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Aandachtspunten

1. Koppel materieel aan immaterieel erfgoed. UNESCO Convention.

2. Nodig nazaten van tot slaaf gemaakten uit. Maak gemengde teams, 
mensen met uiteenlopende achtergronden en identificaties. 
Betrokkenheid is het kernwoord.

3. Wees bewust van verschil in macht en positie: De erfenis van slavernij 
is vaak trauma aan de kant van de nazaten van tot slaaf gemaakten
en  welvaart aan de kant van de slavenhouders. Langdurig zwijgen 
over pijn en schuld – schaamte aan beide kanten. Veel Europese 
welvaart hangt samen met koloniaal verleden.

4. Inclusie gaat ook over toegang voor mensen die zich bewegen met 
een rolstoel, lezen met braille of gebarentaal en offline leven.



https://ich.unesco.org/en/convention
https://unesco.public.lu/content/dam/unesco/sdg/wheel-chart-of-sustainability-
and-intangible-cultural-heritage-en.pdf

Wheel Chart of Sustainable Development and ICH

https://ich.unesco.org/en/convention


Startbijeenkomst Slot Zuylen en Slavernij, 
tentoonstelling tot 5 December 2021



You cannot forget how much they took from us and how they 
transfigured our very bodies into sugar, tobacco, cotton, and gold.
Ta Nehisi Coates, Between the world and me

• Sporen van Slavernij, Mapping Slavery: cultureel 
erfgoed opnieuw belichten inclusief koloniale 
slavernij en de gevolgen: racisme en wit privilege
•Belichaamde geschiedenis van anti-zwart racisme 

als spoor van koloniaal slavernijverleden. 
• Erfgoed is dynamisch en komt tot stand in 

maatschappelijke machtsverhoudingen. Constructie 
die overtuigend ‘echt’ moet zijn.
•Dekolonisatie is noodzakelijk – zie voor toolkit van 

UvA www.decolonizationtoolkit.nl (in ontwikkeling)

http://www.decolonizationtoolkit.nl/


Mapping Slavery | op de kaart zetten
• Erfenissen van slavernij zichtbaar maar verborgen.

• Verborgen in het volle zicht, RCE opzet voor pilot Ineke Mok en Dineke Stam
Handreiking 'Onderzoek naar sporen van slavernij en het koloniale verleden 
in de collectieregistratie' | Publicatie | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

• Koloniale amnesia in het collectieve bewustzijn. Is aan het veranderen.

• Doel Mapping Slavery: cultureel erfgoed opnieuw beschouwen, inclusief de koloniale 
slavernij en de gevolgen daarvan: wit privilege en racisme.



Auteursteam



“Als ik langs de grachten loop zeg ik wel eens: Ik ben ook 
een beetje eigenaar van dit pand, want mijn voorouders 
hebben er hard voor gewerkt. Onbetaalde arbeid.”
Marian Markelo, Winti priesteres 



https://youtu.be/DyApDmUr7Xs

Landelijke gids 
2019

DienkeHondius, 
Nancy Jouwe, 
Dineke Stam, 
Jennifer Tosch

www.mappingsl
avery.nl

https://youtu.be/DyApDmUr7Xs
http://www.mappingslavery.nl/


Uw associaties?





Haarlem Textielrijkdom. Plantagebezit.
Pop met Haarlems bontje van Plantage 
Clifford Kocqshoven

Johanna Canter Camerling en 

Gaspar van Breugel

collectie Tropenmuseum } NMWC



Het Nederlandse koloniale rijk



Vier pijlers kolonialisme (Remco Raben)

• Ruilhandel

• Roof  (landroof, kaapvaart)

• Geweld (500 koloniale oorlogen Indonesië)

• Slavernij

Slavernij: systeem van terreur 
Scenes of subjection. Saidya Hartman (1997)











Haarlemse slavenhouders 1863
Suikerplantage St. 
Barbara
Elize Henriëtte 
Enschede, weduwe van 
Jan Carel van Hasselt en 
hun kinderen ontvangen
9-80 ste deel van 
112,500 gulden. 
Opbrengst van 396 
personen (190 mannen 
en 206 vrouwen, 375 
vergoed)

Cornelis Winst Blijdt





Aanbevelingen: Maak er een project met 
duurzame verbindingen

• Maak gemengde teams van erfgoedprofessionals, onderzoekers, vo-
docenten, nazaten. Participatief – publiek brengt ‘t proces en product verder. 
Bijvoorbeeld in archeologische opgraving of interpretatie voorwerp. 

• Werk op alle niveaus samen met Keti Koti Comités, organisaties van 
Surinamers, Antillianen, Indische Nederlanders. Via via. 

• Multidisciplinair: wetenschap, kunst, dans, letteren, onderwijs

• Maak er een project van dat kan reizen langs gemeentes en waar scholen 
aan deel kunnen nemen over langere tijd. Bijvoorbeeld als onderdeel van de 
Karavaan. Tentoonstelling, dansvoorstelling, film, verhalenvertellers, 
brochure.

• Zorg voor betaling van alle medewerkers, inclusief vrijwilligers. Zó vaak 
moeten nazaten alles voor niets doen. Extra pijnlijk gezien de geschiedenis.



Onderzoeksperspectief
Mapping Slavery’s historische benadering van slavernij en slavenhandel: 

1. Een complexe geschiedenis van vier eeuwen, relevant voor het heden

2. Een transnationale en transcontinentale geschiedenis

3. Micro en macro: onbekende kleine locaties en personen naast zeer bekende, in 
grotere verbanden en context

4. Nieuwe blik op slavernij/tot slaaf maken, als slaven verhandelen en op emancipatie

5. Nieuwe blik op de betrokkenheid bij de slavenhandel en slavernij, direct en indirect

6. Nieuwe interpretaties van geschiedenissen op relevante locaties, bv kerken, 
begraafplaatsen, musea, monumenten, landhuizen

7. Biografische en erfgoedbenadering van Afrikanen en Aziaten in Europa

8. Westindische en Oostindische geschiedenissen en materiële resten  

9. Uitnodigende benadering: bewoners, musea, archieven, onderzoekers, bezoekers, 
leerlingen en verzamelaars kunnen mee doen



• Brede opzet

• Wetenschappelijk onderzoek vertaald in toegankelijke
teksten en getoond op herkenbare locaties

• Tweetalig, met veel illustraties

• WIC & VOC, Caribische en Indonesische gebieden

• Voor- en tegenstanders, complexiteit erkennen

• Bredere context, relevantie voor vandaag de dag

• Aandacht voor archeologie: glaswerk, kralen, graven, 
scheepswerven, maritieme zaken

Gidsen Slavernijverleden |Slavery Heritage 
Guides 



ONGOING INITIATIVES
in Nederland en
internationaal
NEW RESEARCH & BOOKS 

Sporen van slavernij 

AMSTERDAM 2014/ 2020 iov stad

FRIESLAND 2021

ROTTERDAM 2020 iov stad

HAARLEM 2021/22

GELDERLAND 2020 ev

DELFT

UTRECHT 2012/2021

DEN HAAG opdracht

Overijssel

Brabant

…

INDONESIË

ZUID-AFRIKA


