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Een nieuwe definitie

Wat is jouw omschrijving van een museum?1 Waarschijnlijk wordt deze ge-
voed door de meest extreme ervaring die je hebt meegemaakt: een klassiek
gebouw met schilderijen aan de wand en objecten in vitrines waar je door-
heen loopt, bijna helemaal alleen. Of juist een overvolle speeltuinachtige om-
geving waarin honderden kinderen over elkaar heen buitelen en van alles te
doen en te leren valt. Of een spectaculair vormgegeven gebouw waarin je
wordt opgenomen, zelf onderdeel wordt van de omgeving. Voelde je je er
thuis of juist een vreemde die er eigenlijk niet thuishoorde? Wat je ook over
musea denkt, het gaat vaak terug op een eigen herinnering, een recente of uit
een verder verleden.

Mijn museale herinneringen bewegen zich tussen het Schoolmuseum in
Den Haag, waar mijn ouders me mee naartoe namen op regenachtige zondag-
middagen en waar het in mijn beleving naar friet rook en ze films van Pippi
Langkous draaiden, en het Stedelijk in Amsterdam, waar ik vanuit Zoeter-
meer op tienertoer naartoe ging met mijn vriendinnen en dat ik veel fijner en
toegankelijker vond dan het statige Haags Gemeentemuseum waar natuurlijk
wel mijn liefde voor hedendaagse kunst en vormgeving was ontstaan.

Als je zulke herinneringen niet hebt omdat je nooit door je ouders en/of
school werd meegenomen wordt het lastig. Dan heb je geen beeld en voel je
je geen mede-eigenaar. Terwijl we dat in feite wel zijn, zeker hier in Neder-
land waarin de meeste musea, ondanks hun verzelfstandiging circa tien jaar
geleden, nog altijd publieke collecties en gebouwen zijn. Ze zijn voor ons, van
ons.

Schrijver en rapper Massih Hutak had geluk dat hij door zijn juf Tries van
de basisschool keer op keer werd meegenomen naar musea in Amsterdam. Ze
zei hem: ‘Massih, dit is van ons, hè? Ook van jou. Vergeet dat nooit!’ Juf Tries
komt geregeld terug in zijn columns in Het Parool waarin hij de stad en haar
culturele instellingen zowel bezingt als kritisch bevraagt. Hij roept haar en
haar woorden op, want hij is zich ervan bewust dat zij hem een groot cadeau
heeft gegeven: een gevoel van mede-eigenaarschap van de stad en haar cul-
tuur.

Afgelopen maanden was er veel discussie over een nieuwe museumdefini-
tie, geïnitieerd door de internationale museumvereniging ICOM. De definitie
was sinds de oprichting van de vereniging in 1946 zeven keer veranderd, maar
altijd minimaal. Grosso modo komt het erop neer dat musea instellingen zijn
voor beheer en behoud en het verzamelen van collecties waarbij educatie en
onderzoek een rol spelen.2 In 2015 werd door de ICOM-leden geconstateerd
dat een museum in deze tijd méér doet, en zo werd de afgelopen jaren een
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proces opgetuigd waarbij alle ICOM-leden werden uitgenodigd mee te den-
ken en eigen definities aan te dragen. Het gecrowdsourcede resultaat, dat op 7
september 2019 ter stemming werd gebracht op de internationale ICOM-con-
ferentie in Kyoto, luidt als volgt:

Museums are democratising, inclusive and polyphonic spaces for critical
dialogue about the pasts and the futures. Acknowledging and addressing
the conflicts and challenges of the present, they hold artefacts and speci-
mens in trust for society, safeguard diverse memories for future genera-
tions and guarantee equal rights and equal access to heritage for all people.
Museums are not for profit. They are participatory and transparent, and
work in active partnership with and for diverse communities to collect,
preserve, research, interpret, exhibit, and enhance understandings of the
world, aiming to contribute to human dignity and social justice, global
equality and planetary wellbeing.3

Na lang soebatten is de besluitvorming over de definitie uitgesteld.4 In Kyoto
was er veel discussie over de inhoud, onder meer over het ontbreken van de
termen ‘collectie’ en ‘educatie’. Ook werd bevraagd of het voor alle landen in
de wereld wel mogelijk is om gelijke rechten te garanderen. Daarnaast is ‘not
for profit’ voor veel musea geen realiteit. En ik miste zelf het mede-eigenaar-
schap van Juf Tries, hoewel dat een beetje zit in het ‘in trust for society’ en
‘equal access to heritage’.

Maar het grootste probleem voor velen was dat het hier niet zozeer een
definitie betrof maar een ideaal, een doel. En ze hebben gelijk: onze musea
zijn vaak het tegengestelde van zo’n naar gelijkheid strevende, inclusieve in-
stelling. Je kunt dus inderdaad stellen dat deze definitie niet zozeer beschrij-
vend is maar eerder voorschrijvend en daarmee meer een ideaal, iets nastre-
venswaardigs. Zoiets als de UN Sustainable Development Goals.

Maar is dat een probleem? Hoewel er wordt geschermd met juridische con-
sequenties en overheden die geldkranen zouden dichtdraaien bij musea die
niet aan de definitie voldoen, zie ik het als een bron van inspiratie om een
flinke stap vooruit te zetten. Zoals Lonnie Bunch, oprichter van het Smithso-
nian National Museum of African American History & Culture, het formu-
leerde ter verdediging van de nieuwe definitie (en ik parafraseer): ‘Mijn hele
leven hoor ik al dat ik moet wachten, dat verandering eraan komt. Maar de
tijd van wachten is voorbij. Now is the time!’5

Ook in Nederland moeten we iets doen. Musea en andere culturele instel-
lingen, zoals theaters en muziekgebouwen, worden ondanks jarenlange po-
gingen om meer divers en inclusief te programmeren nog steeds vooral be-
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zocht door de veelal witte hoogopgeleide wat oudere cultuurliefhebbers.6 Die
zijn natuurlijk zeer welkom, maar dit publiek is zeer zeker geen afspiegeling
van de (stedelijke) samenleving waarin wij leven. Hetzelfde geldt voor de
mensen die in de culturele instellingen werken – mensen zoals ik. Die denken,
of lang hebben gedacht, dat hun verhalen neutraal zijn, zonder sporen van
klasse, gender, opleiding, religie of etnische achtergrond, en daarmee toegan-
kelijk voor iedereen.

Hoe dat te veranderen? Door in te gaan zien dat die museale verhalen wel
degelijk gekleurd zijn waardoor andere perspectieven buiten beeld blijven.
Wat kunnen we hieraan doen? Zoals museum innovator Nina Simon in haar
boek The Art of Relevance (2016) stelt, moeten we de sleutel (d.w.z. de macht)
geven aan communities, om de kamer (d.w.z. de tentoonstelling) op zo’n ma-
nier te veranderen dat zij zich er thuis zullen voelen. Het gaat hierbij niet
alleen om het wegnemen van drempels maar om het veranderen van het mu-
seum van binnenuit, om daardoor inclusiever te zijn voor een nieuw publiek
dat voorheen niet zijn weg naar het museum vond of er zich niet welkom
voelde. Met andere woorden: hand over the key and change the room!7 Alleen
zo kunnen we komen tot dat prachtige ideaal waarmee de nieuwe definitie
eindigt: ‘[T]o safeguard diverse memories for future generations and guaran-
tee equal rights and equal access to heritage for all people.’

Dit bracht me ertoe om dat vandaag ook te doen. Juist op deze plek en op
dit moment waarop ik de leerstoel Media en Kunst in de Museale Praktijk
publiekelijk aanvaard, geef ik, tussen míjn gekleurde analyses van het veld en
míjn visie op het onderzoek dat ik de komende jaren zal verrichten, graag de
sleutel aan enkele geweldige mensen waarmee ik dat samen doe – mensen die
het museum, dat ik van artistieke leiding mag voorzien, het onvolprezen Am-
sterdam Museum, maken tot een relevante plek, een ‘democratising, inclusive
and polyphonic space for critical dialogue about the pasts and the futures.’

Media en musea

Toen ik ruim een jaar geleden nog bij het Stedelijk Museum werkte organi-
seerde ik het project ‘Give Us the Museum’, waarbij zeventien kunstenaars,
met name nieuwkomers uit Syrië, en schrijver Arnon Grunberg een maand
het museum betrokken. Ze liepen mee met de staf, bevroegen de museale
programma’s en tentoonstellingen en maakten nieuw werk in het entreege-
bied. Grunberg schreef dagelijks over zijn bevindingen in het NRC. Het wa-
ren vermakelijke en bij tijd en wijlen pijnlijke stukjes over het leven tussen de
witte muren. Een terugkerende observatie was dat de kunst in het museum
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Afbeelding 1 Imara Limon, 26 september 2019
Foto: Janiek Dam

Bijdrage #1: Imara Limon (conservator, Amsterdam Museum)

Het Amsterdam Museum wil relevant zijn voor een steeds breder publiek.
Om dat te bereiken is een passend aanbod belangrijk. Wat betekent dat
precies? We zijn allemaal opgegroeid met cultuur: van de taal die je spreekt
tot tradities en objecten die je waardevol vindt. Waarom blijkt dat toch
niet voldoende om je thuis te voelen in een museum? Naast de ICOM-
discussie over de definitie van een museum ligt de kern van deze kwestie
bij de 19e-eeuwse wortels van het concept museum zoals we dat nu ken-
nen. Heel kort gezegd hadden musea in de koloniale tijd een specifieke
functie waarbij het verzamelen, bewaren en duiden van overzeese culturen
aan het witte, westerse Zelf centraal stond. De eigen cultuur en huidskleur
werd daarbij als superieur gezien, met bijbehorende denkbeelden over be-
schaving, gezinsleven, religie, seksualiteit etcetera. Honderden jaren kolo-
niale geschiedenis laten hun sporen na in de maatschappij van vandaag.
Ook in musea. Een voorbeeld is het eurocentrisch perspectief dat door-
schemert in taalgebruik – denk aan de veelgebruikte woorden ‘wij en zij’,
waarbij ‘wij’ in de geschiedenis vrijwel altijd verwijst naar het witte wes-
terse zelf en ‘zij’ naar de denkbeeldige Ander. Zelfs als we zeggen: ‘Wij zijn
er voor iedereen.’ Eigenaarschap en je kunnen thuisvoelen betekent dat het
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‘wij’ ook een andere invulling kan hebben. Dat het contextafhankelijk is
wiens perspectief geduid wordt met het simpele woordje ‘wij’, en niet van-
zelfsprekend het gedeelte van de samenleving dat zichzelf van oudsher
centraal stelt.

