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HERINNERINGSCULTUREN

 Hoe herdenkt Rotterdam zijn koloniale verleden en hoe 

geven we daar in de publiek ruimte vorm aan? 

 Hoe verhouden deze initiatieven zich met de toekomst van 

van postkoloniaal Rotterdam?



URBAN CULTUREN

Hoe verbinden we de herinneringscultuur met 

hedendaagse Urban Cultures? (youthnicities)

Deze kenmerken zich door hedendaagse reacties op 

de stad en indirect resoneren deze met het koloniale 

verleden.



KRUISBESTUIVING 

In de 3e bundel ligt het accent op de de kruisbestuiving tussen 

herinneringscultuur en urban cultures: hoe resoneert het koloniale 

verleden (inclusief de negatieve effecten) in het heden én wat betekent dat 

voor de toekomst voor de stad vanuit postkoloniaal perspectief? 



CENTRALE  VRAAGSTELLING

Hoe vindt Rotterdam een 
eigentijdse vorm om om te 
gaan met postkoloniale 
uitingen? 



Een Danschoregrafie 

met het thema 

‘Postkoloniaal 

Rotterdam’ 

OUTPUT

Populair 

Wetenschappelijke 

Essaybundel 

Gebaseerd op onderzoek en samenwerking met Rotterdammers en 

Rotterdamse instellingen en netwerken gericht op deze kruisbestuiving: 

worden geleverd:

Nieuw werk van 5 

startende fotografen, te 

zien in bundel en 

expositie



Het onderzoek is drieledig:

Er wordt aangehaakt bij bestaand onderzoek van collega’s binnen 

de sociale en geesteswetenschappen over postkoloniaal Rotterdam.

De bundel sluit aan bij actuele discussies en ontmoetingen van 

ervaringsdeskundigen

Ook wordt er door het bijwonen en medeorganiseren van 

bijeenkomsten nieuw empirisch materiaal verkregen.

INPUT



HELDENVERERING EN DE 
TOEKOMST VAN ROTTERDAM

 Postkoloniale theorie en geschiedsvorming op de EUR 

- Peter Geschiere

 (Omstreden) Straatnamen in de Afrikaanderwijk -

Alexandre Melville Furtado en Siebe Thissen

 Nederlandse soldaten in de onafhankelijkheidsoorlog 

van Indonesië – Stef Scagliola



HET SPIRITUELE EN DE 
TOEKOMST VAN ROTTERDAM

 Religieuze beleving van perifere protestantse 

arbeidersklasse in Rotterdam - Peter van Rooden

 Christelijke migrantenkerken in Rotterdam - Robert 

Calvert

 Vrouwen van de Parόquia Nossa Senhora da Paz -

Sonia Diaz  

 Bijdrage over islam en postkoloniaal Rotterdam, nog 

nader in te vullen. 



KOLONIALE RESONANTIES IN 
BEELDVORMING, BEELDENDE 
KUNST EN DE TOEKOMST VAN 
ROTTERDAM

 Persoonlijke verhalen bij beelden in de publieke ruimte 

over het koloniale verleden van Rotterdam - Vincent 

van Velsen 

 Postkoloniaal Rotterdam in Rotterdamse musea -

Missing Narratives

 Koloniale migratiegeschiedenis op de basisschool - De 

Muren Hebben Oren. 



GELUID EN DE TOEKOMST VAN 
ROTTERDAM

 Dunya Festival  - Charissa Granger

 FUNX - Manu van Kersbergen en Derek Otte

 Sodade Festival - Carlos Gonçalves

 Welke Sporen Horen We – Surya Nahumury & Nyanga 

Weder 



CUISINE EN TOEKOMST VAN 
ROTTERDAM

 Cuisine als drager van lifestyle - nog nader in te vullen

 Mercado - inspiratie voor Dean Bowen

 Babi Pangang op de lijst Nederlands erfgoed - In-Soo 

Radstake



MEER INFO

 Website: https://www.kitlv.nl/research-projects-het-koloniale-

en-slavernijverleden-van-rotterdam/

 Voor vragen kunt u mailen naar dastanabdali@gmail.com


