereldbeelden, rituelen, festiviteiten en 
diverse vormen van spiritualiteit. Ook kan worden 
geput uit kritische studies van koloniale bronnen, van 
plantageboekhouding tot rechtbankverslag en 
afbeeldingen van plantages tot militaire tekeningen; 
aan herinterpretatie van archeologische opgravingen 
en gebouwd erfgoed; aan ambacht, textiel en kleding, 
eetcultuur, gebruiksvoorwerpen, kunst. Wat hierover al 

19  Dus ook fysiek, qua bereikbaarheid, sociaal, financieel, qua 
informatie, digitaal breed toegankelijk. Zie ook Bijlage 3, 
Rapport Draagvlak en Dialoog, p. 28-30.
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is uitgezocht door bestaande erfgoedinstellingen zal in 
het museum aan een nieuwe analyse worden onder-
worpen, worden geherinterpreteerd en ingepast in het 
nieuwe verhaal. En uiteindelijk gaat het om het 
samenkomen van die grote diversiteit aan bronnen en 
objecten, de onverwachte en nieuwe combinaties, 
uitdagende artistieke interpretaties en bijvoorbeeld 
het samenkomen van oude objecten met speciaal voor 
het NTASM gemaakte werken van hedendaagse 
kunstenaars, met name uit de Afrikaanse diaspora. 
Overigens kunnen gebruikleende museale objecten 
met de herinterpretaties daarvan ook weer met een 
nieuwe betekenislaag worden teruggegeven aan de 
erfgoedinstelling van herkomst. Bestaande koloniale 
collecties, hun beheerders en hun gebruikers kunnen 
daarmee hun eigen emancipatietraject ingaan.
 Het NTASM werkt daarnaast vanuit co-creatie. Dat 
betekent dat er plaats is voor onderzoek, waarvan de 
resultaten een plek kunnen krijgen in het museum. Dit 
onderzoekscentrum werkt in partnerschap met onder-
zoeksinstituten elders in Nederland en daarbuiten en 
tevens met Afro-culturele instellingen en grass roots 
organisaties. Ook bij laatstgenoemden zitten onder-
zoekers en experts, maar dan met een andere dan een 
academische invalshoek. Deel van dat onderzoekscen-
trum is ook een publieke museale werkplaats waar 
aan verrijking van kennis en interpretaties van het 
slavernijverleden wordt gewerkt. Mensen kunnen daar 
bijvoorbeeld hun eigen familiegeschiedenis gaan 
uitzoeken, maar laten dat als bijdrage aan de grotere 
geschiedenis, met hun verhalen eraan toegevoegd, 

ook achter. Nieuwe museale presentaties komen tot 
stand met medewerking van het onderzoekscentrum 
en de publieke werkplaats. En hetzelfde geldt voor het 
organiseren van publieke bijeenkomsten in de vorm 
van herdenkingen, vieringen, debatten, lezingen, en 
conferenties. In de combinatie van onderzoekscen-
trum en werkplaats worden ook nieuwe educatieve 
projecten ontwikkeld waarvoor educatoren en docen-
ten uit het onderwijs worden uitgenodigd. Het geheel 
fungeert als laagdrempelige vraagbaak voor alles 
met betrekking tot het slavernijverleden en de 
hedendaagse doorwerking en erfenissen daarvan.
 Daarnaast, of eigenlijk in samenhang daarmee, 
beschikt het museum over een theater. Daar wordt 
een deel van de publieksactiviteiten ondergebracht en 
daar kan ook gemakkelijker dan in de expositiezalen 
worden ingesprongen op de actualiteit, door er iets te 
organiseren. Maar minstens zo belangrijk is deze 
(multifunctionele) theaterruimte voor het tonen en 
‘performen’ van immateriële cultuur. Veel van de 
culturele rijkdom uit het slavernijverleden en daarna 
leent zich niet voor een vitrine, een lijst aan de muur of 
een interactieve game of audio-visual. Het moet 
samen beleefd worden en daar is ruimte voor nodig. 
Tegelijk zijn er ook vele hedendaagse expressies op 
het gebied van theater, spoken word, dans, muziek, 
film en combinaties van dat alles die onlosmakelijk bij 
het verhaal van het NTASM horen, maar wel een 
eigen, (theaterachtige) ruimte nodig hebben, naast de 
expositiezalen voor (semi-)permanente en tijdelijke 
tentoonstellingen.

Links: Oprah Winfrey Theatre in NMAAHC Washington; rechts: Randell Corsen en zijn Curaçaose Latin-jazz band. Corsen is de componist van de 
opera Katibu di Shon (slaaf van de meester)20

20  Foto NMAAHC https://nmaahc.si.edu/about/news/national-museum-african-american-history-and-culture-and-prudential-present-final-clement; 
foto Corsen & band: Alex van Stipriaan, Curaçao 2018.
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(Inter)Nationale betekenis 
van het NTASM

Er is geen museum in Nederland dat zo bewust en zo 
grondig een vormend stuk geschiedenis aan de 
samenleving wil en kan teruggeven en daarmee ook 
bewust mee kan werken aan een eerlijker samenleving. 
Er is ook geen museum in Nederland, en zelfs wereld-
wijd zijn er maar heel weinig, waarin zo structureel en 
in een breed perspectief de kracht van Afrikanen in 
diaspora wordt getoond. In Nederland zijn eigenlijk 
maar drie andere instellingen ook op dit terrein bezig. 
Het grote verschil is echter dat geen van drie zo breed 
en diep kan gaan, maar tegelijkertijd zijn ze een 
prachtige aanvulling omdat ze de slavernij in samen-
hang met andere historische en hedendaagse fenome-
nen kunnen laten zien. Zo toont het Nederlands 
Openluchtmuseum in Arnhem de trans-Atlantische 
slavernij als een van de vele onderdelen van de hele 
Nederlandse historische canon. Het Tropenmuseum zal 
in 2022 de trans-Atlantische slavernij gaan tonen in 
samenhang met de Indisch-Oceanische slavernij21 en 
de hele koloniale geschiedenis met haar erfenissen. 
En ten slotte is er de Black Archives die ook tijdelijke 
exposities organiseert, maar dan vooral over het 
heden en de Zwarte geschiedenis van na de slavernij. 
Daarnaast zijn er verschillende Nederlandse musea 
met grote Aziatische/Indonesische collecties (o.a. drie 
van de vier NMVW-musea, het Rijksmuseum, Museum 
Bronbeek, Museum Sophiahof), met wie het NTASM 
graag zou willen samenwerken om bij hen het 
Indisch-Oceanische slavernijverleden permanent in 
beeld te brengen. Op hun beurt zouden zij kunnen 
helpen bij het maken van tijdelijke tentoonstellingen 
over de slavernij en aanverwante onderwerpen.
 Door zich te richten op de geschiedenis van de 
Afrikaanse diaspora in de Nederlandse Black Atlantic 
krijgt het NTASM een geheel eigen plek in het 
museale landschap, die ook door de collega instellin-
gen graag wordt gezien. Een enquête die hiernaar 
vroeg en door 23 Nederlandse musea is beantwoord, 

21  Met Indisch-Oceanische slavernij wordt in dit geval voor Nederland 
bedoeld, de slavernij die plaatsvond door en/of onder verant-
woordelijkheid van de VOC, in het gebied van de Indische- of Stille 
Oceaan. In hedendaagse termen gaat het dan onder meer om 
delen van: Zuid-Afrika, Zanzibar, Mauritius, India, Sri Lanka en 
Indonesië. Het onderzoek daarover is nog niet zo lang geleden op 
gang gekomen.

laat daarover geen misverstand bestaan (zie Bijlage 2 
MZM, Deelrapport Enquête). Op de vraag of er een 
zelfstandig slavernijmuseum moet komen en of daar 
plaats voor is in het museale landschap gaf de over-
grote meerderheid van de 23 musea daarop een zeer 
positief antwoord. Ze vinden een (substantieel) 
slavernijmuseum een meerwaarde bieden aan het 
museale en educatieve landschap. Kernwoorden die 
worden genoemd: bewustwording, herinnering, 
erkenning, herkenning, informeren, discussieplatform 
bieden, relaties met heden leggen, actueel, urgent, 
genuanceerd, duidend, niet belerend, beeldend. De 
meerderheid van de bevraagde musea juicht het dan 
ook een permanente plek, een eigen huis voor het 
slavernijverleden toe. De meeste willen daarmee ook 
samenwerken en bevelen tevens samenwerking met 
het onderwijs aan. 
 Ook willen de bevraagde musea graag meewerken 
aan collectiebruiklenen en het delen van museale 
expertise. In ruil hiervoor willen zij graag inhoudelijke 
expertise van het slavernijmuseum terug. Een aantal 
musea is ook zelf al begonnen, al dan niet tijdelijk, om 
iets met het slavernijverleden te doen. Ook is een 
aantal al actief bezig met het vervangen van eurocen-
trische en koloniale terminologie door een veel 
inclusiever en dekoloniaal taalgebruik. Wel vindt een 
aantal dat ook de Indisch-Oceanische slavernij in het 
slavernijmuseum zou moeten worden behandeld. Maar 
door dat onderdeel juist in de voornoemde netwerk-
constructie met de vele Aziatische erfgoedinstellingen 
in Nederland te gaan beleggen krijgt dat op deze 
wijze een bredere en emanciperender dynamiek. Het 
NTASM wil graag helpen bij het bevragen van de 
bestaande Indisch-Oceanische collecties in Nederland.
 Kortom, het NTASM zal een ‘hub’ zijn in een 
netwerk van instellingen, als een verkeersknooppunt 
waar veel wegen samenkomen, die tegelijk ook met 
andere plaatsen in verbinding staan. Die functie gaat 
uitstekend samen met de publieke functie van podium 
voor het gesprek over het slavernijverleden en de 
doorwerkingen daarvan. Ook internationaal wil het 
museum leren hoe elders de Zwarte historische en 
hedendaagse ervaringen worden gepresenteerd. 
Tegelijk kan het museum het verhaal van de Neder-
landse Afrikaanse diaspora -verteld vanuit Zwarte 
perspectieven- toevoegen aan het internationale 
verhaal en omgekeerd. Zo levert het ook een Neder-
landse bijdrage aan het internationale debat. Daarom 
is al in dit stadium een steekproef-onderzoek gedaan 
naar ‘slavernijmusea’ wereldwijd, waarvan er 25 zijn 
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bekeken (zie Bijlage 2 MZM, Rapport Slavernijmusea 
Wereldwijd).
 Uit deze steekproef blijkt onder meer dat er nog 
nauwelijks musea zijn die het Afrikaanse diasporaver-
haal van slaafgemaakten en hun nazaten belichten 
vanuit de perspectieven van de betrokkenen zelf. Er 
zijn slechts enkele musea zo exemplarisch dat het 
Nederlandse museum daar graag een voorbeeld aan 
neemt. Het NMAAHC is daarvan de belangrijkste. Een 
heel belangrijke les is bijvoorbeeld dat de Zwarte 
gemeenschappen vanaf het allereerste begin betrok-
ken moeten worden bij de totstandkoming van het 
museum en zich mede-eigenaar moeten voelen. Dat 
kan bijvoorbeeld door hen actief te betrekken bij het 
verzamelen van materieel en immaterieel erfgoed.
 In Europa bevinden de meeste slavernijmusea zich 
in havensteden, vrijwel overal als onderdeel, of 
afdeling van een groter museum. Daarmee ontbreekt 
het enigszins aan nationale uitstraling. In Londen en 
Parijs bestaan nu ook –soms zelfs al vele jaren- initia-
tieven voor nationale slavernijmusea. Amsterdam kan 
in deze trend de voorzet geven en voorbeeld stellend 

voor Europa zijn. Nu al heeft het International Slavery 
Museum in Liverpool aangegeven de Amsterdamse 
insteek van het centraal stellen van de kracht van de 
Afrikaanse diaspora heel interessant te vinden. 
 Een belangrijke bevinding uit het internationale 
onderzoek is ook dat musea met een eigen en nieuw 
gebouw zich het gemakkelijkst kunnen losmaken van 
een dominant westers perspectief. De symboliek die 
uitgaat van een krachtig architectonisch gebaar blijkt 
het tegelijk ook gemakkelijker te maken om de focus 
te leggen op trots en veerkracht in plaats van slachtof-
ferschap. Ook dat is voor Nederland een belangrijk 
leerpunt. Evenals de spotlight op culturele dynamiek 
en hoe die onderdeel is van de hedendaagse samenle-
ving.
 Hieronder enkele voorbeelden van slavernijmusea 
wereldwijd in of op het ‘plaats delict’ van de slavernij 
zijn gehuisvest en andere, nieuwe gebouwen 
(NAAMHC, São Paolo, monument Ouidah) als een 
dékoloniaal architectonisch gebaar kunnen worden 
gezien.

National Museum of African American History and Culture (NMAAHC) Washington22

22 Foto’s van de musea van hun respectievelijke websites, alleen monument Ouidah: Alex van Stipriaan.
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Museo Afro Brasil, São Paolo Slavernijmonument Ouidah, Benin

Museo Tula Curaçao Monument Nantes

International Slavery Museum Liverpool

Museumfort ElMina, Ghana
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3. Wat is het museale concept?

• Een netwerkmuseum
 -  Zakelijk-  

organisatorisch

 - Inhoudelijk
 - Maatschappelijk
 - Internationaal
• Resumerend

Om de rol als spin in het web van het nationale 
slavernijverhaal van toen tot nu en van daar tot hier, 
duurzaam te kunnen vertellen is een sterk, groot en 
multifunctioneel museum met theaterfunctie en 
onderzoeks- & kenniscentrum noodzakelijk. Daarnaast 
ligt het voor de hand dat het NTASM de belevingsdi-
mensie die in de opdracht wordt genoemd, wil 
onderbouwen met evocatieve en interactieve publieks-
georiënteerde opstellingen waarvan de ervaring leert 
dat ze pas goed werken als ze letterlijk de ruimte 
krijgen. Dit permanente museum zal van het begin af 
aan samenwerken met andere musea en cultuurinstel-
lingen in het land, om ook daar slavernij-gerelateerde 
exposities en evenementen te (helpen) organiseren in 
een zogenaamd netwerkmodel. Dat betekent dat het 
museum instellingen, inclusief het onderwijs overal in 
het land steunt bij het maken van slavernij/Afrikaanse 
Diaspora gerelateerde (educatieve) producties en dat 
zij op hun beurt het NTASM steunen met bruiklenen, 
kennis toegang tot scholen etc.

Behalve de missie, visie en kernwaarden van waaruit 
het NTASM werkt is een sleutelbegrip voor de 
dagelijkse denk- en werkwijze: CONNECTIE.
Dat is in een heel aantal zaken terug te zien

 • Museum en sociale verandering, geëngageerd 
met de samenleving

 • Co-creatie met bezoekers en andere ‹partijen›;  
 • Interactie tussen alle stakeholders;  
 • Multifunctionaliteit & flexibiliteit in de fysieke 

dimensie van het museum;  
 • Erfgoed & kunst als aanvulling en verdieping van 

het verhaal en van elkaar; 
 • Materialiteit, immaterialiteit & spiritualiteit als 

de drie onlosmakelijk verbonden dimensies van het 
verhaal; 

 • Binnen & buiten als de twee fysieke kanten van 
het museum én als outreachend centrum; 

 • Expositie(s) & Programma & events zijn samen 
het museum 

 • Toen & nu, de Afrikaanse diaspora van toen en 
haar betekenis voor/in Nederland nu; 

 • Hubfunctie & netwerk. 

• Voorwaarden
• Het gebouw
• De buitenruimte
 - Water
 - Park
• Locatie
• Digitale dimensie
• Een museum in fasen
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Voorwaarden 
In de voorafgaande hoofdstukken zijn de contouren 
van het NTASM al enigszins aan bod gekomen. Het is 
multifunctioneel, een plek van educatie, ontmoeting, 
dialoog, herdenking en be-/in-leving. Het gaat over de 
geschiedenis van de door Nederland gedwongen 
diaspora uit Afrika, waarin slavernij een centrale plaats 
inneemt. De focus zal echter liggen op de kracht van 
de diaspora van voor de slavernij, tot ver daarna, 
namelijk nu. Het moet bovendien ruimte geven aan 
onderzoek, veel interactie met de bezoekers en een 
intensieve programmering in en niet in het minst ook 
buiten het museum. Er zal veel nieuwe en dékoloniale 
‘collectie’ moeten worden ‘geproduceerd’ om niet 
tóch ongemerkt en ongewild in een koloniaal of 
Europees perspectief terecht te komen, Zwarte 
perspectieven zijn leidend. En het diaspora-erfgoed uit 
de tijd van de slavernij is meer immaterieel dan 
materieel van aard. Het NTASM wil reflectie bieden én 
sociaal engagement en actie. Het is er in principe voor 
alle inwoners van Nederland en voor iedereen daarbui-
ten die belang stelt in dit specifieke verhaal. Iedereen 
moet zich op z’n minst met onderdelen van het 
museum(verhaal) kunnen identificeren. Het moet dus 
gelaagd, divers en interactief zijn. Tegelijk moet het 
zo werken dat het NTASM dit verhaal en de vragen die 
het oproept over de actualiteit, geaccepteerd maakt 
als behorend tot het nationale verhaal van toen en nu. 
En, zeer belangrijk, het NTASM wil een hub zijn in een 
netwerk van culturele en erfgoedinstellingen, natio-
naal en internationaal. Kortom, een uitdaging om 
daarop een alomvattend en coherent concept te 
bouwen. En dat is absoluut mogelijk.

Het gebouw
Het voorgaande leidt in ieder geval tot een aantal 
aannames. In de eerste plaats is een nieuw gebouw 
het meest geschikt om volledig aan al deze dimensies 
en voorwaarden te kunnen voldoen. Met een bestaand 
gebouw zal het waarschijnlijk toch schipperen blijven, 
omdat de presentatie van het verhaal zich aan het 
gebouw moet aanpassen in plaats van andersom. 
Bovendien heeft ieder bestaand gebouw een eigen 
geschiedenis, terwijl dit gebouw nu juist nieuwe 
geschiedenis moet schrijven.

 In de tweede plaats zal het gebouw zeer open en 
toegankelijk moeten zijn om voor een zo veelzijdig 
publiek met zowel heel veel als heel weinig museumer-
varing welkom te zijn. Tegelijk zal het ook heel flexibel 
moeten zijn, als gebouw, om te kunnen schakelen 
tussen alle verschillende functies. Bijvoorbeeld de 
combinatie in house events, tijdelijke en vaste ten-
toonstellingen vraagt om verschuifbare muren, 
rollende horecavoorziening, flexibele security en 
klimaatbeheersing en gemakkelijk veranderbare 
routings.
 In de derde plaats wil het een museum van 
co-creatie zijn. Niet alleen op het gebied van de 
ontwikkeling van tentoonstellingen en programmering, 
maar ook op onderzoeksgebied. Zo is er centraal in 
het museum een heel open Familie- & Verhalen-
ruimte waar Afro-bezoekers digitaal hun diaspo-
ra-stamboom kunnen uitzoeken en ook informatie 
kunnen toevoegen. Via een gebruikersvriendelijke 
av-installatie kunnen alle bezoekers die dat willen 
bovendien hun eigen (levens)verhalen achterlaten over 
gebeurtenissen die gaan over de interactie tussen 
Zwart en Wit. Iedereen kan er luisteren en kijken naar 
elkaars verhalen.
 Daarnaast is er een Werkplaats & Studioruimte 
waar programma’s worden voorbereid en doorontwik-
keld in co-creatie met een mozaïek aan mensen van 
buiten het NTASM. Die werksfeer is zichtbaar voor 
bezoekers, maar niet hoorbaar. De studio daarentegen 
heeft een heel open gedeelte waar de kunstenaars die 
er bezig zijn aan een werk voor het museum zichtbaar 
én benaderbaar zijn. Het gesloten gedeelte is voor 
werk dat geluid produceert of juist stilte nodig heeft 
(audio-visueel). 
 Gekoppeld hieraan is er een Onderzoeks- en 
Kenniscentrum. Daar werken in het voor publiek 
gesloten gedeelte eigen en uitgenodigde onderzoe-
kers aan onderzoek dienstig aan de museumcollectie, 
de programmering, educatieve projecten en meer ‘vrij’ 
onderzoek. Het kennisdeel is een laagdrempelige 
vraagbaakplek voor bezoekers, educatoren en 
anderen. Vanuit dit Onderzoeks- & Kenniscentrum 
wordt ook een (digitale) wand of ander soort medium-
plek in het museum onderhouden die de actualiteit 
bijhoudt. Dit onderschrijft de urgentie van het NTASM 
en voedt de gesprekken en mensen kunnen er een 
digitale chat beginnen.
 In het werkplaats & onderzoeksdeel van het 
museum, of elders in het gebouw, dan wel flexibel 
naar gelang de tentoonstellingen, is er een Educa-
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tieve Ruimte waar schoolklassen ontvangen kunnen 
worden en van waaruit ze in- en uit kunnen stromen 
naar en van de exposities en waar zij ook activiteiten 
kunnen doen. Ook zijn er her en der in het museum 
zithoekjes waar mensen, al of niet met een educatieve 
medewerker van het museum erbij even kunnen gaan 
zitten praten of discussiëren met elkaar.
 Zoals eerder gezegd zal er veel kunst worden 
ingezet om het verhaal van het NTASM te kunnen 
vertellen. Dat geldt zowel voor de vaste opstellingen 
als voor de tijdelijke exposities. Zeker hedendaagse 
beeldende kunst heeft ruimte nodig om te kunnen 
‘ademen’. Het museum moet daarop toegesneden 
zijn. Daarnaast bestaat een belangrijk deel van de 
Afrikaanse diasporacultuur uit immateriële elementen 
die alleen als uitvoerende kunst of ceremonieel 
getoond en beleefd kunnen worden. Bovendien moet 
dat zowel binnen als buiten kunnen, want niet alles 
komt in een gesloten ruimte tot zijn recht, omdat het 
nu eenmaal voor buiten bedoeld is, of omdat het voor 
de bescherming van de collectie niet verantwoord is 
het binnen te doen (zand, water, vuur, binnenkomende 
insecten etc.). Dat betekent dat er zowel binnen als 
buiten performance-ruimtes moeten zijn. De binnen-
ruimte kan echt een theaterruimte zijn, waar ook 
debatten, lezingen en andere optredens plaatsvinden. 
De buitenruimte kan een heel simpele zijn in de vorm 
van een vast podium met flexibele zit- of staanplaatsen 
eromheen en een flexibel tentdak.
 Kunst is overigens veel meer dan een geschiedenis-
boek, reisgids of plaatje bij een praatje. Het heeft 
vooral ook een grote artistieke en esthetische kracht 
en betekenis van zichzelf. Aangezien het veelal het 
werk van Zwarte kunstenaars zal betreffen, toont ook 
dit aspect weer de kracht en overlevingsdrift van de 
Afrikaanse diaspora. Bovendien zal dit aspect van het 
museum ook zeker een apart publiekssegment 
aantrekken. Er kan daarom een kunstspoor door het 
museum worden aangelegd. Dat geldt overigens ook 
voor muziek.
 Afgezien van de voornoemde praathoekjes in het 
museum heeft het NTASM ook een grotere Reflectie-
ruimte zowel binnen als buiten. De interne reflectie-
ruimte is zo gesitueerd dat mensen er gemakkelijk op 
ieder moment van hun bezoek even kunnen gaan 
zitten om alles op zich te laten inwerken en eventueel 
met elkaar of anderen bespreken. Daar is ook altijd 
een educatieve medewerker of gastheer/vrouw aanwe-
zig. Er is gelegenheid om muziek te luisteren. Kortom, 
een rustige en veilige plek.

 Het grootste deel van de museumruimte bestaat 
uit expositieruimte. De indeling en het ritme van het 
centrale verhaal en bijbehorende tijdvakken, thema’s 
en locaties zijn maatgevend voor de indeling daarvan. 
Het verdient aanbeveling de eerste en de laatste 
episode van het verhaal, die in het hier en nu zijn 
gesitueerd en deels ook met Bekende Zwarte Neder-
landers, van buitenaf heel zichtbaar laten zijn, dat 
verlaagt de drempel en maakt het onderwerp ‘lichter’. 
Daarnaast worden aparte onderwerpen gepresenteerd 
in twee ruimtes, een kleine en een grote, maar zo 
flexibel dat er ook één ruimte van kan worden 
gemaakt, voortijdelijke exposities. Deze ruimte(s) zijn 
relatief groot, zodat de tijdelijke tentoonstellingen 
prominent genoeg kunnen zijn om regelmatig herhaal-
bezoek te stimuleren.

De buitenruimte
Onlosmakelijk verbonden met het fysieke gebouw van 
het NTASM is de buitenruimte eromheen, waar ook 
een deel van het verhaal en van de museale functies 
gesitueerd zijn. De natuurlijke elementen zijn van cruci-
aal belang voor het verhaal en voor de spirituele 
aspecten van de Afrikaanse diaspora. 

Water
Over het water van de Atlantische Oceaan zijn de 
betrokkenen gedwongen in diaspora moeten gaan. 
Daar vond de tweede fase plaats van het traumatische 
proces van tot slaaf maken. In Suriname waren alle 
plantages en de stad Paramaribo gelegen aan rivieren, 
de Caribische eilanden waren allemaal omringd door 
de zee. In Suriname moest op de ingepolderde 
plantages altijd tégen het water worden gestreden, op 
de eilanden moest vanwege vaak langdurige droogtes 
altijd óm water worden gestreden. Tegelijk was in 
beide koloniën op verschillende manieren water 
dienstig aan marronage, als vluchtroute en als bescher-
ming. En uiteindelijk is een belangrijk deel van de 
diaspora over of boven het water in Nederland terecht 
gekomen.
 Tegelijk heeft water ook een sacrale betekenis. 
Niet alleen zijn de verschillende goden en religieuze 
systemen over het water meegekomen van Afrika naar 
de Amerika’s, het water zelf is ook het huis, letterlijk en 
figuurlijk, van verschillende goden en geesten. Van 
Brazilië tot Cuba worden de West-Afrikaanse watergo-
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dinnen Yemaya en Oshun vereerd, Suriname kent vanaf 
het begin van de diaspora de Watramama, nu in 
hetzelfde gebied van West-Afrika ook bekend als de 
Mami Wata. Met water worden plengoffers gebracht, 
met water wordt ook de christelijke doop uitgevoerd.
 Idealiter zou het mogelijk moeten zijn met een 
pontje bij het NTASM te komen. Daar zou vast een 
deel van de verhaalervaring kunnen beginnen. Ooit is 
daar al succesvol mee geëxperimenteerd in het 
theaterproject Slavernij Moment NU (Theatre Embassy 
2003). Dat speelde zich af op het NDSM terrein, maar 
begon op een pont vanaf het Centraal Station. Daarop 
werden gedurende de overtocht afwisselend korte 
voorstellingen gepresenteerd.23

 
Park
Het museumpark om het gebouw is net zo multifuncti-
oneel als het gebouw zelf. Het biedt, zoals gezegd, 
ruimte aan alle mogelijke performances en evenemen-
ten. Ook biedt het ruimte aan dat deel van de materi-
ele en immateriële cultuur die te maken heeft met 
planten, bomen, kruiden en groenten. Behalve met de 
–bepaald niet onbelangrijke– eetcultuur heeft dat alles 
te maken met de natuurgeneeskunde. Deels staat 
deze op zichzelf –voor iedere kwaal bestaat een 
natuurlijk geneesmiddel– deels is deze onlosmakelijk 
verbonden met de spiritualiteit. Afro-religies zijn 
holistisch in de zin dat er geen scheiding is tussen 
lichaam, geest en het bovennatuurlijke. Een genezer is 

23 Zie zo’n voorstelling op de pont [https://vimeo.com/60729517] 

dus arts en psycholoog en priester in één. Bovendien 
zijn in het park ook andere natuurlijke elementen 
aanwezig die zoals de bomen van de bosgoden of 
geesten, de open lucht van de luchtgeesten en in 
bovenal de grond van de aardegodin of moeder 
aarde. Niet voor niets staat in Amsterdam Zuidoost al 
een beeld van Mama Aïsa, Moeder Aarde in een 
parkachtige omgeving omringd door water, en 
evenmin is het voor niets dat in het Amsterdamse 
Vondelpark het Curaçaose beeld van Mama Baranka 
(Moeder Rots) staat. Niet alleen zal zij ook in het muse-
umpark een plaats krijgen, er kunnen monumenten 
voor vele Afro-diaspora goden en geesten worden 
geplaatst, maar bijvoorbeeld ook voor de Afro-Caribi-
sche heiligen die een eigen leven buiten de RK kerk 
hebben en in ieder geval een plek waar de diaspo-
ra-spiritualiteit actief kan worden beleefd. Hier moet 
ook een plek zijn waar de Afro-voorouders op ieder 
moment actief kunnen worden herdacht. Niet iedereen 
zal zich kunnen vinden in een spiritualiteit met meer-
dere goden. Iedereen kan echter op diens eigen 
manier respect betuigen aan de –kracht van– de 
voorouders.
 Daarnaast is het park de tweede plek, behalve in 
het museumgebouw, waar mensen zich kunnen 
bezinnen, een plek van contemplatie met de natuur 
om zich heen. Ook zal het park de omgeving zijn voor 
kunst die voor de buitenruimte is gemaakt. Bovendien 
is het verstandig een deel van de horeca ook in de 
openlucht te plaatsen, gezien de populariteit van de 
terrassencultuur in Nederland.