Afbeelding 2 Rondleiding tijdens het internationale ‘Sharing Stories on Contes-
ted Histories’ trainingsprogramma, december 2018
Foto: Annemarie de Wildt

Het Amsterdam Museum heeft in de afgelopen tientallen jaren betekenis-
volle samenwerkingen en tijdelijke projecten neergezet, met stakeholders
die echt andere perspectieven meebrengen. Die rode draad blijven we vol-
gen en willen we nog meer benadrukken. Sinds 2017 zijn we daarom het
meerjarige onderzoeksprogramma New Narratives gestart, dat werkt als
een katalysator voor inclusiviteit in de organisatie. We organiseren experi-
mentele en interactieve programma’s samen met mensen die juist niet in
het museum werken. Zij geven een kritische rondleiding of dragen bij aan
de bijeenkomsten waar we telkens inzoomen op één collectiestuk: middels
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Afbeelding 3 New Narratives tour door Stephanie Afrifa op Internationale Vrou-
wendag in het Amsterdam Museum, 8 maart 2017
Foto: Amsterdam Museum, Claire Bontje

brononderzoek en creatieve reflecties onderzoeken we welke andere verha-
len er verteld kunnen worden. Creatieve makers nodigen we uit om werk
te maken in dialoog met de oude collecties, waarbij een maatschappelijk
betrokken insteek centraal staat. En we doen nog veel meer, van expert-
meetings tot buurtprojecten en soms hele tentoonstellingen in dit kader.
Het levert waardevolle kennis op die we verwerken in de vaste presentaties,
en biedt inspiratie om nieuwe objecten te verwerven. Vanaf 2020 maken
we dit inzichtelijk door enkele wijzigingen te laten zien in de tentoonstel-
lingszalen. Een soort ‘voor & na’, want de betekenis van cultureel erfgoed
is nou eenmaal constant aan verandering onderhevig.

De samenwerkingen zijn niet vrijblijvend maar hebben impact en vor-
men een intensief leerproces. Collega’s zijn telkens nauw betrokken en we
maken een ontwikkeling door. Om een hand in eigen boezem te steken: na
een periode waarin ik zelf de programma’s organiseerde bleek de lijst van
samenwerkingspartners weliswaar heel divers in de zin van culturele ach-
tergronden, maar ze waren stuk voor stuk jonge professionals uit de cul-
tuursector. Dat werd benoemd, en sindsdien werken we in een team van
collega’s om elkaars netwerken te combineren. We streven daarom naar
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een organisatie die qua personeelsbestand de superdiverse stad vertegen-
woordigt. Daar worstelen veel organisaties mee, ook internationaal. Het
leerproces bestaat naast zelfreflectie uit het verbreden van de netwerken
om het museum heen, zodat steeds meer mensen zich er kunnen thuisvoe-
len (en wij van hen leren wat daarvoor nodig is), met als langetermijndoel
intensieve betrokkenheid en een diverser personeelsbestand. Pas als de or-
ganisatie op deze wijze aansluit bij de samenleving wordt een inclusief mu-
seum met relevantie voor een breed publiek vanzelfsprekend.

ziek is en bijna dood gaat. En dat de museumstaf er alles aan doet om de
patiënten zo goed mogelijk te verplegen, waarmee de instellingen tot zieken-
huizen of zelfs sterfhuizen worden.8

De vergelijking is zeer begrijpelijk, zeker in de mediasamenleving waarin
we leven en waarin alles kan worden gemodificeerd en geüpgraded tot de
nieuwste, voor dat moment meest optimale vorm. Niet het beheer en behoud
van originelen staat centraal maar een levendige onmeetbare stroom van on-
weerstaanbare reproducties die we met elkaar dag in dag uit produceren via
onze mobiele telefoons. Musea zijn natuurlijk wel ten dele met deze mediale
tijd meegegaan. Middels spectaculaire gebouwen en immersieve Instagram-
waardige installaties worden bezoekers uitgenodigd om de museale wereld
een plek in de digitale wereld te geven.

Het leidt tot andere manieren van waarnemen die minder passief zijn.
Meer levendig, interactief, soms zelfs fysiek uitdagend. Doordat we door onze
mobiele telefoons naar de wereld om ons heen kijken, kijken we misschien
wel beter. Het klinkt afstandelijk – er zit immers iets tussen ons en de museale
objecten – maar tegelijkertijd wringen we ons in allerlei bochten, spelen met
kaders, kijken nog eens, tot we die perfecte selfie of juist dat perfecte Insta-
shot zonder al die andere bezoekers hebben.

Ik ben al jaren gefascineerd door die nieuwe interactie tussen kunst en de
gemedialiseerde beschouwer. Het is eigenlijk de realisatie van wat een van
mijn favoriete kunsthistorici, Rosalind Krauss, al in de jaren tachtig ‘de post-
mediale conditie’ noemde.9 Een nieuw ‘dispositief’ waarbij de scheiding tus-
sen de diverse media (schilderkunst, sculptuur, video etcetera) is opgeheven.
Ze zijn allemaal met elkaar verbonden en deel van de ruimte, en wij, de be-
schouwers, zijn ook deel van die ruimte en het werk. En dat leggen we ook
nog eens vast. Een gemedialiseerde postmediale conditie, als het ware.

Of moet ik er als museumdirecteur kritischer op zijn? Vaak wordt het ge-
bruik van mobiele telefoons door museumprofessionals als negatief ervaren.
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Afbeelding 4 Bezoekers in de National Gallery of Norway, Oslo, 2018
Foto: Margriet Schavemaker

Afbeelding 5 Bezoekers in het MORI Building Digital Art Museum, Tokio, 2019
Foto: Margriet Schavemaker

Het zou afleiden van het echte kijken, de werken kunnen beschadigen door
flitslicht, het is lastig in verband met copyright kwesties en mensen zouden
niet meer komen als ze online al teveel hebben gezien. Ik ben niet zo negatief.
Hoewel ik de musea die speciaal voor dit doel gemaakt worden wel ingewik-
keld vind, hoe goed ze ook gemaakt zijn. Zoals het Atelier des Lumières in
Parijs of het MORI Building Digital Art Museum in Tokio dat ik onlangs na
afloop van het eerder genoemde ICOM-congres bezocht. Je wordt van sfeer
naar sfeer geleid om jezelf en de anderen om je heen in beeld te brengen. Het
is er donker waardoor de geprojecteerde beelden en lichtgevende objecten het
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beter doen op onze camera’s die we dan ook non-stop richten op het aange-
bodene spektakel. We zijn permanent actief, klaar om dit zo mooi mogelijk
vast te leggen en te delen met onze vrienden, die daarna natuurlijk ook willen
komen en bijna precies dezelfde beelden ook weer zullen delen.

Het is zeker inclusief want wordt bezocht door een gigantisch groot en ge-
varieerd publiek, waaronder veel jongeren die zich enorm vermaken. Het is
een soort digitale speeltuin voor zowel kinderen als volwassenen, en er zijn
allerhande kunsthistorische en museologische vergelijkingen te maken met
de meest toonaangevende tentoonstellingen uit het verleden, zoals het dyna-
mische en speelse labyrint Dylaby dat Jean Tinguely in 1962 in het Stedelijk
produceerde, samen met onder meer Niki de Saint Phalle en Daniel Spoerri.
Ook daarin stonden het jezelf verliezen en het spel centraal.10

Toch heb ik ook grote vraagtekens bij het MORI Building Digital Art Mu-
seum. Het is te slick, en er is geen plek voor kritische reflectie op wat media in
onze samenleving betekenen (laat staan voor ‘acknowledging and addressing
the conflicts and challenges of the present’). En bovenal is het for profit (de
entree is circa 30 euro per persoon) en extreem druk. En de wachttijden zijn
eindeloos; terwijl ik eerst drie kwartier moest wachten voor ik naar binnen
mocht, volgden daarna ook weer rijen voor bepaalde ruimtes, waarbij de
wachttijd toen ik er was opliep tot maar liefst anderhalf uur. Een beetje Dis-
ney- en Efteling-achtig dus.

Het is dan ook meer dan ironisch te noemen dat uitgerekend de nieuwe
museumdefinitie in Kyoto werd gepresenteerd met op de achtergrond foto’s
van een kindje spelend in dit museum.11 Nog ironischer: het bleek bij navraag
een andere dependance van dit museum te zijn, in Singapore. Want aangezien
het hier geen originele objecten betreft, kunnen dit soort musea worden ge-
dupliceerd en overal worden geplaatst. Het museum is daarmee verworden
tot reproduceerbaar medium. Of ‘postmedium’.

Inconsistenties zijn echter overal te vinden, ook in het gelaagde mediawerk
van toonaangevende makers zoals regisseur en kunstenaar Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu. In zijn virtual reality-installatie Carne y Arena (2017) kruip je in
de huid van een Mexicaanse vluchteling die de grens naar de VS probeert
over te steken. Prachtig om dat zo invoelbaar te maken; met je schoenen uit
en je blote voeten op het zand ben je omgeven door vluchtelingen die om je
heen worden opgepakt. Hoewel jij onzichtbaar blijft en je gewoon kunt voort-
bewegen zal het vast leiden tot meer empathie en begrip. Maar wat is de be-
tekenis als je je bedenkt dat deze installatie natuurlijk in de veilige museale
omgeving wordt ervaren en daarnaast hyperexclusief is? Hij is namelijk alleen
voor de enkelen die maanden van tevoren een kaartje konden kopen te bezoe-
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ken, want daarna is het ‘vol is vol’ (ik ben zelf in drie musea geweest waar de
installatie draaide en het is me niet gelukt om hem te ervaren.)

Kortom, media en kunst in de museale praktijk, de focus in het onderzoek
en onderwijs dat ik de komende jaren zal verrichten, leiden vaak tot com-
plexe, niet eenduidige verhoudingen tussen inclusiviteit en exclusiviteit, in-
houd en spektakel, authenticiteit en reproduceerbaarheid, commercie en pu-
blieke functie. Zeker in deze maatschappij, waarin meningsverschillen vaak
tot polarisatie leiden en het zwart-witdenken overheerst, is dit een dankbaar
onderwerp.

Words matter

Het medium dat musea verreweg het meeste gebruiken naast tentoongestelde
objecten is natuurlijk nog steeds geschreven taal, in de eerste plaats zaaltek-
sten die uitleg geven op het getoonde. Zoals mijn gewaardeerde oud-collega
Michiel Nijhoff uit het Stedelijk Museum altijd riep (hij beheerde de klachten-
e-mail-box van het museum): ‘Ze zijn te lang of te kort, te klein of te groot, te
ver weg of te dichtbij. Kortom er is altijd wat te klagen.’

