
Pagina 1 van 3 
 

Kennismiddag: Wat is momenteel de omgang met koloniale collecties  

die beheerd worden in Nederlandse musea? 

2 maart 2020, Museum Volkenkunde 

Openingswoord Stijn Schoonderwoerd, directeur Nationaal Museum voor Wereldculturen          

 

De organisatie van deze bijeenkomst vroeg me een paar woorden te spreken bij wijze van welkom 

en inleiding, heel fijn en alvast hartelijke dank. Ze voegde daar wel aan toe dat ze hoopten dat ik 

me vooral zou richten op het onderstrepen van het belang van het onderwerp, maar niet al te 

uitgesproken opvattingen te berde zou brengen. 

Ik kan de organisatie gerust stellen. Wat mijn opvattingen zijn, waar het museum waar u vandaag 

te gast bent staat in deze discussie is namelijk al lang bekend. Onze opvattingen zijn uitgesproken, 

figuurlijk maar inmiddels ook letterlijk.  

Immers, begin vorig jaar hebben we onze positie publiekelijk gemaakt met de publicatie van de 

criteria die wij voortaan toepassen in ons advies aan de Minister over claims op de collectie die wij 

voor de Staat beheren.  

Daarmee zijn we een van de weinig musea in Europa die positie hebben gekozen. De discussie 

speelt overal. Medewerkers van dit museum en ikzelf hebben het afgelopen jaar op allerlei podia 

elders in de wereld presentaties gehouden om onze positie te delen en te bediscussiëren, maar 

ook om uit te leggen dat het museum er niet zelf over gaat –want dat is de eigenaar van de 

collectie, de Nederlandse Staat.  

De boodschap van onze presentaties was steeds tweeledig. Dit is een ingewikkeld onderwerp dat 

een grote nuance verdient – ver weg van de simplificaties als bijvoorbeeld dat alle koloniale 

collecties roofkunst zijn. In 400 jaar koloniale relaties zijn objecten op allerlei mogelijke manieren 

van eigenaar veranderd. Dus ja, dat ligt genuanceerd, en dat is ingewikkeld.  

Maar aan de andere kant: laten we het ook niet ingewikkelder maken dan nodig is.  

Niet ingewikkelder dan nodig. De principes zijn namelijk niet ingewikkeld. We hebben als 

beschaafde landen al lang internationale conventies onderschreven die betrekking hebben op 

erfgoed in tijden van oorlog en onderdrukking. Daarin staan principes.  

En een principe is een principe, ook als wij zelf de onderdrukker en oorlogsvoerder zijn en niet een 

of ander buitenlands regime.  

We hebben een eigen wetgeving –de Nederlandse Erfgoedwet- waarin we erkennen dat objecten 

zo belangrijk kunnen zijn voor ons land en onze cultuur dat we ze absoluut in Nederland willen 

houden – dan geldt het omgekeerde ook: namelijk dat andere landen bepaalde objecten willen 

kunnen koesteren die voor hén van cruciaal belang zijn – en dat ze die objecten dus willen kunnen 

terugvragen als die door de geschiedenis ergens anders zijn beland.  

 

En we hebben rondom Nazi-roofkunst al lang omarmd dat we verder moeten kijken dan alleen de 

juridische principes, dat “de wet van dat moment” niet volstaat. Waarom zou dat alleen gelden voor 

kunst geroofd door de Duitsers, en niet voor kunst geroofd door anderen – waaronder wijzelf? 

Nee, de principes zijn wat mij betreft niet wat het ingewikkeld maakt. Dat het toch ontzettend 

ingewikkeld is, en dat dit dossier vraagt om grote nuance, heeft met andere zaken te maken.  

Om te beginnen. Hoe passen we zulke principes toe op objecten waar we vaak heel weinig van 

weten. In 400 jaar koloniale relaties zijn objecten op alle mogelijke manieren van eigenaar 

veranderd. Hoe vinden we die herkomstgeschiedenis uit – zo lang geleden. En in zulke aantallen. 

Onze collectie telt meer dan 200.000 objecten met een koloniale context. Als erfgoed-professionals 

hebben we hier een enorme uitdaging: hoe doen we ons herkomstonderzoek, in de wetenschap 

dat we vooral gewend zijn om van object tot object te kijken? Dat gaat met 250.000 objecten een 

paar eeuwen duren.  
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Maar er is meer dat zorgt voor complexiteit. En dat is natuurlijk de politieke dimensie. En daaraan 

verbonden: de publieke opinie en de media. We hebben het vandaag in feite niet over 

erfgoedbeleid, maar over politiek. Over gevoelige politiek bovendien, en een onderwerp waar de 

media dol op is.  

In onze talrijke contacten met museumcollega’s in Europa –van Londen tot Berlijn tot Parijs tot 

Brussel- over dit dossier valt op dat zij allemaal melding maken van enorme aandacht in de media. 

En dat er heftige stemmen zijn van activisten en diaspora-gemeenschappen die teruggave eisen, 

en zelfs de sluiting van de schuldige musea verlangen.  