V.l.n.r.: Mama Baranka van Nelson Carillho in het Vondelpark; Mama Aisa van Chariem Oren in de Bijlmermeer; Mama Culture van Yubi Kirindongo 
in Willemstad, Curaçao (foto’s links en rechts Alex van Stipriaan, midden wiki commons)
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Locatie
Het gebouw en zijn directe omgeving zijn dus zelf ook 
deel van het gepresenteerde verhaal. Daarom valt de 
keus niet op een bestaand gebouw, dat al een 
geschiedenis van zichzelf heeft. Duidelijk is ook dat de 
ideale locatie aan stromend water ligt. Historisch 
gezien is dan het IJ het meest logisch, want van 
daaruit vertrokken schepen met vracht voor het 
trans-Atlantisch slavernijsysteem en via het IJ kwamen 
van de zeventiende tot aan het midden van de 
twintigste eeuw de meeste personen uit de Afrikaanse 
diaspora hier aan, hier begon voor hen Nederland. De 
Amstel is een voor Amsterdam eveneens belangrijke 
bron van stromend water, maar heeft een minder grote 
directe historische band met het Diasporaverhaal, 
afgezien natuurlijk van de woon- en pakhuizen van 
slavenondernemers.
 Ook onomstotelijk is dat er ruimte moet zijn voor 
een substantiële natuurlijke, parkachtige buitenruimte 
rond het museum. Daar moet zowel enige tuinbouw (in 
kassen?) kunnen worden bedreven, als ook ruimte zijn 
voor een buitenpodium, ruimte voor spirituele ceremo-
nies (altaren, tempel?) en plekken voor reflectie.
 Het museum aan open water, moet op een 
prominente plaats in de stad staan om voor iedereen 
goed zichtbaar te zijn en daarmee het nationale 
gebaar te onderstrepen dat met dit gebouw en zijn 
verhaal wordt gemaakt. Bij voorkeur is het in de 
nabijheid van andere culturele instellingen en hotel-
voorzieningen. Er moet voldoende ruimte zijn om rond 
het museum een park met alle buitenvoorzieningen 
aan te leggen. Het geheel moet goed bereikbaar zijn 
met het OV, touringcar en particulier vervoer. Voor de 
auto geldt dat wellicht minder, mits er een goede 
OV-verbinding van parkeergelegenheden in de omtrek 
naar het museum is. Het mag geen plek zijn die door 
mensen uit de Afrikaanse diaspora wordt ervaren als 
‘besmet’ door de geschiedenis. Het terrein moet 
bovendien relatief gemakkelijk te verwerven zijn. 
Kortom, voor het permanente museum beveelt de 
Regiegroep, zoals gezegd, nieuwbouw aan, met als 
meest logische opties in of aan het IJ –m.n. het 
centrumgebied noordelijke IJ-oever– of eventueel aan 
de Amstel. Zie voor een uitgebreide motivatie van de 
criteria Bijlage 2, MZM, Verkenning Museale Concep-
ten, p. 108 e.v. en p. 116 e.v.. Voor een tijdelijke pop 
up voorziening, voor zover deze niet op de perma-
nente locatie komt, beveelt de Regiegroep een (deel 

van een) prominent gebouw in het centrum van de 
stad aan, zoals het Paleis op de Dam. Daarmee wordt 
een (inter)nationaal statement afgegeven.

Digitale dimensie 
Afgezien van het gebouw en de buitenruimte heeft 
het NTASM ook een digitale dimensie. Behalve de 
gebruikelijke functies voor pr, bezoekvoorbereiding en 
programma-informatie, wordt hier nog een aparte 
informatielaag aangeboden. Een deel is bedoeld voor 
het onderwijs ter voorbereiding en/of na afloop van 
een bezoek, of zelfs in plaats van een bezoek door een 
digitale tour door het museum te maken, met interac-
tieve onderdelen erin. Een ander deel van het pro-
gramma geeft verdieping bij verschillende onderdelen 
uit het museum (tijdvakken, objecten in de spotlight, 
kunstachtergrond, performances) met extra uitleg. 
Ook worden er producties uit de eigen av-studio 
getoond, wellicht via een eigen video-kanaal. Ook 
wordt er wordt een discussieplatform onderhouden en 
worden activiteiten uit het hele land bijgehouden, 
zodat er bij elkaar een eigen community kan ontstaan.

Een museum in fasen
Het museumproject is ambitieus en urgent. Zoals al 
eerder gezegd, is dat de enige manier om inclusiviteit 
te realiseren in relatie tot de Afrikanen in diaspora en 
het Nederlandse deel van die geschiedenis. Het is de 
enige manier om die geschiedenis en haar heden-
daagse erfenissen en doorwerkingen werkelijk serieus 
te nemen en deel van de Nederlandse natie te laten 
worden. In het huidige tijdsgewricht betekent dit dat 
er niet te lang gewacht kan worden met de realisatie 
van dit initiatief. Zodra de definitieve beslissing is 
genomen moet er zo snel mogelijk intensief worden 
begonnen met het inhoudelijk werk. De eerste 
zichtbaarheid daarvan zou moeten plaatsvinden in een 
pop up of tijdelijke constructie, waarvoor al is geop-
perd dat het Paleis op de Dam een aantal zalen zou 
kunnen openstellen. Tegelijkertijd moet op de plaats 
waar het museum komt te staan worden begonnen 
met de bouw van het definitieve museum, maar wel in 
fasen. Zoals gezegd geldt ook hiervoor dat er zo snel 
mogelijk iets te beleven moet zijn. 
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 Dat betekent dat er een vorm van modulair 
bouwen wordt toegepast.24 Dat wil zeggen dat niet 
meteen het hele gebouw wordt neergezet, maar dat 
het in modules wordt opgeleverd, waarvan de eerste 
al volop in bedrijf is terwijl de volgende wordt opge-
bouwd. Dat heeft natuurlijk ook nadelen en vereist een 
nauwkeurige planning. Zo zal het heien voor alle 
gebouwen moeten plaatsvinden vóór de opening van 
de eerste module en moeten alle bouwactiviteiten zo 
worden ingericht dat het bij module 1 al zeer aantrek-
kelijk is om het museum te bezoeken, en het bezoek 
niet wordt gestoord. Lastig, maar zeker mogelijk. 
 Het grote voordeel van deze vorm van modulair 
bouwen is dat het niet vele jaren hoeft te duren voor 
het NTASM zichtbaar en actief is en groepen kan 
bedienen. Bovendien zal er bij iedere opening van een 
volgende module nieuwe publiciteit en nieuw publiek 
gegenereerd worden. Tegelijk maakt het mogelijk om 
de kosten enigszins te spreiden in de tijd, maar ook 
over financiers. Zo is het denkbaar dat een maatschap-
pelijke partij zegt wel een (deel van een) module te 
willen (co-) financieren. Hoe de fasering en met 
hoeveel modules eruit moet komen te zien is aan de 
kwartiermaker in de volgende fase van dit project. 
Een logische volgorde zou bijvoorbeeld kunnen zijn:
Module 1:  Hoofdgebouw met entree, helft van de 

expositiezalen (inclusief familiezaal), 
educatieruimte, tijdelijke theaterruimte, 
vraagbaak-desk, kleine horeca, mede-
werkersruimte en de helft van het park;

Module 2:  Tweede helft van de expositiezalen 
(inclusief die voor tijdelijke expo’s), 
 werkplaats, definitief theater, grote horeca, 
winkel en klein depot;

Module 3:  Kantoren, onderzoekscentrum, tweede 
helft park en definitieve buitenruimte.

Module 4:  Extra ruimte voor permanente niet- 
Atlantische Nederlandse slavernij-
geschiedenis.

Gedurende fase 0, 1 en 2 wordt in de buurt kantoor-
ruimte gehuurd voor ontwikkelteam, museumstaf 
en onderzoek.

24  Met een vorm van modulair bouwen wordt bedoeld dat de 
verschillende onderdelen van een gebouw geprefabriceerd 
worden en vervolgens in zijn geheel op de bouwplaats geplaatst. 
Dat kan hier eventueel ook gebeuren, maar in ieder geval betekent 
het ook een gefaseerd bouwtraject van complete gebouwen 
(modules) achter elkaar.

Een netwerkmuseum
Het NTASM wil een netwerkmuseum zijn. Dat betekent 
in ieder geval dat het wil ‘connecten’ met anderen. Op 
zeer verschillende niveaus en met behoud van zelfstan-
digheid en een eigen identiteit. Dat kan op vele 
manieren In dit geval gaat het om vier dimensies:

 • Zakelijk-Organisatorisch samenwerken in een 
netwerk van musea en eventueel andere erfgoedin-
stellingen

 • Inhoudelijk samenwerken in een netwerk van grass 
roots organisaties en erfgoed-, kunst-, cultuur en 
onderzoeksinstellingen 

 • Maatschappelijk samenwerken in een netwerk dat 
sociale verandering nastreeft

 • Internationaal samenwerken

Het allerbelangrijkste netwerk dat het museum vanaf 
het allereerste moment gaat opbouwen is de bezoe-
kersgemeenschap die het op alle mogelijke manieren 
aan zich weet te binden. De relatie met hen is niet die 
van producent – consument, maar van gesprekspart-
ners. Ook de bezoekers produceren inhoud en kennis 
voor het museum en onder hen bevinden zich net zo 
goed experts als bij de museumstaf. Zij zorgen mede 
voor het imago en de invloed van het NTASM. Alleen 
door hen wordt het een levend museum.

Zakelijk-Organisatorisch
Op basis van interviews, workshops, een enquête en 
verkennende gesprekken met andere musea zijn 
verschillende opties voor samenwerking de revue 
gepasseerd. (Zie daarvoor ook Bijlage 3, IZI, Netwerk 
en partners). Hier wordt alleen de meest ideale 
behandeld. Dit is een museum dat in een cluster van 
(museale)instellingen samenwerkt op bepaalde 
terreinen, maar verder een eigen onafhankelijke 
directie, management en juridische structuur heeft. 
De samenwerking zou dan hoofdzakelijk liggen op het 
terrein van de bedrijfsvoering: IT, personeelsadminis-
tratie, beveiliging, gebouwbeheer, depotruimte en 
techniek (denk aan klimaatbeheersing, luchtzuivering, 
lichtinstallatie e.d.). Op die manier hoeft het NTASM 
niet zelf het (organisatorische) wiel uit te vinden en kan 
het de meeste energie aanwenden voor de inhoude-
lijke kant.
 Dat organisatorische kan zelfs enigszins inhoudelijk 
zijn, zoals het delen van collectiebeheer (registratie, 
bruikleenverkeer e.d.), collectiebehoud (restauratie en 
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conservering) en delen van communicatie, marketing 
en programmering –vanuit een eigen, zelfstandige 
afdeling- in samenwerking zouden gebeuren (denk aan 
specifieke gezamenlijke events, kalenders op elkaar 
afstemmen, scholenprogramma’s afstemmen of 
combineren e.d.). 
 Er is ook met musea buiten Amsterdam gesproken 
(Zeeuws Netwerk), maar ondanks het digitale tijdperk 
lijkt nabijheid in een zakelijk-organisatorische vorm van 
samenwerking toch wel een belangrijke voorwaarde, 
met name omdat het om inhoudelijk heel verschillende 
en autonome instellingen gaat. Dus is er op dit vlak 
verder gepraat met Amsterdamse musea die, op het 
Rijksmuseum na, al in enige vorm van netwerken/
clusters samenwerken.25 Zij blijken allemaal open te 
staan voor vormen van samenwerking op dit terrein. 
Wel is duidelijk dat het de voorkeur verdient om met 
één museum/cluster in zee te gaan en niet per 
onderdeel voor een andere samenwerkingspartner te 
kiezen.

Inhoudelijk
Samenwerking op inhoudelijk gebied kan geheel los 
staan van de zakelijk-organisatorische samenwerking 
en kan ook op meerdere vlakken. In de eerste plaats 
betreft dat bruikleenverkeer van collectie, dat in 
Nederland zeer goed geregeld en zeer gebruikelijk is. 
Heel veel musea zijn geschikt om op dit vlak tijdelijke, 
geregelde of permanente samenwerkingsverbanden 
aan te gaan, aangezien er nogal wat museumcollecties 
zijn waarin zich slavernij-gerelateerde objecten 
bevinden. Voor de meeste musea behoort dit vaak niet 
eens kerncollectie, voor dit museum wellicht wel. De 
samenwerking kan daarin veel verder gaan dan alleen 
de bruikleen. De bruiklener krijgt door de expertise 
van het NTASM toegevoegde waarde in retour door 
extra informatie, verhalen en eventueel koppeling aan 
andere objecten elders. Ook kan, zeker met meer 
permanente partners worden overgegaan tot ‘bruikle-
nen’ of uitwisseling van conservatoren om elkaars 

25  Amsterdam Museum werkt samen onder de noemer Amsterdam 
Heritage Museums met het Bijbels Museum, Museum Willet-Holt-
huysen, en Museum Ons Lieve Heer op Solder; Het Tropenmuseum 
is gefuseerd met het Volkenkunde Museum in Leiden, Afrika 
Museum in Berg en Dal en werkt intensief samen met het 
Wereldmuseum Rotterdam in het Nationaal Museum van 
Wereldculturen; het Scheepvaartmuseum werkt samen onder de 
koepel Expeditie Oosterdok met de OBA, het BIMhuis en NEMO, 
ook is hun collectie, samen met die van de andere belangrijkste 
maritieme musea, digitaal toegankelijk in de Stichting Mari-
tiem-Historische Databank).

kennis te bevorderen. En ten slotte kan ook uitwisse-
ling plaatsvinden om bij elkaar tijdelijke tentoonstellin-
gen op te zetten. In het algemeen zal datgene wat het 
NTASM te bieden heeft vooral op het vlak van 
inhoudelijke expertise zijn en ruimte voor tijdelijke 
exposities. Zelf legt het museum niet meer dan een 
kleine kerncollectie aan (zie verderop).
 Zeker zo interessant is het om een permanente, 
inhoudelijke relatie aan te gaan met een museum dat 
over een substantiële Aziatische collectie beschikt. Dit 
museum kan worden gestimuleerd en gesteund om 
een permanente presentatie van het Indisch-Oceani-
sche Nederlandse slavernijverleden in te richten. 
Beide musea kunnen naar elkaars verhalen verwijzen, 
wellicht zelfs een gezamenlijk Nederlands-Slavernijver-
haal bezoekersvoucher instellen en deels samen 
onderzoek doen naar collectie, of naar de kruispunten 
van WIC en VOC. Hierbij ligt het al helemaal voor de 
hand om tot tijdelijke uitwisseling op conservator-ni-
veau te komen, evenals samen tijdelijke tentoonstellin-
gen maken.
 Ook op het gebied van programmering ligt 
samenwerking voor de hand. In de eerste plaats met al 
die erfgoedinstellingen die collectie hebben of een 
andere inhoudelijke relatie met de Afrikaanse dia-
spora. In de tweede plaats met muziek- en theaterpo-
dia om alle uitvoerende kunst met betrekking tot de 
Afrikaanse diaspora, van toen tot nu te gaan program-
meren. Dat kan bijvoorbeeld samen met de Black 
Achievement Month, maar zeker ook door de rest van 
het jaar heen. De drie instellingen verenigd in het 
Zeeuws Netwerk26 hebben al aangegeven te willen 
samenwerken met het NTASM op het gebied van 
programmering en kennisuitwisseling. Eenzelfde soort 
samenwerking ligt ook voor de hand met de Black 
Archives in Amsterdam. Nog intensiever moet de 
samenwerking zijn –of– met het Landelijk Netwerk 
Slavernijverleden (LNSV), dat wellicht zelfs bij het 
museum kan worden ondergebracht. Dit bestaande 
netwerk wordt gesteund door het ministerie van OCW 
en heeft als dragende partners NiNsee, Tropenmu-
seum, Amsterdam Museum en Vrije Universiteit 
Amsterdam. Dit netwerk informeert op het gebied van 
relevante evenementen, linkt de bezoeker met een 
heel aantal relevante lesprogramma’s en publiceert 

26 Zeeuws Archief en Zeeuws Museum in Middelburg en Maritiem 
MuZEEum in Vlissingen.
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nieuw onderzoek (zie ook Bijlage 3, IZI).27 Wel zou het 
samen met het museum waarschijnlijk beter in staat 
zijn dan nu om ook de grass roots groepen te berei-
ken.
 Het NTASM moet ook in het onderzoek een 
netwerkfunctie hebben. Het kan en hoeft helemaal 
niet zelf alle onderzoek naar slavernij en de Afrikaanse 
diaspora te doen. Het zal wel de spin in het web 
moeten zijn om al dat onderzoek, waar nodig, met 
elkaar in contact te brengen en de vertaalslag te 
helpen maken naar het grote publiek. Dat is dienstig 
voor de eigen bezoekers, maar zeker ook voor 
anderen, zoals uitgevers van schoolmethoden. 
Daarmee kan het ook de vraagbaakfunctie die het 
NTASM ambieert waarmaken. Ook zal het onderzoeks-
centrum van het museum een netwerkfunctie hebben 
door wetenschappelijk onderzoek en grass roots 
onderzoek met elkaar in contact te brengen en te 
onderzoeken of zij ook tot gezamenlijke producties 
kunnen komen, van onderzoek tot conferenties.
 Tot slot, is ook het Canonnetwerk, dat op initiatief 
van het Nederlands Openluchtmuseum in 2017 werd 
gestart, van belang. Aangezien ‘Slavernij’ en de 
‘Veelkleurige Samenleving’ belangrijke vensters in de 
canon zijn en inmiddels ook Anton de Kom daarin een 
plek heeft gekregen, ligt het voor de hand dat het 
NTASM zich hierbij aansluit en een actieve rol gaat 
spelen. Het netwerk wil door samenwerking met alle 
meewerkende musea een meerstemmig en completer 
verhaal vertellen over datgene wat nu als de Neder-
landse canon wordt aangemerkt.28 Ook ‘Musea 

27  [https://www.lnsv.nl/] Zij omschrijven zichzelf als: ‘Het Landelijk 
Netwerk Slavernijverleden (LNSV) werkt samen met organisaties 
en creatieve makers die zich bezighouden met cultuur, erfgoed en 
educatie rondom het Nederlands trans-Atlantisch slavernijverle-
den. Wij zijn een netwerk, van makers en spraakmakers, en een 
vindplaats voor kijkers en doeners. Het koloniale verleden van 
Nederland behoort tot onze gedeelde geschiedenis, dus ook 
die van jou.’

28  Medewerkende musea tot nu toe zijn behalve het Openlucht-
museum dat zelf een aparte afdeling aan de canon wijdt: het 
Amsterdam Museum, Beeld en Geluid, het Hunebedcentrum, 
Museum Catharijneconvent, Museum Prinsenhof Delft, Nationaal 
Militair Museum, Rijksmuseum van Oudheden, Tropenmuseum, 
Scheepvaartmuseum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, 
Museum Huis Doorn, Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, Nationaal 
Archief, Paleis Het Loo, Rembrandthuis, Rijksmuseum Boerhaave, 
Het Spoorwegmuseum, Universiteitsmuseum Groningen, 
Watersnoodmuseum, Airborne Museum Hartenstein, het Archeon, 
De Museumfabriek, Dordrechts Museum, Fries Museum, 
Gemeentemuseum Den Haag, Haags Historisch Museum, 
Het Hof van Nederland, Joods Cultureel Kwartier, Limburgs 
Museum, Nationaal Monument Kamp Vught, Rijksmuseum 

bekennen kleur’ is een initiatief waar het NTASM 
organisch bij aansluit.

Maatschappelijk
Het NTASM werkt ook vanuit het netwerkidee in zijn 
inzet voor maatschappelijke verandering. Het wil 
samenwerken met iedereen die een stakeholder is, of 
kan zijn op het terrein van de Afrikaanse diaspora op 
een manier die al die stakeholders aan elkaar verbindt 
door samen dingen te doen. Dat kan heel groot zijn, 
door bijvoorbeeld met Kwaku of Zomercarnaval in zee 
te gaan, of met (inter)nationaal gerichte actiegroepen 
als BLM, maar ook heel klein met lokale culturele 
verenigingen of kunstenaars.

Internationaal
Zoals hiervoor al bleek (zie ook Bijlage 2, MZM, 
Slavernijmusea Wereldwijd) is er een groot aantal 
musea, wereldwijd, dat het Atlantisch slavernijverleden 
en/of de Afrikaanse diasporaverhaal als kernverhaal 
heeft. Het NTASM wil graag met hen samenwerken en 
liefst ook in netwerkverband.29 Tijdens de verkenning 
zijn vele internationale connecties gelegd of versterkt 
en is een online meeting gehouden met partners uit 
Noord-Amerika, het Caribisch gebied en Europa. 
Allemaal spraken zij uit graag met het museum in 
contact te willen blijven en allemaal zijn voorstander 
van samenwerking waar mogelijk. Een aantal van hun 
tips en aanbevelingen is in al in deze verkenning 
verwerkt, zoals het grote belang van de buitenruimte 
om het verhaal te kunnen vertellen. En omgekeerd 
bleken de plannen rondom dit museum hen al te 
inspireren door de grote nadruk op de kracht van de 
voorouders en hun nazaten. 
 Er is duidelijk plek voor het Nederlandse netwerk-
museum in het internationale veld en zonder overdrij-
ving zou het daarin een vooraanstaande rol kunnen 
spelen. Er wordt naar Nederland gekeken, zoals ook al 

Muiderslot, Slot Loevestein, Vestingmuseum Naarden, Teylers 
Museum, Zeeuws Maritiem MuZEEum. Het Allard Pierson Museum, 
het Rijksmuseum Amsterdam en de website entoen.nu dragen bij 
met content, programmering, onderzoek en advies.  
[https://www.mondriaanfonds.nl/samenwerking/canonnetwerk/]

29  Er zijn al verschillende verbanden waarop het NTASM kan 
aanhaken: Association of African American Museums (AAAM) - 
Platform voor samenwerking van alle Afro-Amerikaanse musea met 
een gezamenlijke website blackmuseums.org.; er is een mondiaal 
netwerk in oprichting voor slavernijgerelateerde musea en 
kenniscentra wereldwijd, Fondation pour la Mémoire de 
l’esclavage. Een ander netwerk is het Antislavery Usable Past 
project gelieerd aan het eveneens Britse Antislavery Knowledge 
Network [http://antislavery.ac.uk/project]
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bleek uit de verklaring van de UNESCO, gebaseerd op 
hun International Scientific Committee’s slavernijpro-
gramma in 2018, waarin Nederland als lidstaat letterlijk 
wordt opgeroepen een slavernijmuseum te realiseren: 
‘We stress the importance of museums to sensitize and 
educate the public about the trade in human beings, 
slavery and their legacies in contemporary societies. 
Museums can be ideal spaces to generate dialogue 
about memory and history and on the conditions 
required for a lasting reconciliation, using new and 
inclusive approaches and methodologies. We com-
mend all countries, who have made commitments to 
establish slavery museums, in particular Haiti, the 
Netherlands and Benin, among others.”30

 In 2024-2025, aan het eind van het Decennium 
voor Mensen van Afrikaanse Afkomst zal er een grote 
internationale trans-Atlantische slavernijtentoonstelling 
langs een aantal steden gaan reizen, beginnend in het 
NMAAHC in Washington, maar mede-georganiseerd 
door andere slavernijmusea waaronder ook Liverpool 
en het NMVW als Nederlandse gesprekspartner. Het 
zou een enorme boost zijn als het NTASM daar op 
enigerlei wijze –al is het maar met een tijdelijke 
locatie– en wellicht samen met het NMVW een podium 
aan zou kunnen bieden. 

30  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/
Declaration_ISC_Slave_Route_Project_11-2017.pdf

Resumerend 
Kernwoord voor de werkwijze van het NTASM is 
‘connectie’ op alle mogelijke terreinen. De fysieke 
dimensie van het museumconcept bestaat uit een 
nieuw gebouw dat op zichzelf een krachtig architecto-
nisch gebaar moet zijn, dat multifunctioneel en flexibel 
is en onlosmakelijk verbonden met zijn directe 
natuurlijke omgeving. Het is dit gehéél dat het 
diasporaverhaal van toen tot nu vertelt. Dat geheel is 
uitnodigend, toegankelijk en laagdrempelig en bestaat 
voor 50% uit expositieruimte (35% vast / 15% tijdelijk), 
30% uit doe- en reflectieruimte, 10% uit horeca en 
winkelruimte, 10% uit kantoorruimte en een ten minste 
twee keer zo grote buitenruimte (parkeergelegenheid 
niet meegerekend).
Het NTASM werkt in netwerkverband, zakelijk-organi-
satorisch, inhoudelijk, maatschappelijk en internatio-
naal, maar altijd vanuit een zelfstandige positie. Met 
name op zakelijk-organisatorisch vlak kan de netwerk-
functie ‘aan de achterkant’ effectief en kosten- & 
kennis-efficiënt worden opgebouwd met liefst één 
collegamuseum in Amsterdam. De bereidheid is er, het 
is aan de kwartiermaker in de volgende fase van de 
verkenning om dat concreet te maken.
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• Bezoekersgroepen
• Aantallen
• Alleen voor Zwarte mensen?

Het NTASM is een multifunctioneel centrum gericht op 
educatie & kennisverrijking, ontmoeting, herdenking, 
be-/in-leving, onderzoek en dialoog. Afgezien van de 
grote bezoekersgroepen die hierna specifieker worden 
beschreven wordt het museum daarmee een belang-
rijke plek voor educatoren, onderzoekers en activis-
ten.31 Daarnaast streeft het museum ernaar op zijn 
terrein een ‘hub’ te zijn in een netwerk van culturele en 
erfgoedinstellingen, waarover in hoofdstuk VI meer. 
Het museum draagt het Nederlandse deel bij aan de 
geschiedenis en de hedendaagse positie van de 
wereldwijde Afrikaanse diaspora. Het neemt deel aan 
de internationale conversatie over doorwerking en 
verwerking van het slavernijverleden. 

Bezoekersgroepen
Dit museum is bedoeld voor alle inwoners van 
Nederland, om hen te laten kennismaken met een 
stuk Nederlandse geschiedenis en cultuur dat lang 
onderbelicht is gebleven, maar dat wel tot de natio-
nale (en internationale) geschiedenis behoort. Voor 
veel mensen hebben musea nog steeds hoge drem-
pels. Dat is dus een lastige opgave en het NTASM zal 
daarom actief proberen dat te doorbreken door ook 
veel buiten de muren te organiseren. 
 Daarnaast maakt het onderwerp van dit museum 
bij sommigen een indruk van iets dat ‘zwaar’ aanvoelt 
en misschien zelfs ‘beschuldigend’ is, en bij anderen 
juist iets dat niet ‘van ons’ is en daarmee ver van hun 
bed.32 Het is daarom zaak in de pr en de marketing 

31  Onder activisten wordt hier iedereen verstaan die zich binnen, 
maar meestal buiten de gevestigde instituties vanuit maatschappe-
lijke idealen inzet voor een betere wereld, in dit geval een 
inclusieve samenleving met een inclusieve geschiedenis. Maar ook 
mensen die strijden voor buitensluiting, exclusiviteit en raciale 
suprematie zijn activisten, die worden alleen in dit rapport niet 
bedoeld, tenzij expliciet zo aangegeven.

