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Caribische stemmen in NL musea (2)

M
eer aandacht
voor immateri-
eel erfgoed kan
een correctie
geven op de tra-

ditionele vertogen die vooral op
witte perspectieven en bronnen
zijn gestoeld. De Unesco levert
hierbij een nuttig instrumenta-
rium. De werelderfgoedlijst, in
het leven geroepen in 1972,
heeft lang de bestaande gericht-
heid op materie en monumen-
taliteit gevoed. Met de invoering
van de inventaris van immateri-
eel erfgoed in 2003 (door
Nederland ondertekend in
2012), is een begin gemaakt aan
een democratischer beeld van
welk erfgoed universele beteke-
nis heeft. Zo is de recente toe-
voeging van reggaemuziek aan
deze lijst belangrijk voor de ma-
nier waarop wordt teruggeke-
ken op de agency van onder-
drukte groepen, op het gedach-
tegoed in het Afro-Caribisch
gebied. Het is wat anders dan
wat opname van het thema sla-
vernij in de canon oplevert. Met
slavernij als overkoepelend the-
ma blijft de focus op het niveau
van het systeem en de structu-
ren, en daarmee vaak ook op
machthebbers en de legitimatie
van macht. Met aandacht voor
immaterieel erfgoed wordt ge-
keken naar de veerkracht van de
groep. Niet naar de omstandig-
heden, maar naar de omgang

daarmee, zoals gebeurt in de
verhalen van Anansi.
En toch is het de vraag in hoe-
verre de registratie van het im-
materiële een werkelijk gelijk-
waardig narratief oplevert. Re-
gistratie gebeurt immers in
samenspraak, waarbij groepen
die getalsmatig of organisato-
risch in het voordeel zijn de
voorwaarden bepalen en de zelf-
zeggenschap van de eigenaren
van het erfgoed beperkt is. 

Constaterend dat democrati-
sering in de historiografie lang-
zaam beweegt van buitenslui-
ting naar voorwaardelijke aan-
sluiting, kan zelfbuitensluiting
een oplossing lijken. Het toe-
kennen van betekenis in eigen
hand nemen, vanuit eigen bron-
nenkeuze, verzamelbeleid en
onderzoeksvragen, met finan-
ciering vanuit de eigen groep.
Het is een keuze die vooruit-
gang oplevert binnen de eigen
groep, in de ontwikkeling van
een onafhankelijk narratief.
Toch blijft het de vraag in hoe-
verre dit ook erkenning oplevert
in de Nederlandse samenleving.

Top down en 
bottom up
De institutionele leemtes waar
ik het tot nu toe over heb, daar
staat ook iets tegenover. Wat na-
tionaal erfgoed is, en als zoda-
nig in de canon of de vaste mu-

seale opstellingen terechtkomt,
wordt vooral door de dominante
krachten in de erfgoedwereld
bepaald, zo constateerde Laura-
jane Smith. Maar tegenover wat
er van bovenaf wordt opgelegd,
staat ook een natuurlijk proces
dat van onderaf begint. Arjun
Appadurai stelde dat het creë-
ren van erfgoed gebeurt door
gemeenschappen, door gewone
mensen die samen een thuis
creëren, daar waar ze zich be-
vinden. 

Voor nazaten van koloniale
slavernij is in de Verenigde Sta-
ten door Rosenzweig en Thelen
aangetoond dat zij hun familie-
geschiedenis niet zien als
onderdeel van alleen lokale ge-
schiedenis. Hun familiege-
schiedenis is ook deel van een
bredere wereldgeschiedenis die
boven natiegrenzen uitstijgt, en
ontstaat uit ‘routes and roots’.
Voor mensen in Nederland met
een Caribische achtergrond
geldt bovendien dat zij erfgoed
construeren in nauwe relatie
met twee plekken die zij als
thuis zien: zowel het Europese
als het Caribische deel van het
Koninkrijk. Livio Sansone
spreekt van een cirkelbeweging
tussen die gebieden: continue
stromen van mensen, goede-
ren, meningen, geluiden, sma-
ken, over nationale grenzen
heen. 

