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Special Toerisme 
nieuwe stijl 

Inleiding

Dat het verleden achter ons ligt, lijkt voor de eigentijdse mens moeilijk 
te aanvaarden. We willen historische verhalen horen, lezen over voorbije 
tijden en er bestaat onmiskenbaar een verlangen om als het ware 
opgenomen te worden in het historisch proces, signaleert Kees Ribbens. 
Zelfs als dat donkere episoden als de Holocaust of  slavernij betreft. 

O
nder de kop ‘Zeker te 
bezoeken als je in Am-
sterdam bent!’ schreef 
de Vlaamse Dafne B. 
naar aanleiding van 

haar bezoek aan het Anne Frankhuis in 
november 2017: ‘Een heel sereen maar 
interessant museum dat je meeneemt in 
de (gruwelijke) geschiedenis van WOII. 
Je staat er met je beide voeten letterlijk 
in.’ Behalve de praktische observaties 
‘Goed werkende audiogids. Zeer aan-
vaardbare toegangsprijs.’ voegde ze er 
op de toeristensite Tripadvisor nog aan 
toe: ‘Aanrader!’ 
Letterlijk in het verleden staan, mee-
genomen worden in de geschiedenis: 
het zijn veelgekoesterde verlangens die 
duidelijk maken dat de omgang met het 
verleden niet alleen om distantie en ken-
nis draait maar wezenlijk met gevoel te 
maken heeft. Aansprekende geschiedenis 
is bovenal geschiedenis die je ervaart, die 
je aan den lijve ondervindt. Het gaat om 
het meemaken van een belevenis, om 
experience, zoals de folders het noemen.
Toerisme vormt een wereldwijde en 
omvangrijke groeimarkt en ‘historische 
attracties’ spelen daarbij een belang-
rijke rol. Zo horen stadswandelingen en 
het bezichtigen van musea en histori-
sche plaatsen tot de meest populaire 
activiteiten van buitenlandse toeristen 
in Nederland. Met jaarlijks meer dan 
een miljoen bezoekers is het Anne 

Frankhuis een van de grootste trekpleis-
ters van de hoofdstad. Deze bezoekcij-
fers zijn vergelijkbaar met het jaarlijkse 
aantal toeristen in Auschwitz.

Wrange bijsmaak?
Dat de Holocaust tegenwoordig resul-
teert in toeristische bestemmingen, kan 
een wat wrange bijsmaak geven. Is het 
wel gepast? Is het niet platvloers om bij 
een recensie van het Anne Frankhuis, 
dat indirect refereert aan miljoenen 
slachtoffers, aandacht te besteden aan 
de kwaliteit van de audiogids en de 
hoogte van de entreeprijs?
Misschien. We moeten echter niet 
vergeten dat dergelijke herinnerings-
plaatsen enorme aantallen bezoekers 
trekken, en dat de toerist die ze bezoekt 
er niet zozeer heengaat om zichzelf te 
vermaken en een zorgeloze tijd door te 
brengen. Voor velen is toerisme uitge-
groeid tot een vast bestanddeel van hun 
manier van leven; het is veelzijdiger 
geworden dan vroeger. Er is naast pure 
ontspanning ruimte gekomen voor dit 
soort ‘dark tourism’. Ook daarbij willen 
bezoekers zich een voorstelling maken 
van waar bepaalde historische gebeur-
tenissen zich hebben voltrokken, willen 
ze weten wat zij daar zelf bij ervaren en 
kruipen zodoende dicht op de huid van 
de geschiedenis. Hoewel reclameslo-
gans de indruk wekken dat het verleden 
daadwerkelijk bereikt en betast kan 

worden, zijn bezoekers – mede dankzij 
hun (voor)kennis en het besef dat zij da-
delijk onbekommerd naar buiten kun-
nen lopen – doorgaans wel degelijk in 
staat om onderscheid te maken tussen 
hun ‘experience’ en wat eerdere genera-
ties aldaar hebben moeten meemaken.

De artikelen in deze special laten zien 
dat er steeds nieuwe toeristische vor-
men opduiken die aansluiten bij deze 
wens iets van het verleden te begrijpen 
en wellicht ook te betrekken op het 
eigen bestaan. Wat toeristen die zo de 
geschiedenis induiken, precies opste-
ken en meenemen uit die ervaring, is 
moeilijk te achterhalen. Ongetwijfeld 
overschatten sommigen de toeganke-
lijkheid van het verleden, en onder-
schatten anderen naïef de commerciële 
en ideologische aspecten van verschil-
lende historische toeristenbestemmin-
gen. Het leren is hoe dan ook niet het 
primaire motief, maar de nieuwsgierig-
heid prikkelt de bezoekers om grenzen 
van ruimte en tijd te overstijgen. 