32  Dit lijkt misschien een hard onderscheid tussen Oude en Nieuwe 
Nederlanders, maar in praktijk loopt dat door elkaar, al zullen 

een uitnodigende en inclusieve toon aan te slaan. 
‘Het NTASM is ook van jou’. Eenmaal binnen wordt die 
toon vastgehouden en worden er verschillende 
elementen van identificatie voor de verschillende 
soorten bezoekers ingebouwd, via interactie, gesprek 
en vormen van be- en in-leving. (Zie voorbezoekers-
profielen Bijlage 3, IZI, Publieksinventarisatie.) De toon 
van het museum is niet die van slachtoffers, schuld en 
boete, maar van bewondering, kracht en reflectie op 
de toekomst.
 Binnen de algemene groep ‘inwoners van Neder-
land’ is het NTASM meer in het bijzonder ook bedoeld 
voor Afro-Nederlanders die de nazaten zijn van de 
door Nederland gedwongen diaspora uit Afrika. Voor 
hen is het museum een vorm van erkenning en 
herkenning, al zal ook voor hen een niet onbelangrijk 
deel van wat gepresenteerd wordt nog onbekend zijn. 
In ieder geval zal voor deze bezoekersgroep het 
NTASM ook een gevoel oproepen van ‘dit hoort bij 
ons, dit gaat over mij’.
 Een andere belangrijke en misschien wel de meest 
omvangrijke groep van bezoekers onder de noemer 
‘alle Nederlanders’ komt uit het onderwijs (scholieren/
studenten en docenten). Het NTASM heeft zich 
specifiek ten doel gesteld de geschiedenis van de 
Afrikaanse diaspora van Nederland ‘binnen een 
generatie een volwaardige plek te geven in de 
nationale geschiedenis’. Het mooiste zou zijn als alle 
schoolleerlingen van Nederland binnen die ene 
generatie één keer het museum bezocht zouden 
hebben, maar dat is niet helemaal realistisch. Daarom 
zal het NTASM zoveel mogelijk met andere partijen 
samenwerken om dat doel te bereiken, waaronder 
uitgevers van schoolmethoden, media-producenten en 
andere musea en culturele instellingen in het land. 

Nieuwe Nederlanders zich waarschijnlijk minder gauw beschuldigd 
voelen. In het opinie-onderzoek naar overheidsexcuses voor het 
slavernijverleden waren Nieuwe Nederlanders oververtegenwoor-
digd onder de pro-stemmers. Er is dus wel een zekere betrokken-
heid onder hen, ook als zij zelf niet uit een van de voormalige 
slavenkoloniën afkomstig zijn.
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Maar in ieder geval wil het museum wel een substanti-
eel deel van die leerlingen ook zelf in huis hebben 
gehad. Ook daar zal de toon van het museum op 
toegesneden moeten zijn in de zin dat ook zij identifi-
catiepunten in het museum moeten vinden die bij hun 
belevingswereld aansluiten.
 Een vierde, kleine maar zeer belangrijke en 
mede-gezichtsbepalende groep voor het NTASM 
bestaat niet uit bezoekers of deelnemers aan evene-
menten, maar uit jongeren voor wie het museum een 
stageplek of werkervaringsplek zal zijn. Omdat het 
museum actief wil bijdragen aan sociale verandering 
wil het ook actief kansen bieden aan Zwarte jongeren 
aan het begin van hun loopbaan. Dat betekent dat van 
het begin af aan Zwarte jongeren worden aangemoe-
digd stage te komen lopen in alle geledingen van het 
museum. Idealiter een stagiaire of trainee op iedere 2 
á 3 medewerkers boven het niveau van schoonmaker.33 
Dat geldt ook voor de bouw van het museum en 
aanleg van de tuinen en het park. Een van de voor-
waarden voor de gunning van ontwerp en bouw aan 
een architectenbureau en bouwbedrijf moet zijn dat er 
een substantieel aantal stage en werkervaringsplekken 
voor Zwarte jongeren bij worden aangeboden.

Terug naar de bezoekers. In en om het museum wordt 
dus in verschillende vormen een gelaagd en divers 
soort presentaties aangeboden waarbij interactie 
voorop staat, toegesneden op de verschillende 
bezoekersgroepen. Daarnaast presenteert het NTASM 
meerdere tijdelijke tentoonstellingen die speciaal op 
een van de doelgroepen toegesneden kan zijn. Ook is 
dit een van de dimensies waarin gerelateerde verhalen 
van de Atlantische slavernij getoond kunnen worden, 
zoals die van de contractarbeiders die de slaafgemaak-
ten opvolgden, of andere Nederlandse slavernijsyste-
men zoals in Zuid-Afrika of in voormalig Nederlands- 
Indië, die ook connecties hadden met het Atlantisch 
gebied. ...
 Nog belangrijker is het totaalprogramma waarin 
de museale presentaties worden ingebed, in en buiten 
het museum. Juist in die programmering tussen weten-
schappelijke lezing en tambú dans, tussen de hip hop 
van Broederliefde en het Black Movies Festival, tussen 
spoken word training en Black Fashion cat walk van 

33  In praktijk betekent dit pas na de pop up fase, want dan zal de staf 
nog veel te klein en te druk zijn om zo’n extra taak erbij te hebben. 
Ook als het definitieve museum in aanbouw is zal er eerst nog weinig 
plek voor stages zijn en gaat dat meegroeien met de mogelijkheden 
van de medewerkers ook echt begeleiding te kunnen geven.

toen tot nu, tussen debat over alternatieve Sinterklaas, 
nieuwe nationale feesten, discussie over opvoedings-
methoden, cursus kruiden en Afro-natuurgenees-
wijzen, museum-bijdragen aan Kwaku en Zomercarna-
val, de mogelijkheden zijn eindeloos en kunnen heel 
verschillende doelgroepen aanspreken en soms ook 
samenbrengen.
 Dit alles zal er nooit in één keer staan, maar moet 
met zorg opgebouwd, verbreed en verdiept worden. 
Dat geldt ook voor de netwerkconstructie waarin het 
NTASM wil werken –waarover later meer. Dat betekent 
in ieder geval dat elders in het land met andere 
instellingen ook programma’s kunnen worden opge-
steld en bijvoorbeeld samen een package deal kan 
worden gemaakt over het presenteren van 
Indisch-Oceanische slavernij en Aziatische diaspora.

NMAAHC Washington

International Slavery Museum Liverpool (foto’s van de museum 
websites)
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Aantallen
Wat daarbij ook aan bod moet komen is de vraag voor 
hoeveel bezoekers het NTASM denkt te gaan werken. 
Ervan uitgaand dat het museum binnen één generatie 
alle schoolkinderen in principe een keer in huis zou 
willen hebben gehad levert dat de volgende rekensom 
op. In 2020 zaten er 1,6 miljoen kinderen in het Primair 
Onderwijs. Daar zitten zij acht jaar. Als één generatie 
voor het gemak 24 jaar omvat, dan moet er drie keer 
zo’n groep in huis zijn geweest, ofwel 4,8 miljoen 
kinderen in 24 jaar, komt op 200.000 per jaar. Maar 
natuurlijk komen ze niet allemaal dus wordt gerekend 
op de helft: 100.000.34

 In Nederland wonen ongeveer 700.000 eerste- en 
tweede-generatie personen met Afrikaanse roots.35 
Als heel voorzichtig geschat één op de vijf van hen 
eenmaal per twee jaar naar een tentoonstelling of 
evenement van het NTASM komt is dat 70.000 
bezoekers.
 Het Amsterdamse Tropenmuseum dat een soort 
publiek trekt dat ook belangstelling heeft voor het 
NTASM, wordt jaarlijks bezocht door 210-220.000 
personen. Stel dat de helft van hen ook een keer naar 
het NTASM komt levert dat ruim 100.000 bezoekers 
op. 
 Daarnaast zullen er ongetwijfeld toeristen zijn, met 
name uit Noord-Amerika en het Caribisch gebied die 
aangetrokken worden door dit museum. Dat geldt ook 
voor architectuurliefhebbers, mocht het een spraakma-
kend nieuw gebouw worden. Daarnaast zal in het 
NTASM veel ruimte zijn voor hedendaagse kunst, met 

34   In 2019 brachten de 2,4 miljoen leerlingen van PO + VO bijna 
2,2 miljoen museumbezoeken met school; dat was 35 % van alle 
museumbezoek van jongeren tot en met 18 jaar. In ander verband 
(gezin, familie, vrienden, club) bezochten zij nog bijna twee keer 
een museum in 2019. [https://www.museumvereniging.nl/media/
museumcijfers2019_def.pdf]

35  Volgens het CBS 2005/2006 waren er toen ca. 650.000 personen 
van Afrikaanse komaf in Nederland. Aangezien dit ruim 15 jaar is 
geleden is hier dit aantal met 8% opgehoogd. Dit zijn immigranten 
en hun kinderen afkomstig uit Sub-Sahara Afrika, Suriname, de 
Nederlandse en overige Cariben en Brazilië. Niet alle Surinamers 
en Antillianen hebben een Afrikaanse achtergrond, maar dat wordt 
gecompenseerd door de derde en vierde generatie die (gedeelte-
lijke) Afro-Surinaamse of Afro-Caribische wortels hebben. Artwell 
Cain en Deniece Wijdenbosch, Uitsluitingsmechanismes van 
mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland: Wat is erover 
bekend? Een quick scan van de literatuur. Amsterdam: Vrije 
Universiteit, 2017, p.7. [file:///C:/Users/gebruiker/Downloads/
Rapport+Uitsluitingsmechanismes+VU+sept.+2017.pdf] 
(geraadpleegd 10 -04-2021)

name van Zwarte kunstenaars. Dat zal ook een deel 
van het Stedelijk Museum publiek aantrekken.36 
Voorzichtig gesteld kunnen dat bij elkaar zeker 30.000 
bezoekers zijn.
 Bij elkaar genomen komt deze calculated guess 
–het is zeker geen hogere wiskunde– uit op een 
basisaantal van 300.000 bezoekers per jaar.

36  In 2019 trok het Stedelijk 670.000 bezoekers. Stel heel voorzichtig 
dat 3% daarvan ook geïnteresseerd is in de kunst in het NTASM 
komt dat op 20.000 bezoekers per jaar.
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Alleen voor Zwarte 
mensen?

Betekent dit nu dat alleen een verhaal van en voor 
Zwarte mensen wordt verteld? Zeker niet, zij en hun 
blik op de wereld staan weliswaar centraal, maar niet 
op de manier zoals tot nu toe alleen de witte blik 
centraal stond. 
 Bovendien bestaat er niet zoiets als HET Zwarte 
perspectief of HET witte perspectief. Het zal in ieder 
geval altijd in meervoud moeten zijn, perspectieven, 
en ze lopen vaak ook in elkaar over, met name omdat 
het over een geschiedenis van interactie en creolise-
ring gaat van toen tot nu en van daar en hier. En nog 
belangrijker, de mens staat centraal, geen anonieme 
massa met een bepaalde kleur. Mensen zijn mensen en 
die kunnen in gedrag of overtuiging totaal van elkaar 
afwijken ook al is hen hetzelfde lot beschoren. Twee 
tweelingbroers uit hetzelfde jaar, geboren op dezelfde 
plantage en in hetzelfde gezin, kunnen in een 
bepaalde situatie volstrekt verschillend reageren. 
Gechargeerd: de één kan de wapens oppakken tegen 
de plantage-eigenaar, terwijl de ander ervoor kan 
kiezen deze zelfde man te verdedigen. Waarom? 
Kennen we hun beweegredenen? Kennen we hun 
verhaal? Kortom, het is geen letterlijk zwart-wit verhaal 
van alleen maar daders versus alleen maar slachtoffers. 
Het laten zien van deze meervoudige gelaagdheid, 
van lagen die bij tijd en wijle ook in elkaar overvloeien, 
vraagt om een wendbare, fluïde aanpak. 
 Onvermijdelijk heeft de geschiedenis van de 
Afrikaanse diaspora zich afgespeeld in interactie met 
Europeanen en anderen. Natuurlijk wordt die interac-
tie en die context ook getoond, alleen wordt het wel 
verteld vanuit de invalshoeken van Zwarte mensen. 
Simpel gezegd het verhaal van de vrouw in het rijke 
grachtenpand, wordt nu niet verteld door de eigenaar, 
maar door haar zwarte bediende, het verhaal van de 
witte missionaris wordt verteld vanuit een zwart 
persoon en naast het grote verhaal van de zwarte strijd 
onderdrukking en buitensluiting is er het kleinere 
verhaal van wit protest en later ook anti-racisme. Nog 
belangrijker is waarschijnlijk dat de rode draad door 
deze geschiedenis het perspectief is van mensen die 
tegen de omstandigheden in hun eigen leven vormge-
ven, geen genoegen nemen met wat hen wordt 
opgelegd en de strijd aangaan. Dat is een verhaal 
waarmee iedereen zich kan identificeren die daarvoor 

open staat. Dat raakt aan de bijna universele vraag wat 
doe ik nu? Daarom is dit een museum voor iedereen. 
Iedereen kan met zijn eigen blik en vragen door het 
museum lopen, daar van alles doen en meemaken en 
er vervolgens uitkomen met het idee iets over zichzelf 
en over de ‘ander’ (wie dat ook is) geleerd te hebben. 
Bovendien als hiphop fans van alle kleuren Ronnie Flex 
de top van Nederland vinden, als literatuurliefhebbers 
van alle achtergronden Astrid Roemer de Prijs der 
Nederlandse Letteren én de P.C. Hooftprijs waard 
vinden en als afwisselend Virgil van Dijk en Georginio 
Wijnaldum aanvoerder zijn van het Nationale voetbal-
elftal dan moet het toch ook niet zo moeilijk zijn de 
interesse bij witte Nederlanders te prikkelen voor de 
achtergrond van hun zwarte helden.
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Detail van het Kwaku monument in Paramaribo, door Jozef Klas (foto: Ada Korbee)
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5. Wat toont het NTASM? 

• Hoe komt het verhaal tot stand?
• Bronnen van kennis
• Beelden van de slavernij
• Met welk gevoel komt de bezoeker thuis?

Hoe komt het verhaal 
tot stand?

In het verhaal dat het museum toont en vertelt staan 
de slaafgemaakte Afrikanen en hun nazaten voorop als 
de centrale actoren. Om hun leven draait het. Dat wil 
zeggen dat ondanks alle onderdrukking hun leven als 
volwaardige, handelende, denkende, emotionele, 
strijdende en creatieve mensen wordt getoond. Dat 
roept misschien de vraag op ‘gaat het dan nog wel 
over slavernij’? En het antwoord daarop luidt: veel 
meer dan ooit tevoren, omdat slavernij en haar 
hedendaagse doorwerkingen alleen zijn te begrijpen 
als dat deel is van het volledige levensverhaal van 
degenen die het betreft. Daarvoor moeten zij dus zelf 
aan het woord komen en moeten de historische 
ontwikkelingen van toen tot nu door hun ogen worden 
bekeken. Dat is complex en nieuw, en absoluut 
mogelijk.
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Zwarte perspectieven en 
bronnen van kennis

Zwarte perspectieven vormen de basis van het 
museum. In meervoud, omdat er niet een exclusief en 
éénduidig zwart denken, of ‘politiek correct’ standpunt 
is. Het gaat om een onderzoeks- en (re)presenta-
tie-methode waarbij verleden en heden wordt beke-
ken door de ogen van Afrikanen in diaspora toen en 
nu. Zij zijn het ook die daarbij aangeven wat de 
belangrijke materiële en immateriële bronnen zijn en 
hoe die kunnen worden geduid. Dat gebeurt in 
interactie met elkaar en vanzelfsprekend in interactie 
met al bestaande kennis en bronnen, ook al zijn die 
binnen ongelijke machtsverhoudingen geproduceerd 
en hebben ze een heel ander perspectief.
 Er is namelijk wel al heel veel onderzoek gedaan 
naar de slavernij, internationaal, maar ook naar het 
Nederlandse deel daarvan. Veel van dat onderzoek is 
lange tijd heel eurocentrisch en vooral ook poli-
tiek-economisch van aard geweest. Veelal stond de 
vraag voorop wat de slavernij voor Nederland heeft 
betekend, zonder daar op z’n minst de vraag aan toe 
te voegen wat het mentaal-cultureel met Nederland 
heeft gedaan. Slaafgemaakten waren daarin anonieme 
massa’s en aantallen. Anton de Kom was de eerste die 
vanuit een anti-koloniaal, Afro-Surinaams perspectief 
deze geschiedenis heeft beschreven. Hoe complex dat 
is blijkt uit het feit dat hij zich grotendeels op witte, 
koloniale bronnen heeft gebaseerd, maar daar wel zijn 
eigen analyse, levenservaringen en gevoelens aan 
heeft toegevoegd. En daarmee werd het een nieuw 
soort geschiedenis.
 De laatste veertig jaar is er steeds meer onderzoek 
bijgekomen van zowel Zwarte als Witte onderzoe-
kers.37 Wel moet gezegd dat er veel meer onderzoek is 
gedaan over Suriname dan over de Caribische 
eilanden38, en meer over West-Afrika, met name 
hedendaags Ghana, dan over de rest van Afrika met 
betrekking tot de slavenhandel. Langzamerhand is het 
ook minder eurocentrisch en meer kritisch geworden.39 

37  Wat niet wil zeggen dat iemands huidskleur per definitie 
overeenkomt met zijn of haar standpunt en analyse, zie noot 29.

38  Naar Guyana, Pernambuco en Nieuw Nederland in relatie tot de 
slavernij is (nog) niet veel onderzoek gedaan.

39  Vernieuwend werk is wat dat betreft geleverd door onder meer 
Helman, Lamur, Siwpersad, Hira, Oostindie, Dragtenstein, Van 
Stipriaan, Beeldsnijder, Fatah-Black, Neslo, Willemse, Price, De 

De dékolonisatie van onderzoek en kennis is op gang 
gekomen, maar staat nog aan het begin. Het is juist de 
interactie tussen verschillende perspectieven die tot 
verrassende resultaten kunnen leiden. Voorwaarde is 
wel dat er op basis van gelijkwaardigheid kan worden 
geïnteracteerd.
 Oude bronnen worden geherinterpreteerd, andere 
worden nu pas aangeboord en weer andere worden 
voor het eerst als belangrijke bron erkend, met name 
in de immateriële en orale sfeer, maar bijvoorbeeld 
ook in de archeologie. Veel van dat onderzoek komt 
nog niet of nauwelijks terug in de publieksgeschiede-
nis, zoals het onderwijs en het museale landschap. 
Daarnaast is er, hoe vernieuwend ook, nog steeds 
weinig geschiedenis geschreven bekeken vanuit de 
ogen en het leven van degenen die in slavernij hebben 
geleefd, noch dat van hun nazaten. Dat is precies 
waarin dit museum voorop wil lopen, de nieuwste 
stand van onderzoek en de ervaringen van de nazaten 
gebruiken om vanuit zwarte perspectieven het leven in 
de diaspora te tonen. Het onderzoek moet dan ook 
een samenwerking zijn tussen academische en grass 
roots onderzoekers. Bovendien wordt sterk aanbevo-
len om nieuwe projecten van het museum altijd te 
beginnen met een rondetafel-overleg met Afro-Neder-
landse nazaten. Dat moet vooral gaan over hun visies 
op het project, welke netwerken gebruikt kunnen 
worden en hoe de Afro-Nederlandse betrokkenheid 
gegarandeerd wordt.
 Bij nieuwe bronnen van kennis (en items voor het 
museum) moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de 
talen die in creoliseringsprocessen zijn ontstaan in 
Suriname en in drie van de zes Nederlands-Caribische 
eilanden. Die talen zijn op zich al een culturele 
expressie van enorm belang en interessant om te 
tonen hoe en uit welke brontalen ze zijn ontstaan. 
Maar ook wat met die taal werd gedaan biedt een 
geweldig rijke bron. In die specifieke talen zijn 
verhalen gemaakt en verteld, geschiedenissen en 
culturen doorgegeven, werd spiritualiteit verwoord en 
gecommuniceerd, werd de liefde verklaard en werden 
kinderen opgevoed. Kortom, het hele leven zit in taal 
en omgekeerd. Maar taal is ook vormgegeven filoso-
fie, wereldbeeld, denkwijze en redeneerstijl in de vorm 

Groot, Hoogbergen, Thoden van Velzen, Jagdew over Surinaamse 
slavernij en marronage; Allen, Paula, Antoin, Alofs, Rupert en 
Jordaan over de Antilliaanse eilanden, Kars over Guyana, Postma 
over de slavenhandel en Blakeley over Nederland. En er zijn nog 
veel meer namen te noemen als bijvoorbeeld ook de meer traditio-
nele geschiedbeoefenaars erbij worden genomen.
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van liederen, gebeden en spreekwoorden en gezeg-
des, zoals de Surinaamse odo of de Antilliaanse dícho 
en proverbio. Ook muziek(cultuur) en dans(cultuur) zijn 
belangrijke bronnen om het leven in de diaspora te 
tonen en vertellen en dat geldt evenzeer voor eetcul-
tuur, familiecultuur en dorps(plantage)cultuur, waar de 
grootfamilie en de gedeelde ervaring voor verbinding 
zorgde. Maar ook in meer materiële cultuuraspecten 
als kleding, haardracht, esthetiek, bouwkunde, 
tuinbouw, kleine veeteelt en handel, allemaal vormen 
ze deel van het verhaal en kunnen ze in beeld worden 
gebracht. Dat geldt niet alleen voor het verleden, ook 
voor onderzoek en presentatie van doorwerkingen in 
het heden zijn dit belangrijke bronnen. 
 Overigens moet met de nieuwe bronnen net zo 
goed als met de oude zeer kritisch worden omgegaan. 
Orale verhalen zijn soms in de loop der tijd bijgesteld 
en kunnen vanuit een bepaald belang zijn bewaard; is 
het wel het hele verhaal; hoe moet een lied vanuit de 
beleving van een achttiende-eeuwer worden geïnter-
preteerd; wat betekent vrijheid bijvoorbeeld vanuit 
een perspectief van genderverhoudingen; waarvoor 
staan specifieke dansen of performances et cetera. 
Ook zal de eenentwintigste-eeuwer zich zeer bewust 
moeten zijn dat zwarte ogen van nu anders kijken en 
andere dingen zien dan die van de voorouders een, 
twee, drie, of vier eeuwen geleden. Dat laatste is dan 
ook een van de redenen om het verhaal dat het 
museum toont te laten beginnen met de vragen van 
het hier en nu.
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Beelden van de slavernij
Om het verhaal dat het museum voor ogen staat te 
kunnen tonen en vertellen moeten niet alleen nieuwe 
bronnen worden aangeboord, maar ook nieuwe 
beelden worden gemaakt. De bestaande beelden 
tonen óf een vreedzaam plantagebestaan, waarin de 
Zwarte mens meestal een decorstukje is of hooguit 
een vrolijk dansend mens, óf ze tonen de Zwarte mens 
die gestraft wordt met de meest gewelddadige 
middelen, óf de Zwarte mens is de bijna onzichtbare, 
klein afgebeelde bediende van de prominente witte 
mens. En op een hoge uitzondering na is die Zwarte 
mens anoniem en eigenlijk meer een type dan een 
mens met een eigen identiteit en een eigen leven. 
Door al die oude beelden opnieuw te gebruiken, zelfs 
in een kritische context, kan er nooit een echt nieuw 
en eigen verhaal worden verteld. Daarom moeten er 
nieuwe beelden worden gecreëerd. 
 Met hedendaagse museale en artistieke technieken 
is er heel veel mogelijk. Vraag hedendaagse kunste-
naars portretten te maken van bekende en onbekende 

mensen uit de Afro-Nederlandse geschiedenis, zoals 
bijvoorbeeld Iris Kensmil en Patricia Kaersenhout 
daarmee al bezig zijn geweest; maak pepper ghosts, 
hologrammen of interactieve films van strijdende 
marrons, of van een bezoek aan een sanadó/trahadó40; 
zet een spiritueel altaar van de kunstenaar Tirzo 
Martha neer; laat acteurs verhalen vertellen uit de 
orale traditie; laat Anton de Kom een toespraak 
houden; ontwerp een gespreksapparaat waarbij de 
gebruikers elkaar eerst allen klanken horen uitslaan en 
langzaam worden het begrijpelijke woorden uit 
verschillende talen, tot het een verstaanbare samenge-
stelde zin wordt; stel een mooi oud instrument op 
onder geluidsdouches met diverse muzikale motieven 
die het begin zijn van een muziekroute door het 
museum; creëer een vergaderplaats in het midden van 
het museum waar bezoekers moeten overleggen over 
een beslissing en naar gelang hun individuele of 
collectieve besluit volgens ze een specifieke route. 
(Zie voor nog uitgebreide voorbeeldbeschrijvingen 
Bijlage 1 (NiNsee), Voorbeelden van museale toepas-
singen) Kortom, alles is mogelijk, veel is interactief en 
bevragend en het is nog nooit zo getoond. De 

beelden die worden gecreëerd 
zullen deels fysiek en esthe-
tisch zijn, deels in het hoofd 
van de bezoekers ontstaan en 

in ieder geval niet gauw meer 
ver- dwijnen. 

Virginia, door Vanessa Paulina, 200541

40  Afro-Curaçaose spirituele healer en 
natuurgenezer.

41  Foto en het verhaal van Virginia: 
Werkgroep Caraïbische Letteren 
https://werkgroepcaraibischelette-
ren.nl/tag/paulina-vanessa/

52 | Met de kracht van de voorouders 

https://werkgroepcaraibischeletteren.nl/tag/paulina-vanessa/
https://werkgroepcaraibischeletteren.nl/tag/paulina-vanessa/


Lijnen en paden door 
het verhaal

Zoals gezegd wordt de bezoeker op heel verschillende 
manieren een gelaagd en verhaal gepresenteerd. 
Tegelijk moet voor iedereen duidelijk zijn in welke 
context het verhaal zich afspeelt. In de eerste plaats 
gebeurt dat aan de hand van het steeds terugkerende 
verhaalthema ‘Ondertussen in Nederland’ waar de 
grotere, meer systemische achtergrond van het verhaal 
wordt getoond, zoals debatten en politieke en 
economische keuzes en ontwikkelingen, die de levens 
van de Afrikanen in diaspora beïnvloedden. In de 
tweede plaats loopt door het hele museum een tijdlijn 
met relevante data, feiten en cijfers, niet alleen van het 
Nederlandse verhaal, maar ook van mondiale ontwik-
kelingen. Wellicht kan daar bij cruciale momenten of 
onderwerpen een (digitaal) luikje worden gemaakt 
waarachter nog meert informatie te vinden is.
 Een ander deel van de gelaagdheid van het verhaal 
is dat de bezoeker de gelegenheid wordt geboden 
ook eigen paden te kiezen door het museum. Zo kan 
er een familie & kinderpad worden gevolgd, in en 
buiten het museum, waar met name die verhalen en 
items worden gepresenteerd die in familieverband 
interessant en uitdagend zijn om met elkaar te beleven 
(zie ook Bijlage 1, NiNsee, 128-129). Er worden vragen 
gesteld, er worden keuzes voorgelegd hoe te hande-
len, er worden confronterende dilemma’s voorgehou-
den, et cetera. Kunstliefhebbers wordt uitgelegd hoe 
ze een route kunnen lopen waar ze vooral kunst 
kunnen beleven en hetzelfde geldt voor muzieklief-
hebbers. Dat betekent dat deze en wellicht nog 
andere thematische aspecten op ruimtelijk en ver-
haal-technisch logische plekken in en om het museum 
moeten zijn gesitueerd. 

Met welk gevoel komt 
de bezoeker thuis?

De bezoeker bestaat niet, maar heeft verschillende 
achtergronden, kennis-instapniveau’s en verwachtin-
gen. Dat neemt niet weg dat het museum wil dat zij 
allemaal thuiskomen met het gevoel iets bijzonders te 
hebben meegemaakt. De inspiratie die uitgaat van de 
onbreekbare kracht van mensen, tegen alle verdruk-
king in; een overweldigende zintuiglijke ervaring, 
visueel, auditief en tactiel; en de leerervaring van met 
andere ogen naar de Nederlandse geschiedenis en 
huidige samenleving te kijken, en/of die voor het eerst 
in een andere samenhang te zien.
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6. Hoe is het verhaal opgebouwd?

• Tijdvakken, processen en thema’s
• Twee voorbeelden
 1. De voetboei
 2. De diaspora begint

De geschiedenis begint in Afrika vòòr de Europese 
slavenhandel en bevindt zich aan het eind in Neder-
land. Daartussen zitten zo’n vier eeuwen waarvan de 
hoofdlocaties van het verhaal de Nederlands-Caribi-
sche eilanden, Suriname en Nederland zijn, met een 
belangrijke locatie-bijrol voor West- en West-Centraal 
Afrika. Tussendoor worden ook andere gebieden 
aangestipt. Het zal een uitdaging zijn om er geen 
Afro-Surinaams verhaal van te maken, aangezien 
daarover het meeste onderzoek en materiaal bestaat. 
Ook zal het de kunst zijn om evenveel aandacht aan 
vrouwen als aan mannen te geven, want de mannen 
zijn vaak prominenter in de verhalen aanwezig dan de 
vrouwen. Steeds zal het museum de balans op moeten 
maken of de diversiteit en inclusiviteit gewaarborgd 
zijn in dat opzicht.

Het diasporaverhaal is geordend op basis van de 
intersecties van verschillende tijdvakken, processen en 
thema’s en speelt zich op diverse locaties af.