Ik sta met een been in beide
werelden en ben onderdeel van
twee processen. Ik ben een van
de Caribische culturele onder-
nemers die zelfstandig werken
aan de narratieven die in de in-
stitutionele wereld nog onder-
belicht zijn, veelal vrij naar ei-
gen inzicht, kennis en kunde.
En ik ben als conservator in
dienst bij het grootste nationale
museum in Nederland, waar ik
met honderden collega’s met
vele specialiteiten, kan werken
op veel grotere schaal, zij het
aan een doel dat in samen-
spraak met velen wordt bepaald.
Het proces van onderaf is cruci-
aal, vanwege de institutionele
leemtes. Maar de opschaling die

instellingen bieden, is nodig om
ook die groepen te bereiken aan
wie deze narratieven anders
voorbij gaan, vanwege de rele-
vantie voor de samenleving als
geheel. Zoals het Afrikaanse
spreekwoord zegt: ‘If you want
to go fast, go alone. If you want
to go far, go together’.

Als onderzoeker bij het
KITLV bekijk ik beide werelden.
Aan de institutionele kant zie ik
projectmatige, maar ook tenta-
tieve structurele veranderingen:
stappen in het herdefiniëren
van product, programmering,
partners en publieksbereik.

In nationale musea, die voor-
heen vooral een wit narratief
binnen Europese grenzen neer-
zetten, is wat vaker ook een Ca-
ribisch verhaal te zien. Dat ge-
beurt zowel in het Rijksmu-
seum, tussen de verhalen van
de elite en de kunst, als in het
Openluchtmuseum, tussen de
verhalen van de andere ‘gewo-
ne’ Nederlanders. De relatie
wordt bekeken tussen de collec-
tie en álle Nederlanders, ook de
onderbelichte groepen. Er
wordt gewerkt aan uitbreiding
van kennis. De deur staat open
naar de uitbreiding van de histo-
rische collecties met het oog op
bredere representatie. Er is aan-
dacht voor het eigenaarschap
van objecten uit andere landen.
Er wordt gewerkt aan termino-
logie. Er is aandacht voor repre-
sentativiteit onder partners en
het personeel. Tegelijkertijd
echter, is er een begrenzing aan
de ruimte die deze vernieuwing
krijgt. Of dit gaat uitmonden in
integrale inclusiviteit, moet nog
blijken.

In volkenkundige musea,
met name het Tropenmuseum
vindt een omgekeerde bewe-
ging plaats. Een verandering
van een westers narratief - rond-
om een collectie verzameld in
het buitenland - naar een reflec-
tie op de oorsprong en staat van
diversiteit in Nederland zelf.
Waar de ‘nationale’ musea zich
meer openstellen voor de voor-
malige Ander, zoeken de vol-

kenkundige musea meer naar
die Ander in onszelf. Dat gaat
gepaard met een meerstemmig-
heid die sneller en inhoudelij-
ker wordt ontwikkeld dan in an-
dere musea. Zichtbaar is een
transformatie van autoriteit
naar een podiumfunctie voor
internationale denkers en acti-
visten. Het blijkt een nieuw pu-
bliek aan te spreken, waaronder
veel jonge vooruitstrevende af-
ro-Nederlanders. De tijd zal uit-
wijzen of daarmee een speciali-
sering in publiek optreedt.

Ook op stedelijk niveau is te
zien dat musea verschillen in
mate van meerstemmigheid.
Het Haags Historisch Museum
heeft recent én onderbelichte
18e en 20e eeuw geschiedenis
met een relatie met Curaçao ge-
toond, én Antilliaans-Haagse
jongeren betrokken bij de regu-
liere, vaste opstelling tijdens
een ‘take-over’. Toch telt de stad
sinds kort ook een apart Migra-
tie Museum. Het laat zien dat
zelfs een stad waar meer dan de
helft van de inwoners een mi-
gratie-achtergrond heeft, nog
niet weet hoe ‘dé Hagenaar’ in
één ‘stadsmuseum’ te vertegen-
woordigen.