In het huidige tijdgewricht waarin veel musea kritisch naar zichzelf kijken en
hun eigen geschiedenis en museale presentaties tegen het licht houden, is tekst
een dankbaar middel. Een mooi voorbeeld is het American Museum of Natural
History in New York, dat bij het diorama waarin de geschiedenis van ‘Old New
York’ wordt uitgebeeld sinds dit jaar diverse teksten op het glas heeft aange-
bracht. Hierin wordt verwoord wat er allemaal niet klopt aan deze in 1939 ver-
vaardigde representatie van een ontmoeting rond 1660 tussen Peter Stuyvesant,
de Nederlandse gouverneur van Nieuw-Amsterdam, en de Lenape-mannen en
-vrouwen. Tevens worden de Lenape ook eindelijk van namen voorzien, iets
wat steevast ontbrak, zoals we ook dit jaar zagen in de prachtige tentoonstelling
Le modèle noire de Géricault à Matisse in het Musée d’Orsay in Parijs.

Tekstuele gelaagdheid stond dit jaar ook in het Mauritshuis in Den Haag
centraal in de tentoonstelling Bewogen beeld – Op zoek naar Johan Maurits
(4 april t/m 7 juli 2019). Het Mauritshuis dankt zijn naam aan Johan Maurits.
Hij was gouverneur van Nederlands-Brazilië, kunstliefhebber, maar ook be-
trokken bij de slavenhandel. In de tentoonstelling werd de complexe geschie-
denis van Johan Maurits en Nederlands-Brazilië vanuit verschillende perspec-
tieven belicht, middels objecten waarvoor iPads geplaatst waren met daarop
meerdere zaalteksten geschreven door diverse specialisten, die allemaal vanuit
hun eigen perspectief het getoonde duidden en bevroegen.
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Die verschillende verhalen kunnen helpen om musea meerstemmiger te
maken, te dekoloniseren en lastige kwesties uit het verleden te adresseren
voor een divers publiek. Het is in dit kader tevens van belang voor musea om
de woorden die door de instelling zelf worden gebruikt kritisch onder de loep
te nemen. Zijn die woorden kwetsend, of sturend? Of zo gekleurd dat ze an-
dere aspecten en verhalen uitsluiten? In de publicatie Woorden doen ertoe:
Een incomplete gids voor woordkeuze binnen de culturele sector, die vorig jaar
verscheen bij het Nationaal Museum van Wereldculturen, wordt een toolkit
geboden om bepaalde woorden te verruilen voor anderen.12 Zo wordt onder
meer ‘slaaf’ verruild voor ‘tot slaaf gemaakte’, waardoor de actieve daad van
de toe-eigening zichtbaar is, en wordt geadviseerd om ‘blank’ te verruilen
voor ‘wit’, waarbij de uitleg is dat Van Dale ‘blank’ onder andere definieert
als ‘niet bevlekt’ en ‘niet gekleurd’, wat normatiever is dan ‘wit’.13

Het Amsterdam Museum heeft eind augustus van dit jaar een term toege-
voegd aan deze incomplete gids: wij hebben besloten de term ‘Gouden Eeuw’
niet meer te gebruiken als synoniem voor de 17e eeuw. Het heeft tot veel com-
motie geleid. Van een afkeurende reactie van minister-president Rutte tot de
te verwachten kritiek uit de populistische hoek dat we hiermee het voorbeeld
van oikofobie en een ‘weg met ons’-mentaliteit zijn. En een opmerkelijke uit-
spraak van onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die meldde
dat de geschiedenis niet herschreven kan worden.

Onze argumentatie, zoals ook geformuleerd in een opiniestuk dat in de
Volkskrant verscheen, is dat de term Gouden Eeuw ertoe bijdraagt dat de
geschiedenis van de Nederlandse 17e eeuw slechts vanuit het perspectief van
de machthebbers wordt bezien. Immers, wie bepaalt dat je een eeuw ‘goud’
noemt als velen van onze voorouders niet meedeelden in dat goud en de
voorspoed, of slachtoffer waren van de honger naar macht en rijkdom, in de
vorm van uitbuiting, moord en slavernij?14 Heel simpel gezegd: over wiens
Gouden Eeuw hebben we het hier, in een stad met 180 nationaliteiten?

Het bevragen van termen zoals ‘Gouden Eeuw’ moet gezien worden als on-
derdeel van een jarenlange programmering met en voor diverse groepen in de
stad: van de Queer History Talks en de Shakespeare Club met de LHBTQI
+-gemeenschap tijdens de Pride, en van de gelaagde onderwijsprogramma’s
als Groeistad tot Mapping Slavery en natuurlijk het eerder genoemde New
Narratives. We werken vanuit de missie om bij te dragen aan een samenleving
zonder uitsluiting en zijn daarnaast continu op zoek naar hoe we geschiede-
nis, heden en toekomst van de stad op een zo relevant en divers mogelijke
manier kunnen presenteren en contextualiseren, en maken tegelijk (histori-
sche en hedendaagse) uitsluiting zichtbaar.15
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Afbeelding 6 Online artikelen over de beslissing van het Amsterdam Museum om de
term ‘Gouden Eeuw’ niet meer te gebruiken als synoniem voor de 17e
eeuw
Bronnen: de Telegraaf en de Volkskrant

Afbeelding 7 Uitzending ‘De Wereld Draait Door’ met Thierry Baudet, Zihni Özdil
en Maarten Prak, 13 september 2019

En natuurlijk is het dan een ontzettende uitdaging – dat na het wereldkundig
maken van zo’n bericht je je doel lijkt voorbij te schieten. In het debat dat op
gang komt lijkt er regelmatig geen sprake meer van nuance te zijn. Terwijl die
er wel is. Wij poetsen niks weg, zoals door diverse critici wordt gesteld in de
nationale media. Onze topstukken van Ferdinand Bol en Rembrandt blijven
gewoon hangen en kunnen, voor wie dat wil, gezien worden als onderdeel van
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een ‘Gouden Eeuw van de schilderkunst’. Maar wij zijn een historisch stads-
museum (hoewel de term historisch is verdwenen uit onze naam) en we zijn
er dus voor meer dan alleen voor de kunst, en dat betekent dat het voor ons
uitermate belangrijk is om kritisch om te gaan met dit soort terminologie.16

Is het erg dat we een stevige controverse hebben ontketend? Hebben we
bijgedragen aan de polarisatie in plaats van hem te verkleinen? Zoals directeur
Stijn Schoonderwoerd van het Nationaal Museum van Wereldculturen in de
introductie op Woorden doen ertoe het formuleert: ‘Dergelijke controverse is
echter niet puur negatief, integendeel. Musea hebben namelijk een rol te spe-
len in het publieke domein, in het vormen van hoe wij de wereld zien en in
het interpreteren wat er om ons heen gebeurt. Musea worden bezocht door
miljoenen mensen, die zij kunnen uitdagen om terug te blikken op onze ge-
schiedenis en na te denken over de toekomst.’17

En zoals Volkskrant-columnist Sander van Walsum het stelt: ‘Zelfs wie ge-
hecht is aan de term Gouden Eeuw, zou de semantische ingreep van het Am-
sterdam Museum op zijn merites moeten kunnen beoordelen. Want in talk-
shows, columns en op opiniepagina’s gaat het nu al dagen over een ver
verleden. Dat op zich is verheugend in een land dat, in vergelijking met de
meeste buren, zich zo weinig aan de eigen geschiedenis gelegen laat liggen.
Maar bovenal laat het Amsterdam Museum zien dat geschiedenis een nimmer
eindigend proces is.’18

Dat er nog veel werk aan de winkel is, mag duidelijk zijn. Naast een sympo-
sium over de term Gouden Eeuw eind deze week, volgt vanaf begin volgend
jaar een roadshow door de stadsdelen waarin we in gesprek gaan met de
buurten over de geschiedenis van de stad. Daarnaast organiseren we in 2020,
samen met een aantal nationale en internationale musea en de Universiteit
van Amsterdam, een internationale conferentie over de toekomst van histori-
sche periodiseringen vanuit een mondiaal perspectief. En ook dan zullen we
het vast weer hartgrondig met elkaar oneens zijn. Om zo weer stappen voor-
uit te kunnen zetten.

Maar kom vooral ook naar de tentoonstelling die gastcurator Jörgen Tjon
A Fong creëert in de dependance van het Amsterdam Museum in de Hermi-
tage aan de Amstel. In het hart van de semi-permanente tentoonstelling
Groepsportretten van de 17e eeuw (voorheen Hollanders van de Gouden Eeuw)
presenteert hij de fototentoonstelling Hollandse Meesters Her-zien waarin
Amsterdammers van kleur uit de 17e en 18e eeuw een gezicht, naam en ver-
haal krijgen.
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Afbeelding 8 Jörgen Tjon A Fong, 26 september 2019
Foto: Janiek Dam

Bijdrage #2: Jörgen Tjon A Fong (gastconservator, Amsterdam Museum)
over Hollandse Meesters Her-zien

Ik heb lang getwijfeld hoe ik mijn bijdrage zou beginnen. De activist in mij
zou eigenlijk willen zeggen: met Hollandse Meesters Her-Zien starten we
een proces van dekolonisatie. Dekolonisatie in denken over de Gouden
Eeuw, ja zeker, ik heb de term gebruikt! Maar, niet minder belangrijk, het
project levert ook een bijdrage aan dekolonisatie binnen het museum.
Want ook binnen musea zijn structuren ontstaan waarbij een bepaalde
vorm van eurocentrisch denken bepaalt welke maatstaf van kwaliteit wordt
gehanteerd en daarmee invloed heeft op collectievorming.

Maar is deze eurocentrische vorm van denken, expositieontwikkeling en
collectievorming binnen een museum nog relevant voor een stad die, zoals
professor Maurice Crul heeft onderzocht, sinds 2018 uit minderheidsgroe-
pen bestaat?19 Want geen enkele groep is wat aantal betreft nog dominant
in grote steden als Amsterdam. Een stad waarin, zo stelt hij, de minst aan-
gepaste groep de witte autochtone Nederlanders zijn, omdat zij zich, histo-
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risch gezien, slecht hebben verhouden tot de andere groepen in de samen-
leving.

Volgens filosoof Enrique Dussel ligt de oorsprong van het eurocentrisch
denken in het begin van de koloniale tijd. Hij heeft daar het symbolische
jaar 1492 voor genomen, het jaar dat Columbus Amerika ontdekte. Ai,
daar liet ik me per ongeluk weer een eurocentrische gedachte ontvallen,
want, vanuit een Latijns-Amerikaans perspectief bezien, hoe kan Colum-
bus iets ontdekken dat al bestaat? Laten we zeggen dat, vanuit dat perspec-
tief, 1492 het jaar was dat Columbus begon met de bezetting van Amerika.