Tijdvakken 
Afrika aan het begin van de Europese 
mensenhandel (ca. 1450 – 1600)

Invasie in de Amerika’s (17e eeuw)

Strijd en worteling (18e eeuw)

Van Tula tot Afschaffing (19e eeuw)

Strijd om identiteit (ca. 1875 – 1950)

Omgaan met doorwerkingen en erfenissen  
(ca. 1950 – heden)

De processen 
Strijd & Overleven (van marronage tot Kick Out 
Zwarte Piet)

Creolisering & Cultuurvorming (van Afrikaanse 
diversiteit, naar Afro-Caribische eigenheid, naar 
Afro-Nederlandse diversiteit en eenheid)

Gemeenschaps- & Identiteitsvorming (van Afrikaanse 
individuen naar, Afro-Caribische families en (dorps)
gemeenschappen, naar bevolkingsgroepen en 
wereldburgers)

Ontwikkeling van de internationale context 
(van Toussaint l’Ouverture, Marcus Garvey, Malcolm X 
en jazz, tot Obama, Beyoncé en Black Lives Matter)
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De thema’s 
Cultuur, Kennis en Kunde (van funchi koken en 
compositieleer tot professor en topvoetballer)

Familie en Gemeenschap (van groot oma en 
grootfamilie tot brada en sua)

Spiritualiteit en Religie (van winti, obeah en 
montamentu tot Afro-christendom)

Erfenissen en Doorwerkingen (van culturele rijkdom 
tot colorisme en racisme)

Transnationale relaties (van gekoloniseerde tot 
gesprekspartner en haat-liefde verhoudingen)

Reparations (van strijd, dialoog en herstel tot heling 
en verzoening)

Thema’s

Tijdvak 
en proces

Verzet &
overleven

Cultuur, Kennis 
en Kunde

Familie- & Gemeen-
schapsbanden

Spiritualiteit 
en Religie

Intussen
in Nederland

Afrika en het begin 
van de mensenhandel
Ca. 1450-1600

Invasie in de 
Amerika’s
CA. 1600-1700

Verzet en Worteling
CA. 1700-1800

Van Tula tot 
Afschaffing
CA 1800-1875

Strijd om de Identiteit
CA. 1875-1950

Omgaan met de 
erfenissen
Ca. 1950-heden
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In Bijlage 1 (NiNsee) is de complete invulling van dit 
schema te vinden. Hier kan volstaan worden met twee 
voorbeelden en een indicatie van enkele focuspunten 
die de transformaties en kantelpunten in het verhaal 
goed weergeven. Die transformaties betreffen de 
processen van creolisering –ook wel hybridisering 
genoemd– die het leven in de Afrikaanse diaspora 
typeerden en nog typeren. Door interactie ontstaat 
nieuwe cultuur, maar de Afrikaanse bronculturen zijn 
deels nog duidelijk te onderscheiden, vermengd en 
vernieuwd met Inheemse, Europese en Aziatische 
elementen. Nieuwe talen als het Sranan Tongo en 
Papiamentu/o zijn daar bij uitstek voorbeelden van, 
maar het is in alle cultuuraspecten te vinden. Ook hier 
en nu vindt creolisering plaats getuige nieuwe ontwik-
kelingen in de Nederlandse taal. Dat gebeurt zowel 
officieel –pinaren en trens staan al vijftien jaar in het 
zogenaamde Groene Boekje– als ook informeel zoals 
in jongerentaal –oso, dushi, of fittie– die soms al 
doordringt tot de normale spreektaal. Eén juli heet 
zelfs officieel Keti Koti.
 Een tweede focuspunt is het zogenaamde colo-
risme. Dat zijn de processen van racialisering waarin 
ieder pigmentverschil deel werd van een (sociale) 
hiërarchie van huidskleur en daarmee van maatschap-
pelijke positie en ambitie, met wit aan de top en Zwart 
onderaan. De culturele, psychische en morele gevol-
gen daarvan behoren tot de hedendaagse doorwerkin-
gen van de slavernij.
 Daaraan gerelateerd is het focuspunt van instituti-
oneel racisme. Dat betekent dat racisme niet alleen in 
de omgang tussen mensen zit, maar dat het zo vast is 
gaan zitten in het DNA dat het als ‘natuurlijk’ wordt 
ervaren en bij wijze van spreken ook vast is gaan zitten 
in de muren van de instituties. Het museum toont de 
wortels en doorwerkingen hiervan, transformeert 
bestaande beelden en draagt zo bij aan sociale 
verandering.

 De laatste twee focuspunten gaan over de relatie 
tussen Nederland en de nazaten van het slavernij-
verleden. In de eerste plaats betreft dat het gegeven 
dat de nieuwe verhoudingen tussen Nederland en haar 
voormalige koloniën nog zeker niet zijn gedekoloni-
seerd en dat betreft niet alleen de Afro-bevolking. In 
de tweede plaats betreft dat de kwestie van Repa-
rations, dat wil zeggen een proces ingaan van 
oprechte excuses, herstel, heling en uiteindelijk 
verzoening.
 De uitwerking van deze transformaties, focuspun-
ten en beeldkantelingen zijn uitgebreid geanalyseerd 
in Bijlage 1 (NiNsee). Een ontketend perspectief. 
Hierna volgen twee voorbeelden van een ander 
perspectief zoals dat in het museum kan worden 
getoond.
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Voorbeeld 1: De voetboei

Een voetboei was een ketting waarmee slaafgemaak-
ten werden vastgeketend. Er is tegenwoordig bijna 
geen slavernijtentoonstelling waar ze niet te zien zijn 
en daarmee zijn ze bijna een cliché geworden. Soms 
mogen ze worden aangeraakt en kan de koudheid en 
hardheid van dit symbool van botte machtsuitoefening 
worden gevoeld en beleefd. Tegelijkertijd kent de 
voetboei een opmerkelijke afterlife. Hij wordt namelijk 
gedragen door sommige Afro-Surinaamse vrouwen die 
een bepaalde winti of geest hebben. Van een onder-
drukkend instrument is het dus deel geworden van 
winti-religie en geeft het bescherming. Het betekent 
dat diegene nooit meer door een ander geboeid kan 
worden, want deze boei is door diegene zelf omge-
daan. Deze voetband van edelmetaal, een sieraad dus, 
geeft aan dat de draagster zich bewust is van het 
verleden, en tegelijk symboliseert het verzet. Tegelijk 
is het een eerbetoon aan de voorouder in de slavernij 
van wie de draagster van de voetboei een reïncarnatie 
is. Tussen de twee is overeenstemming dat de slavernij 
voorbij is en niet meer wordt voortgezet.

 Dit verhaal wordt verteld in een winkelopstelling 
waar oude en nieuwe sieraden zijn te bewonderen. De 
bezoeker kan een sieraad uitkiezen waarvan zij/hij 
denkt dat het bij haar/hem past. Achter in de winkel 
staat de ‘winkelier’ met een touch screen waarop de 
sieraden staan afgebeeld. Aanraken en het verhaal van 
dat sieraad wordt verteld, niet alleen van winti maar 
van alle sieraden met een betekenis in Suriname en de 
Caribische eilanden, van vriendschapsring tot bescher-
ming tegen het boze oog.

Vlnr: Curaçaose resp. Surinaamse hanger tegen het boze oog; Surinaamse Kromanti-oorhanger voor iemand die een kromanti winti heeft; Kurazon 
di Korsow (hart van Curaçao), die soms door vrouw van een shon (rijke man) aan de Zwarte jaja (dienstvrouw) werd gegeven als dank voor vele 
jaren trouwe dienst. Deze werd van generatie op generatie doorgegeven.42

42  Foto’s van internet, behalve rechts uit Gert Oostindie en Alex van Stipriaan (red.), Antilliaans Erfgoed, Leiden: LUP, 2021.
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Voorbeeld 2: De diaspora begint

Een verteller met een groep kinderen in Ethiopië.43 

Links: rapper Fresku; midden: griot Trio Da Kali uit Senegal; rechts: 
verteller en comedian Wijnand Stomp.44 

Vrijwel heel Afrika kent een traditie van vertellers, die 
eigenlijk de historici zijn van een gemeenschap. Zij zijn 
van generatie op generatie getraind om de geschiede-
nis van hun groep of volk op een levendige manier 

43  [https://ethiopia.savethechildren.net/news/community-lea-
der-works-create-future-leaders] 

44  Bronnen vlnr: Wiki Commons; https://www.bostonglobe.com/arts/
music/2018/04/05/mali-trio-kali-brings-fresh-inspiration-ancient-tra-
ditions/9ILdlGLLIzFCEcvaTVbvEP/story.html (foto Youri Lenquette); 
https://www.youtube.com/watch?v=OYQNvjaxo38&ab_channel=-
MisterAnansiTEEVEE 

door te geven onder andere door zichzelf met muziek 
te begeleiden en te zingen. Tegenwoordig zijn zij vaak 
ook bekende popzangers en zangeressen. Zwarte 
rappers worden ook vaak gezien als een soort griots –
zoals ze in West-Afrika worden genoemd, althans als 
ze ook echt verhalen vertellen, zoals Fresku of Typ-
hoon in Nederland. Onder een boom vertellen zij 
verhalen van de West- en Centraal-Afrikaanse geschie-
denis en het begin van de Afrikaanse diaspora. 

verteller en comedian Wijnand Stomp.44
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[In het museum staan er, met name bij events, 
soms echte vertellers. Permanent staan er 
gebouwde ‘vertellerpoppen’ met een video-
scherm als hoofd en een bekende stem, te 
vertellen onder een eveneens gebouwde boom. 
Onder de boom en rond de verteller zijn zitjes 
gecreëerd] 
Hierna enkele verhaal fragmenten.

45

45 Collage Alex van Stipriaan.
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Het verhaal begint. “Er werden oorlogen gevoerd in 
de landen die nu Congo en Angola heten, maar die 
toen uit vele verschillende koninkrijken bestonden. Het 
grootste en machtigst was het koninkrijk Kongo dat op 
een gegeven moment de beide huidige Congo’s, en 
delen van Gabon en van Angola omvatte. Volgens 
orale overlevering stichtten Nimi a Nzima van Mpemba 
Kasi en Nsaku Lau van Mbata het koninkrijk aan het 
einde van de 14e eeuw volgens de Europese jaartel-
ling. Eind 15e eeuw kwam er een nieuwe partij bij in 
het gebied, namelijk de Portugezen die af en aan de 
koningen van Kongo steunden of diens vijand waren. 
Hoe het zij, er waren voortdurend oorlogen om de 
macht in het gebied. En in die oorlogen werden 
mensen gevangen genomen en aan mensenhandelaars 
verkocht. Die brachten ze naar de kust, waar ze 
werden gevangen gezet in goed bewaakte gebouwen 
van leem of op schepen die in de baaien voor dat doel 

waren vastgezet. Vanaf begin 17e eeuw verschenen 
ook Nederlandse schepen aan de kust. Koning Pedro II 
van Kongo sloot een verdrag met de WIC, net als zijn 
opvolger Garcia I (de koningen hadden zich christelijk 
laten dopen en Portugese namen aangenomen).”

[rond de vertelhoek staan objecten uit de landen 
waarover het gaat]

Vrouwenfiguur, Dem. Rep. Congo, 19e eeuw en 
‘koninklijke’ stoel uit Angola, begin 20e eeuw; 
beide collectie Wereldmuseum Rotterdam. 
Uitgezocht moet worden bij dit soort 
collectiestukken of die wel gebruikt kunnen 
worden i.v.m. roofkunst.
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Boven: Mbanza Kongo, hoofdstad van het koninkrijk Kongo; onder: Nederlandse gezanten knielen voor koning Garcia II van Kongo (beide 
illustraties in Olfert Dapper, Naukeurighe beschryvinge ..., 1668) Deze worden gebruikt in de video van de verteller of hangen aan de wand.
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Het verhaal vervolgt. “Met Nederlandse schepen zijn 
hiervandaan zo’n 200.000 slaafgemaakte mensen de 
Atlantische Oceaan over vervoerd. Het totaal aantal 
gevangenen was veel meer, want tussen het moment 
van gevangenneming en de aankomst op de kust lag 
al een wekenlange, uitputtende voettocht waarin velen 
zijn gestorven. Voor het eerst zien ze de zee, even, 
voordat ze worden opgesloten. Na lange tijd wachten 
worden ze in een enorm schip geladen. Aan de 
voorkant rijst een godenbeeld uit het water op, meer 
is niet te zien voordat de mensen afdalen in de 
donkere buik van het drijvende gevaarte. Alles kraakt 
en piept en maakt angstwekkende geluiden. Er klinkt 
een enorme knal, het is duidelijk dat het schip is 
vertrokken, na enige dagen klinkt er opnieuw zo’n knal 
en stopt het schip weer. Er komen nieuwe mensen bij. 
En zo gaat het door, tot er meer mensen in het ruim 
lijken te zijn opgepropt dan ze ooit in hun geboorte-
dorpen bij elkaar hadden gezien. 
 Toen het schip, waarvan nu bekend is dat het uit 
Rotterdam kwam en de Coninck Salomon heette, 
eenmaal op zee was en duidelijk werd dat er geen 
mogelijkheid was ooit nog naar huis terug te keren, 
werd de wanhoop groot. Maar ook de kracht om iets 
aan de situatie te doen. Er viel toch niets meer te 
verliezen. Een aantal van de mannen stak de koppen 
bij elkaar en zwoer in het duister van het schip een 
eed, dat ze in opstand zouden komen en het schip 
met zijn roze mannen zouden overmeesteren. Met veel 
geduld, een hoop spierkracht en kleine opgepikte 
materialen lukte het een paar mannen hun voetboeien 

te breken, of in ieder geval zo krom te trekken dat ze 
hun voeten eruit konden halen. Ze hadden zelfs 
wapens. Drie messen hadden ze tijdens het luchten 
aan dek achterover weten te drukken en acht vijf 
duims spijkers (ca. 12 centimeter lang) waarvan ze de 
punten in de loop van de tijd hadden aangescherpt. 
Verder beschikten ze over enkele handspaken (soort 
houten hefbomen) en houten knotsen die ze achter-
over hadden gedrukt toen ze voor de kok hout naar de 
kombuis moesten sjouwen.

Ze hadden ook een leider, bomba Swaen werd hij 
genoemd. Hij kende de roze mensen goed, want ooit 
was hij een dienaar geweest van hun koning in een 
plaats met de naam Elmina. Alleen had hij iets gedaan 
dat hem niet beviel, waarna hij was gestraft met het 
afsnijden van beide oren en werd hij, net als zij, aan 
een schip verkocht. Hij zei dat ze in opstand moesten 
komen, omdat ze naar een plaats zouden varen waar 
ze als koeien en schapen zouden worden geslacht en 
opgegeten door de bevolking.46 Hoe het kwam is 
onduidelijk, maar opeens verschenen de roze mannen 
in het ruim, zwaar bewapend en namen in ieder geval 
acht van degenen die de eed hadden gezworen vast, 
waaronder bomba Swaen. Ze wisten van de plannen. 
Iemand moet hen hebben verraden, want hoe konden 
ze het anders weten? Bomba Swaen werd opgehan-
gen, de andere zeven zaten in ieder geval nog tien 
dagen geketend en vastgespijkerd bovenop de hut 
van de kapitein, in de zon, weer en wind.”

46 Dragtenstein, Van Elmina naar Paramaribo, 139-142.

Een oude spijker, een oud mes en een handspaak (Museum Rotterdam)
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“Van in ieder geval een op de vijf Nederlandse 
slavenschepen is bekend dat er sprake is geweest van 
aanzetten of daadwerkelijke pogingen tot oproer en 
verzet. Het meest bekend is misschien de opstand op 
de Neptunus, in 1785, voor de rede van het Neder-
landse fort Nassau in hedendaags Ghana. Het lag er 
klaar met rond 200 slaafgemaakte mensen in het ruim, 
om over te steken naar Suriname, maar zo ver is het 
nooit gekomen. Een aantal van de mannen in het ruim 
weet zich van hun boeien te bevrijden, klimt aan dek 
en valt de bemanning aan, waarvan een groot deel op 
dat moment aan land is, inclusief hun baas. Eerst 
worden ze nog teruggedrongen, maar nadat ze een 
aantal tussenschotten hebben afgebroken bereiken ze 
de kruit- en wapenkamer en verdrijven ze de achterge-
bleven roze mannen, die in paniek overboord sprin-
gen. Iedereen wordt bevrijd en de kabels waarmee het 
schip vastligt aan zijn ankers worden door gekapt. Het 
lukt niet om met het schip weg te komen, en weldra 
worden ze omringd door andere schepen. Of het een 
ongeluk is geweest of een bewuste daad is onduide-
lijk, maar in ieder geval steekt iemand de kruitvaten in 
brand, waardoor het schip met iedereen aan boord en 
nog zo’n 200 mensen in de omgeving de dood vinden. 
Liever dood dan slaafgemaakt.”47

Tekening Jacob Buys, 1781 (Rijksmuseum)

47 Paesie, Slavenopstand op de Neptunus (2016).

“Die mensenhandel, maar ook de strijd ertegen, gaat 
meer dan twee eeuwen zo door. In 1754 voer er weer 
zo’n schip voor de kusten van Congo-Angola.48 Een 
jongeman en twee vrouwen waren de eersten die in 
het donker ruim moesten afdalen. Viereneenhalve 
maand later werden de laatste vijf mannen naar 
beneden gejaagd en begon het schip aan een twee 
maanden lange reis, alleen omringd door zee. Ze 
waren met een paar honderd mensen, de mannen en 
jongens veruit in de meerderheid, maar wel geschei-
den van de vrouwen en meisjes. Het was soms moeilijk 
elkaar te begrijpen, want er werden veel verschillende 
dialecten en talen gesproken. Maar ze hadden 
allemaal dezelfde ervaring doorgemaakt. 

 Ze waren geroofd of gevangen genomen, hadden 
hun familie en hun dorpsgemeenschap verloren, 
hadden de barre tocht naar de kust overleefd en 
kwamen daar in handen van een man die zich gedroeg 
als een koning en dat misschien ook wel was. Er deden 
namen de ronde als Montewa, Malimba, Jinjimbi, tata 
Monebansa, Majenje. Machtige mannen die hen 
gevangen hielden. Opeens verschenen er ook andere 
wezens van een vreemde roze kleur die eruitzagen als 
mensen, maar er totaal anders uitzagen en volkomen 
onduidelijke klanken uitstootten. De koninklijke 
handelaar begon met hen te praten via iemand die 
vertaalde. Een voor een moesten ze voor hen verschij-
nen, werd er aan alle ledematen getrokken, in de 
mond gekeken en moest er gehuppeld worden. Dit 
leek wel de beestenmarkt die ook thuis soms werd 
gehouden. Het loven en bieden was begonnen en een 
voor een werden de meesten naar die roze wezens 
geduwd, bij wie ze moeten blijven. Door hen kregen 
ze een roodgloeiende stok in hun borst gedrukt 
waardoor er vreemde tekens achterbleven die nooit 
meer helemaal zouden verdwijnen. Een onpeilbare 
angst is in ieders ogen te zien. Ze krijgen gelukkig iets 
te drinken, maar daar moeten ze allemaal van braken. 
Zijn ze vergiftigd? Worden ze nu misschien geslacht?”

48  Het hierna volgende verhaal is gebaseerd op Alex van Stipriaan, 
Rotterdam in Slavernij (2020), hoofdstuk De wereld van de Willem 
en Carolina, p. 129-175.
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Stalen textiel van een Nederlands slavenschip eind 18e eeuw. De linker zijn aangevoerd door de VOC, de rechter werden ook meegenomen naar 
de Amerika’s en deel van de Afro-Caribische kleding, zoals de kamisa, lendendoek voor mannen, hieronder met erop geborduurde symbolen, in 
dit geval met betrekking tot de liefde, eind 19e eeuw (Nat. Archief en NMVW)

“Ze worden het ruim van het schip in gedwongen en 
na verloop van tijd houden de korte stops onderweg 
op en begint een schijnbaar eeuwigdurende reis. Als 
de zee het toelaat moeten ze helpen het schip 
schoonmaken, maar toch blijft het stinken door alle 
soorten vocht en uitwerpselen die een mens uit zijn 
lichaam afscheidt. Soms worden ze met azijn bespren-
keld om de ergste geuren tegen te gaan. Ze zeggen 
dat je angst kunt ruiken, angstzweet stinkt. Een op 
iedere zeven mensen overleeft de reis niet. 

 Twee keer per dag krijgen ze eten, in groepjes om 
beurt aan dek. Daar moeten ze dansen, wat best lastig 
is als je de hele dag bent opgepropt in ruimtes waarin 
je net rechtop kunt zitten en de mannen aan een rail 
zijn vastgeketend. Soms vinden ze kleine afgedankte 
stukjes stof, waarmee aan elkaar gezette lapjes of 
figuurtjes worden gemaakt. Veel meer nog doen ze 
elkaars haar. Als het lukt om iets te bemachtigen dat 
een beetje scherp is snijden ze figuren in elkaars haar, 
het lijken soms verhalen.”
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Links: marronvrouwen doen elkaars haar (foto: W. v.d. Poll, Nationaal Archief); rechts: kapsel van jongeman in Pikinslé, Suriname 2010 (foto: Alex 
van Stipriaan)

Zo goed en zo kwaad als het lukt gaan ze met elkaar 
praten, verhalen en ervaringen uitwisselen, er ontstaat 
een eigen communicatietaal. Er ontstaan vriendschap-
pen, liefdes zelfs, maar dat kan ruw verstoord worden 
door de genadeloze roze mannen die regelmatig in 
het ruim op bezoek komen en er vrouwen uitpikken 
die ze tot seks dwingen. Tegelijk groeien er diep-
gaande onderlinge banden. Omdat vrijwel niemand 
verwanten aan boord heeft, wordt dit de nieuwe 
familie. Dat blijkt ook, want mensen die samen op 
hetzelfde schip hadden gezeten en eenmaal in de 
Amerika’s door dezelfde eigenaar werden gekocht, 
dus bij elkaar bleven, beschouwden elkaar als bloed-
verwanten. In Suriname werd dat sibi of sipi genoemd 

(afgeleid van ship of schip). Later werd dat een term 
waarmee mensen elkaar aanduidden die een overeen-
komstige traumatische gebeurtenis hadden ondergaan 
en daardoor een extra band voelen.”

Ook verhalentradities zelf gaan mee over de oceaan 
en worden gebruikt om het leven te begrijpen. Het 
bekendst is de West-Afrikaanse spinfiguur Kwaku 
Anase, Ba Anansi of Kompa Nansi, die slimmer is dan 
iedereen. Misschien zijn er op slavenschepen ook 
Anansiverhalen verteld, zoals die waaraan hij zijn 
slimheid dankt ...

Illustratie Over Anansi, slavernij 
en de kracht van het verhaal 
(Comité Koninkrijksrelaties)49

49  [https://www.comitekonink-
rijksrelaties.org/over-anansi-
slavernij-en-de-kracht-van-
het-verhaal/]
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“Eens, lang geleden, waren alle 
verhalen en wijsheden van God, 
Nyankopon. Op een keer zei God 
tegen zijn woordvoerder: ‘Ik wil mijn 
verhalen, mijn wijsheden en zelfs mijn 
dochter schenken aan diegene onder 
de mensen die het lukt om mij 
binnen veertig dagen een levende 
python, een levend luipaard en 
duizend levende bijen te brengen’.
Alle mannen trachtten deze moeilijke 
opdracht te vervullen, maar het lukte 
ze niet. Ook Kwaku Ananse ging aan 
de slag. Hij liep naar de python die 
opgerold lag te dutten en zei 
bewonderend: ‘Python, jij bent 
geweldig lang, maar volgens mij is 
die bamboetak daar toch langer dan 
jij!’ Python antwoordde: ‘Wat! Ik ben 
langer dan die tak!’. Kwaku Ananse 
stelde voor om te meten. Python 
moest uitgestrekt langs de tak gaan 
liggen. Kwaku Ananse zou hem eraan 
vastbinden en dan kon je zó zien wie 
het langst was. Python stemde toe en 
liet zich vastbinden tot hij zich niet 
meer verroeren kon. Zo ving Kwaku 
Ananse de python. Met vergelijkbare 
slimheid ving hij het luipaard en de 
duizend bijen. Binnen een week! 
Gods woordvoerder kwam naar 
beneden en concludeerde dat 
Kwaku Ananse gewonnen had.  
Zo is het gekomen dat Kwaku 
Ananse  zo wijs is”.50

50  Geciteerd in Literatuur Zonder Leeftijd 8 (1994), 20.

Veel later maakte iemand dit lied:

Curaçao, Berbice, Jamaica, 
Duizend schepen legden aan,
en voor wie het kon verstaan
klonk eeen liedje langs de kade:
‘Al verwoestte men zijn draden,
Ook al heeft hij niets te eten,
Ook al heeft hij niets te drinken,
Anansi blijft altijd bestaan’.

Guadeloupe, St. Kitts, Barbados, 
duizend voeten zijn gegaan,
en langs de plantagepaden
werd het liedje niet vergeten:
‘A heeft niemand meer te eten,
Anansi zal altijd bestaan’.

Cuba, Trinidad, St. Maarten, 
duizend maanden zijn vergaan,
maar het oude lied blijft klinken:
‘Al zal niemand ooit meer drinken,
Al zal heel het land verzinken,
Anansi komt er weer aan!’51

[In de ruimte waar deze verhalen worden verteld 
staan kunstwerken opgesteld van hedendaagse 
kunstenaars uit de Nederlandse Afrikaanse diaspora, 
die het thema van het verhaal vormgeven, aanvullen 
en versterken]

51  Noni Lichtveld, Anansi: de spin weeft zich een web om de wereld. 
’s Hertogenbosch: Verbek + Verbeek, 1984, 12.
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Kurt Nahar, The Nene Rituals, 2021; installatie met kalebassen n.a.v. de moord op 664 Afrikanen in de ruimen van slavenschip Leusden in 1738. 
Dit werk is mede mogelijk gemaakt door Rosie Gordon Wallace van DVCAI in Miami en Readytex Art Gallery in Paramaribo.

‘Salt of the Soul’, Patricia Kaersenhout, 2016; hier opgesteld tijdens Keti Koti 2016 bij het slavernijmonument in het Oosterpark, Amsterdam. 
De orale overlevering zegt dat wie geen zout at zou kunnen terug vliegen naar Afrika (foto: Annemarie de Wildt).
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FODU. Ultimate Resistance, cotton textile, kaolin (pimba), wood, (118 x 118 x 248 cm) 2014 (foto: Aatjan Renders).
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7. Hoe werkt collectie voor dat verhaal?

• Nieuwe collectie
• Een voorbeeld
• Inventarisatie
• Depot
• Resumerend

In deze verkenning is steeds sprake van een museum. 
In tegenstelling tot een expositiegebouw of galerie 
heeft een museum vrijwel altijd een eigen collectie, 
van waaruit de instelling is ontstaan en die het een 
eigen identiteit geeft. In musea staat dan ook die 
collectie centraal met bruiklenen en wisseltentoonstel-
lingen van elders. Die collecties zijn altijd materieel van 
aard geweest. Het is pas van de laatste decennia dat 
de verhalen en betekenisgeving bij en van die objec-
ten, of het nu om kunst of artefacten gaat, bewust een 
steeds grotere waarde wordt toegekend. Bovendien 
blijken die in de loop van de tijd te kunnen verande-
ren, al naar gelang de samenleving en de historische 
en sociale wetenschappen veranderen. Met hetzelfde 
object worden in de loop der tijd andere verhalen 
verteld. Gelukkig. Het opmerkelijke is natuurlijk ook 
dat musea die begonnen met een eigentijdse collectie, 
na verloop van tijd musea worden met historische 
collecties, omdat ‘die eigen tijd’ steeds verder terug 
ligt en er niet evenredig veel nieuws bijkomt. Het is 
weinig musea gelukt om zodanig contemporain te 
blijven verzamelen dat het museum steeds bij de tijd 
blijft. Mede daardoor blijven collecties, ondanks 
veranderende betekenisgeving en nieuw verzamel-
beleid, toch in belangrijke mate gebonden aan de tijd 
waar ze vandaan komen. In het geval van de Afri-
kaanse diaspora is dat dus de koloniale tijd, waardoor 
het voor veel musea met een collectie uit die tijd 
moeilijk blijft om echt dékoloniaal te worden. 