Kees Ribbens is verbonden aan het NIOD Insti-
tuut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies 
en bijzonder hoogleraar Populaire Historische 
Cultuur & Oorlog aan de Erasmus Universiteit Rot-
terdam. Hij schreef o.a. Een eigentijds verleden. Al-
ledaagse historische cultuur in Nederland 1945-2000 
(Verloren, 2002).
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T
opambtenaren, regenten, 
kooplui en andere hoge 
omes, maar ook steeds 
meer predikanten, notaris-
sen, artsen en andere leden 

van de betere middengroepen uit de 
Republiek brachten in de 18de eeuw de 
warme zomermaanden door met een 
kort ‘plaisierreijsie’, een ‘speeltogje’ of een 
‘vacance’ bezuiden de grenzen. Ze profi-
teerden van een uitstekende infrastruc-
tuur. Nieuwe steenwegen verbonden de 
belangrijke steden van de Oostenrijkse 
Nederlanden (tussen 1648 en 1713 de 
Spaanse Nederlanden), waardoor reizen 
een stuk sneller, veiliger en comforta-
beler was dan voorheen. Amsterdamse, 
Leidse of Haagse burgers namen dan ook 
steeds vaker vrouw en kinderen mee op 
familiereisjes. Bovendien beschikte elke 
stad van enige omvang over een reeks 
hotels, herbergen en andere logementen. 

Bij aankomst stond er vaak ook een batte-
rij huurknechten en lokale reisgidsen te 
wachten. 
Soms waren Hollandse bezoekers op 
dienst- of zakenreis, maar de meesten 
wilden vooral een vleugje kunst opsnui-
ven – meesters van de barok zoals Pieter 
Paul Rubens trokken toen al een stroom 
‘kenners’ – of proeven van de vele ‘paep-
sche stoutigheden’ zoals kloosters, be-
gijnhoven, processies en andere ‘dwaze’ 
katholieke rituelen. 
Ook het ongerepte landschap in de zui-
delijke provincies raakte algauw geliefd 
bij deze noordelijke bezoekers. Engelse, 
Franse en Duitse reizigers kwamen 
overigens ook in steeds groteren getale. 
In hun reisverslagen en soms ook brieven 
beschreven ze de Ardeense valleien veelal 
als een opeenvolging van ‘eiselijcke hoog-
tens’, sprankelende watervallen, mys-
terieuze ruïnes, vaalgrijze rotswanden, 
donkergroene wouden en tal van andere 
clichés. 

De oorlogen van Lodewijk XIV
Daarnaast vormden forten en slagvelden 
een belangrijke attractie. Langs de Maas 
en Samber strekten ze zich van west naar 
oost uit: een terre de mémoire aan de 
eindeloze oorlogen van de Franse koning 
Lodewijk XIV. Na 1672 (het Rampjaar) 
had het krijgsgewoel zich immers naar 
het zuiden verplaatst, waar de geallieerde 
troepen onder leiding van stadhouder 
Willem III (na 1689 tevens koning van En-
geland) een decennialang kat-en-muis-
spel uitvochten met de Franse legers. 
Nicolaas ten Hoorn besteedde in zijn 
Reisboek door de voornaamste Koning-
krijken en Heerschappyen van Europa 
(1729), een van de eerste echte reisgidsen 
over de Nederlanden, veel inkt en papier 
aan de forten en bolwerken in het zuiden. 
Nieuwsgierige reizigers moesten zeker 
een kijkje nemen in Maastricht, Luik, 
Namen, Mons, Cambrai en Valenciennes. 
Hier verdiende volgens Ten Hoorn het 
militaire erfgoed het leeuwendeel van de 

aandacht. Valenciennes bijvoorbeeld was 
omringd ‘met sterke bolwerken en ves-
ten, met zeer wyde grachten, zulks datze 
eertyds bijna voor onwinnelyk gehouden 
wierd’. 
Dergelijk forten spraken tot de verbeel-
ding omdat ze, in de nasleep van 1672, 
een cruciale rol hadden gespeeld in de 
talloze oorlogen tegen Lodewijk XIV. Het 
barrièretraktaat van 1697 gaf de Repu-
bliek namelijk het recht om garnizoenen 
te legeren in de Spaanse Nederlanden; de 
forten moesten als een vooruitgeschoven 
verdedigingslinie de grenzen van de Re-
publiek bewaken, toen de slagkracht van 
de Habsburgse legers in de regio afnam. 
Het traktaat paste in de geopolitieke rol 
die de Republiek zich als grootmacht 
toedichtte. 