Met grote regelmaat worden ook wij gebeld door media die vragen wanneer we nu de eerste 

objecten gaan teruggeven. Want, zo verwijzen ze naar de bekendmaking van ons standpunt vorig 

jaar, “het loket voor teruggave was toch geopend”? Dat hebben wij zelf nooit gezegd, zeg ik dan –  

dat hebben de media ervan gemaakt. Ok, maar wat is er dan teruggegaan. Nou, niets, want er is 

ook geen enkele claim binnengekomen! En dat is dan het moment waarop de meeste journalisten 

boos worden. Dat kan niet waar zijn! Hier wordt iets onder het tapijt geveegd! 

Toch zijn dit de feiten: we hebben geen enkele concrete claim binnen gekregen. Uit contacten met 

de Europese musea blijkt hetzelfde: er zijn niet of nauwelijks claims uit de landen van herkomst. 

Sterker nog: contacten met museumprofessionals en overheidsvertegenwoordigers uit 

herkomstlanden laten een veel genuanceerder beeld zien dan het zwart-witte beeld dat media en 

activisten in de Europese landen schetsen.  

Maar wat die vertegenwoordigers van herkomstlanden dan tegen ons zeggen, met gesloten deuren 

en in vertrouwen, dat kunnen we niet delen. Ze vragen ons om dat niet te doen. En dat komt omdat 

we het hier hebben over internationale politieke verhoudingen.  

Een object terugvragen is een politieke daad. Objecten staan symbool voor veel grotere 

vraagstukken, rondom bijvoorbeeld schulderkenning, het maken van excuus of het doen van 

herstelbetalingen bijvoorbeeld.  

Relaties tussen landen, geopolitieke verhoudingen, economische belangen: er staat ontzettend 

veel meer op het spel dan de vraag waar het erfgoed het beste tot zijn recht komt. In 

herkomstlanden kunnen objecten een enorme politieke waarde vertegenwoordigen, vaak zijn 

interne politieke verhoudingen in het geding: wie is de claimende partij bijvoorbeeld – een prive-

persoon, een regionale overheid of de nationale overheid? Hoe lopen de hazen, wie zegt wat en 

waarom – het is allemaal politiek.  

En dus zijn de politici aan beide kanten uiterst behoedzaam en bezorgd. Ook hier in Nederland. 

Voor je het weet gaan de social media erop los. Voor je het weet krijgen we een twittertsunami, 

zoals bij De gouden Eeuw en de buste van Maurits. Er is kramp.  

En dus zitten musea klem. Klem tussen aan de ene kant media en activisten die eisen dat we wat 

doen en die het niet accepteren als we geen duidelijke stappen zetten en zichtbare vooruitgang 

boeken. En aan de andere kant politici, die bezorgd zijn over de internationale relaties en belangen 

en die zich vooral zorgen maken dat de regie op het proces niet verloren gaat.    

In dat licht is het verzoek aan mijn adres, om vandaag niet teveel knuppels in het hoenderhok te 

gooien, eigenlijk best wel begrijpelijk. Ook wij, als musea, hebben vooral belang bij uiteindelijke 

resultaten, en daarom moeten we erkennen dat dit een politiek proces is. En dus moeten we de 

politiek ook de ruimte laten om dat proces zorgvuldig te doorlopen.  

En dus vertel ik u vandaag niets over de cases waar we mee bezig zijn. En dus moet ik maar 

accepteren dat de media me ofwel niet vertrouwen ofwel een slappeling vinden. 

Maar wat ik wel doe, is datgene doen wat ik ook kan doen. En dat is ook mijn pleidooi aan de 

museale sector. Dat we ons niet laten verlammen door deze politieke werkelijkheid. Dat we ons er 

niet achter verschuilen.  
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Maar dat we juist onze schouders zetten onder die zaken waar we wél zelf aan zet zijn. Waar we 

met onze expertise ook het verschil kunnen maken.  

En dat is: Herkomstonderzoek. Wat ook straks het advies zal zijn van de Nationale Commissie, wat 

de Minister ook zal doen met dat advies: het zal uiteindelijk toch altijd noodzakelijk zijn om te weten 

wat de herkomstgeschiedenis van koloniale objecten is. Daar hebben wij een wereld te winnen.  

En daar liggen ook enorm inspirerende uitdagingen. Nieuwe technieken zoals Linked Open Data 

en KI maken het mogelijk om archieven aan elkaar te verbinden, en op een hele andere manier 

herkomstonderzoek te doen – door bijvoorbeeld eerst te kijken naar geschiedenissen en daarna te 

zien welke objecten daaraan verbonden kunnen worden, door netwerken in kaart te brengen van 

discutabele verzamelaars en handelaars, enzovoort.  

Samenwerking met museumprofessionals in herkomstlanden is noodzakelijk maar biedt ook een 

geweldige mogelijkheid voor allerlei andere vormen van samenwerking. Samenwerking tussen 

musea en allerlei andere onderzoeksinstellingen, zoals het NIOD, bieden kansen op een nieuwe 

aanpak.  

Samengevat: dit is geen eenvoudige materie. Maar laten we juist ook als een bron van inspiratie en 

ontwikkeling beschouwen. Een nieuwe uitdaging voor de museale sector. We hoeven ons de 

komende decennia niet te vervelen.  

Om te beginnen vanmiddag niet: Ik wens u allen een inspirerende en opwindende dag toe.  