Nieuwe collectie
Het is bij ieder object mogelijk om te stellen dat er 
ook gekeken moet worden naar wat het NIET vertelt, 
of wat er NIET op te zien is. Dat gebeurt gelukkig ook 
in toenemende mate om ruimte aan andere perspec-
tieven en verhalen te geven. Maar dan nog zal er heel 
veel niet aan bod komen omdat dat ‘haakje’ in 
bestaande collecties nu eenmaal niet aanwezig is. En 
zoals eerder gezegd in het verhaal van de Afrikaanse 
diaspora en zeker in het slavernij-deel daarvan is er 
weinig materiële cultuur behouden gebleven en is 
immateriële cultuur veel belangrijker. Om dat toch te 
kunnen presenteren zijn er dus nieuwe ‘haakjes’ nodig, 
die het museum zelf zal moeten maken, evenals de 
bijbehorende museale infrastructuur en techniek.
 Een voorbeeld. De Afrikanen die werden gedwon-
gen in diaspora te gaan konden niets meenemen. Een 
enkeling had misschien nog een stukje textiel van thuis 
aan het lichaam en een nog zeldzamere enkeling had 
soms wat zaden van thuis in het haar en dat was het. 
Maar hun hoofd zat vol met taal, met kennis, met 
liederen, met omgangsvormen en levensvisies, hun 
hart zat vol met emoties, met spiritualiteit en met 
creativiteit en hun lichaam was gevuld met motoriek, 
ritme, dans, vaardigheden, seksualiteit, om nog maar 
te zwijgen van hun DNA dat de sporen van lange 
migraties én aanpassing aan de omgeving in zich 
droeg. Dat alles hadden ze wel meegenomen over de 
Atlantische Oceaan. En daar aangekomen ontwikkelde 
zich dat in creoliseringsprocessen tot nieuwe culturen. 
Maar omdat slaafgemaakten in feite geen bezit 
mochten hebben –zij waren zélf bezit en voor de 
Nederlandse koloniale wet geen mensen maar 
roerende goederen– hebben de nieuwe culturen die 
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daar ontstonden ook weinig materieel erfgoed 
nagelaten. En ook de doorwerkingen en erfenissen van 
dat verleden in het heden zijn voornamelijk immateri-
eel van aard. Het slavernijmuseum zal dus hoe dan ook 
een ander museum worden dan alle andere.
 De vraag is of het dan wel een eigen, zij het 
andersoortige, collectie moet opbouwen. En als het 
museum dat doet, hoe voorkomt het dat met name 
die immateriële kant, maar ook de materiële kant, heel 
abstract blijft en voor een buitenstaander moeilijk mee 
te identificeren.
Het antwoord luidt: steek niet teveel energie en geld 
in het opbouwen van een substantiële, eigen collectie 
in de traditionele zin van het woord. Maak een 
kerncollectie van items die mensen in de Afrikaanse 
diaspora willen afstaan (participatief en grass roots 
verzamelen52) of mede-beheren in de vorm van 
co-collectie.53 Daardoor worden de eigenaren van 
deze items tegelijk stakeholder in- en ambassadeur 
van het museum. Dat kan gaan om heel bijzondere 
items, wellicht nog uit de tijd van de slavernij, maar net 
zo goed familiefoto-albums van Bonaire uit de jaren 
1940, of van de migratie van Suriname naar Neder-
land, of acties in Amsterdam Zuidoost in de jaren 
1980. Maak daarnaast heel veel digitale collectie van 
alle aspecten van immateriële cultuur (muziek, dans, 
vertellers, dichters, theater etc.). Maak boeiende 
replica’s van objecten die niet te krijgen of te bruikle-
nen zijn en zet vooral veel kunstenaars aan het werk 
om vorm te geven aan al die verhalen en elementen 
van immateriële cultuur waarvan geen object is om er 
iets van te tonen.

52 Zie Bijlage 2, MZM, Collectievorming, p.105.

53  Idem p. 15. Co-collectie kan betekenen dat een item wordt 
beschreven en geregistreerd als onderdeel van de museumcollec-
tie, maar in beheer blijft van de eigenaar, of gemeenschap.

Installatie ‘Reconnecting Africa’, die de Surinaamse kunstenaar van 
marron-afkomst Marcel Pinas in 2006 maakte voor het Tropenmuseum. 
Het is een mix van authentieke West-Afrikaanse en marronobjecten en 
eigen design en objecten (foto: Alex van Stipriaan). 

The Afro Healing’, 2012, van de Curaçaose kunstenaar Tirzo Martha.
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Laat tegelijk de abstractie niet de overhand nemen, 
maar kies voor een biografische invalshoek: immateri-
ele en materiële cultuur die wordt opgehangen aan 
concrete mensen en hun individuele verhalen en 
levensstijlen. Deze almaar groeiende collectie vertelt 
met elkaar een veel groter verhaal, dat tegelijkertijd 
heel zichtbaar blijft. Bovendien veroudert het nooit 
omdat er steeds weer verhalen en persoonlijke 
perspectieven bijkomen.
 Tegelijk betekent het verzamelen en presenteren 
vanuit zwarte perspectieven, dat dit zoveel mogelijk 
gebeurt vanuit het criterium: door zwarte handen 
gemaakt of gebruikt. Dan nog moet daar creatief 
mee worden omgegaan om een dynamische presenta-
tie te kunnen samenstellen.

Een voorbeeld
Het NTASM zou zijn uiterste best kunnen doen om het 
iconische schilderij Slavendans van Dirk Valkenburg uit 
1707 over te nemen van het Staatsmuseum in Kopen-
hagen. Het heeft in Nederland of in Suriname nu 
eenmaal veel meer betekenis dan daar, want het is een 
van de weinige naar de werkelijkheid gemaakte 
afbeeldingen van slaafgemaakten op een goed 
gedocumenteerde Surinaamse plantage, waarvan 
bovendien een aantal later marron is geworden, 
waaronder iemand die we bij naam kennen, Wally. 
Mensen dus die echt hebben geleefd en niet karikatu-
raal zijn afgebeeld. Het hing dan ook in bruikleen op 
de Grote Suriname tentoonstelling 2019-2020 in de 
Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Het is een uniek schilderij, maar het is de vraag 
hoeveel mensen dat beseft zullen hebben. In de media 
heeft het in ieder geval weinig aandacht gehad en er 
stonden nooit drommen mensen omheen, zoals 
meestal bij iconische werken. Het sprong er met zijn 
30x40 centimeter in een vitrine met veel andere 
objecten, waarvan een deel door zwarte handen 
gemaakt (!), dan ook niet erg uit. 

Vitrine met schilderij van Dirk Valkenburg 1707 in de Grote Suriname Tentoonstelling in de Nieuwe Kerk, Amsterdam 2019 (foto: Alex van Stipriaan).
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 Het ligt niet voor de hand dat het Deense 
Staatsmuseum het voor lange tijd of zelfs permanent 
zal afstaan. Maar hoe zou dit beeld werken als voor het 
moderne NTASM een enorme blow up van dit schilderij 
zou worden gemaakt van bijvoorbeeld 6 x 8 meter. 
En dat de personen daarop afgebeeld ook individueel 
door het museum heen te zien zijn, met een verhaal 
(van sommigen op het schilderij is meer bekend), 
omhangen met antiek marrontextiel; symbool voor 
liefde en emotie (het kussende stel), uiting van 

 expressie vergezeld door een drum en hoorbare 
muziek (de drummer); een verhaal over man-vrouw en 
op voeding (het kind) omlijst door een liedje; als 
individuen opgenomen in een werk van een heden-
daagse kunstenaar, tot leven gebracht in een animatie-
film enz. enz. Het schilderij is weliswaar niet door 
Zwarte handen gemaakt, maar wat er in het museum 
mee wordt gedaan absoluut wel: Van een tamelijk 
abstracte groep worden het individuele mensen met 
een verhaal, met een cultuur, met emoties en expressie.

Details van Dirk Valkenburg, ‘Slavendans’, 1707 (Statens Museum for Kunst, Kopenhagen)
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Inventarisatie
Zodra definitief het besluit voor de bouw van het 
NTASM genomen is moet er een zeer grondige 
inventarisatie plaatsvinden van relevante objecten in 
Nederlandse en niet te vergeten buitenlandse collec-
ties. Bij het laatste ligt het voor de hand te denken aan 
met name Suriname en de Nederlandse Cariben, maar 
ook bijvoorbeeld Guyana, Brazilië en een aantal 
Afrikaanse landen. Daarbij loert altijd het gevaar van 
neo-koloniale verhoudingen. Het kan niet zo zijn dat er 
later weer over repatriëring van objecten moet worden 
gesproken of dat in de betrokken geen tentoonstelling 
kan worden georganiseerd omdat belangrijke stukken 
al permanent ‘vastzitten’ in het NTASM in Nederland. 
Het devies moet dus zijn eventueel ook in de voorma-
lige koloniën te verzamelen, maar heel terughoudend 
en met eerlijke en respectvolle afspraken. Maar 
daarnaast zijn er ook andere buitenlanden waar 
collectie in relatie tot de Nederlands Afrikaanse 
diaspora is te vinden zoals het Deense voorbeeld al 
aantoonde. Daaronder zijn Duitsland, Frankrijk en 
de VS. Dat moet goed in kaart worden gebracht en 
mogelijkheden voor langdurige of semi-permanente 
bruikleen moeten zorgvuldig worden onderzocht. 
De eerste aanzet daartoe is te vinden in Bijlage 2, 
MZM, Rapport Collectievorming p. 111-130.

Depot
Ook al zal het NTASM zich beperken tot een kleine 
kerncollectie, dan nog moet er depotruimte zijn voor 
het bewaren van eigen en bruikleenobjecten. Ook is 
zo’n depot soms een eis van andere instellingen om 
een object in bruikleen te geven. Sacrale voorwerpen 
verdienen bovendien naast een aparte behandeling 
ook een aparte ruimte, die in een groot, gedeeld 
depot waarschijnlijk niet voorhanden is. Het goed-
koopst is het echter om in ieder geval eigen collectie 
onder te brengen bij een bestaand museumdepot 
zoals het nieuw te bouwen depot van het NMVW, 
waarvan al met zoveel woorden is gezegd dat het 
NTASM daar ook welkom is.

Resumerend 
Het verdient aanbeveling om hooguit een kleine eigen 
kerncollectie aan te leggen en de rest te bruiklenen 
en te laten maken, met veel gebruik van kunstenaars. 
Dat betekent ook dat er liefst wel een kleine eigen 
collectiedepot moet komen voor zaken die liever niet 
elders ondergebracht mogen worden, en voor het 
overige gebruik te maken van bestaande externe 
depots. Belangrijk inzicht is dat het verzamelen van 
relaties waarschijnlijk net zo belangrijk is als het 
verzamelen van objecten. Met de relaties komen 
de objecten er ook. Verder dient er zo snel mogelijk 
een liefst uitputtende inventarisatie te komen van 
relevante collectie in binnen- en buitenland. Het begin 
is al gemaakt in MZM, 2, Rapport Collectievorming. 
Ook voor collectie-beleid en beheer zal een door-
timmerd collectieplan gemaakt moeten worden 
waarvoor eveneens de eerste aanzet is geleverd 
in Bijlage 2 (MZM).
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8.  Wie zijn de partners en wat is de 
programmering van het verhaal?

• Individuele partners
• Afro-gemeenschappen
• Onderwijs
• Programma

Het NTASM heeft een aantal natuurlijke partners. 
De eerste zijn de Afro-gemeenschappen in Nederland 
en in het Caribisch gebied, omdat zij de dragers zijn 
van de culturen en de verhalen die de bestaansreden 
van dit museum vormen. De tweede is de onderwijs-
gemeenschap in Nederland dat veel steun behoeft in 
het vertellen van het verhaal. Sommigen kunnen niet 
wachten op die steun, anderen staan er wat afstande-
lijk tegenover, maar iedere docent geschiedenis en 
maatschappijleer heeft te maken met de canon die 
als uitgangspunt dient voor het onderwijs en waarin 
slavernij en de multiculturele samenleving (‘Veelkleu-
rig Nederland’) als onderdelen zijn vastgelegd.54

 Daarnaast is natuurlijk het algemene publiek een 
heel belangrijke partner of stakeholder, maar veel 
diffuser dan de eerste twee. Uit de twee eerste 
groepen, Afro-gemeenschappen en onderwijs, is 
intensief gesproken met sleutelfiguren in verschillende 
geledingen. Een groot aantal praktische aan-
bevelingen is te vinden in Bijlage 3, IZI, Draagvlak 
en Dialoog, p. 18-21.

54  In 2010 is de Canon van Nederland opgenomen in de kerndoelen 
voor het primair en voortgezet onderwijs. De kerndoelen over de 
tien tijdvakken (voor het po kerndoel 52, en voor de onderbouw van 
het vo kerndoel 37) zijn aangevuld met de zin: “De vensters van de 
canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de 
tijdvakken.” Scholen kunnen eigen accenten leggen: in de 
toelichting op het kerndoelenbesluit is aangegeven dat scholen niet 
elk individueel venster hoeven te behandelen in het onderwijs. De 
commissie-Kennedy heeft in 2020 geadviseerd om de Canon op te 
nemen in de toekomstige kerndoelen als onderdeel van het 
historisch referentiekader. Ook heeft zij geadviseerd de hoofdlijnen 
in te zetten bij de verdere uitwerking van de leergebieden Mens & 
Maatschappij en Burgerschap in het kader van de herziening van het 
onderwijsprogramma. [https://www.canonvannederland.nl/nl/faq]

 Als netwerkmuseum (zie hoofdstuk 6) kent het 
NTASM een groot aantal institutionele partners met 
wie het in zeer verschillende gradaties van partner-
schap samenwerkt, van heel losjes in de Nederlandse 
Museumvereniging tot heel intensief met de musea 
met wie het zakelijk-organisatorische en inhoudelijke 
allianties is aangegaan. Ook is het een netwerkmu-
seum door met specifieke maatschappelijke velden 
een extra band aan te gaan, zoals hieronder aan bod 
komt. En ten slotte heeft het NTASM ook indivi-
duele partners.

Individuele partners
Individuele partners zijn natuurlijk te vinden in de 
Raad van Toezicht en een eventuele Inhoudelijke 
Adviesraad. Maar zeker zo belangrijk zijn de 
influencers die zich aan het NTASM willen binden. 
Logischerwijs behoort de meerderheid van hen tot 
de Afrikaanse diaspora, maar er zullen ook witte 
Nederlanders deel van zijn. Via hen voelt ieder van 
de Afro-gemeenschappen zich in het museum 
vertegenwoordigd en ziet de samenleving als geheel 
dat ook witte (Bekende) Nederlanders het Afrikaanse 
Diasporaverhaal in hun hart gesloten hebben. Samen 
vertegenwoordigen zij verschillende maatschappelijke 
lagen en disciplines en worden de ambassadeurs en 
een beetje het gezicht van het ntasm. Om die 
verbondenheid duurzaam vorm te geven worden 
hun beeltenissen en quotes in het museum gebruikt. 
Bij evenementen wordt ervoor gezorgd dat er 
regelmatig minstens een van hen aanwezig is.
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Afro-gemeenschappen
Het NTASM is een centrum over, voor en van de 
Afrikaanse diaspora in Nederland. Buiten de grens is 
het zonder twijfel ook belangrijk voor bevolkings-
groepen in Suriname en de Nederlandse Cariben. Het 
initiatief voor het NTASM is uit vertegenwoordigers 
van de Afro-gemeenschappen voortgekomen en dus 
vormen zij de belangrijkste stakeholders en doelgroe-
pen om voor en mee te werken. In iedere fase van de 
totstandkoming van het museum zullen zij zich dan 
ook substantieel vertegenwoordigd moeten weten en 
het gevoel hebben dat zij het proces (mee-)sturen. 
Zij worden dan ook actief betrokken in het proces 
van co-creatie dat meteen vanaf het groen licht voor 
het museum op gang komt. Dat betekent meehelpen 
collectie bijeen te krijgen door participatief en grass 
roots verzamelen (zie hoofdstuk 7), meedenken over 
de inrichting van het museum, de buitenruimte en het 
verhaal en mede samenstellen van het programma. 
In het NTASM staan zwarte perspectieven centraal 
en de gemeenschappen denken mee wat dat dan 
concreet betekent.
 Zoals al eerder gezegd zal voor (velen van) hen 
het museum een plaats van emotie zijn en ook een 
enigszins sacrale betekenis hebben, zoals het nationaal 
slavernijmonument dat ook heeft. Daar geeft het 
NTASM dan ook letterlijk ruimte aan door daarvoor 
specifieke plekken met betrekking tot reflectie en 
 spiritualiteit in te bouwen.
 Omdat familie c.q. verwantschap zo’n belangrijke 
rol speelt in de Afrikaanse diasporacultuur, wil het 
NTASM ook echt een familiemuseum zijn. Het 
museum moet daarop ingericht zijn door een losse 
museumcultuur te hanteren (geen fluistercultuur!) 
en gemakkelijk contacten met andere bezoekers te 
stimuleren. En zeker ook om op momenten dat 
families samen op bezoek kunnen komen (week-
ends, schoolvakanties en speciale dagen als Keti Koti 
of Tuladag), ook familieprogramma’s aan te bieden. 
Daarnaast zal het NTASM ook geen ‘vitrine-museum’ 
moeten zijn, maar een interactief museum. Met name 
waar het de zo belangrijke immateriële betreft moeten 
in ieder geval Afro-bezoekers het gevoel hebben dat 
ze mee mogen doen (hardop reageren, meezingen, 
meebewegen enz.).

 Wellicht moet er zelfs een multifunctionele zaal 
bij het NTASM komen die kan worden afgehuurd voor 
bijvoorbeeld fondsenwerving, feesten en andere 
bijeenkomsten voor onder meer de vele Afro-Suri-
naamse, Antilliaanse en Afrikaanse verenigingen die 
Nederland rijk is. Meer in het algemeen zou het zeer 
toe te juichen zijn als Afro-organisaties een eigen 
onderkomen zouden kunnen krijgen op het terrein 
van het museum, zoals Black Archives, Splika, Recogin 
of Radio Mart.
 Een groot aantal praktische aanbevelingen is 
te vinden in Bijlage 3, IZI, Draagvlak en Dialoog.
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Onderwijs
Het NTASM stelt zichzelf ten doel alle scholieren in 
Nederland tijdens hun schooltijd minstens één 
keer op bezoek te hebben gehad, fysiek en als het 
niet anders kan in ieder geval digitaal. Daarvoor 
worden specifieke programma’s ontwikkeld. Heden-
daags actief burgerschap vereist immers kennis van 
het trans-Atlantische slavernijverleden en de door-
werking daarvan. Het museum pleit ervoor dat scholen 
een begrotingspost voor burgerschap opnemen zodat 
een deel daarvan kan worden gebruikt om klassen 
jaarlijks gratis het museum te laten bezoeken en aan 
de activiteiten mee te kunnen doen. Vanuit de 
Werkplaats & Educatie-afdeling van het museum 
worden scholen dan ook actief benaderd. 
 Ook worden docenten en leerlingen gevraagd 
deel te nemen aan het co-creatie programma van 
het NTASM, waarbij ze meedenken over de scholen-
programma’s, de exposities, de website en de 
 programma’s van het museum. Een ideale samen-
werkingspartner is het netwerk van 61 zogenaamde 
Unesco-scholen in Nederland, die in een speciaal 
programma aandacht besteden aan vier Unesco- 
thema’s: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, 
duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap.55 
Daarnaast heeft Unesco al meer dan een kwart eeuw 
het Slave Route Project in huis en ondersteunt het 
Het Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst. 
De ervaring van de Unesco scholen op dit gebied en 
de springplankfunctie die zij naar het overige onder-
wijs kunnen vervullen voor het museum zijn van zeer 
groot belang.
 Het NTASM zal zeer pro-actief te werk gaan. 
De educatie-afdeling gebruikt de Museumwerkplaats 
om met name docenten die meer op afstand staan 
van het onderwerp, of zoals het tegenwoordig ook 
wordt omschreven, handelingsverlegen zijn, over 
de brug te helpen. Daarvoor worden aantrekkelijke, 
multimediale lespakketten, in co-creatie, geprodu-
ceerd, er wordt outreachend naar de scholen gewerkt 
door actief te tonen wat het museum te bieden heeft 
en hoe het de taak van de docenten kan helpen 
verlichten en er wordt intensief en structureel overleg 
gevoerd met de ontwikkelaars en uitgevers van 
schoolmethoden. Tegelijk zal het NTASM eraan 
moeten werken dat het idee ingang vindt dat de 

55 [https://www.unesco.nl/nl/dossier/unesco-scholennetwerk]

geschiedenis van de Afrikaanse diaspora verteld moet 
worden bij Geschiedenis en wellicht bij Burgerschap, 
maar dat het leren van inclusiviteit, van dékoloniaal 
denken en van een anti-racistische houding álle 
 schoolvakken en álle schoolboeken betreft.
 De twee meest effectieve vormen van educatie 
die het museum hanteert, die buiten de klas misschien 
nog beter werken dan in de klas en die de docent kan 
helpen in zijn/haar verlegenheid of onwetendheid zijn: 
peer learning en intergenerationeel leren. Het 
laatste werkt heel goed in het museum, maar ook 
thuis. Centraal staat het gesprek dat de jongere 
aangaat met ouderen, zijn familie. In het museum leren 
ze samen en praten daarover aan de hand van wat ze 
zien en beleven. Via schoolbezoek aan het NTASM 
stimuleert het museumlesprogramma de jongeren 
om ouderen, hun familie, thuis/buiten school te vragen 
wat zij over dit onderwerp weten en vervolgens hun 
ervaringen en kennis hierover met de ouderen en 
v.v. te delen.
 Bij peer learning en peer education staat het aan 
elkaar leren centraal van jongeren uit dezelfde 
leeftijdsgroep. Ze werken samen aan een opdracht, 
doen onderzoek, wisselen uit en geven feed back op 
elkaars werk. Er wordt wel eens gezegd dat bij peer 
learning afkijken verplicht is, als je maar samen over 
de inhoud praat. Bij peer education worden jongeren 
‘opgeleid’ om op hun eigen manier aan andere 
jongeren in interactie kennis over te dragen. 
Het NTASM zou zo ook een groep peer educators 
kunnen opleiden. Iets dergelijks gebeurt al in veel 
musea, met als bekendste voorbeeld waarschijnlijk 
de zogeheten Blik-openers van het Stedelijk Museum.
 Een groot aantal praktische aanbevelingen ten 
aanzien van educatie en daarmee verwant de code 
culturele diversiteit is te vinden in Bijlage 3, IZI, 
Educatie en Onderwijs.
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Programma
Het NTASM heeft een huisprogramma en een extern 
programma. Beide lopen veelal vloeiend in elkaar over. 
Bovendien betekent dit dat het museum langere 
openingstijden zal hebben dan normaliter in musea. 
Het theatergedeelte zal vrijwel dagelijks geprogram-
meerd staan met films, muziek- dans- en theater-
voorstellingen, spoken word optredens, debat- en 
gespreksavonden, lezingen, kunstrondleidingen, 
meet-the-artist bijeenkomsten en therapeutische 
avonden gericht op verwerking van ‘Zwarte’ en 
‘Witte’ problemen (Trauma? Schuld?) zullen een 
vrijwel volcontinu programma bieden, waarvoor 
ook de horeca en het park open blijven.
 Tegelijk brengt het NTASM delen van dit pro-
gramma elders in het land in, zelfstandig of als 
onderdeel van de programmering van andere instellin-
gen. Ook neemt het deel aan door anderen georgani-
seerde festivals, zoals de diverse Afrika festivals in 
Nederland, Kwaku, Zomercarnaval, Black Light 
filmfestival, Black Achievement Month etc.

Bovendien telt de jaarkalender inmiddels een groot 
aantal dagen waarop het NTASM in huis iets moet 
organiseren en/of extern iets moet bijdragen. 
Te denken valt aan:

21 maart:   Internationale Dag tegen Racisme 
en Discriminatie

25 maart:   Internationale Herdenkingsdag van 
de Slachtoffers van Slavernij en de 
trans-Atlantische Slavenhandel

30 mei:   Trinta di Mèi (Curaçao)
1 juni:   start van de Keti Koti Maand
30 juni:   Herdenking slachtofffers van   

trans-Atlantische slavernij
1 juli:   Keti Koti
9 aug:   Dag der Inheemsen (Suriname)
17 aug:   Tula herdenking
20 aug:   Herdenking Kerwin Lucas Duinmeijer
10 okt:   Dag van de Marrons
2 dec:   Internationale Dag voor de 

Afschaffing van Slavernij
10 dec:   Internationale Mensenrechten dag

Eye Filmmuseum / Youtube
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Door een zo breed, divers en gelaagd mogelijk 
programma samen te stellen bedient het NTASM veel 
verschillende soorten publiek en toont daarmee er 
voor iedereen te zijn. Zie voor een groot aantal 
mogelijkheden Bijlage 3, IZI, Programmering en 
activiteiten, p. 16-19. Daarbij is het heel belangrijk om 
vooraf helder te communiceren op welke doelgroepen 
de programmering en activiteiten gericht zijn. Voor de 
identificatie kan er bijvoorbeeld bij vermeld worden 
welke influencer er over heeft meegedacht of eraan 
meewerkt, maar dat kan ook door toon en taal. Ook 
kan er, net als bij de Kijkwijzer, een legenda worden 
opgesteld zodat bezoekers weten wat ze van het 
event, maar ook van elkaar mogen en kunnen ver-
wachten. Met het oog op de veiligheid die het 
museum wil creëren is dit belangrijk voor noties van 
thuishoren, veilig voelen en inclusief zijn.

Het NTASM maakt diversiteit en inclusie tot de kern 
van zijn beleid. Daarbij hanteert het de vier P’s van de 
Code Culturele Diversiteit en Inclusie: Programma, 
Publiek, Personeel (en toezichthouders), Partners. 
Vertaald naar het NTASM betekent dit dat er ruimte 
wordt gegeven aan verschillende perspectieven in de 
dienstverlening van het NTASM. Dat het raadzaam 
wordt geacht het eigen –inhoudelijk en artistiek– per-
spectief van het NTASM te verbreden door aan te 
sluiten bij nieuwe netwerken. Dat het NTASM zorg 
draagt voor een representatieve samenstelling van het 
personeel in alle lagen van de organisatie. En ten 
slotte zorgt het NTASM ervoor dat het voor zijn 
publiek als organisatie en in zijn dienstverlening breed 
toegankelijk is op in ieder geval zes terreinen: de 
bereikbaarheid en verder de fysieke, sociale, financi-
ele, informatieve en digitale toegankelijk. Zie voor de 
verdere uitwerking hiervan Bijlage 3, IZI, Draagvlak en 
Dialoog, p. 25-34.
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9. Wie zijn stakeholders?

• Nederlanders en Amsterdammers
• De overheid
• De media
• Makers en experts
• Overige

Met behulp van onderstaand stappenplan zijn de 
belangrijkste stakeholders van het NTASM in kaart 
gebracht. Zij worden uitgebreid in beeld gebracht in 
Bijlage 3, IZI, Draagvlak en Dialoog. 

De belangrijkste stakeholders, de Afro-gemeenschap-
pen en het onderwijs zijn al in hoofdstuk 8 aan de orde 
gekomen waarbij ook de rol van influencers ter sprake 
kwam. In hoofdstuk 6 kwam onder de noemer van 

netwerkmuseum ook de relatie voor het voetlicht met 
andere erfgoedinstellingen in binnen- en buitenland 
(zie voor het laatste ook Bijlage 2, MZM, Slavernij-
musea Wereldwijd), evenals in hoofdstuk 7 met 
betrekking tot hun collecties. Toch resteert dan nog 
een aantal belangrijke stakeholders. Deze komen 
hierna kort aan bod. Ook de locatie kan als een soort 
stakeholder worden gezien, maar die is in hoofdstuk 
6 behandeld.

Breng alle stakeholders in kaart.

Breng per stakeholders 
de thema’s in kaart waar 

de stakeholder een raakvlak mee, 
belang bij en/of macht 

over heeft.

Scoor alle stakeholders 
op een vijfpuntenschaal qua

Range (a) x Belang (b) x Macht/Invloed (c).

Bereken de totaalscore per
stakeholdercluster. 

Maak een lijst waarbij 
de stakeholdercluster 

op basis van hun totaalscores 
(van hoge naar lage scores)

op volgorde geplaatst worden.

Maak vervolgens een 
strategie en een actieplan 

per stakeholdercluster 
om hen gedurende het jaar

te betrekken bij en informeren 
over het NTASM.

Alle stappen jaarlijks doorlopen,
rapporteren en communiceren. 

Verdeel de geprioriteerde 
stakeholderclusters 

op 3 niveaus op basis 
van hun totaalscores.

Cluster alle stakeholders.

Stappenplan

1

2

3

4

5

6

7

8

9  

Infographic IZI
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In deze tabel staan de scores van de belangrijkste stakeholderclusters gerangschikt per aspect van het museumproject (Bron: IZI)

Nederlanders en 
Amsterdammers 

Nederlanders en Amsterdammers die niet tot de 
Afrikaanse diaspora behoren zullen de grootste 
publieksgroep van het NTASM vormen. Bij hen zit de 
grootste onwetendheid en zij hebben waarschijnlijk 
verhoudingsgewijs de minste band met dit thema. 
Door middel van een aantrekkelijke programmering, 
veel evenementen, veel outreaching, veel publiciteit 
en een toon die het concept ‘kracht’ blijft benadruk-
ken moet het museum hen ‘verleiden’ naar het NTASM 
te komen. Zeker voor Amsterdammers zal het museum 
met park aan het water ook gewoon een ‘uitje’ zijn. 
Daarnaast is er een groep niet-Afro-Nederlanders en 
Amsterdammers die wel degelijk al kennis heeft, zich 
anti-racistisch opstelt en wel een steentje bij wil 
dragen. Voor hen en voor Afro-Nederlanders moet er 
een mogelijkheid komen een (of een aantal) baksteen/
bakstenen van het gebouw financieel te adopteren. 
Zo worden zij letterlijk aandeelhouders in het 
gebouw. Op dezelfde manier kunnen financiers 
worden gezocht die een aandeel in het NTASM willen 
kopen, waarvan het rendement maatschappelijk-mo-
reel is, niet financieel. Daarbij kan zeker ook worden 
gedacht aan bedrijven die ooit aan de Afrikaanse 
diaspora hebben verdiend en nu nog in een of andere 
vorm bestaan (o.a. Douwe Egberts, ABN-AMRO, 
Hudig & Veder, AON, de Nederlandsche Bank).