Maar goed, Enrique Dussel:

1492 was the time when Europe understood itself as the center of the
world. This means that the conditions for Europe to become the domi-
nant model civilization cannot be separated from its colonial expansi-
on. The decolonial is a response to that.
The decolonial brings a critique from the outside. That means that
there is no modernity without coloniality, that there is no Renaissance
without enslavement, that the West has controlled the locus of enun-
ciation and has controlled every representation of the world.20

Met die gedachte in het achterhoofd is het misschien niet vreemd dat een
werk uit 1682 van Antoine Coypel, dat in het Louvre te zien is, decennia-
lang, eeuwenlang Girl Stroking a Dog werd genoemd. Pas recent is de
naam veranderd in Young Black Man Holding A Basket of Fruit and Girl
Stroking a Dog.

Er zijn in de collecties van musea nauwelijks objecten te vinden die recht
doen aan geschiedenis van de verschillende groepen die Maurice Crul in de
stad identificeert. In de expositie Hollandse Meesters Her-Zien laten we
door middel van fotoportretten, die gemaakt zijn in de stijl van de Hol-
landse Meesters, historische figuren van kleur zien die in de 17e en 18e
eeuw hebben geleefd. Het zijn mensen die in die tijd geportretteerd hadden
moeten worden en waarvan we hopen dat de figuren én hun verhalen even
zeer op ons netvlies gebrand blijven als bij andere Hollandse Meesters.

Historische figuren als Elieser, begraven op de Joodse begraafplaats in
Ouderkerk aan de Amstel. Een man van kleur, waar niet duidelijk van is
of hij tot slaaf gemaakt was of juist slavenhouder. Een figuur die binnen de
Surinaamse gemeenschap is uitgegroeid tot belangrijk symbool van de
zwarte aanwezigheid in de 17e eeuw.
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Afbeelding 9 Antoine Coypel, Jeune noir tenant une corbeille de fruits et jeune
fille caressant un chien (Young Black Man Holding a Basket of
Fruit and Girl Stroking a Dog), 1682
Collectie Musée du Louvre
Foto: RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle

Voor de expositie Hollandse Meesters hebben we MC Typhoon gevraagd
model te staan voor Elieser. In het portret wordt de vraag opgeworpen of
hij op het punt staat zich aan te kleden in kleding die kenmerkend was
voor een slavenhouder in die tijd, of dat hij de kleding op het het bed
klaarlegde voor zijn meester.

Op het schilderij De wonderen van de Heilige Franciscus Xaverius uit
1617 zien we in het geel een bijfiguur van wie jarenlang gedacht werd dat
het een Koreaan betrof.
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Afbeelding 10 Typhoon als Elieser, 2019
Concept: Jörgen Tjon A Fong
Foto: Humberto Tan

Maar kunsthistoricus Thijs Weststeijn en sinoloog Lennert Gesterkamp
konden de Aziatische man in Rubens’ altaarstuk, door zijn uiterlijk en op-
merkelijke kleding, verbinden aan Yppong.21 Yppong was een Chinese
handelaar die vanuit Indonesië uit nieuwsgierigheid naar Holland kwam.

Voor de expositie hebben we een moderne interpretatie van Yppong ge-
maakt. We vroegen ondernemer Won Yip model te staan voor Yppong.
Yip heeft in Zeeland gewoond, de omgeving waar Yppong zijn Neder-
landse reis begon.
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Afbeelding 11 Peter Paul Rubens, De wonderen van de Heilige Franciscus Xaveri-
us, 1617-1618
Collectie Kunsthistorisches Museum, Wenen
© KHM-Museumsverband

Dit zijn twee portretten die vanaf maandag onderdeel worden van de ex-
positie Hollandse Meesters Her-Zien.

Maar waarom is dit van belang? Naast representatie is een van de ge-
volgen dat ook binnen het museum het gesprek wordt gevoerd over hoe er
met deze nieuwe benadering van de 17e eeuw moet worden omgegaan. Als
daar ook een mediastorm bijkomt, gaat het gesprek intern niet alleen over
representatie binnen de tentoonstelling, maar ook over representatie naar
buiten. Op die manier worden oude patronen zichtbaar en in dit geval op
sommige domeinen doorbroken. Dit proces van verandering, waarbij
nieuwe narratieven ruimte krijgen, is een stap op weg naar de dekolonisa-
tie van het instituut. Maar er is nog een weg te gaan.
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Afbeelding 12 Won Yip als Yppong, 2019
Concept: Jörgen Tjon A Fong
Foto: Humberto Tan

Voor de toekomst betekent dit dat transformatie en ruimte maken centraal
zouden moeten staan. Er moet ruimte voor fouten zijn en voor een verge-
vingsgezinde houding naar elkaar. Want het perfecte format bestaat na-
tuurlijk nog niet. Maar als we samen doorontwikkelen met deze mensen is
dat slechts een kwestie van tijd.
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De verzamelende stad

Het Amsterdam Museum zal in de toekomst nog veel meer met hedendaagse
beeldende kunstenaars, theatermakers en verhalenvertellers gaan werken om
de collectie aan te vullen met nieuwe beelden die ons anders laten kijken naar
het verleden van de stad.

En tegelijkertijd gaan we zeer actief de stad van nu verzamelen. Maar hoe
doe je dat eigenlijk? Ik denk vaak: de hele stad en de inwoners zijn de collec-
tie. Maar hoe behoud je dat wat van betekenis is voor het nageslacht? Welke
thema’s zijn van belang? En welke keuzes maak je?

Waar musea zich in het verleden met name richtten op het bewaren van
materiële objecten is er nu veel aandacht voor immaterieel erfgoed. In Neder-
land is het Verhalenhuis Belvédère op Katendrecht toonaangevend, en het
New Museum in New York organiseerde onlangs een mooi project waarin
verhalen van de stad gepresenteerd werden via ouderwetse telefooncellen.22

In Baltimore is Nancy Proctor actief op dit vlak in The Peale Center for Balti-
more History and Architecture. In haar aanstekelijke TEDx talk uit 2017
maakt ze een vergelijking met een uit de economie afkomstige theorie rond-
om ‘blue ocean thinking’.23 In deze theorie staat een fundamentele verande-
ring van de voorwaarden waarop een branche gestoeld is centraal. In het geval
van de musea betekent dit dat de oorspronkelijke functie als verzamelaar en
bewaarplaats van objecten omgevormd kan worden naar het model van een
productiehuis van verhalen en gesprekken. Juist op die manier ontstaat bete-
kenis, relevantie en sociale cohesie, door een sense of place die verwoord
wordt door de bewoners en gebruikers van die plaatsen.

Afbeelding 13 Website ‘Geheugen van Amsterdam’, 2015-heden
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Afbeelding 14 Tentoonstelling Vrouwen van Nieuw-West, Sloterplas, 2019
Foto: Margriet Schavemaker

In het Amsterdam Museum is al langere tijd veel aandacht voor lokale verha-
len. Van een reizende tentoonstelling in buurtwinkels in 2011, die resulteerde
in een bonte verzameling persoonlijke verhalen over de in rap tempo verande-
rende buurten, tot de levendige geheugensites (Het geheugen van...) in Oost en
West, die nu al jaren zelf door buurtcomités per stadsdeel worden aangevuld
met nieuwe verhalen. Daarnaast hebben we de afgelopen twee jaar samen met
Pakhuis de Zwijger in Nieuw-West vrouwen geïnterviewd en deze elkaar laten
interviewen en fotograferen, wat leidde tot reizende tentoonstellingen in
buurthuizen en de publieke ruimte, en tot ontroerende verhalenavonden.

Maar wat is de betekenis van het verzamelen van dit soort immaterieel erf-
goed? Wat draagt het bij aan de sociale cohesie van de stad? En hoe meet je
dat? En hoe verschillen de verhalen van objecten waarmee een verhaal zintui-
gelijk tastbaar wordt? En hoe koppel je dergelijke nieuwe levende collecties aan
bestaande collectiedatabases van onder meer het Stadsarchief (in diens kader
we gaan samenwerken met het Amsterdam Time Machine-project van UvA-
professor Julia Noordegraaf)? Het zijn vragen die centraal staan in het vijf jaar
durend onderzoeksproject getiteld Collecting the City dat vanuit deze leerstoel
wordt opgestart. Het zal resulteren in onder meer een aantal conferenties en
een internationaal online peer reviewed tijdschrift onder dezelfde titel.

Collecting the City wordt over twee weken afgetrapt met de tentoonstelling
Opslaan als.. – Hoe verzamel je de stad?, waarin we de huidige collectie van

24 MM AARR GG RR II EE TT SS CCHH AAVV EEMM AAKK EE RR



het Amsterdam Museum onder de loep nemen. Wat is er verzameld, door
wie, en welke verhalen kunnen ermee verteld worden, en waar zitten de uit-
dagingen? Het is een soort nulmeting en tevens beginpunt voor een groot
ambitieus verzamelproject in de wijken. Want de komende vijf jaar willen we
namelijk alle stadsdelen langs in het kader van de 750e verjaardag van de stad
die in 2025 gevierd zal gaan worden. Met de OBA en nog heel veel partners in
de stad gaan we op zoek naar de mooiste en meest veelzeggende verhalen en
objecten van de stad van nu.

Een museum in de stad, voor de stad, door de stad, met de stad en natuur-
lijk van de stad. In de hoop dat Massihs Juf Tries trots op ons zou zijn.

Afbeelding 15 Massih Hutak, 26 september 2019
Foto: Janiek Dam

Bijdrage #3: Massih Hutak

‘Ondernemers in Noord dromen van verhuizing Van Gogh Museum’, al-
dus de kop bovenaan een recent verschenen Parool artikel. ‘Het liefst op
het Buikslotermeerplein’. Ik zie het staan en denk: ik moet maar eens gauw
gaan praten met die ondernemers want ze zijn helemaal gek geworden. En
daarom wil ik mijn bijdrage hier graag beginnen met punt vier en punt vijf
uit ons Verdedig Noord-manifest. Verdedig Noord is een groep van men-
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sen die zich verantwoordelijk voelen voor Amsterdam-Noord en in actie
komen tegen de gentrificatie van het stadsdeel. Wij zetten kritische vraag-
tekens bij het zogenaamd opwaarderen van wijken, dat in de praktijk al-
leen maar de verschillen tussen mensen groter maakt, op een plek waar de
verhoudingen toch al op scherp staan. In dit proces spelen kunst- en cul-
tuurinstellingen een belangrijke rol.

Afbeelding 16 Collectief Verdedig Noord, 2019
Foto’s: Ilja Meefout

4. WIJ EISEN DAT BEWONERS VAN NOORD WORDEN BETROK-
KEN BIJ DE CULTURELE ACTIVITEITEN IN HUN BUURT.
En dat deze bewoners inspraak hebben bij de inrichting, communicatie
en programmering van kunstinstellingen in hun buurt, zodat zij zich
niet uitgesloten en geïntimideerd voelen maar betrokken en welkom.