Veranderingen vergen tijd en
kennen terugslag. Toch lijkt er
geen weg terug, gezien de ver-
andering in musea wereldwijd.
Nieuwe gespecialiseerde musea
blijken grote publiekstrekkers.
Deze helpen het publiek te di-
versifiëren, maar verbreden ook
de verwachtingen van het be-
staande publiek. Het National
Museum of African American
History and Culture in Was-
hington (dat overigens twee
maal zo veel bezoekers trekt als
ons nationale Rijksmuseum);
het Mémorial Acte in Guadelou-
pe; Museum of Black Civiliza-
tions in Senegal... Het zijn mu-
sea die nieuw licht werpen op
collectionering, narratieven, de
gebouwen waarin wordt ten-
toongesteld, de publieke inte-
resses, en zeker ook, wat er ont-
breekt in ‘nationale musea’ in
Europa.

En als musea die leemtes niet
zelf vullen, kan dat ook van bui-
tenaf gebeuren. Zoals Beyoncé
en Jay-Z hebben gedaan met
hun muziekvideo getiteld Apes-
hit die is opgenomen in het
door hen afgehuurde Louvre.
Het steenrijke artiestenkoppel
verklaart in hun video, dat zij
dankzij hun directe relatie met
het publiek, witte podia overstij-
gen. Het is eerder omgekeerd,
de podia hebben hén nodig. Een
beeld, dat in de video wordt
onderstreept door de kroning
van de Caribische Joséphine tot
keizerin van Frankrijk. Het be-
lang van de video werd be-
vestigd door een persbericht van
het Louvre eind 2018. Het mu-
seum maakte bekend, mede
dankzij de belangstelling opge-
roepen door de megasterren,
voor het eerst meer dan 10 mil-
joen bezoekers te hebben ge-
trokken. 

De economische macht en
het publieksbereik van Beyoncé
en Jay-Z hebben ze niet, maar
de onafhankelijke houding wel,
Caribische culturele onderne-
mers in Nederland. Het veran-
deren van museale presentaties
is niet hun eerste doel, maar
doordat zij hun thuishoren in
de samenleving op onafhanke-

lijke wijze creëren en laten zien,
maken zij duidelijk wat er in
musea ontbreekt.

Het eerste is het immateriële
archief en expertise daarover. Ik
noemde reeds de Anansiboom,
het initiatief van Jean Hellwig
en Wijnand Stomp in het Open-
luchtmuseum. De Anansiverha-
len verbreden onze blik op het
verleden naar meer dan het per-
spectief van de politieke en eco-
nomische elite van weleer. Om-
dat onrecht van alle tijden is,
spreken verhalen van de om-
gang daarmee grote groepen
aan en dragen daarmee bij aan
een bredere blik dan de focus op
een historische materiële collec-
tie. Met hun langdurige, struc-
turele aanwezigheid vormen de
Anansivertellers een voortrek-
kersrol voor andere musea. 

De documentaires van Ida
Does zijn (nog) niet permanent
aanwezig in musea, maar vor-
men wel een goed voorbeeld
van wat het gelijkwaardig naast
elkaar plaatsen van immaterieel
en materieel erfgoed oplevert.
In haar filmbeelden worden lo-
caties informatiever, complexer,
inclusiever, en dat structureel,
niet slechts tijdelijk. Wat deze
ondernemers laten zien is wat
musea potentieel zouden kun-
nen, als deze de objectgericht-
heid loslaten. Door collecties,
geschreven bronnen, en monu-
mentaliteit niet langer op een
voetstuk te zetten, maar te be-
vragen. Door expertise over het
immateriële structureel en ge-
lijkwaardig binnen te halen via
nieuwe functieomschrijvingen,
in nieuwe multidisciplinaire

personeelsstructuren, die sa-
men van de grond af, vorm ge-
ven aan het museum als ont-
moetingsplaats.