De overheid
Van de overheid, ooit de grote facilitator van de door 
Nederland gedwongen Afrikaanse diaspora en degene 
die bij de formele afschaffing van de slavernij de 
verkeerde partij een fortuin meegaf, kan worden 
gezegd dat ze met de Afro-gemeenschappen de 
oudste stakeholder in dit verhaal is en dus een grote 
verantwoordelijkheid heeft. Het ligt voor de hand dat 
dit betekent dat zij het grootste deel van de oprich-
tings- en exploitatiekosten voor haar rekening neemt. 
Een actieve steunrol van de gemeente Amsterdam en 
het Rijk is in deze fase onontbeerlijk om verdere 
stappen te maken op weg naar een GO-besluit op 
termijn. Tegelijkertijd zullen er andere samenwerkings-
partners, relevante musea, bedrijven, individuele 
sponsoren in alle betekenissen van het woord, 
gaandeweg de rit aan het museum verbonden moeten 
worden. En natuurlijk gaat het om een samenwerking 
tussen al deze niveaus. Er zijn al grote stappen gezet. 
Nadat Amsterdam met de call voor plannen m.b.t. een 
Museale Voorziening Nederlands Slavernijverleden was 
gekomen haakte de verantwoordelijk minister, 
Engelshoven daarop in 2018 al aan in de Tweede 
Kamer en zei: ‘Hier gaat het erom dat er een plek 
komt in ons erfgoed voor de Nederlandse nazaten van 
ons eigen slavernijverleden’ en ‘voor mij moet het 
leidend zijn wat de nazaten uit ons eigen slavernij-
verleden het meest wenselijk vinden’ is een stelling die 
moeilijk te omzeilen is.56 Vooral ook, omdat ze dat 

56  Tweede Kamer, 11-09-2018, agendapunt ‘Bescherming en Behoud 
van Erfgoed’. 
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concreet maakte door daar later voor de voorberei-
dingen daarvan in de periode 2021-2024 een miljoen 
euro per jaar vrij te maken.

De media
De media spelen een belangrijke rol in de vertaling en 
verspreiding van wat het NTASM doet en wil bereiken. 
Zij zullen dus vanuit dit project altijd goed en regel-
matig geïnformeerd en gevoed moeten worden. 
Dat betekent onder meer dat er aan een logisch 
partnership wordt gewerkt. Als er in de actualiteit 
dingen gebeuren toont het NTASM zich een nuttige 
gesprekspartner en omgekeerd creëert het NTASM 
voor de media actuele ‘haakjes’ waar nieuws aan kan 
worden opgehangen, onder meer via de programme-
ring. Ook hier spelen de BN-er/influencers een 
belangrijke rol, omdat zij toch al door de media 
worden gevolgd en dus al nieuws zijn.

De makers en experts
Ook de makers en experts horen bij het NTASM. 
Zij zijn zowel te vinden in museale en wetenschappe-
lijke kring als in grass roots kring. Hun expertises zijn 
teveel om op te noemen en lopen uiteen van graphic 
design tot archief-onderzoek, van textielbewerking tot 
bonuman, van taalkunde tot regisseur. In de loop der 
tijd zal dit netwerk aan experts, want dat zijn het 
allemaal, groeien en door voortdurende samenwerking 
zal de band ook groter worden. Het ligt voor de hand 
dat experts met een Afrikaanse diaspora achtergrond 
veelal als eerste zullen worden gevraagd en gestimu-
leerd. Het gaat er natuurlijk wel om of de kwaliteit en 
de inhoud in overeenstemming zijn met waar het 
NTASM voor staat (zie missie, visie en kernwaarden) 
en dat is niet per definitie aan iemands achtergrond 
gebonden.
 Het verdient aanbeveling om naast de verplichte 
Raad van Toezicht die vooral naar het functioneren van 
de organisatie kijkt ook een Inhoudelijke Adviesraad 
in te stellen. Deze ziet erop toe én stimuleert dat de 
inhoud van wat het NTASM doet en presenteert niet 
alleen in overeenstemming is met de missie en visie, 
maar ook of die up to date genoeg zijn met de 
veranderende nationale en internationale context. 

Tegelijk fungeert de Adviesraad voor het management 
als inhoudelijk klankbord en sparring partner. 
De precieze structuur moet nog bedacht, maar 
de leden zullen in ieder geval uit het diverse veld 
van (inhoudelijke en maatschappelijke) experts worden 
aan getrokken.

Overige
Naast de directe stakeholders zijn er allerlei mogelijke 
partners in het veld met wie op vele wijzen kan worden 
samengewerkt en van elkaar geprofiteerd, van samen 
programmeren tot en met elkaars kalenders en 
producten in de gaten houden om elkaar niet in 
de weg te zitten.
Twee voor de hand liggende voorbeelden en twee 
minder voor de hand liggende. 
 De eerste is natuurlijk het Tropenmuseum dat in 
2022 een hele verdieping inricht met de permanente 
expositie ‘De Erfenis’. ‘Aan de hand van verschillende 
thema’s gaat de opstelling in op de Nederlandse 
koloniale periode en de doorwerking ervan. De focus 
op de directe belevingswereld van de bezoeker en op 
de bewustwording van de relatie tussen het dagelijkse 
leven en de erfenissen van kolonialisme en slavernij.’57 
Zo luidt de eigen omschrijving die veel herkenning en 
aanknopingspunten biedt voor wat het NTASM gaat 
doen. Een van de grote verschillen is natuurlijk dat het 
NTASM de hele ontwikkelingsgang van de Neder-
landse Afrikaanse Diaspora presenteert, bezien vanuit 
die diaspora zelf en met de nadruk op kracht. Het 
concentreert zich bovendien alleen hierop waardoor 
het heel andere en diepere inzichten en belevingen 
kan bieden. Dat is goed, want in het Tropenmuseum 
wordt de focus gericht op de slavernij in zowel het 
trans-Atlantisch als het Indisch-Oceanisch gebied én 
op de koloniale ontwikkelingen die niet direct met de 
slavernij te maken hebben. Dat alles wordt bovendien 
getoond in de context van een museum waar verder 
ook nog heel andere onderwerpen worden gepresen-
teerd. Dat is dus een heel andere ervaring dan het 
NTASM zal bieden. En dat is goed, want dat geeft 
dit museum alle gelegenheid zijn eigen verdiepende 
verhaal te vertellen en tegelijk te verwijzen naar 
datgene wat het Tropenmuseum al doet als compo-
nent van dezelfde Nederlandse geschiedenis. Er zal 

57 [https://www.lnsv.nl/tropenmuseum-krijgt-nieuwe-slavernij-expo/]
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dus goed overlegd en samengewerkt moeten worden 
om dit voor het publiek tot een coherente ervaring te 
maken. Eens te meer geldt dat natuurlijk voor de 
programmering, waar samenwerking ook zeker tot kos-
tenbesparing en efficiëntie kan leiden.
 Een tweede voorbeeld, dat laat zien dat er opeens 
initiatieven kunnen ontstaan waar het NTASM tevoren 
niet van wist, maar wel van kan profiteren, is het in 
2020 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties ingestelde Adviescollege Dialoog-
groep Slavernijverleden. Deze heeft tot taak een 
dialoog te organiseren in de Nederlandse samenleving 
en in het Caribisch deel van het Koninkrijk ‘over het 
slavernijverleden, en over de doorwerking daarvan in 
de hedendaagse samenleving. Deze dialoog is gericht 
op verbinding en op een bredere erkenning en 
inbedding van dit gedeelde verleden’.58 Dat proces is 
nu gaande door middel van een groot aantal dialoog-
gesprekken in de betrokken samenlevingen en met 
inhoudelijke ondersteuning van een aantal weten-
schappers. Dit jaar worden de uitkomsten aan de 
regering gepresenteerd. De Regiegroep staat in 
contact met de Dialooggroep, want het is duidelijk dat 
de uitkomsten van hun rapport en de reactie van de 
regering erop, van grote betekenis zijn voor het 
museum. Ook is het een goede les in hoe te opereren 
in zulke initiatieven, want het is de vraag of de grass 
roots organisaties hierin wel voldoende worden 
meegenomen. 
 Een derde voorbeeld van partnering is samen-
werking buiten de eigen discipline, zoals bijvoorbeeld 
met het toneel. Inmiddels zijn er meerdere theaterge-
zelschappen die zich vooral richten op ‘Zwarte’ 
producties zoals Well Made, Raymi Sambo Produc-
tions, Stichting Julius Leeft, of Urban Myth. Dat 
moeten natuurlijke partners van het NTASM zijn. Maar 
in 2016-2017 zag niemand het overdonderende succes 
aankomen van de voorstelling Race, die al eerder was 
opgevoerd. Maar nu scoorde het witte bolwerk dat het 
Nationaal Toneel lang geweest is, met Romana Vrede 
in de hoofdrol, ermee en liet blijken nieuwe wegen in 
te willen slaan. Het NTASM moet daar dan meteen op 
aanhaken, het debat dat zij entameren, waar nodig 
steunen en bijvoorbeeld hoofdrolspelers, regisseur en 
gezelschapsleider uitnodigen voor een publiek, of juist 
besloten gesprek. Zo verankert het museum steeds 
meer, creëert het nieuwe stakeholders en wordt het 
deel van uitdijende netwerken.

58  Brief van minister Ollongren van BZK aan de Tweede Kamer 
d.d. 30-06-2020.

Well Made

Raymi Sambo

Volksopera

Julius Leeft59

59  Foto’s van de websites van de respectieve toneelgroepen. 
Foto Romana Vrede: https://www.artez.nl/dit-is-artez/nieuws/
theo-d-or-voor-romana-vrede-en-colombina-voor-lotte-dunselman.
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Romana Vrede krijgt de Theo d’Or, 2017 (Nederlands Theater festival/Anna van Kooij, foto: Anna van Kooy)
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10. Hoe is het proces georganiseerd? 

• Het museum in de spotlight
• Eerste planning
• Kosten
• Functie-indeling

Het museum in de 
spotlight 

Het NTASM is een nationaal museum, over een thema 
waar niet iedereen goed bekend mee is en dat ook 
niet iedereen noodzakelijk vindt. Vanaf moment 1 
moet het NTASM dus regelmatig en positief, wat niet 
betekent on-kritisch, zichtbaar zijn. Nu is het nog fase 
0, want er is nog geen definitief besluit, moment 1 is 
als er een politiek besluit is genomen om daadwerke-
lijk van start te gaan en de kwartiermakersfase begint. 
Vanaf dat moment moet er, liefst direct, een inhoude-
lijk communicatiepersoon zijn die op nieuws inspringt 
dat relevant is voor (het thema van) het museum. 
Vandaar dat er ook zo snel mogelijk een pop up van 
het museum moet komen om direct zichtbaar te zijn 
en mee te spelen in het veld.
 Het is sterk aan te bevelen als de nationale 
overheid vanaf fase 0 duidelijk maakt dat zij vindt dat 
dit museum er moet komen –als onderdeel van de 
nationale geschiedenis– en dat zij daarom dit project 
faciliteert. Zoals de discussies rond het ex-Nationaal 
Historisch Museum en de Canon hebben geleerd, past 
het de overheid ook bij het NTASM om zich vooral te 
richten op de randvoorwaarden en ver te blijven van 
inhoudelijke bemoeienis. Dat betekent ruim baan 
geven aan de maatschappelijke krachten die het 
fundament moeten gaan vormen van het museum. 
Er kan niet vroeg genoeg begonnen worden met het 
zichtbaar maken van de (op)bouw in alle betekenissen 
van het woord van het museum. Uiteraard zal daaraan 
voorafgaand, in de kwartiermakersfase, een plan de 
campagne aan ten grondslag moeten liggen. 
 Het is sterk aan te bevelen om direct een collec-
tie-scout aan het werk te zetten die een uitputtende 
lijst maakt van alles wat er in de wereld is aan poten-
tiële collectie van de Nederlandse Afrikaanse Diaspora 

evenals hedendaagse kunst en kunstenaars op dat 
gebied en wat eventueel beschikbaar is voor perma-
nente of tijdelijke bruikleen. Tegelijk wordt er meteen 
vanaf moment 1 een website opgezet. Deze zal heel 
interactief moeten zijn om de educatieve vraagbaak 
en dialoogfunctie van het NTASM direct duidelijk te 
maken. De collectiescout zorgt dat er iedere 2 weken 
een ander object of immaterieel stuk erfgoed met 
bijbehorend verhaal op de website in de spotlight 
staat. Die items blijven staan en zo wordt langzaamaan 
duidelijk wat er zoal te zien zou kunnen zijn in het 
museum. Tegelijk voorziet het docenten meteen al 
van lesmateriaal. 
 Het beslissen over een locatie en het formaliseren 
van een zakelijk-organisatorische samenwerking met 
een Amsterdams museum zijn effectieve momenten 
om te laten zien dat het project weer een stap verder 
zet, dat het een onomkeerbaar proces is en dat het 
serious business is.
 En dat geldt ook voor de opening van de pop up. 
Dat wordt de plek waar de eerste interactie met het 
‘gewone’ publiek gaat plaatsvinden en waar dingen 
kunnen worden uitgeprobeerd voor het definitieve 
museum. Er kan tegelijkertijd ook geëxperimenteerd 
worden met een museum op wielen dat naar scholen 
toegaat. Dit kan de werfkracht en naamsbekendheid 
in het onderwijsveld enorm verhogen voor als later 
het echte museum er is. Bovendien maakt het direct 
duidelijk dat het een outreachend museum is, dat 
buiten de eigen muren kijkt en verbinding zoekt. 
Die bus kan overigens ook worden opgesteld bij 
musea in het land die hebben aangegeven met het 
NTASM te willen samenwerken. Ook dat kan in 
samenwerking met scholen in hun regio. En wellicht 
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kunnen ze in hun museum een tijdelijke plek inruimen 
voor een voorwerp uit hun collectie of gemeentelijk/
provinciaal archief dat refereert aan het slavernijverle-
den of een Diasporaverband heeft. Zo krijgt het 
museum extra schoolbezoek en wordt het netwerken 
van het NTASM meteen concreet. Voor een groot 
aantal aanbevelingen over zichtbaarheid zie Bijlage 2, 
MZM, Nationale Betekenis.

Eerste planning
Volgens planning zal de gemeente Amsterdam in 
november een beslissing nemen over de volgende 
stap, waarin de kwartiermaker(s) aan de slag gaat/n. 
Gezamenlijk moet dat leiden tot een programma van 
eisen waarop in juni 2022 een voorbereidingsbesluit 
genomen kan worden. Op basis van de onderhavige 
verkenning wil de Regiegroep graag meegeven wat 
volgens haar in de fase hierna, inhoudelijk gezien, prio-
riteit zou moeten hebben.

1. Alle ervaringsdeskundigen in binnen- en buitenland 
raden aan om regelmatig tijdens het proces van 
totstandkoming met de belangrijkste stakeholders 
en de buitenwacht in het algemeen te communice-
ren. Onze aanbeveling is om dat dus ook al in de 
fase tussen 28 mei en het beslissingsmoment in 
november te doen. Er kan bijvoorbeeld een 
publieksmoment worden georganiseerd (of op Keti 
Koti) waarin de contouren van het NTASM zoals 
neergelegd in deze verkenning worden gepresen-
teerd en uitgelegd wat de verdere fasering is. Bij 
een tweede, eveneens breed georganiseerd 
publieksmoment, bijvoorbeeld in oktober, wordt 
uitgelegd wat de overwegingen zijn bij het go/no 
go besluit en wat er van de samenleving wordt 
verwacht bij een GO. 

2. Als het GO wordt, dan idealiter ook meteen een 
aankondiging van een vooruitzicht op- en locatie 
van een pop up museum met voorkeur voor 
ruimte(s) in het Paleis op de Dam.

3. Er moet dan ook direct een Website & Nieuwsbrief 
worden opgezet.

4. Dat betekent direct een communicatiepersoon 
aannemen die ook inhoudelijk sterk is en als 
vraagbaak/doorverwijzer kan dienen.

5. Ook direct een collectie-scout aanstellen die gaat 
inventariseren en netwerken en een selectie maakt 
voor de pop up. 

6. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een plan voor 
de pop up door een conservator/tentoonstellings-
maker.

7. Zodra er aan de pop up kan worden gewerkt ook 
een educatiemedewerker aanstellen. Extern wordt 
een designer ingehuurd.

8. In de pop up fase kan alvast een museumbus 
worden aangeschaft en ingericht en kan er een 
schoolprogramma worden geschreven. (Hier kan 
geleerd worden van de ervaringen van het Ver-
zetsmuseum Amsterdam die in 2019 begon met 
een ‘Verzetsmuseum Op Wielen’.)

9. In de pop up fase is de definitieve museumlocatie 
hopelijk beschikbaar gekomen en kan met de 
bouw van module 1 (zie hoofdstuk 6) worden 
begonnen.
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Kosten
De Regiegroep heeft, zoals gezegd, gekozen voor 
een (middel)groot museum, gezien de multifunctionele 
opzet van het NTASM met Werkplaats & Onderzoeks-
centrum, Theater en multifunctionele buitenruimte. 
De eerste en grootste kostenpost is de totstand-
koming van het NTASM, waarbij ook de pop up fase 
moet worden meegenomen. Over de omvang daarvan 
valt in deze fase met geen mogelijkheid iets te 
zeggen, alleen al omdat dit enorm per locatie kan 
verschillen en omdat de bouw en inrichting ervan in 
fasen zal plaatsvinden. Daarna komen de 
exploitatiekosten als het museum er eenmaal is. 
Ook dat verschilt natuurlijk per fase van de 
totstandkoming.

Verhoudingsgewijs zijn in het algemeen de exploitatie-
kosten van een museum volgens de Nederlandse 
Museumvereniging (NMV) als volgt samengesteld60:

Inkomsten:
De helft is Subsidie (Rijk, Gemeente, 
Provincie, Overheidsfondsen en Europa)

Eigen inkomsten:
Entree 46 %
Horeca en winkel 16 %
Sponsoring 5 %
Private fondsen 13 %
Giften 6 %

Exploitatiekosten:
Personeel 43%
Huisvesting (incl. afschrijving) 23 %
Tentoonstellingskosten 10 %
Aankoopkosten (collectie) 4 %
Inkoop horeca & winkel 3 %
Overige bedrijfsvoering 17 %

60  [https://www.museumvereniging.nl/media/museumcijfers2019_def.
pdf], p.30-33

Functie-indeling  
(gemiddeld volgens de Museumvereniging)

Publiek en presentatie

Bedrijfsvoering

Collectie

Wetenschap

Commerciële activiteiten

Educatie

34%

25%

17%

9%

5%

11%

Fte’s naar 
functie, 

2019
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Organogram van het NTASM
Dit organogram geeft een hoofdlijnenbeeld van de 
(middel)grote museale organisatie van het NTASM. De 
basis daarvan zijn de belangrijkste functies en taken uit 
onze verkenning. Daarnaast is uitgegaan van de 
kengetallen die de NMV hanteert. Er is geen rekening 
gehouden met effecten van integrale uitbesteding, 
dan wel inhoudelijke samenwerking met andere 
musea. Wel zichtbaar in het schema is de uitkomst uit 
de verkenning dat de zakelijke functies in een samen-
werkingsarrangement kunnen worden ondergebracht 
bij één of meerdere collega musea. 
Dit model gaat uit van een algemeen directeur en een 
zakelijk leider. 

De zakelijk leider valt onder de algemeen directeur en 
fungeert als functionaris tussen het NTASM en de 
taken die belegd worden bij een zustermuseum, zijnde 
Financiën, Facilitair (Beveiliging, Gebouwenbeheer, 
Installaties, ICT, Services) en HR. Deze functies zijn in 
dit model met de kleur rood aangegeven. 
Dit model gaat o.g.v. kengetallen van de NMV uit van 
een middelgroot/groot museum. De FTE’s die vallen 
onder de taken die belegd worden bij een zuster-
museum zijn hierbij niet meegerekend. Ook niet 
meegerekend is het aantal flexibele medewerkers, 
zoals rondleiders, museumdocenten, gastvrouwen en 
-heren. Daarom komen we zonder deze functies uit op 
een model van 55 FTE.

Infographic met dank aan Martine Gosselink
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Detail van monument Desenkadena (ontketening) op Curaçao, voorstellend Tula die de ketens doorklieft (foto: Alex van Stipriaan)
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Profiel kwartiermaker

1. Inleiding 
Onderdeel van de opdracht van de regiegroep is een 
voorstel te doen voor het profiel van de kwartiermaker 
voor het NTASM (in vervolg ‘het museum’). In het 
vervolgproces zou de fysieke kant van de ontwikkeling 
van het museum uitgevoerd worden door een fysieke 
trekker van de gemeente Amsterdam. De inhoudelijke 
kant zou ingevuld worden door de kwartiermaker. 
In deze rapportage wordt het profiel van de kwartier-
maker beschreven aan de hand van de volgende 
punten: 

 • Kerntaak 
 • Positionering 
 • Opdrachtgever 
 • Opdracht 
 • Taken 
 • Functietypering 
 • Facilitering 
 • Verantwoording 

 

2. Kerntaak 
Met de oplevering van het rapport van de regiegroep 
is de verkenningsfase voor het museum afgesloten en 
treedt de tussenfase in, waarbij overheden op basis 
van adviezen een besluit nemen over het vervolg. 
Dan komt de kwartiermaker in beeld. We gaan in deze 
fase van verkenning naar definiëring van wat we 
inhoudelijk precies willen met het museum, hoe dat 
er uit ziet, hoe veel het mag kosten en we schetsen de 
weg ernaartoe. Dat geheel noemen we de definitie-
fase. Daarbij hoort een proces, gekoppeld aan onder 
meer maatschappelijke, culturele en bestuurlijke 
stakeholders, dat idealiter bijdraagt aan draagvlak en 
ondersteuning van het museum. De kwartiermaker 
treft de voorbereiding van de komst van het museum. 
In beslistermen: op basis van zijn/ haar uitwerkingsplan 
kan een principebesluit worden genomen om met 
de voorbereiding van het museum te starten. 
 

3. Positionering 
In de oorspronkelijke opzet is naast de kwartiermaker 
voorzien in een fysieke trekker van de gemeente 
Amsterdam. Voor een doorsnee project is dat een 
beproefde combinatie. Echter in het geval van het 

NTASM is de samenhang tussen de fysieke en inhou-
delijke elementen zo groot dat niet één scheiding 
maar een combinatie van functies voor de hand ligt. 
Dat betekent niet één maar twee kwartiermakers voor 
resp. het inhoudelijke en het fysieke pakket. Een 
illustratie van de samenhang: de keuze voor locatie 
wordt naast fysieke aspecten in hoge mate ingegeven 
door de historie en de symbolische betekenis van de 
locatie en het (consultatie) draagvlak van nazaten. 
De aard en inrichting van museaal gebouw en omge-
ving heeft een directe relatie met de bijzondere aard 
van collecties (zoals immaterieel, grote kunstwerken, 
virtuele verbeelding, veel ruimte binnen/buiten voor 
activiteiten). We stellen ons voor dat de kwartierma-
ker-fysiek en de kwartiermaker-inhoud in intensieve 
dialoog met elkaar (en de buitenwereld) komen tot 
een bij elkaar passende invulling die hun neerslag 
vindt in een fysiek en een inhoudelijk plan. Naast 
samenhang vinden wij dat juist in deze definitiefase 
de combinatie van twee kwartiermakers de kans 
vergroot op synergie en wederzijdse inspiratie. 
 

4. Opdrachtgever 
De vraag welke partij of partijen het museum kunnen 
gaan exploiteren is nog niet ingevuld. Een samen-
werkingsarrangement met bestaande partners uit de 
museale en maatschappelijke wereld is één van de 
opties, maar ook een nieuwe organisatie is niet 
uitgesloten. In deze omstandigheid ligt het voor de 
hand om het opdrachtgeverschap voor de kwartier-
makers éénduidig in handen te leggen van de over-
heid, i.c. de gemeente Amsterdam en OCW. Daarnaast 
bepleiten wij de instelling van een kleine begeleidings-
commissie voor inhoud en fysiek als klankbord. Daarin 
hebben zitting: een museaal deskundige, een persoon 
met een ruimtelijke achtergrond en een maatschappe-
lijk ervaringsdeskundige. Allen hebben affiniteit met 
de corebusiness van het museum. De functie van 
klankbord dient zo letterlijk mogelijk te worden 
genomen. 
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5. Opdracht 
De opdracht voor de ‘kwartiermaker-inhoud’: 
“Maak een ondernemingsplan voor het Trans-Atlan-
tisch Slavernij Museum waarin ook de inhoud, de 
organisatie en een bijbehorende kostenraming zijn 
uitgewerkt. Richtsnoer van het ondernemingsplan 
bestaat uit de missie, visie en kernwaarden uit de 
verkenningsfase. Het ondernemingsplan heeft het 
geaccordeerde verkenningsplan als basis, past bij de 
fysieke vormgeving van het museum en fungeert als 
inhoudelijke onderlegger voor een vervolgbesluit voor 
de voorbereidingsfase van het museum.” 
 

6. Taken 
De kwartiermaker- inhoud is een museale maatschap-
pelijke ontwikkelaar die in het ondernemingsplan het 
programma van eisen formuleert voor het museum. 
Hij/zij is verantwoordelijk voor de totstandkoming van 
het ondernemingsplan, geeft leiding aan de personele 
ondersteuning, (externe) adviseurs en is bevoegd voor 
de besteding van het werk- en onderzoeksbudget 
(zie punt 9). Uitgesplitst in taken leidt dat tot het 
volgende beeld: 
a.  Uitwerking van de verkenningsfase van de drie 

partijen. Op welke punten is concretisering en 
verbijzondering nodig op weg naar een inhoude-
lijk pve?; 

b.  Een voorstel voor het samenwerkingsarrangement 
van de museale organisatie, w.o. samenwerking/ 
onderbrenging zakelijke functies; 

c.  Een voorstel voor een schets inhoudelijk 
programma op de onderdelen collectie, 
tentoonstellingsbeleid, educatie, activiteiten/ 
presentaties binnen en buiten, communicatie/ 
marketing functie; 

d.  Een voorstel in hoofdlijnen voor de nieuwe 
organisatie uitgesplitst naar bedrijfsfilosofie, 
structuur, inrichting, werkwijze, indicatieve 
formatie, rekening houdend met b en c; 

e.  Een voorstel voor de tijdelijke programmering 
w.o. een pop-up museum, eventuele tijdelijke 
locatie en een (ontwikkel)programma voor het 
netwerk museum; 

f.  Specifiek aandachtspunt is de strategische 
datum in 2023 herdenking 150 / 160 jaar afschaf-
fing slavernij. Op dat moment past een krachtig 
signaal voor een pop up museum. 

g.  Een financiële raming voor de exploitatie van 
het museum en een meerjarig voorstel voor de 
tijdelijke programmering. 

 
Het tijdvak van de werkzaamheden voor het project is 
start november 2021 tot en met juni 2022 (bestuurlijke 
afronding). 

Functie typering 
Als we sec kijken naar de taken van de kwartiermaker 
dan lijken we op het eerste gezicht te zoeken naar een 
senior projectleider met gevoel voor organisatie en 
kunst. De schijn bedriegt echter. Het woord was al 
gevallen: we hebben het over een maatschappelijke 
ontwikkelaar die in een kort tijdsbestek en - in nauwe 
samenwerking met de ‘kwartiermaker- fysiek’ - een 
museaal maatschappelijk ontwikkelplan maakt dat 
getuigt van kennis, liefst ervaring met de ontwikkeling 
van een museaal concept in een nieuwe setting en ook 
nog eens zijn / haar weg weet in het netwerk van 
museale instellingen. Dan zijn we er nog niet. Minstens 
zo belangrijk is dat de ‘kwartiermaker inhoud’ kennis 
en ervaring heeft met het werken in een multiculturele 
omgeving met in het bijzonder het trans-Atlantisch 
slavernijverleden, institutionele vormen van discrimina-
tie, omgaan en werken met het rijke palet van groepen 
nazaten. Het is essentieel dat deze invalshoek wordt 
meegenomen in het kwartiermakers proces. Het is de 
vraag of deze combinatie direct voorhanden is. Naar 
onze mening zal het zwaartepunt moeten liggen op de 
maatschappelijke kennis en ervaring. Dat is immers het 
USP (unique selling point) van het NTASM. Evenzeer 
blijft het dan belangrijk dat de ‘kwartiermaker inhoud’ 
gevoel en kennis heeft van kunst en cultuur in het 
algemeen en bij voorkeur musea in het bijzonder. Hij/
zij zal vooral de goede vragen stellen en de antwoor-
den kunnen wegen. 
 