5. WIJ EISEN DAT KUNSTINSTELLINGEN KRITISCH WORDEN
GETEST OP HUN (TEKORT AAN) VERHOUDING TOT DE
BUURT EN DE BEWONERS WAAR ZIJ TUSSEN ZIJN KOMEN
WERKEN.
Zodat er geen nieuwe kunst- en cultuurplaatsen ontstaan die niets met
de buurten of de bewoners te maken hebben. Hiervoor is het belangrijk
dat buurtcomité’s die fondsen toekennen een goede afspiegeling zijn
van alle Noorderlingen. En dat bij besprekingen tussen instanties en
bewoners de begrotingen open op tafel worden gelegd.

Natuurlijk verdient Noord een volwaardig museum. Ik ben de eerste die
daarvoor in de bres springt. Vooral als het gaat om het Buikslotermeer-
plein, waar ik ben opgegroeid. Maar dan wel gerealiseerd door mensen
voor wie Noord prioriteit is en geen alternatief. Dus geen dependance
maar een eigen volwaardig museum, met inachtneming van bewoners te-
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midden waarvan die instellingen komen, zodat ook zij zich welkom voelen
en niet geïntimideerd of uitgesloten. En de instellingen die er komen, moe-
ten zichzelf altijd proberen te verplaatsen in de oude bewoners: wat mer-
ken zij van onze komst? Welke verantwoordelijkheid hebben wij ten op-
zichte van hen?

Ik heb vooralsnog geen goed voorbeeld hiervan. Wel hoop ik de ko-
mende jaren in een nauwe samenwerking met het Amsterdam Museum
tot rijke inzichten te komen, want alleen dan beantwoorden we die andere
belangrijke vraag zo goed mogelijk: hoe verzamel je de stad?

Ik heb wel één negatief voorbeeld. Vorige week opende het afgrijselijke
pop-up-museum Wondr zijn deuren aan de Meeuwenlaan in Noord. Voor
€24,50 koop je in dit zelfbenoemde Instagram-museum een tijdslot van
een kwartier. En word je vooral aangemoedigd om zo snel mogelijk in de
hoofdattractie, een roze bad vol met marshmallows, te gaan liggen en sel-
fies te maken. Terwijl buiten de roze muren de Vogelbuurt nog steeds
kampt met armoede, achterstallig onderhoud aan de sociale huurwonin-
gen, alsmaar stijgende segregatie op de scholen en steeds meer oude bewo-
ners die worden verdreven door dit soort verfraaiingen van hun buurt.

Afbeelding 17 Massih Hutak, ‘Designer Fiets’, stills videoclip, 2019

Onderdeel van Massih’s verzet tegen de gentrificatie van Noord is het toeei-
genen en bezingen van een hippe Amsterdamse designerfiets van VanMoof.
De videoclip en de fiets zullen te zien zijn in de laatste zaal van de eerder
genoemde tentoonstelling Opslaan als.. – Hoe verzamel je de stad?, waarin we
vooruit blikken naar het verzamelen van de toekomst: een inclusief activerend
verzamelen met oog voor zowel de persoonlijke verhalen als de grootstede-
lijke vraagstukken, zoals de gevolgen van gentrificatie, waar deze stad zich
voor geplaatst ziet in de 21e eeuw. Kom dus kijken en doe vooral mee.
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Conclusie

Arnon Grunberg schreef in een column in de Volkskrant dat het Amsterdam
Museum met het verkiezen van de term 17e eeuw boven Gouden Eeuw geen
oog heeft voor de ambiguïteit van heden en verleden.24 Ik denk dat Imara,
Jörgen, Massih en ik vandaag zichtbaar hebben gemaakt dat het tegendeel het
geval is: zo blijkt onder meer de museumdefinitie geen definitie maar wel na-
strevenswaardig, zit de relatie tussen media en musea vol tegenstrijdigheden,
maakt het ontkleuren van de 17e eeuw meer ruimte voor anders gekleurde
perspectieven mogelijk die tegelijkertijd helaas ook tot zwart- wit-tegenstel-
lingen in de samenleving leiden, en worden onze musea getransformeerd tot
reizende verhalenhuizen in blauwe oceanen.

Kortom, ambiguïteit, bewegelijkheid en zelfanalyse. Zoals de jonge jurist
Tahrim Ramdjan opmerkt in Het Parool, is het raadzaam om eens naar de
16e eeuw te kijken. De tijd waarin Erasmus in Nederland zelfreflectie, liberali-
teit en rationaliteit propageerde en opriep dogma’s en geloofsovertuigingen,
zoals nationalisme, kritisch onder de loep te nemen.25 Een fijne manier om
onze kritische museale blik op het nationale verleden toch een trots nationaal
tintje te geven. Hoe ambigu wil je het hebben?

Maar hoe we de geschiedenis ook willen bekijken (trots, zelfkritisch, natio-
naal, globaal, koloniaal, ambigu of ondubbelzinnig), laten we vooral met el-
kaar gesprekken blijven voeren over wie we zijn, waren en worden. En de uit-
gelezen plekken om die gesprekken te voeren zijn natuurlijk musea. Ik zal
vanuit mijn rollen bij het Amsterdam Museum en hier aan de UvA die ge-
sprekken blijven voeden, presenteren, collectioneren en interpreteren. En dat
kunst en media in deze museale praktijk een cruciale rol spelen is, zo meen ik,
vandaag ondubbelzinnig duidelijk geworden.
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Noten

1. Voor de video registratie van deze oratie zie https://webcolleges.uva.nl/Mediasite/
Play/2a45218338b341809c53cd5e5c638db01d.

2. De laatste definitie, vastgesteld door de 22e ICOM General Assembly in Wenen
op 24 augustus 2007: ‘A museum is a non-profit, permanent institution in the
service of society and its development, open to the public, which acquires, con-
serves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible her-
itage of humanity and its environment for the purposes of education, study and
enjoyment.’

3. Voor achtergronddiscussies over de nieuwe definitie zie themanummer van Mu-
seum International, Vol. 71. No 281-282, 2019, samengesteld door Jette Sandahl,
verantwoordelijk ICOM-lid voor het project van de nieuwe definitie.

4. Zie bijv. Thomas Huut, ‘Internationale museumraad stelt besluit over omstreden
nieuwe definitie uit’, NRC, 8 september 2019.

5. Uitspraak tijdens ICOM-conferentie KYOTO 2019, 3 september, sessie ‘The Mu-
seum Definition – The Backbone of ICOM’.

6. Zie ook Melle Daamen en Clayde Menso, ‘Het diversiteitsbeleid in de cultuursec-
tor is faliekant mislukt’, NRC, 23 augustus 2019.

7. Nina Simon, The Art of Relevance, Santa Cruz: Museum 2.0, 2016.
8. Zie voor een uitgebreidere analyse van dit project Margriet Schavemaker, ‘Chan-
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Many-colored stories
Media and art in museum practice

Margriet Schavemaker

With contributions by
Imara Limon, Jörgen Tjon A Fong and Massih Hutak



A new definition

What is your description of a museum?1 It is probably anchored in the most
extreme museum situation you have experienced: a classical building, with
paintings on the wall and objects behind glass, that you traverse feeling prac-
tically alone. Or it might be a crowded, playground-like environment with
hundreds of children running about, and all kinds of things that can be
learned and discovered. Or a spectacularly designed building that draws you
in, where you yourself become part of the surroundings. Did you feel at home
there, or like a stranger who did not really belong? Whichever way you feel
about museums, it is often based on a private memory, recent or from a far
past.

My museum memories fluctuate between the Schoolmuseum in The Ha-
gue, where my parents would take me on rainy Sunday afternoons – in my
experience it smelled like French fries and they showed Pippi Longstocking
movies – and the Stedelijk Museum in Amsterdam, which I visited with
friends from The Hague suburb Zoetermeer on teenager train discount trips.
I found the latter a lot more enjoyable and accessible than the stately art mu-
seum in The Hague, even though that was the place where my passion for
contemporary art and design had begun.

It gets tricky when you don’t have such memories, because neither your
parents nor your school ever took you on museum trips. That leaves you
without a frame of reference, and therefore you will not feel like a co-owner
of a museum. But that is in fact what we are, especially here in the Nether-
lands, where the majority of museums are still public collections and build-
ings, despite a process of privatization that took place some 10 years ago. They
exist for us, by us.

Writer and rap musician Massih Hutak was lucky: his elementary school
teacher Tries took him on countless trips to museums in Amsterdam. She al-
ways told him: ‘Massih, you know this is ours, right? Yours too. Don’t you
forget that!’ Teacher Tries often makes an appearance in his columns for the
Het Parool newspaper, in which he both acclaims and critically questions the
city and its cultural institutions. He invokes Tries and her words because he is
aware of the great gift she gave him: a sense of co-ownership of the city and
its culture. Over the past months there has been much discussion about a new
definition of museums, initiated by the International Council of Museums
(ICOM). The definition had been altered seven times since the organization
was established in 1946, but always minimally. Broadly put, it states that mu-
seums are institutions for the management, preservation and accumulation of
collections, with a role toward education and research as well.2 In 2015, ICOM
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members noted that museums nowadays perform more duties, and so in the
past years a process was put in motion to invite all ICOM members to think
along and contribute their own definitions. The crowdsourced results, put up
for voting on 7 September 2019 on the international ICOM conference in
Kyoto, are as follows:

Museums are democratising, inclusive and polyphonic spaces for critical
dialogue about the pasts and the futures. Acknowledging and addressing
the conflicts and challenges of the present, they hold artefacts and speci-
mens in trust for society, safeguard diverse memories for future genera-
tions and guarantee equal rights and equal access to heritage for all people.
Museums are not for profit. They are participatory and transparent, and
work in active partnership with and for diverse communities to collect,
preserve, research, interpret, exhibit, and enhance understandings of the
world, aiming to contribute to human dignity and social justice, global
equality and planetary wellbeing.3

After much back-and-forth, a final decision on the definition was postponed.4

The contents were heavily discussed in Kyoto, including the omission of the
terms ‘collection’ and ‘education’. It was also doubted that all countries
worldwide would be capable of guaranteeing equal rights. In addition, ‘not
for profit’ is not a realistic scenario for many museums. And I personally
lamented the lack of schoolteacher Tries’ co-ownership, though it is some-
what implied in the phrases ‘in trust for society’ and ‘equal access to heritage’.