Ten tweede tonen Caribische
ondernemers aan dat het ge-
deelde verleden zoveel com-
plexer en interessanter is dan de
tegenstelling tussen enerzijds
Europese expansie en dominan-
tie en anderzijds slavernij en
onderdrukking. Het gaat over
het individu versus het systeem,
over omgaan met onrecht, uni-
verseel en tijdloos. Het gaat over
identiteit die niet stopt bij lands-
grenzen, en die je niet langs et-
nische grenzen kunt essentiali-
seren. Het gaat over het samen-
brengen van groepen over
verschillen in achtergrond, en
sociaaleconomische kenmer-
ken heen. Voorbeelden zijn het
werk van stichting Splika, die
opkomt voor Papiaments, tam-
búmuziek en de kaha di orgel,
erfgoed geboren uit de interac-
tie tussen onderdrukker en
onderdrukte, waarin verschil-
lende groepen en geografische
gebieden samenkomen, steeds
weer met een ander accent. En
het werk van Tirzo Martha, die
in Instituto Buena Bista samen
met David Bade kunst maakt op
basis van een compromisloze
eigenheid in thematiek, in bre-
de co-creatie en in radicaal ver-
nieuwende relaties met de be-
zoeker, over grenzen van etni-
citeit, nationaliteit en educatie
heen. Martha en Bade winnen
in de kunstwereld de hoogste
prijzen, waaronder die van ‘Hol-
landse Meester’ en de ranglijst
van de tien beste tentoonstellin-

gen van vorig jaar. Navolging
van hun voorbeeld kan musea
brengen voorbij de spagaat tus-
sen competitieve focus op een
enkele groep en de keerzijde
van die medaille, naar specifie-
kere menselijke ervaringen in
een breder en preciezer onder-
zocht verleden. 

Ik begon met de blauwe kra-
len, die gebruikt zijn als betaal-
middel voor slaafgemaakten op
Sint Eustatius. Die volgens de
overlevering door mensen in
zee zijn gegooid in weerwil van
de toegang die zij verschaften
tot koloniale rechten, waaron-
der dat van het huwelijk erkend
door de koloniale wet. Als pro-
test tegen een onderdrukkend
systeem dat onrecht tot recht
probeerde te maken. Het weg-
gooien is een daad van onafhan-
kelijkheid en zelfbewustzijn. Zo
is ook de ‘muzik di zumbi’ een
keuze voor eigenheid binnen
een opgelegd Nederlands
systeem. En daarmee hoort dit
erfgoed thuis in het nationale
narratief over Nederland en het
Koninkrijk. Aangeboden door
de beschermengelen van Ras
Elijah. Geaccepteerd door het
meisje met de blonde staartjes.
Uit pure, ongedwongen, men-
selijke belangstelling.

Wat de Nederlandse erfgoed-
wereld zou winnen door het
structureel omarmen van de les-
sen van Caribische culturele
ondernemers, is een narratief
van de Nederlander niet als
overwinnaar, maar als veelzijdig
mens. Een narratief van Neder-
land in de wereld en de wereld
in Nederland.

De panelleden en sprekers. Vlnr. Marco van Baalen, Mitchell Esajas, Valika Smeulders,
Dyonna Bennet en Peter Meel van de Werkgroep Caraïbische Letteren.  FOTO MIGUEL MEEL

De tweejaarlijkse Rudolf van Lier Lezing wordt georganiseerd door de Werkgroep
Caraïbische Letteren. Van Lier was van 1949 tot 1980 buitengewoon hoogleraar in de
Sociologie en Cultuurkunde van Suriname, de Nederlandse Antillen en het Caraïbisch
gebied aan de (Rijks)Universiteit Leiden. Dr. Valika Smeulders is onderzoeker en
curator, gespecialiseerd in cultureel erfgoed, diversiteit en het koloniale verleden,
verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). 
De officiële titel van haar lezing was: ‘Muzik di zumbi: Caribische stemmen in
Nederlandse musea’. 

Door Valika Smeulders

Als musea de leemtes niet zelf vullen, kan dat ook van buitenaf gebeuren. Zoals Beyoncé en Jay-Z hebben gedaan met hun muziekvideo
getiteld Apeshit die is opgenomen in het door hen afgehuurde Louvre.

Reggae, waarvan Bob Marley de grondlegger is, is nu toegevoegd
aan de lijst van het immaterieel erfgoed. Valika Smeulders beantwoordt een vraag uit het publiek. FOTO MIGUEL MEEL