Aanvullend op het voorafgaande: 

 • Competentie: deskundig, kennis, ervaring, relevant 
netwerk met multiculturele omgeving en met name 
Afro-Nederlandse gemeenschappen, (ontwikkel)
vraagstukken w.o. de trans-Atlantische Slavernij en 
de doorwerking, uitsluiting en coping mechanis-
men, community building/organizing, kennis en 
ervaring met kunst en cultuur in het algemeen en 
museale ontwikkeling in het bijzonder; 

 • Vaardigheden: omgaan met complexe, tegenge-
stelde belangen, kritisch en onafhankelijk in denken 
en doen, tegelijk een twee-eenheid vormend met 

96 | Met de kracht van de voorouders 



de kwartiermaker ‘fysiek’. Gevoel voor inclusieve 
communicatie, op de hoogte van dékoloniale 
terminologie, bouwen en onderhouden van relaties 
in een diverse omgeving. Omgevingsbewust: 
inzicht in (politiek) bestuurlijke processen, gevoel 
voor de dynamiek en netwerk in de Nederlandse 
samenleving en met name in de Afro-Nederlandse 
gemeenschappen; 

 •  Zakelijk: vermogen om bedrijfsprocessen, organi-
satiebouw vraagstukken en financiële ramingen te 
analyseren en beoordelen in relatie tot het inhou-
delijk programma van eisen; 

 •  Constructief: sterke sociale en communicatieve 
vaardigheden, gevoel voor inclusieve communica-
tie, bouwt en onderhoud relaties met verschillende 
gremia, van grass roots, burgers professionals en 
(top) managers. Kent de gevoeligheden rondom 
termen, woorden en beelden die niet meer 
gebruikt en/of bediscussieerd worden. 

 

7. Facilitering 
De kwartiermakers- inhoud en -fysiek werken nauw 
met elkaar samen op één werkplek. Op beide wordt 
een groot beroep gedaan op coördinerende eigen-
schappen, proceskwaliteiten en het vermogen om 
verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Zij 
worden ondersteund door een tijdelijk projectbureau 
bestaande uit een secretaris en twee projectmede-
werkers. Zij beschikken elk over een werk- onderzoeks-
budget. Daarnaast wordt een afspraak gemaakt met 
de gemeente Amsterdam over het beroep dat zij 
kunnen doen op gemeentelijke capaciteit. 
 

8. Verantwoording 
De ‘kwartiermaker- inhoud’ legt periodiek verantwoor-
ding af aan de opdrachtgever i.c. de wethouder Kunst 
en Cultuur, de wethouder Diversiteit en een vertegen-
woordiging van de minister van OC&W. In de dage-
lijkse praktijk wordt de bestuurlijke opdrachtgever 
vertegenwoordigd door het hoofd K&C, het hoofd 
Diversiteit van de gemeente Amsterdam en een 
ambtenaar van OC&W. 
 

9. Tenslotte 
De projectduur van 8 maanden zal rekening houdend 
met de duur voor bestuurlijke besluitvorming effectief 
6 maanden zijn. Uit het oogpunt van het noodzakelijke 
proces is dat een zeer kort tijdsbeslag. Het verdient 
aanbeveling om de periode tussen oplevering van de 
verkenning en tussentijdse advisering te besteden aan 
het ‘kwartier maken voor de kwartiermaker’. 
Tenslotte, de Regiegroep gaat ervan uit dat bij de 
werving van de kwartiermakers actief gebruik wordt 
gemaakt van de netwerken in de betrokken Afro- 
Nederlandse gemeenschappen. 
 

Bijlage: indicatieve (jaar) begroting 
(bedragen x € 1000)

kwartiermaker inhoud 140
senior projectmedewerker 75
bureau medewerker 55
opdrachten/ onderzoek 190
totaal 460
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1
Ontketend perspectief

Deelrapport Werkgroep 1 
NiNsee

Verkenningsrapport voor een Nationaal 
trans-Atlantisch Slavernijmuseum in Amsterdam

Mei 2021



Klik op de afbeelding voor 
de link naar deze bijlage
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https://ninsee.nl/sites/ninsee/files/2021-05/deelrapport%20NiNsee%20Slavernijmuseum.pdf
https://ninsee.nl/sites/ninsee/files/2021-05/deelrapport%20NiNsee%20Slavernijmuseum.pdf
https://ninsee.nl/sites/ninsee/files/2021-05/deelrapport%20NiNsee%20Slavernijmuseum.pdf
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2
Museaal Concept

Deelrapport Werkgroep 2 
Museum zonder Muren

Verkenningsrapport voor een Nationaal 
trans-Atlantisch Slavernijmuseum in Amsterdam

Mei 2021



Mei 2021

Verkenning

Nationaal Trans-Atlantisch SlavernijMuseum

Rapport werkgroep 2

‘Museaal concept’

Uitgevoerd door

Museum zonder Muren

Klik op de afbeelding voor 
de link naar deze bijlage

101 | Met de kracht van de voorouders 

http://museumzondermuren.com/data/files/Volledig_Rapport_Werkgroep_2__MzM__28mei2021_.pdf
http://museumzondermuren.com/data/files/Volledig_Rapport_Werkgroep_2__MzM__28mei2021_.pdf
http://museumzondermuren.com/data/files/Volledig_Rapport_Werkgroep_2__MzM__28mei2021_.pdf
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3
Draagvlak, Stakeholders, 

Educatie en Publiek 

Deelrapport Werkgroep 3 
IZI Solutions

Verkenningsrapport voor een Nationaal 
trans-Atlantisch Slavernijmuseum in Amsterdam

Mei 2021



Bijlage 3
Deelrapporten IZI

1

Klik op de afbeelding voor 
de link naar deze bijlage
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https://static1.squarespace.com/static/55365401e4b09e4686bbce9a/t/60affae796f13873fdfb872d/1622145806070/RVNTASM_Werkgroep+lll_IZI+Solutions_Deelrapporten+20210519.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55365401e4b09e4686bbce9a/t/60affae796f13873fdfb872d/1622145806070/RVNTASM_Werkgroep+lll_IZI+Solutions_Deelrapporten+20210519.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55365401e4b09e4686bbce9a/t/60affae796f13873fdfb872d/1622145806070/RVNTASM_Werkgroep+lll_IZI+Solutions_Deelrapporten+20210519.pdf
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4
Inhoudelijke Opdracht van 
de Gemeente Amsterdam 

voor de Verkenning



Bijlage 4 Inhoudelijke Opdracht 
van de Gemeente Amsterdam 
voor de Verkenning

Het inhoudelijk rapport omvat de volgende thema’s: 
1. Missie, visie en nationale betekenis 
2.  Focus en representatie 
3.  Verhaal, doorwerking en erfenis 
4.  Positionering en nationale betekenis 
5.  Collectievorming 
6.  Verkenning museale concepten 
7.  Programmering en activiteiten 
8.  Educatie en onderwijs 
9.  Draagvlak en dialoog 
10.  Publieksinventarisatie en doelgroepen 
11.  Netwerk en partners 

Uitwerking opdracht per thema 

1. Missie, visie en nationale betekenis 
a.   De missie en visie voor de te realiseren nationale 

museale voorziening slavernijverleden worden 
getoetst. Elementen uit de missie en visie zijn 
onder meer: het Nederlands trans-Atlantisch 
slavernijverleden, het centraal stellen van voor-
ouders, verzet in kaart brengen, doorwerking in 
het heden, inclusie, dialoog. 

b.   De wijze waarop de museale voorziening zich 
onderscheidt en een meerwaarde heeft ten 
opzichte van de bestaande musea zoals het 
Rijksmuseum, het Museum van Wereldculturen, 
het Amsterdam Museum en het Scheepvaart-
museum, wordt uitgewerkt in de missie en visie. 

c.   De samenwerking met en inbedding in de 
museale/culturele wereld wordt uitgewerkt in de 
missie en visie. 

d.   De vraag op welke wijze de museale voorziening 
nationale betekenis heeft, wordt uitgewerkt door 
het trans-Atlantisch slavernijverleden als integraal 
onderdeel van de Nederlandse geschiedenis een 
plek te geven. 

Het resultaat van de verkenning is dat de missie en 
visie op bruikbaarheid en compleetheid zijn getoetst. 
Denk daarbij aan toetsing bij de brede Afro-Neder-
landse gemeenschappen, de museale wereld, en het 
brede publiek. De onderdelen gebouw en locatie uit 
de visie zijn onderdeel van de opgave voor de 
gemeente en vallen buiten het inhoudelijk rapport. 

2. Focus en representatie 
a.   Er wordt aangegeven hoe de geschiedenis van de 

trans-Atlantische slavenhandel en de Afro-Neder-
landse gemeenschap in Nederland behandeld 
wordt in de museale voorziening. 

b.   Er wordt aangegeven waar de museale voorziening 
zich, in de toekomst, al dan niet gefaseerd, nog 
meer op richt. 

De uitwerking van bovenstaande punten zijn onder-
deel van de focus van de museale voorziening en 
worden in een volgende fase na de verkenning nader 
uitgewerkt. 

3. Verhaal, doorwerking en erfenis 
a.   Er wordt een strategische analyse gemaakt over de 

manier waarop de boodschap en het verhaal van 
de museale voorziening kan worden uitgedragen, 
op basis van onder meer historische en weten-
schappelijke bronnen. 

b.   Er wordt duidelijk gemaakt op welke wijze je tot 
een aansprekend verhaal kunt komen over het 
trans-Atlantische slavernijverleden vanuit de brede 
Afro-Nederlandse gemeenschappen voor het 
Nederlandse publiek. 

c.   Daarnaast wordt tevens een strategische analyse 
opgenomen over de manier waarop het slavernij-
verleden met het heden kan worden verbonden. 
Hieronder valt de doorwerking in het heden en de 
erfenis van het slavernijverleden. 

d.   Onderdeel van deze analyses is het betrekken van 
de brede Afro-Nederlandse gemeenschappen en 
de nazaten van de tot slaafgemaakten. 

De uitwerking van bovenstaande punten zijn in de fase 
na de verkenning onderdeel van het ondernemingsplan. 

4. Positionering en nationale betekenis 
a.   Er wordt een strategisch onderzoek gedaan 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. Denk dan 
bijvoorbeeld aan moderne elementen zoals digitale 
mogelijkheden om het publiek te betrekken. 
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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 inter-
nationaal) te positioneren. 

De uitwerking van bovenstaande punten wordt in de 
fase na de verkenning benut voor een onderdeel van 
het op te stellen ondernemingsplan. 

5. Collectievorming 
a.   Het inhoudelijk rapport omvat een visie over de 

wijze waarop de museale voorziening om wil gaan 
met collecties, rekening houdend met het concept 
van een netwerkmuseum. 

b.   In deze visie wordt duidelijk of een eigen collectie 
realistisch en haalbaar is en wat er voor nodig is 
om een eigen collectie op te bouwen. Ook wordt 
duidelijk waar deze collectie dan uit kan bestaan 
(kunstobjecten, persoonlijke voorwerpen en/of oral 
history). Daarnaast wordt er in het rapport inge-
gaan op de mogelijkheden waarop gebruik 
gemaakt kan worden van bruiklenen van bestaande 
culturele instellingen. 

c.   De visie is afgestemd op het bestaande aanbod 
van collectie beherende instellingen. 

d.   Voor het opstellen van de visie wordt expertise uit 
het landelijke veld benut en worden de ervaringen 
van het National Museum of African American 
History and Culture (NMAAHC) betrokken. 

De uitwerking van bovenstaande punten geeft 
antwoord op de vraag hoe de voorziening om wil gaan 
met collecties, zodat in de fase na de verkenning een 
collectieplan opgesteld kan worden. 

6. Verkenning museale concepten 
a.   Het concept van een netwerkmuseum en het 

aanbod / programma dat bij een dergelijke voorzie-
ning nodig is, worden op hoofdlijnen uitgewerkt, 
 – met gebruikmaking van expertise uit de landelijke 

en internationale museale wereld, best practices en 

(internationale) inspirerende voorbeelden, met 

inachtneming van missie en visie opgenomen onder 

thema 1 

 – met de vraag over welke type programmering en 

soort activiteiten aantrekkelijk is voor het 

Nederlandse publiek. Hierbij wordt uitgegaan van 

een bereik van zo veel mogelijk verschillende 

doelgroepen (een breed palet in termen van o.a. 

leeftijd en afkomst, kennis en mate van 

betrokkenheid) 

 – 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. 

De uitwerking van bovenstaande punten wordt in de 
fase na de verkenning benut als onderdeel van het op 
te stellen ondernemingsplan. 

7. Programmering en activiteiten 
a.   Er wordt verkend welke type programmering en 

type activiteiten interessant zijn voor de verschil-
lende doelgroepen, in termen van leeftijd en 
afkomst, kennis en mate van betrokkenheid. Het 
betrekken van de achterban van de Afro-Neder-
landse gemeenschappen maakt hierbij nadrukkelijk 
onderdeel van uit. 

b.   Er wordt een inventarisatie gemaakt van bestaande 
(inter)nationale programmering en activiteiten op 
gebied van het trans-Atlantisch slavernijverleden. 

c.   Er worden aanbevelingen/adviezen gegeven voor 
type programmering en type activiteiten vanuit de 
inventarisatie genoemd onder a. Hierbij wordt 
gekeken met welke (inter)nationale partners, 
netwerken en Afro-gemeenschappen samenge-
werkt kan worden. 

De uitwerking van bovenstaande punten wordt in de 
fase na de verkenning benut voor de uitwerking van 
de programmering en de activiteiten voor de museale 
voorziening. 

8. Educatie en onderwijs 
a.   Een strategie voor een realistisch, vraag gestuurd 

educatief aanbod wordt ontwikkeld, rekening 
houdend met de uitgangspunten voor cultuuredu-
catie zoals omschreven in de uitgangspuntenbrief 
van het ministerie OCW Cultuur (juni 2019) en bij 
het landelijke programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit. 

b.   In het inhoudelijk rapport is oog voor de aanslui-
ting op bestaand aanbod en de samenwerking met 
onderwijspartijen en scholen waarin het aanbod 
wordt ontwikkeld. Denk aan het Landelijk Kennis-
platform Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) 
en het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

c.   In het inhoudelijk rapport wordt tevens zichtbaar 
op welke wijze het educatieve aanbod aansluit op 
het curriculum van scholen, dat momenteel wordt 
herzien en op de relevante vensters uit de Canon 
van Nederland. 
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d.   Er wordt een strategie opgenomen voor het 
bereiken van andere doelgroepen dan kinderen en 
scholieren, met educatieve activiteiten. 

De uitwerking van bovenstaande punten wordt in de 
fase na de verkenning benut als onderdeel van het op 
te stellen ondernemingsplan.

9. Draagvlak en dialoog 
Er wordt een voorstel opgenomen om het draagvlak 
en actieve betrokkenheid te versterken van 
(toekomstige) publieksgroepen, partners en overige 
stakeholders zoals bestuur en politiek bij planvorming 
en realisatie. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor 
de omgang met weerstand, vragen en twijfels. 
De volgende acties worden ingezet: 
a.   Alle (interne en externe) stakeholders worden in 

kaart gebracht. 
b.   Per stakeholder worden de thema’s/onderwerpen 

in kaart gebracht waar de stakeholder een belang/
raakvlak mee heeft. 

c.   Alle stakeholders worden gescoord en gepriori-
teerd in termen van belang en betrokkenheid. 

d.   Er worden gesprekken/focusgroepen/heidagen 
georganiseerd met de stakeholders met de 
hoogste prioriteit om hun wensen, ideeën en 
behoeften op te halen. 

e.   Er komt een advies, waarin wordt aangegeven op 
welke wijze met de verschillende stakeholders een 
duurzame relatie opgebouwd en onderhoud kan 
worden. Hierbij is extra aandacht voor 
i.   Publiek en Afro Nederlandse gemeenschappen 

in Nederland: betrokkenheid publiek en het 
brede palet van de Afro Nederlandse gemeen-
schappen bij collectievorming, type programme-
ring, inhoud en type activiteiten en vormgeving 
educatie 

ii.   Nederlanders, Amsterdammers en omwonen-
den: inhoud en programmering, open dialoog, 
voor iedereen toegankelijk 

iii.   Culturele en museale instellingen: samen werken 
op bijvoorbeeld collecties 

iv.   Collega-instellingen: aansluiting bij activiteiten 
over slavernijverleden. 

f.   Er komt een strategie om in Nederland draagvlak 
voor de voorziening te realiseren. 

De resultaten van het draagvlak verbreden en de 
dialoog voeren worden in de fase na de verkenning 
onder meer gebruikt voor het uitvoeren van een 
(diepgaande) publieksinventarisatie en als onderdeel 
meegenomen in het ondernemingsplan. 

10. Publieksinventarisatie en doelgroepen 
De museale voorziening moet een ontmoetingsplaats 
worden voor bezoekers van verschillende leeftijden, 
achtergronden en opleidingsniveaus. De streefdoelen 
dienen realistisch en haalbaar te zijn. Een streefdoel om 
iedere Nederlander te bereiken via onder meer campagnes 
en activiteiten is bijvoorbeeld niet realistisch. 
a.   Er komt een inventarisatie van alle (potentiële) 

doelgroepen, waarbij nagegaan wordt hoe toeganke-
lijk de museale voorziening, de programmering, 
activiteiten, educatie, producten en diensten zelf zijn 
voor de potentiële doelgroepen. 

b.   Er worden aanbevelingen/adviezen gegeven op welke 
wijze (sleutelfiguren/influencers) uit potentiële doel-
groepen zelf betrokken kunnen worden bij de uitwer-
king van de programmering, activiteiten, educatie, 
producten en diensten en het aantrekken van (nieuwe) 
potentiële doelgroepen. 

In de fase na de verkenning worden deze resultaten mee-
genomen voor het nader op te stellen ondernemingsplan. 

11. Netwerk en partners 
a.   Er wordt een strategische analyse gemaakt over de 

aanpak om netwerkvorming uit te bouwen en te 
versterken en welke partners welke rol hierin kunnen 
vervullen. 

b.   Binnen de strategie wordt een prioritering opgenomen 
die onderbouwd aangeeft met welke partners eerst 
een samenwerking wordt gerealiseerd, en welke 
fasering gevolgd kan worden met de andere partners / 
netwerk. 

c.   In het inhoudelijk rapport wordt rekening gehouden 
met de mogelijkheid dat gaandeweg meer en/of 
andere partners toegevoegd of vervangen kunnen 
worden. 

d.   Tijdens de verkenning dienen zowel het netwerk als 
de (strategische) samenwerking met de partners 
al opgezet te worden. 

De uitwerking van bovenstaande punten wordt in de fase 
na de verkenning benut voor een onderdeel van het op 
te stellen ondernemingsplan.

Opdracht profiel kwartiermaker 
Stel een concept profiel voor de kwartiermaker op, die 
in de fase na de verkenning verantwoordelijk wordt voor 
de volgende zaken: 

 • Uitwerking inhoudelijk rapport 
 • Definiëring deelprojecten organisatie 
 • Kostenraming inhoudelijk deel 
 • Voorstel nieuwe organisatie 
 • Voorstel tijdelijke programmering 
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Bijlage 5 Terminologie 
Afrikaan is de term voor iedereen die in Afrika is 
geboren, dus ook Afrikaanse-Nederlander. Is degene 
met Afrikaanse voorouders geboren in de Afrikaanse 
diaspora dan is hij/zij een Afro- ...

Nederlander is de term voor iedereen met een Neder-
lands paspoort, ongeacht diens culturele achtergrond 
of uiterlijk. Als er een specifieke groep daarbinnen 
wordt bedoeld wordt dat ook specifiek aangeduid: 
Nederlandse mannen, Curaçao’s-Nederlandse arbei-
ders etc. ‘Inwoners van Nederland’ omvat iedereen die 
langdurig binnen de landsgrenzen van Nederland aan 
de Noordzee verblijft, ongeacht nationaliteit of zonder 
documenten.

Slaafgemaakt(en), voor iedereen die in slavernij leeft 
om aan te geven dat iemand niet van nature slaaf is. 
Maar het zal ook wel eens worden afgewisseld met 
slaaf als bijvoorbeeld het perspectief van de slaven-ei-
genaar het onderwerp is.

Marron voor iedereen die uit de slavernij is gevlucht & 
hun nazaten (zie hierna).

Zwart(e) altijd met een hoofdletter, W/wit(te) met en 
zonder, afhankelijk van perspectief en onderwerp (zie 
hierna).

Het moment van koloniale bezetting is: de inval, 
inname of verovering, daarna is het de koloniale 
bezetting.

In plaats van autochtoon en allochtoon of Nederland-
se-Nederlanders en Nederlanders-met-een-migratie-
achtergrond: Oude Nederlanders en Nieuwe Neder-
landers (met hoofdletters).

‘Men’ en ‘we’ worden niet gebruikt, beide zijn te 
‘vaag’, niet eenduidig en daarmee per definitie 
buitensluitend. In plaats daarvan wordt altijd benoemd 
om wie het gaat.

Schurken en monsters van mensen zijn precies dat, 
helden en mensen met een goed hart zijn precies dat 
en bij geen van allen hangt daar per definitie een 
huidskleur aan.

Marron:
In Suriname heeft het woord Marron in de koloniale 
tijd nooit ‘weggelopen vee’ betekend. Dat werd alleen 
in het begin van de bezetting van de Cariben door de 
Spanjaarden, m.n. op Hispaniola en Cuba in die 
betekenis gebruikt. Maar ook daar had het woord al 
meerdere betekenissen: ontsnapt vee, maar tevens: 
gevluchte mensen en het kan ook nog een Inheems, 
Taino woord zijn geweest voor vluchteling. Daarnaast 
is het in andere talen een geaccepteerde en veelge-
bruikte niet-besmette term en hebben in de jaren 
1980 jonge marron intellectuelen in Suriname zelf in 
het openbaar voorgesteld dat ze zo genoemd wilden 
worden i.p.v. het in hun ogen denigrerende Bosneger. 
 In vrijwel alle verklaringen wordt direct verwezen 
naar de geschiedenis van degenen die uit slavernij 
ontsnapten, maar ook naar de Inheemse, Taino 
oorsprong die er ook in schijnt te zitten: “Maroons 
(Cimarrónes), African fugitive slaves. Marronage—the 
flight of enslaved men and women from the harsh 
discipline, overwork, and malnutrition associated 
primarily with plantations—was a common occurrence 
in the Americas and Caribbean from the sixteenth 
through the nineteenth centuries. Originally believed 
to be of Spanish origin (cimarrón; French marron), the 
term “maroon” is now thought to derive from a 
Hispaniola Taino root meaning “fugitive,” which 
converged with the Spanish cimá (mountaintop). 
The term was originally applied to livestock in the 
Hispaniola hills and to fugitive Amerindian slaves”. 
[https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclope-
dias-almanacs-transcripts-and-maps/maroons-cimarro-
nes] 

Sowieso is de term nooit in Suriname gebruikt voor 
loslopend vee, maar ook al is dat wel zo voor het veel 
oudere Spaans-Caribische cimarron, dan nog “feit is: 
dieren lopen alleen weg van hun eigenaar als ze slecht 
behandeld worden. Dat de slaven slecht behandeld 
werden staat buiten kijf en hierop lettend vinden wij 
het geen probleem dat die vergelijking getrokken 
werd. We zijn er juist trots op dat onze voorouders die 
behandeling niet pikten en net als dieren die mishan-
deld worden, liever voor het onbekende en gevaarlijke 
kozen, dan in de slavernij te blijven.” Aldus de 
voorzitter van het Marron Vrouwen Netwerk Cynthia 
Leune-Alendy in 2014. [http://werkgroepcaraibische-
letteren.nl/waarom-kiezen-wij-voor-de-naam-marron/]
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Zwart en Wit allebei of slechts één met 
hoofdletter:
‘Zwartheid is een transnationale politieke en culturele 
identiteit die door (vooral) mensen in de Afrikaanse 
diaspora gedeeld wordt. In het Zwart manifest wordt 
de term Zwart met een hoofdletter geschreven om aan 
deze gedeelde culturele en politieke identiteit te 
refereren en het onderscheid te maken tussen het 
gebruik van de term als kleur of bijvoeglijk naam-
woord.’

‘Zwarte mensen – Zwarte Nederlanders
Personen van (deels) Afrikaanse herkomst die zichzelf 
als Zwart identificeren of als Zwart worden geïdentifi-
ceerd.’
In dit rapport wordt overigens hoofdzakelijk ‘Afro-Ne-
derlander’ gebruikt.

Beide citaten uit de begrippenlijst van het Zwart 
Manifest [https://zwartmanifest.nl/begrippenlijst/]

Hieronder twee verwijzingen naar de discussie in de 
VS over de hoofletters.
Alleen Zwart:

 • Why We’re Capitalizing Black - The New York 
Times [https://www.nytimes.com/2020/07/05/
insider/capitalized-black.html]

Zwart en ook Wit:
Time to Capitalize ‘Black’—And ‘White’ - The Atlantic 
[https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/06/
time-to-capitalize-blackand-white/613159/]
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Monument van Kofi, leider van de opstand in Berbice 1763, door Philip Moore. Georgetown, Guyana (foto wiki commons).
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Bijlage 6 Slavernij in Indonesië

Het meest uitgebreide, recente onderzoek naar het 
Nederlandse slavernijverleden in Indonesië is van de 
hand van Reggie Baay. Nadat Baay uitgebreid heeft 
beschreven dat er allerlei nuanceringen mogelijk zijn 
op de vermeende hardheid van de slavernij in de 
Amerikaanse koloniën tegenover de vermeende 
zachtheid in Nederlands-Indië, concludeert hij: 
‘Niettemin was het merendeel in de West werkzaam 
als plantageslaaf (met dat doel werden ze ook in Afrika 
gekocht en vervolgens naar Amerika verscheept), 
terwijl de slaven in de Oost voor het grootste deel 
werden gebruikt in de ‘domestieke dienstverlening’. 
Dit zorgde in de regel ook voor een verschil in 
behandeling. Hadden de slavenhouders in de West 
alle belang bij een zo hoog mogelijke opbrengst van 
hun plantage en schroomden ze niet om met dat doel 
hun slaven zo hard mogelijk te laten werken en zo 
nodig stelselmatig te mishandelen, in de Oost, waar 
de meeste particuliere slaven werden gebruikt ten 
behoeve van het comfort van de slavenhouder en zijn 
gezinsleden, ontbrak die noodzaak veelal. Illustratief 
voor dit verschil is dat in de West over het algemeen 
de hoogste prijzen werden betaald voor de krachtigste 
en grootste slaven en in de Oost voor de meest 
vaardige handwerkslieden en meest bevallige slavin-
nen.
Ook de aard van het werk dat de slaven moesten 
verrichten zorgde uiteraard voor een groot verschil; 
het maakt voor iemands lichamelijke en geestelijke 
gezondheid immers nogal wat uit of men als slaaf de 
hele dag in de brandende zon suikerriet moet kappen 
onder het toeziend oog van een hardvochtige blanke 
‘meester’, of dat men het koper moet poetsen en 
vervolgens het eten moet bereiden.’ (257)
Terecht voegt hij daar wel aan toe: ‘wat natuurlijk 
essentieel is, is dat er eeuwenlang in Indië onder 
Nederlandse heerschappij een situatie heeft bestaan 
waarbij de ene mens tegen zijn of haar wil tot bezit 
van de andere mens is gemaakt, en dat hem of haar 
daarbij de zeggenschap over het eigen leven werd 
ontnomen. Dát is de kern van slavernij.’(258)
Reggy Baay, Daar werd wat gruwelijks verricht; 
slavernij in Nederlands-Indië. Amsterdam: Athe-
neum-Polak & Van Gennep, 2015.

Andere literatuur m.b.t. 
het Nederlandse   
Indisch-Oceanische 
slavernijverleden

Alicia Schrikker & N.K.Wickramasinghe (Eds.), Being a 
slave. Histories and legacies of European slavery in the 
Indian Ocean. Leiden: LUP, 2020.

Matthias van Rossum, Kleurrijke tragiek; 
de geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC. 
Hilversum: Verloren, 2015.

Rik van Welie, Patterns of slave trading and slavery in 
the Dutch colonial World, 1596-1863. In Gert Oostin-
die (ed.), Dutch colonialism and cultural heritage. 
Leiden: KITLV Press, 2008, 155-260.