The main problem for many, however, was that this did not quite amount
to a definition but rather an ideal, an ambition. They are right: our museums
are often the opposite of such an equality-aspiring, inclusive space. You could
indeed claim that this definition is prescriptive rather than descriptive, some-
thing to aspire to. Something like the UN Sustainable Development Goals.

But is that such a problem? There is talk of legal consequences and govern-
ments that would cut funding for museums unable to meet the definition, but
I regard this an inspirational source for taking a sizeable step forward. As
Lonnie Bunch, the founder of the Smithsonian National Museum of African
American History &Culture, stated in defense of the new definition (and I am
paraphrasing here): ‘My entire life I’ve been told to wait, that change is com-
ing. But the time for waiting is over. Now is the time!’5

In the Netherlands we also need to act. Museums and other cultural insti-
tutions, such as theaters and music halls, are still mainly frequented by white,
highly educated and somewhat older culture appreciators, despite years of
efforts at more diverse and inclusive programming.6 These visitors are as wel-
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come as ever, but this public certainly is not an adequate reflection of the
(urban) environment we live in. The same applies to the people working in
these cultural institutions – people like myself. We think, or have long
thought, that our stories are neutral and bear no trace of class, gender, educa-
tion, religion or ethnicity, and are therefore accessible to anyone.

How to change this? By becoming aware that those museum stories cer-
tainly do come from a biased position, one that excludes other perspectives.
What can we do about this? As museum innovator Nina Simon states in her
book The Art of Relevance (2016), we must hand over the key (cf. the power)
to communities in order to change the room (cf. the exhibition) in such a way
that they will feel at home in it. This is not just about removing barriers but
about changing the museum from the inside out, in order to become more
inclusive for a new audience that did not previously find its way into the
museum, or did not feel welcome there. In other words: handing over the key
and changing the room is our only way to arrive at that wonderful ideal that
concludes the new definition: ‘[T]o safeguard diverse memories for future
generations and guarantee equal rights and equal access to heritage for all
people.’7

This inspired me to make a similar move today. On this very spot and this
very moment, my public acceptance of the Chair of Media and Art in Mu-
seum Practice, I am glad to not only present my own, biased or colored ana-
lyses of the field and my ambitions for the research I will be performing in the
coming years, but to also hand over the key to several wonderful people that I
work together with – people who make the museum I have been honored to
supply with artistic direction, the acclaimed Amsterdam Museum, a ‘demo-
cratising, inclusive and polyphonic space for critical dialogue about the pasts
and the futures.’

Media and museums

Over a year ago, when I still worked at the Stedelijk Museum, I organized the
project ‘Give Us the Museum’, for which seventeen artists – mostly newco-
mers from Syria – and Dutch author Arnon Grunberg moved into the mu-
seum for a month. They joined the staff on their daily rounds, questioned the
museum’s programming and exhibitions, and created new work in the en-
trance zone. Grunberg wrote a daily column about his experiences for the
NRC newspaper. They were enjoyable and at times painful descriptions of
life between the white walls. A recurring observation was that the art inside
the museum is ill and close to dying. And that the museum staff try their

34 MM AARR GG RR II EE TT SS CCHH AAVV EEMM AAKK EE RR



Figure 1 Imara Limon, 26 September 2019
Photo: Janiek Dam

Contributor #1: Imara Limon (curator, Amsterdam Museum)

The Amsterdam Museum wants to be relevant to an increasingly broad
audience. Suitable programming is important in reaching that goal. What
does that mean, exactly? We have all grown up with culture: from the lan-
guage you speak to the traditions and objects that you consider valuable.
Why do we find this still is not enough for people to feel at home in a
museum? Apart from the ICOM discussion on the definition of a mu-
seum, the core of the matter lies in the 19th-century roots of the museum
concept we are now familiar with. Very briefly put, in colonial times mu-
seums held a specific function, and the collecting, preserving and inter-
preting of overseas cultures for the white, western Self was at the core of
it. The home culture and skin color were considered superior in this, in-
cluding normative assumptions regarding civilization, family life, religion,
sexuality, et cetera. Hundreds of years of colonial history leave their traces
in today’s society. And in museums. One example is the Eurocentric per-
spective that seeps into the use of language – think, for example, of the
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commonly found words ‘we and they’, wherein throughout history, ‘we’
almost invariably refers to the white western self, and ‘they’ to the imagi-
nary Other. Even when we say ‘we are there for everyone’, this is implied.
Ownership and feeling at home mean that ‘we’ can also mean something
different. That it depends on context whose perspective is implied by the
simple word ‘we’, that it is no longer self-explanatory ‘we’ means the seg-
ment of society that has historically considered itself to be the center.

Figure 2 Guided tour during the international training program ‘Sharing Stories
on Contested Histories’, December 2018
Photo: Annemarie de Wildt

Over the past decades, the Amsterdam Museum has produced meaningful
collaborations and temporary projects with stakeholders who truly bring
other perspectives along. We continue this path and aim to emphasize it
more strongly. In 2017 we therefore began the long-term research program
New Narratives, which functions as a catalyst for inclusivity in the organi-
zation. We set up experimental and interactive programs together with
people who are not part of the museum. They will give a critical guided
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Figure 3 New Narratives tour by Stephanie Afrifa on International Women’s Day
in the Amsterdam Museum, 8 March 2017
Photo: Amsterdam Museum, Claire Bontje

tour, or contribute to meetings in which we focus on a single item from
the collection: through source research and creative reflections we investi-
gate which other stories could be told. We invite creatives to produce
works that engage in a dialogue with the historical collections, focusing on
a socially relevant approach. And we do much more, from expert meetings
to neighborhood projects and sometimes entire exhibitions from this per-
spective. This results in valuable knowledge that we incorporate in our
permanent presentations, and offers inspiration for the acquisition of new
objects. From 2020 we will make this process more transparent by show-
ing some of the changes in the exhibition rooms. A kind of ‘before &after’
view, because the significance of cultural heritage is always subject to
change.

These collaborations are not without lasting effect: they have an impact
and constitute an intensive learning process. Colleagues are always tightly
involved and we go on to develop together. To indicate how no-one is
exempt from this learning curve: after a period in which I organized pro-
grams, it turned out that the list of external partners was quite diverse in
the sense of cultural background, but nevertheless they were all young pro-
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fessionals from the cultural sector. This issue was raised, and since then we
work in a team of colleagues in order to combine our networks. That is
why we strive for an organization whose personnel represent the immense
diversity of the city. Many organizations struggle with this, internationally
as well. Apart from self-reflection, the learning curve involves expanding
the networks that surround the museum, so that ever more people can feel
at home there (allowing us, in turn, to learn what is needed for this), with
the long-term goal of intensive involvement and a more diverse workforce.
Only when the organization manages to reflect society in this manner will
an inclusive museum with relevance to a broad public become a given.

hardest to nurse the patients to the best of their ability, making these institu-
tions into hospitals or even hospice facilities.8

The comparison is more than understandable, particularly considering the
mediated society we live in, where anything can be modified and upgraded to
the latest standards, the most optimum form at that moment. At the core of
this is not the management and preservation of originals, but a lively and
unquantifiable stream of irresistible reproductions that we produce through
our cell phones on a daily basis. Museums have partly caught up with the
times, of course. Spectacular buildings and the Instagram appeal of immersive
installations encourage visitors to give the museum world a place in the digi-
tal world.

This leads to other, less passive forms of perceiving. More lively, interac-
tive, at times even physically challenging. By looking at the world around us
through our mobile phones, we might even be looking more clearly. It may
appear distant – after all, there is separating us from the museum objects –
but at the same time we walk the extra mile, bend over backwards, frame and
reframe, take another look, until we’ve found that perfect selfie, or the perfect
Insta-shot with no other visitors in sight.

I have been fascinated with this new interaction between art and the med-
iatized viewer for years. In a way it is the coming-into-effect of the ‘postme-
dial condition’, a term already coined in the 1980s by one of my favorite art
historians, Rosalind Krauss: a new dispositif that abandons the distinction be-
tween various media (painting, sculpture, video et cetera).9 They are all inter-
connected and part of the space, and we, the viewers, are also part of that
space and the work itself. In addition, we document all this. A mediatized
postmedial condition, as it were.
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Figure 4 Visitors in the National Gallery of Norway, Oslo, 2018
Photo: Margriet Schavemaker

Figure 5 Visitors in the MORI Building Digital Art Museum, Tokio, 2019
Photo: Margriet Schavemaker

Or should I be more critical of this as a museum director? The use of mobile
phones is often considered detrimental by museum professionals. It is said to
distract from deep viewing, flashlight can damage the art works, there are
copyright issues and it is suggested that people will no longer make physical
visits once they have seen too much online already. I don’t share this pessi-
mism, although I do have complicated views on those museums that have
been created especially for this purpose. The Atelier des Lumières in Paris or
the MORI Building Digital Art Museum in Tokyo, for example, which I re-
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cently visited after the aforementioned ICOM assembly. You are guided from
one atmosphere to the next, in order to capture yourself and those around
you within those spheres. The darkness makes the projected images and lumi-
nescent objects come out better on our cameras, which we therefore keep
locked onto the spectacle on offer at all times. We are permanently activated,
ready to document this in the prettiest possible manner and to share it with
our friends, who will then be eager to come for a visit and share nearly iden-
tical images.

This is certainly an inclusive practice: the visiting public is immense in
numbers and variety, including many young people who find great joy in
this. It is a kind of digital playground for children and adults alike, and many
art-historical and museological links can be established with some of the most
influential exhibitions from the past, such as the dynamic and playful laby-
rinth Dylaby, created by Jean Tinguely with Niki de Saint Phalle, Daniel
Spoerri and others at the Stedelijk Museum Amsterdam in 1962. Losing your-
self in game-play was equally important there.10

Yet I have my doubts about the MORI Building Digital Art Museum. It’s
too slick, it leaves no room for critical reflection on how media affect our
society (let alone ‘acknowledging and addressing the conflicts and challenges
of the present’). And above all, it’s for profit (entrance is about € 30 each) and
extremely crowded. The waiting lines are endless as well; I had to wait for 45
minutes to enter, followed by lines for specific rooms, with waiting time rising
to an impressive 1,5 hours during my visit. A bit Disney-like, in short.

For that, it is more than ironic that the new museum definition was pre-
sented in Kyoto, of all places, to background images of a child playing in this
museum.11 Even more ironically: after asking around, the image turned out to
be from yet another annex of the same museum, located in Singapore. Seeing
as this does not concern original objects, these kinds of museums can be easi-
ly duplicated anywhere. This turns the museum into a reproducible medium.
Or, rather, a ‘postmedium’.

Inconsistencies, however, can be found anywhere, like in the multilayered
media work by tone-setting makers such as director/artist Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu. In his virtual reality installation Carne y Arena (2017), you find
yourself inside the skin of a Mexican refugee attempting to cross the US bor-
der. The sense of identification is remarkable: barefoot on the sand, you are
surrounded by other refugees being arrested all around you. While you your-
self remain invisible, this will surely bring about more empathy and under-
standing. But what is the significance of this when you account for the fact
that the installation is experienced in the safe environment of the museum, a
hyper-exclusive one at that? It is only for the happy few who managed to
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purchase tickets months in advance; after that, sold out means sold out (I
myself have been to three museums that had the installation on display, with-
out managing to experience it).

In short: media and art in museum practice (the core of the research and
education I will be performing in the coming years) often lead to complex,
ambiguous relations between inclusivity and exclusivity, content and specta-
cle, authenticity and reproducibility, commerce and communality. In mod-
ern-day society, where contrasting perspectives often produce polarization
and a black-or-white manner of thinking predominates, this is a particularly
fruitful subject to engage with.

Words matter

Apart from the objects on display, the predominant medium utilized by mu-
seums is that of written language – primarily the gallery texts that are in-
tended to explain that which is on display. As my esteemed former colleague
Michiel Nijhoff, from the Stedelijk Museum, tended to exclaim in exaspera-
tion (he was in charge of the email account for visitor complaints), ‘They are
either too long or too short, too big or too small, too far away or too close.
There’s always something to complain about.’

In the current age, with many museums taking a close look at themselves,
their own history, and their museological presentations, text is a powerful
instrument. A good example of this is the American Museum of Natural His-
tory in New York City, that as of this year displays various texts on the glass
in front of a diorama illustrating the history of ‘Old New York’. It phrases all
that isn’t right about this 1939 representation of a meeting between Peter
Stuyvesant – the Dutch then-governor of New Amsterdam – and the Lenape
population. They are finally acknowledged with mention of their names, simi-
lar to the remarkable exhibition Le modèle noire de Géricault à Matisse at the
Musée d’Orsay in Paris this year.

Textual layering also was a key feature of the exhibition Shifting Image – In
search of Johan Maurits at the Mauritshuis in The Hague this year (4 April-7
July 2019). The Mauritshuis owes its name to Johan Maurits, a governor of
Dutch Brazil, an art connoisseur and a complicit partner in slavery. The ex-
hibition sheds light on the complex history of Johan Maurits and Dutch Brazil
from various perspectives, through objects accompanied by iPads with multi-
ple gallery texts written by experts from different fields, all sharing their own
perspectives and criticisms on the exhibited items.
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Those different stories can help make museums more plurivocal, decolo-
nize them and address tricky questions from the past for a diverse public. In
addition, it is imperative that museums take a critical look at the words they
themselves use. Are these words hurtful, coercive, tendentious? So biased,
perhaps, that they exclude other aspects and stories? The publication Words
Matter: An Unfinished Guide to Word Choices in the Cultural Sector, pub-
lished last year by the Nationaal Museum van Wereldculturen (‘National Mu-
seum of World Cultures’), includes a toolkit for replacing certain words with
others.12 The word ‘slave’, for example, is replaced by ‘enslaved person’, ren-
dering the act of appropriation more visible; it is also advised to avoid the
Dutch word blank and instead use wit (‘white’), considering that the main
Dutch dictionary defines blank as ‘unblemished’ and ‘non-colored’, making it
a more normative term than wit.13

The Amsterdam Museum added another term to this incomplete guide in
August of this year: we decided to no longer use the term Gouden Eeuw
(‘Golden Age’) as a synonym for the 17th century. This has stirred quite an
(inter)national debate: from a dismissive reaction by prime minister Rutte to
the unsurprising criticism from populist quarters that this would exemplify
oikophobia and a mentality of removing Dutchness from current society.
And then there was a remarkable statement from our minister of Education,
Culture and Science, claiming that history cannot be rewritten.

Our argumentation, which was also phrased in an op-ed piece in the
Volkskrant newspaper, is that the term Gouden Eeuw contributes to a situa-
tion where the history of the Dutch 17th century is only viewed from the
perspective of those in power. Who decides that a century has been ‘golden’,
when many of our ancestors did not share in that gold or wealth, or were
victims of that hunger for power and wealth in the form of exploitation, mur-
der and slavery?14 Very simply put: whose Golden Age are we talking about
here, in a city that hosts over 180 nationalities?

Questioning the notion of a ‘Golden Age’ should be considered part of a
long line of programming with and for diverse groups of people in this city:
from the Queer History Talks, the Shakespeare Club in collaboration with the
LGBTQI+ community during Pride, and from multilayered education pro-
grams such as Groeistad (‘City of Growth’), to Mapping Slavery, and of
course, the aforementioned New Narratives. We work from a mission of con-
tributing to a society without exclusion, and are always looking for ways to
show and contextualize the past, present and future of the city in as relevant
and diverse a manner as possible, while also giving visibility to (historical and
contemporary) exclusion.15
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Figure 6 Online articles on the Amsterdam Museum’s decision to no longer use the
term Gouden Eeuw (‘Golden Age’) as a synonym for the 17th century
Sources: de Telegraaf and de Volkskrant

Figure 7 Debate about the ‘Golden Age’ during the television program ‘De Wereld
Draait Door’ with Thierry Baudet, Zihni Özdil, and Maarten Prak, 13 Sep-
tember 2019

Of course it comes as a tremendous challenge to find that the announcement
of such a message (discontinuing the use of ‘Golden Age’) seems to miss the
mark. In the debate that ensues, there often seems to be no more room for
nuance, although it still exists. We are not sweeping anything under the car-
pet, as various critics have argued in national media. Our key pieces by Ferdi-
nand Bol and Rembrandt will not leave the walls and can be regarded as part
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of a ‘Golden Age of painting’ by those who wish to do so. But we are a historic
city museum (even though the word ‘history’ has been removed from its
name), which means that we do not exist for the arts alone, and that it is
crucial for us to adopt a critical approach towards this type of terminology.16

Is it bad that we unleashed such controversy? Did we contribute to polar-
ization instead of reducing it? As Stijn Schoonderwoerd, director of the Na-
tionaal Museum van Wereldculturen, states in the introduction to Words
Matter, ‘[C]ontroversy is not all bad, and maybe is not bad at all. Because
museums do have a role to play in the public domain, in shaping how we see
the world and interpret what is happening around us. Museums are visited by
literally millions of people who may be challenged to reflect on our history
and to think about our future.’17

Or, as Volkskrant columnist Sander van Walsum puts it, ‘Even those who
are attached to the term Gouden Eeuw should be able to judge the Amster-
dam Museum’s semantic intervention on its merits. A conversation about a
faraway past has been going on for days now in talk shows, columns and op-
eds. That in itself is encouraging news in a country that, compared to many of
its neighbors, seems rather unattached to its own history. But above all, the
Amsterdam Museum is showing that history is a never-ending process.’18

It is clear that there is still much work to be done. In addition to a sympo-
sium on the term ‘Gouden Eeuw’, later this week, a roadshow through all
districts of the city will follow early next year, in which we will talk to the
neighborhoods about the history of the city. In 2020 we will also organize an
international conference about the future of historical periodization from a
global perspective, together with a number of museums in various countries
and the University of Amsterdam. This is sure to bring up more passionate
disagreements – which will take us steps forward.

Please also visit the exhibition created by guest curator Jörgen Tjon A Fong
at the Amsterdam Museum’s annex in the Hermitage Amsterdam. In the
heart of the semipermanent exhibition Group Portraits of the 17th Century
(formerly Portrait Gallery of the Golden Age), he presents the photographic
series Dutch Masters Revisited, which gives a face, name and story to Amster-
dammers of color from the 17th and 18th centuries.
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Figure 8 Jörgen Tjon A Fong, 26 September 2019
Photo: Janiek Dam

Contribution #2: Jörgen Tjon A Fong (guest curator, Amsterdam Museum)
on Dutch Masters Re-Visited

I have long pondered how to start my contribution. The activist in me
would like to say: through Dutch Masters Re-Visited we are starting a pro-
cess of decolonization. Decolonization in thinking about the Golden Age –
oh yes, I’ve used that term! But equally importantly, the project also con-
tributes to decolonization within the museum. Structures in which a cer-
tain kind of Eurocentric thinking determines the measure of quality have
consolidated within museums as well, affecting the formation of their col-
lections.

But is this Eurocentric form of thinking, of developing exhibitions and
of forming collections at museums still relevant to a city that as of 2018
consists of minority groups, as professor Maurice Crul has researched?19

In large cities such as Amsterdam, not a single demographic group is nu-
merically dominant anymore. A city in which, he states, the least adapted
group is those of white, native Dutch persons: from a historical perspec-
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tive, they have a poor record when it comes to interaction with other
groups in society.

Philosopher Enrique Dussel places the origins of Eurocentric thinking
in the early colonial age. He adopts the symbolic year 1492, the year Co-
lumbus discovered America. Oh dear, that was another bit of Eurocentric
thinking on my part: after all, when you take a Latin-American perspec-
tive, how could Columbus have discovered something that already existed?
So let’s rephrase, and call 1492 the year Columbus began the occupation of
America.

Back to Enrique Dussel:

1492 was the time when Europe understood itself as the center of the
world. This means that the conditions for Europe to become the domi-
nant model civilization cannot be separated from its colonial expan-
sion. The decolonial is a response to that.
The decolonial brings a critique from the outside. That means that
there is no modernity without coloniality, that there is no Renaissance
without enslavement, that the West has controlled the locus of enun-
ciation and has controlled every representation of the world.20

Bearing that thought in mind, it may not seem so strange that this work by
Antoine Coypel from 1682, on show at the Louvre, has been called Girl
Stroking a Dog for decades, centuries even. It was only recently renamed
as Young Black Man Holding A Basket of Fruit and Girl Stroking a Dog.

Museum collections hardly contain any objects that do justice to the
history of the various groups Maurice Crul identifies in the city. In the
exhibition Dutch Masters Revisited we show historical figures of color who
lived in the 17th and 18th centuries by way of photographic portraits, cre-
ated in the style of the Dutch Masters. These are people whose portraits
should have been made in their own lifetimes, and we hope for these fig-
ures and their stories to remain etched as deeply into the cultural retina as
other Dutch Masters still are.

Historical figures such as Elieser, who was buried at the Jewish cemetery
in the village of Ouderkerk aan de Amstel. A man of color who might have
been an enslaved person or a slaveholder. A figure who has become an
important symbol of black presence in the 17th century within the Surina-
mese community. We asked MC Typhoon, a rapper and writer, to be the
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Figure 9 Antoine Coypel, Jeune noir tenant une corbeille de fruits et jeune fille
caressant un chien (Young Black Man Holding a Basket of Fruit and
Girl Stroking a Dog), 1682
Collection Musée du Louvre
Photo: RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle

model for this portrait. Is he getting dressed in an outfit suitable for a slave
owner, or is he preparing the clothes for his master to wear?