Boudewijn Sirks, ‘Het recht om huysselyk te castyden’; 
slavernij in Oost-Indië, 1602-1860. In Remmelt Daalder 
e.a. (red.), Slaven en schepen; enkele reis bestemming 
onbekend. Leiden: Primavera Pers, 2001, 85-91.
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Bijlage 7 Commentaar van de 
Klankbordgroep op de eerdere 
conceptverkenning nationale 
museale voorziening slavernij-
verleden d.d. 10 mei 2021.

(N.B. in schuinschrift de reactie van de Regiegroep op 
de Klankbordgroep d.d. 12 mei 2021. De meeste 
zaken zijn daarna in het eindrapport verwerkt)

 Advies klankbordgroep verkenning nationale museale 
voorziening slavernijverleden op de ‘’Verkenningsrap-
port voor een Nationaal Trans-Atlantisch Slavernij 
museum in Amsterdam’’ 

Woord vooraf 
De klankbordgroep is een extra sparringpartner voor 
de regiegroep Nationaal Trans-Atlantisch Slavernij 
museum naast de experts in de werkgroepen, en de 
raadpleging van andere deskundigen binnen de 
verkenning. Het is een divers samengestelde groep 
van deskundigen op verschillende (kennis) gebieden: 
uit de culturele en museale wereld, wetenschap, 
onderwijs/educatie, draagvlak en participatie, met een 
brede vertegenwoordiging uit de Afro-Nederlandse 
gemeenschap. 

De klankbordgroep heeft op 25 juni 2020 een kennis-
makingsbijeenkomst gehad, op 25 augustus 2020 
werd in een bijeenkomst de procedure vastgesteld. 
Op 9 februari 2021 zijn de eerste concept stukken 
aangeboden van de regiegroep en heeft de klank-
bordgroep hierover geadviseerd. Het concept eind-
rapport is aangeboden op 30 april 2021 en is het 
advies en de bevindingen van de klankbordgroep 
vastgesteld op 10 mei 2021. 

De Klankbordgroep bestaat uit; 
Joyce Overdijk-Francis (voorzitter), Rubina Boasman, 
Pepijn Brandon, Roy Kaikusi Groenberg , Jennifer 
Tosch, Richardo L. Tuinfort en Wayne Modest. 

Het concept eindrapport 
De regiegroep Nationaal Trans-Atlantisch Slavernij 
museum heeft ter advisering de volgende stukken 
aan de klankbordgroep aangeboden: 

 • Concepteindrapport: ‘Met de kracht van de 
voorouders’ 

 • Bijlage 1: Een ontketend perspectief (NiNsee) 
 • Bijlage 2: Museaal Concept (Museum zonder 

Muren) 
 • Bijlage 3: Draagvlak, stakeholders, Educatie 

en Publiek (IZI Solutions) 

Eerste reactie Klankbordgroep 
Als eerste wil de klankbordgroep zijn waardering 
uitspreken voor de grondigheid en de breedte van het 
aangeleverde rapport, en voor de grote hoeveelheid 
zeer verhelderend ondersteunend materiaal van de 
onderscheiden werkgroepen. Het concept eindrapport 
van de regiegroep ziet er veelbelovend uit en levert de 
juiste bouwstenen om te komen tot de oprichting van 
een Nationaal Trans-Atlantisch Slavernij museum. De 
klankbordgroep constateert dat, ten opzichte van het 
tussenproduct van 26 januari 2021, veel werk verricht 
is. Het concept eindrapportage geeft meer duidelijk-
heid over verschillende thema’s zoals de inhoud, het 
concept en de verwachte programmering van een 
Nationaal Trans-Atlantisch Slavernij museum. 

De klankbordgroep heeft de adviesaanvraag van de 
regiegroep op zeer korte termijn ontvangen. Dit wordt 
betreurd. Om een inhoudelijke advies te geven is meer 
tijd nodig. De klankbordgroep heeft grote moeite met 
de korte voorbereidingstijd die geboden is, dit zeker 
nu de regiegroep gebaat is met een weloverwogen en 
weldoordacht advies van de sparringpartner. Het is 
voor de klankbordgroep een enorme inspanning 
geweest om alle stukken te lezen. De klankbordgroep 
verzoekt om de tijd te nemen om met de klankbord-
groep in gesprek te gaan en bepaalde thema’s verder 
uit te diepen. De klankbordgroep gaat er tenslotte 
vanuit dat het advies onderdeel zal gaan vormen van 
het eindrapport van de regiegroep. 
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Reactie. Regiegroep:
De positieve, soms lovende woorden van de 
klankbordgroep op ons concept eindrapport 
hebben bij de regiegroep een warme ontvangst 
gekregen. Uw advies ademt de sfeer dat we 
samen op dezelfde weg zitten en route naar het 
Nationale Trans Atlantisch Slavernij Museum. 
Enkele wegwijzers zijn anders maar meespraak, 
tegenspraak en ‘anderspraak’ horen hun plek te 
krijgen bij dit soort belangwekkende maatschap-
pelijke processen. We onderschrijven dan ook uw 
verzoek om uw advies (en onze reactie) toe te 
voegen aan de rapportage als bijlage 7.

De verkenning is bepaald geen gemakkelijk proces 
geweest. We begrijpen uw verzuchting over de 
korte tijd waarin uw advies tot stand moest 
komen. Het verdient geen schoonheidsprijs. In 
onze aanbiedingsbrief bij het concept eindrapport 
hebben we aangegeven dat dit gezien het 
tijdrovende en complexe voorbereidingsproces 
echt onvermijdelijk was. 

Graag zouden we op uw uitnodiging willen ingaan 
om nog op korte termijn aan tafel te gaan zitten. 
Het moet wel praktisch mogelijk zijn. Van de zijde 
van de regiegroep zouden in ieder geval de 
eindredacteur en de voorzitter acte de presence 
kunnen geven. De korte termijn is ook belangrijk 
als we de uitkomst van het gesprek nog een rol 
willen laten spelen bij de eindversie van het 
eindrapport.

Advies klankbordgroep 
De klankbordgroep heeft per hoofdstuk zijn bevindin-
gen en advies opgenomen. Bij sommige hoofdstukken 
heeft de klankbordgroep een aantal vragen gesteld 
ten behoeve van extra opheldering. 

1. Waarom een NTASM en waarom nu? 
Als redengeving waarom een Nationaal Trans Atlan-
tisch Slavernij museum en waarom nu: wordt uitge-
breid ingegaan op de praktische redenen maar vooral 
de kracht voor de keuze van zwarte perspectieven 
alsook de erkenning van de kracht van de voorouders 
spreken erg aan. Als klankbordgroep onderschrijven 
we de redengeving en de voortvarende aanpak. 

Bevinding – advies 
Het afwisselend spreken met diverse benamingen ter 
invulling van de Nationaal Trans Atlantisch Slavernij 
museum is verwarrend. Genoemd worden: Slavernij 
museum, (Nederlands) Afrikaanse Diasporamuseum, 
Slavernij & Diasporamuseum en Nationaal Museum 
van de Afrikaanse Diaspora in Nederland en ook 
dekolonisatie Museum. De klankbordgroep is van 
mening dat de benaming, in het licht van samenwer-
king met stakeholders, netwerkpartners en nazaten, 
duidelijk moet zijn. De klankbordgroep stelt dat de 
benaming ‘’Nationaal Trans-Atlantisch Slavernij 
museum’’ deze duidelijkheid en relevantie schept. 

Reactie: mede naar aanleiding van jullie advies 
hebben we ervoor gekozen om aan het begin van 
het rapport uit te leggen dat er meerdere moge-
lijkheden zijn, dat het niet definitief is en dat er 
daarom een enkele keer nog wel eens naar een 
diasporamuseum wordt verwezen, maar dat we 
kiezen voor de merknaam NTASM.

De klankbordgroep onderschrijft de brede doelgroep 
die zij willen aanspreken. De klankbordgroep stelt dat 
het museum zichzelf te veel rollen (onder andere 
educatie, herstel richting inclusieve en rechtvaardige 
samenleving, erkenning etc.) toebedeeld. Het gevaar 
bestaat dat het museum gebukt gaat onder de 
veelheid aan rollen. Het Nationaal Trans Atlantisch 
Slavernij museum zou zich zelf specifiek moeten 
richten op het vertellen van het verhaal. Andere rollen 
kunnen ondergebracht worden bij andere instellingen 
en/of voorzieningen. 

Reactie: het verhaal staat inderdaad centraal, 
maar over de wijze waarop het verteld wordt 
kiezen we juist voor een grote variëteit aan 
invalshoeken. Het bevordert ons inziens de 
rijkdom en aantrekkelijkheid van de museale 
belevenis.
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De klankbordgroep omarmd het voorstel te gaan 
werken met een meertrap systeem voor de fasering 
van het museum te beginnen met een pop-up. De 
klankbordgroep wil hierbij vier kanttekeningen 
plaatsen: 
a.  Het pop-up museum op de definitieve locatie op te 

zetten. Dat zou nu al kunnen en betrokken worden 
bij het concept modulaire bouwen. Het momentum 
is nu rijp voordeze aanpak en om in te zetten op 
een definitieve locatie.; 

b.  Waken dat het pop-up museum niet als tijdelijke 
initiatief gezien wordt. De museale voorziening 
moet niet gelijkgesteld worden aan een trend; 

c.  Na te denken over een iconische manier van 
presentatie al in de pop-up fase. Te denken valt 
om een schip, mocht de locatie gelegen zijn aan 
het water, naast de locatie te zetten. Connectie 
gebouw-schip spreekt aan; 

d.  Om bij de opening pop-up fase te kiezen/
investeren in zowel een museum-module als een 
educatie-module. 

Reactie: met uw kanttekeningen zijn we het eens. 
Ook een pop-up op een definitieve locatie zou de 
voorkeur hebben, echter er kleeft een praktisch 
bezwaar aan. Het moment van keuze voor en 
definitieve locatie ligt verder weg in de tijd, terwijl 
de charme van een pop-up museum juist ligt in het 
in een vroege fase zichtbaar zijn van (de aankondi-
ging) van het museum.

2. Wat wil het museum zijn? 
Het museum wil op diverse wijzen ruimte bieden voor 
verregaande reflecties over de slavernij geschiedenis 
en het tot stand brengen van de kennis over de 
geschiedenis, het beleven daarvan en de gevolgen van 
die geschiedenis. Het rapport duidt op de introductie 
van een nieuw en dekoloniaal museum. De werkwijze 
is om onder andere nieuwe beelden, nieuwe taal, 
nieuwe sociale omgangsvormen, nieuwe vormen van 
delen creëren, te introduceren. 

Bevindingen - advies 
De Klankbordgroep merkt op dat de introductie van 
een nieuwe terminologie niet waardevrij hoeft te zijn 
en ook niet ontdaan van nog steeds heersende 
perspectieven. Nieuwe terminologie is tijdgevoelig. 
De klankbordgroep benadrukt het belang om niet van 

bovenaf nieuwe terminologieën in een keurslijf tot 
stand te laten komen maar de gemeenschappen hierin 
de vrijheid te gunnen. 

Reactie: daar zijn we het mee eens. Het museum 
mag wel aanreiken en suggesties doen zonder op 
te leggen.

Het rapport pleit voor een onderzoekscentrum en een 
publieke museale werkplaats en in combinatie hiermee 
ook nieuwe educatieve projecten ontwikkelen. Zoals 
beschreven wordt echter uitgegaan van vraaggerichte 
benadering. De klankbordgroep pleit, nu het museum 
een specifieke boodschap te brengen heeft, bij het 
ontwikkelen van educatieve pakketten ook voor een 
aanbodgerichte benadering met het produceren van 
eigen educatief materiaal. 

Reactie: daar kunnen we ons in vinden, met dien 
verstande dat producten ook als cocreatie met 
wederzijdse betrokkenheid tot stand mogen 
komen.

De klankbordgroep vraagt aandacht voor verdere 
uitwerking van de paragraaf: ‘”Diversiteit en Inclusivi-
teit’’. De paragraaf laat onvoldoende zien wat zij 
hiermee bedoelen. De klankbordgroep geeft aan dat 
drie vragen hiervoor van belang zijn: 
1.  Hoe vult het ons nationale identiteit aan? 
2.  Wat verbindt ons met elkaar? 
3.   Hoe willen we ruimte voor het verhaal creëren voor 

de toekomst? 

Reactie: gekozen is voor een eerste uitwerking op 
hoofdlijn om de scope aan het museum te 
verduidelijken en niet voor een uitgebreid meer 
filosofisch verhaal. Juist in een volgend stadium 
willen we hierover in gesprek gaan en in dialoog 
met de gemeenschappen tot die verdere uitwer-
king komen. Belangrijk daarvoor zijn ook de 
uitkomsten van het project van het ministerie van 
BZK Dialooggroep Slavernijverleden dat op dit 
moment gaande is.
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Voor wat betreft de nationale en internationale 
betekenis van het slavernijverleden stelt het rapport 
dat ingezet zal worden op het Afrikaanse diaspora 
verhaal en wordt de zwarte gemeenschappen vanaf 
het begin betrokken bij de totstandkoming van het 
museum om zich als mede-eigenaar te voelen. De 
Klankbordgroep beveelt aan de zwarte gemeen-
schappen niet alleen te betrekken bij het verzamelen 
van materieel en immaterieel erfgoed maar ook vanaf 
het begin te betrekken bij de daadwerkelijke concep-
tuele en infrastructuur (harde sector) van de totstand-
koming van de museale voorziening. 

Reactie: dat is uitdrukkelijk de bedoeling.

3. Wat is het museale concept? 
De multifunctionaliteit alsook een museumverhaal wat 
gelaagd, divers en interactief is wordt toegejuicht. 
Inrichting van het gebouw alsook de inrichting van de 
buitenruimte zien er veelbelovend uit. 
Een buitenruimte met een plek waar de diaspora-spiri-
tualiteit actief kan worden beleefd en herdacht wordt 
ondersteund. 

Bevindingen - advies 
De klankbordgroep onderkent het belang dat het 
Nationaal Trans-Atlantisch Slavernij Museum autonoom 
handelt op alle inhoudelijke gebieden. Samenwerkin-
gen op het gebied van facilitaire aspecten kunnen de 
onafhankelijkheid van de museale voorziening aantas-
ten. De klankbordgroep adviseert, indien toch voor 
verdergaande samenwerking/joint venture op 
genoemde gebieden wordt gekozen, een strak 
georganiseerde strategisch juridische afdeling onder-
deel van het museum te laten zijn. 

Reactie: dat is een terechte waarschuwing maar 
geen vanzelfsprekendheid. Het hangt vooral af van 
de kwaliteit van de afspraken en de kracht van het 
opdrachtgeverschap in huis. We zien het belang 
van de beschikbaarheid van strategisch juridische 
expertise, maar vinden dat voor de wijze waarop 
dat wordt georganiseerd verschillende opties 
moeten worden afgewogen.

De klankbordgroep stelt dat Nationaal Trans-Atlantisch 
Slavernij Museum andere museale voorzieningen actief 
bewust moeten maken van hun collecties. Het 
trans-Atlantische slavernij verhaal dient opgenomen te 
worden in de collecties van andere museale voorzie-
ningen. Hierdoor kunnen de collecties behouden 
worden waar ze zijn, maar laat het de verwevenheid 
van het slavernijverleden zien. Dit wel met ruimte voor 
inbreng van de betrokken gemeenschappen in plaats 
van vóór hen te spreken. 
Bezoekers van de andere museale voorzieningen 
krijgen zodoende de slavernij geschiedenis mee 
ofschoon ze niet perse het trans-Atlantische slavernij 
museum bezoeken. 

Reactie: het is én / én. Naast een kwalitatief 
programma van wisseltentoonstellingen en een 
uitgekiend uitleenbeleid, is een kleine vaste 
-collectie voor het museum onontbeerlijk. 
We willen juist door samenwerking een inspirerend 
netwerk vormen waar ook relevante collecties van 
netwerkmusea meer aandacht krijgen.

Tenslotte wordt door de klankbordgroep bepleit in de 
buitenruimte een winti-altaar resp. een bezinnings-
ruimte als onderdeel van het ‘verhaal’ een plek te 
geven. 

Reactie: er is een reflectieruimte ingepland zowel 
in de binnen- als in de buitenruimte. Een exclusief 
winti-altaar ligt niet voor de hand. Ere bestaan 
namelijk nog vele andere Afro-religies in Neder-
land, van Obeah tot santaria en Candomblé. 
Voor het overige verwijzen we naar de tekst in de 
eindrapportage op blz. 33 met name de zin: ‘ 
Iedereen kan (…) op diens eigen manier respect 
betuigen aan de kracht van de voorouders.’

118 | Met de kracht van de voorouders 



4. Voor wie is het museum? 
Het museum is een multifunctioneel centrum gericht 
op educatie & kennisverrijking, ontmoeting, herden-
king, be/in-leving, onderzoek en dialoog. 

Bevindingen - advies 
De klankbordgroep beveelt aan de vraagstelling 
‘’Alleen voor Zwarte mensen?’’ aan te passen. De 
klankbordgroep is van mening dat het perspectief 
vanuit de visuele vormgeving, teksten en structuren 
van zichzelf duidelijk wordt. Het museale voorziening 
hoeft dit niet expliciet uit te schrijven. Daarnaast 
ontlokt het Zwarte versus Witte perspectief een 
politieke discussie uit. Op het moment dat het op 
deze manier wordt beschreven. 

Reactie: dit is juist een veel gestelde vraag voor 
veel Nederlanders. Een vraag die niet impliciet 
moet blijven en een expliciet antwoord verdient. 
Het museum kan en mag niet wegblijven van 
enige controverse, zo lang het maar passend is 
bij de inhoudelijke boodschap.

5. Wat toont het museum? 
De centrale focus op de ervaring van de tot slaafge-
maakten en hun nazaten, ruimte voor groot en 
alledaags verzet, ruimte voor cultuur en religie en de 
positieve connectie met de langdurige emancipa-
tiestrijd van de Afro-Nederlandse gemeenschappen 
die hun roots hebben in het Trans-Atlantische Slavernij 
museum kan op goedkeuring rekenen van de klank-
bordgroep. 

Bevindingen - advies 
In deze paragraaf wordt het ‘creoliseringsproces’ 
genoemd. Er wordt kort uitleg aan gegeven maar in 
de deelrapporten wordt dit breder onderkend. De 
klankbordgroep zou de term gedefinieerd en uitge-
legd willen zien. Het is van belang dat een ieder 
waaronder de partners, stakeholders en bezoekers de 
juiste omschrijvingen en interpretaties op het netvlies 
heeft staan. 

Reactie: u heeft hier een terecht punt. We zullen 
binnen de krappe tijd nog komen met een meer 
uitgebreide tekst.

6. Hoe is verhaal opgebouwd? 
Het verhaal is ingedeeld uit tijdvakken, processen en 
thema’s. Er wordt over de slavernij geschiedenis indrin-
gende vragen gesteld, antwoorden gegeven, het geeft 
ongemak, het geeft handelingsverlegenheid en stellen 
uiteindelijk de balans op. 

Bevindingen - advies 
Uit het gehele rapport blijkt dat het ingaan op de 
‘middle-passage’ wordt vermeden. Het Trans Atlanti-
sche slavernij verhaal, de post-slavernij, moet verteld 
worden en wel voorafgaand en als onderdeel van alle 
verhalen die het museum gaat brengen. Alleen te 
concluderen dat het in feite gaat om een diasporaver-
haal doet geen recht aan de grondslag en totstandko-
ming van het uiteindelijke diasporaverhaal. Zoals in het 
advies van 9 februari 2021 van de klankbordgroep is 
dit een vereiste voor het museum. De keuze staat n.l. 
niet ter discussie dus polemische argumenten zijn niet 
nodig om dit te bestendigen. 

Reactie: een museaal verhaal vertellen hoeft 
niet perse volgtijdelijk. Er zijn ook verschillende 
tijdspaden in het museum. De middle passage 
komt aan de orde bij het diaspora verhaal en zelfs 
uitgebreid in één van de voorbeeldverhalen. In de 
beperktheid van de verkenning hoeft niet elk 
onderdeel uitgebreid aan de orde te komen, maar 
het moet wel benoemd worden. Verder zal in het 
museum op een centrale plek ook een tijdsbalk 
met toelichting zichtbaar zijn. De middle passage 
heeft daarin een belangrijke plek.
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De klankbordgroep vraagt zich tevens af waarom 
Martin Luther King en Nelson Mandela niet zijn 
genoemd. 

Reactie: ontegenzeglijk zijn dit iconen van de 
recente (zwarte) wereld geschiedenis. In dit geval 
vonden we het belangrijk aandacht te geven aan 
de minder bekende namen die een belangrijke rol 
hebben gepeeld in de geschiedenis van de 
Trans-Atlantische slavernij in de Caraïbische 
eilanden en Suriname.

7. Hoe werkt collectie voor het verhaal? 
Gekozen is bij het Nationaal Trans-Atlantisch Slavernij 
museum te volstaan met een kleine kerncollectie met 
klein depot of depot bij Nationaal Museum van 
Wereldculturen. Er zal worden geïnvesteerd in het 
verzamelen van stukken, het aangaan van relaties een 
aangaan van bruikleenovereenkomsten ter uitvoering 
van het collectiebeleid. 

Bevindingen - advies 
De Klankbordgroep adviseert om bij het invulling 
geven aan de netwerkorganisatie niet als organisatie-
bureau op te gaan treden. Hierdoor zullen thema’s van 
het museum onderbelicht blijven. 

Reactie: een waarschuwing die we ons ter harte 
nemen. De inhoudelijke samenwerking, inspiratie 
en maatschappelijke gemotiveerdheid moeten de 
motor zijn van de netwerkorganisatie. 

8. Wie zijn partners en programmering 
van het verhaal? 
De regiegroep gaat in op een aantal natuurlijke 
partners van de Nationaal Trans- Slavernij museum. De 
onderscheiden partners en de programmering worden 
door de Klankbordgroep ten zeerste ondersteund. 

Bevindingen - advies 
De Klankbordgroep vraagt zich wel af waarom bij 
individuele partners naast rechtspersonen, bekende 
Nederlanders of influencers geen mogelijkheid wordt 
geboden aan donateurs. 
Opgemerkt wordt bij het programma: 1 juni Memre 
Waka Amsterdam te vervangen door: 1 juni Start Keti 

Koti maand (Memre Waka herdenkingsloop). 

Reactie: daar zijn we het mee eens.

9. Wie zijn stakeholders? 
In het concept eindrapport presenteert de regiegroep, 
middels een stappenplan, overzicht van de belangrijk-
ste stakeholders van het museum. 

Bevindingen - advies 
Ofschoon het positief is te noemen dat de stakehol-
ders van het Nationaal Trans-Atlantisch Slavernij 
museum geen statisch proces is maar een levend 
organisme en dat er nieuwe stakeholders zullen 
worden gecreëerd, merkt de klankbordgroep hierbij 
op dat het partnering buiten de eigen discipline een 
risico in zich kan dragen. We pleiten dan ook voor 
strikte naleving van de toetsing stakeholders, de 4 P’s 
van de code en niet uit de eigen bubbel. 

Reactie: de 4 P’s staan uitgebreid beschreven in 
bijlage 3, het rapport van IZI.

Het rapport is uitgegaan om naast een Raad van 
Toezicht (RvT) ook een Raad van Inhoud te benoemen. 
De Klankbordgroep beveelt aan de toezichthoudende 
rollen van de RvT met haar Governance functie te 
handhaven en daarnaast een College van Bestuur in te 
stellen. Dit is een optimaal werkbare en zuivere opzet. 
Beoogde extra laag van een Raad van Inhoud zorgt 
voor een stroperiger organisatie. 

Reactie: in de kwartiermakerfase zullen naar 
verwachting definitieve voorstellen met onderbou-
wing worden gedaan voor de bestuurlijke/ directie 
structuur van de museale organisatie. In deze fase 
doen we suggesties. Overigens is de raad van 
inhoud bedoeld als adviesorgaan en niet als een 
extra bestuurslaag.
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10. Hoe is proces georganiseerd? 
Het laatste hoofdstuk gaat over het verdere proces 
van het tot stand komen van het Nationaal Trans-At-
lantisch Slavernij museum. 

Bevindingen - advies 
De klankbordgroep adviseert om bij het in de spotlight 
zetten van het Nationaal Trans-Atlantisch Slavernij 
museum en de opening van de pop-up fase al te 
werken met contouren van een communicatie en 
marketing afdeling. Deze fase is zowel voor de missie 
en visie van het museum als voor de verhalen essenti-
eel. Het aanstellen van één communicatiepersoon is 
dan te beperkt. 

Reactie: dat lijkt ons ook verstandig.

De regiegroep presenteert een kostenplaat voor het 
opzetten van de uiteindelijk volwaardige Nationaal 
Trans-Atlantisch Slavernij museum. De klankbordgroep 
adviseert naast dit kostenplaat tevens een kostenplaat 
voor het pop-up museum op te stellen. 

Reactie: er zijn in deze fase nog te veel onbeken-
den in de museale pop-up vergelijking. Wel zal 
volgens ons de kwartiermaker hiermee a priori aan 
de slag moeten.

Bijlage 4: Conceptprofiel Kwartiermaker 
De klankbordgroep constateert dat de regiegroep op 
zoek is naar een vrouw of man met enorm veel 
competenties, vaardigheden maar bovenal veel taken. 

Bevindingen – advies 
De klankbordgroep pleit ervoor om de kwartiermaker 
op te splitsen in een inhoudelijke en maatschappelijke 
zakelijk kwartiermaker. De noodzaak van een zakelijke 
kwartiermaker schuilt in het belang van een controller 
en accountant, op korte termijn, reeds bij het openen 
van het pop-up museum. Daarnaast zouden er, naast 
de fysieke kwartiermaker van de gemeente, ook 
ruimte moeten zijn voor ervaringsdeskundigen. 

Reactie: de maatschappelijke inhoud is leidend. 
De zakelijke functie is belangrijk maar zal – denken 
wij - een inhoudelijke opdrachtgever hebben. U 
stelt overigens terecht dat zodra de pop-up fase in 
werking treedt de aanwezigheid van een zakelijke 
functie geregeld moet zijn.

De Klankbordgroep pleit voor een begeleidingscom-
missie van 5 personen: museale deskundige, persoon 
ruimtelijke achtergrond, financiële achtergrond en 
twee maatschappelijke ervaringsdeskundigen uit de 
zwarte gemeenschappen. 

Reactie: er zijn meerdere opties om de begelei-
ding te organiseren. In onze visie moet de 
commissie vooral de kwartiermakers helpen om de 
juiste aanvliegroute te kiezen, netwerken te 
ontsluiten. De kwartiermakerfase duurt netto 
waarschijnlijk slechts 6 tot 8 maanden. Dan ben je 
gebaat bij een lichte, wendbare structuur.
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Reactie op bijdrage werkgroepen I, II en II 
De klankbordgroep heeft met grote interesse de 
rapporten van de drie werkgroepen bestudeerd. 
Vanwege het korte tijdbestek om te reageren zijn 
de rapporten enigszins onderbelicht gebleven. 
De klankbordgroep heeft geen ruimte gehad om diep 
in te gaan op de doorwrochte rapporten van de drie 
werkgroepen. Wel wil het de complimenten uitspreken 
voor de weloverwogen, uitgebreid en constructieve 
inzet van de werkgroepen. 

Het is opzienbarend te constateren dat het Museum 
reeds in de verkenningsfase al een duidelijk en helder 
gezicht heeft gekregen. De klankbordgroep ziet het 
Nationaal Trans-Atlantisch Slavernij museum al 
opdoemen vanuit het water om vervolgens via een 
park Amsterdam te betreden. Er voltrekt zich een 
duidelijk beeld van een gebouw, de contouren, het 
concept, de infrastructuur, geen statisch geheel maar 
in beweging. 

Vervolgens de uitgebreide content wat het Nationaal 
Trans-Atlantisch Slavernij museum zal zijn, zal aanbie-
den, met wie het zal gaan samenwerken alsook welke 
bezoekers te verwachten zijn. Een divers en inclusieve 
organisatie outreaching met kennis en kunde voor de 
(netwerk) partners en stakeholders en naar de samen-
leving toe. Een professionele organisatie, transparant 
en met uitstraling naar andere museale instituten in 
het land. 

Tenslotte waar het om gaat het gedragen ‘Verhaal” 
wat nog niet verteld is en bezien vanuit het zwart 
perspectief maar met interactie naar andere perspec-
tieven, met gezag en respect. Het wordt het verhaal 
van en door de slaafgemaakten en de nazaten. Een 
verhaal wat volledig zal zijn! 

De kruisbestuiving tussen de drie tot elkaar veroor-
deelde werkgroepen zal een optimaal functionerende 
Nationaal Trans-Atlantisch Slavernij museum tot stand 
brengen.
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Het Nationaal monument slavernijverleden, fotograaf Alphons Nieuwenhuis, beeldbank Gemeente Amsterdam
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		Kleurcontrast		Goedgekeurd na handmatige controle		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting
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