The painting The miracles of St. Francis Xavier (1617) includes a second-
ary figure who was long thought to be Korean.

Based on his appearance and remarkable attire, however, art historian
Thijs Weststeijn and sinologist Lennert Gesterkamp were able to connect
the Asian male in Rubens’ altar piece to Yppong. Yppong was a Chinese
trader who traveled to Holland from Indonesia out of curiosity.21 We
made a modern representation of Yppong for the exhibition. Entrepreneur
Won Yip, who has lived in the same area as Yppong when he arrived in
Holland, was asked to be the model for this portrait.

These are two portraits that will become part of the Dutch Masters Re-
Visited exhibition, starting Monday.
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Figure 10 Typhoon as Elieser, 2019
Concept: Jörgen Tjon A Fong
Photo: Humberto Tan

But why is this important? Apart from representation itself, one of the
consequences is that a conversation takes place within the museum re-
garding how to deal with this new approach to the 17th century. With a
media storm on top of that, the internal conversation is no longer just
about representation within the exhibition, but also about representation
toward the outside world. In this way old patterns become visible, and are
broken in some domains in this specific case. This process of change, in
order to give space to new narratives, is a step towards decolonizing the
institution. But there is still a long way to go.
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Figure 11 Peter Paul Rubens, The miracles of Saint Francis Xavier, 1617-1618
Collection Kunsthistorisches Museum, Vienna
© KHM-Museumsverband

For the future, this means transformation and making-space should play a
central role. There must be room for mistakes and for an attitude of for-
giveness towards one another. Of course the perfect format does not exist
yet. But if we continue developing together with these people, it will be
only a matter of time.
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Figure 12 Won Yip as Yppong, 2019
Concept: Jörgen Tjon A Fong
Photo: Humberto Tan

The collecting city

In the future, the Amsterdam Museum will be working even more closely
with contemporary visual artists, theater makers and storytellers in order to
add new images to the collection that offer a different view of the city’s past.

At the same time we will become very active in collecting the city as it
currently is. But how do you really do that? I often find myself thinking the
entire city and its residents are the collection. But how do you save that which
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is meaningful to future generations? Which are the important themes? Which
choices do you make?

While museums in the past have mainly focused on the preservation of
material objects, there is much more attention now for immaterial heritage.
A telling example in the Netherlands is Verhalenhuis (‘Story House’) Belvé-
dère op Katendrecht, and the New Museum in New York recently organized a
nice project that presented stories of the city through old-fashioned telephone
booths.22 In Baltimore, Nancy Proctor activates this field at The Peale Center
for Baltimore History and Architecture. In her catchy TEDx talk from 2017
she invokes an analogy to a theory from economics concerning ‘blue ocean
thinking’.23 Central to this theory is a fundamental change in the conditions
on which a specific field is grounded. In the case of museums, this would en-
tail changing the traditional function of a collector and storehouse of objects
into the model of a production-house of stories and conversations. This is
how significance, relevance and social cohesion can arise, through a sense of
place that is phrased by the inhabitants and users of those places.

Figure 13 Website ‘Geheugen van Amsterdam’ (‘Memory of Amsterdam’), 2015-now

The Amsterdam Museum has been paying attention to local stories for a
longer time. From a traveling exhibition in neighborhood shops (2011), which
resulted in a colorful collection of personal stories about the rapidly changing
neighborhoods, to the lively memory-websites (‘Het geheugen van’) of the
East and West districts, which now have been run by various local commit-
tees to add new stories for several years. In addition, we have joined forces
with Pakhuis de Zwijger in the past two years to interview women and have
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Figure 14 Exhibition Vrouwen van Nieuw-West (Women of New-West) at the Sloter-
plas, 2019
Photo: Margriet Schavemaker

them interviewing and photographing one another, which led to traveling ex-
hibitions in activity centers and public spaces, as well as touching storytelling
nights.

But what is the significance of collecting this kind of immaterial heritage?
How can it contribute to social cohesion in the city? And how do you meas-
ure whether it does? How do these stories differ from objects that make a
story palpable, tangible? How do you link such new, living collections to ex-
isting collection databases, for example that of the city archive (for this we
will be working together with the Amsterdam Time Machine project by Uni-
versity of Amsterdam professor Julia Noordegraaf)? These are central ques-
tions in the five-year research project entitled Collecting the City, initiated in
conjunction with this chair appointment. It will result in, among other things,
a number of conferences and an international online peer reviewed journal
bearing the same title.

Collecting the City will kick off in two weeks with the exhibition Save as.. –
How to collect the city?, in which we critically review the Amsterdam Mu-
seum’s current collection. What has been collected, by whom, and which sto-
ries can be told through them, what are the gaps and challenges? It is a zero
measurement of sorts, as well as the starting point of a large and ambitious
neighborhood collecting project. In the coming five years we want to go
through all city districts to mark Amsterdam’s 750th birthday, which will be
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celebrated in 2025. Together with the Amsterdam Public Library (OBA) and
many other partners, we will search the city for the most beautiful and signif-
icant stories and objects to illustrate today’s city.

A museum in the city, for the city, by the city, with the city, and, of course,
of the city. All in the hopes that this project would make Massih’s teacher
Tries proud of us.

Figure 15 Massih Hutak, 26 September 2019
Photo: Janiek Dam

Contribution #3: Massih Hutak

‘Amsterdam North entrepreneurs dream of Van Gogh Museum moving’,
claimed a headline in a recent article in the Parool newspaper. ‘Preferably
on Buikslotermeerplein’. I see this and think, I need to have a talk with
those entrepreneurs, because they must have lost their minds. That is why
I want to start my contribution today with the 4th and 5th points in our
Verdedig Noord (‘Defend the North’) manifesto. Verdedig Noord is a
group of people who feel responsible for Amsterdam-Noord and rise
against the gentrification of this city district. We pose critical questions to
the so-called upscaling of neighborhoods, which in practice only increases

MMAA NNYY--CCOO LLOO RREE DD SSTTOO RR II EE SS 53



the differences between people in an area already plagued by sharp con-
trasts. Institutions for art and culture play a key part in this process.

Figure 16 Collective ‘Verdedig Noord’ (‘Defend North’), 2019
Photo’s: Ilja Meefout

4. WE DEMAND THAT RESIDENTS OF NOORD ARE CON-
SULTED REGARDING CULTURAL ACTIVITIES IN THEIR
NEIGHBORHOOD.
And that these residents have a say in the installation, communication
and programming of art institutions in their area, so that they will not
feel excluded and intimidated but involved and welcome.

5. WE DEMAND THAT ART INSTITUTIONS ARE CRITICALLY
ASSESSED ON THEIR (LACK OF) CONNECTION WITH THE
NEIGHBORHOOD AND THE RESIDENTS IN WHOSE MIDST
THEY HAVE COME TO WORK.
So that no more new spaces for art and culture will arise that have no
ties whatsoever with the area or residents. To this end it is important
that the local committees in charge of funding are adequate reflections
of all people in the Noord district, and that budgets are transparently
made available during meetings between organizations and residents.

Of course Noord deserves a full-scale museum. I’m all for it. Especially if
this would happen on Buikslotermeerplein, where I grew up. But it should
be organized by people who consider Noord a priority, not an alternative.
That means no annex to an existing museum, but one of its own, fully
relevant and attentive to the residents these institutions arise from, so that
they will also feel welcome instead of intimidated or excluded. And the
institutions that do establish themselves here must always try to see things
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from the perspective of the long-time residents: how will our arrival affect
them? Which duties do we have towards them?

So far I haven’t found a single positive example of this. I hope that a
close collaboration with the Amsterdam Museum in the coming years will
produce rich insights, because that is the key to answering that other ques-
tion as well as we can: how do you collect the city?

I do have a negative example. Last week the horrendous pop-up mu-
seum Wondr opened its doors on Meeuwenlaan in Noord. A € 24,50 ticket
will buy you a fifteen-minute timeslot to this self-appointed Instagram
museum. A visit basically involves being encouraged to move as quickly as
possible to the main attraction, a pink bathtub full of marshmallows, lie
down in it, and take selfies. While beyond these pink walls, the surround-
ing Vogelbuurt area still suffers from poverty, social housing in disrepair,
ever-increasing segregation in schools, and rising numbers of old inhab-
itants who are chased out by these ‘adornments’ of their neighborhood.

Figure 17 Massih Hutak, ‘Designer Fiets’ (‘Designer Bike’), stills music video,
2019

Part of Massih’s resistance against the gentrification the North district of Am-
sterdam is the appropriation and glorification of a trendy VanMoof designer
bicycle (a poignant symbol of current-day Amsterdam gentrification). His
music video and the bicycle will be on display in the last room of the afore-
mentioned exhibition Save as.. – How to collect the city?, in which we turn our
eyes to collecting in the future: an inclusive and activating form of collecting,
with attention for personal stories as well as large-scale urban issues the city is
facing in the 21st century, such as the consequences of gentrification. Come
and have a look, but also, please join us in this.
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Conclusion

In a Volkskrant newspaper column, Arnon Grunberg wrote that by preferring
the term ‘17th century’ over ‘Golden Age’, the Amsterdam Museum overlooks
the ambiguity of present and past.24 I feel that Imara, Jörgen, Massih and I
have made clear today that the opposite is the case: the definition of a mu-
seum, for example, turns out to be an ambition rather than an exact defini-
tion; the relations between media and museums are packed with contradic-
tions; the de-coloring of the 17th century makes room for differently-colored
perspectives, which unfortunately also lead to black-and-white oppositions in
society; and our museums are transformed into traveling story-houses amidst
blue oceans.

In short: ambiguity, flux and self-analysis. As young law student Tahrim
Ramdjan observes in the Het Parool newspaper, a close look at the 16th cen-
tury might be helpful. The time when Erasmus propagated self-reflection, lib-
eralism and rationalism. calling for the critical reassessment of dogmas and
religious convictions such as nationalism.25 A nice way of adding a touch of
national pride to our critical museological perspective on the nation’s past.
How ambiguous would you like to have it?

Whichever way we want to look at history (proud, self-critical, national,
global, colonial, ambiguous or unequivocal), please let us continue having
conversations about who we are, were, and will be. And museums, of course,
are excellent places to have those discussions in. From my positions at the
Amsterdam Museum and here at the University of Amsterdam, I will con-
tinue to foster, present, collect and interpret these conversations. And that art
and media play a crucial role in this museum practice has become, or so I
believe, unequivocally clear today.

Delivered: 26 September 2019
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