Sterke verhalen 
Toen de kanonnen na de Vrede van 
Utrecht (1713) eindelijk zwegen, lokte 
dit militaire erfgoed de eerste jaren een 
stroom bezoekers. Van tientallen 18de-

Het werd een favoriete 
reisbestemming voor 
Nederlandse burgers
met veel tijd en geld 
in de 18de eeuw: de 
Oostenrijkse Nederlanden 
en het Prinsbisdom Luik 
– ruwweg het huidige 
België. De talloze forten 
en slagvelden onderweg 
trokken in het bijzonder 
hun belangstelling. Gerrit 
Verhoeven onderzocht 
waarom zij eigenlijk zo 
tuk waren op dat martiale 
verleden. 

Slagveldreizigers in de 18de eeuw

Duizend bommen en granaten

De beschieting van 
de citadel van Namen 
in 1695. Rijksmuseum 
Amsterdam.

SPECIAL  
TOERISME  
NIEUWE STIJL



GESCHIEDENIS MAGAZINE • nr 4 MEI 2018 25



Duizend bommen en granaten

eeuwse dagboekschrijvers zijn de avon-
turen bewaard gebleven. De stad Namen 
vormde de spil van die lieux de mémoire. 
De beroemde Nederlandse fortenbou-
wer Menno van Coehoorn verdedigde 
fort Namen als generaal-majoor van de 
infanterie tegen de Fransen, die er na een 
lange belegering  in 1692 toch in slaag-
den om de stad te veroveren. Nauwelijks 
drie jaar later heroverde Willem III de 
citadel na een al even heroïsche aanval. 
Deze wapenfeiten waren destijds al breed 
uitgemeten in Nederlandse kranten, 
terwijl de strijd ook ruime aandacht 
kreeg in pamfletten, liedjes, stuiverpren-
ten, moppenboeken en andere media. 
De noordelijke reizigers die de forten en 
slagvelden bezochten, leken er vooral 
op gebrand om dat stukje vaderlandse 
geschiedenis zelf te (her)beleven door de 
bastions te bewonderen, over de brede 
wallen te struinen, in de beklemmende 
kazematten af te dalen, de geur van 
het kruitmagazijn op te snuiven en de 
kanonnen te schouwen. Ter plaatse stond 

er altijd wel een onderofficier klaar. Over 
die ‘leidschmannen’ is weinig bekend, 
anders dan dat ze reizigers voor een paar 
stuivers rondleidden en sterke verhalen 
opdisten. 

Beperkte houdbaarheidsdatum
De slagvelden die aan de oorlogen van 
Lodewijk XIV herinnerden, trokken 
ook bezoekers, zij het minder dan de 
bolwerken. Op zijn reisje door de Oos-
tenrijkse Nederlanden in 1742 bezocht 
de Gelderse edelman Jan Carel van Eck 
bijvoorbeeld Malplaquet, waar de Franse 
legers in 1709 een gevoelige nederlaag 
leden tegen de Grote Coalitie. Toen Jan 
Carel over het slagveld uitkeek, was daar 
niet zo bijster veel meer van te zien. 
Dit maakt duidelijk dat de houdbaar-
heidsdatum van deze vroegmoderne 
memoriecultus beperkt was. Bij gebrek 
aan monumenten en standbeelden 
vervaalden de herinneringen langzaam 
maar zeker, tot in de late 18de eeuw de 
slagvelden en bolwerken finaal uit het 

reisprogramma verdwenen. Daarnaast 
was het proces van selectieve amnese 
opvallend. Nederlandse reizigers deden 
louter plekken aan waar zoete herinne-
ringen aan kleefden. Malplaquet, Namen, 
Ramilies en andere populaire lieux de 
mémoire waren plaatsen waar Neder-
landse legers een klinkende overwinning 
hadden behaald of tenminste moedig 
stand hadden gehouden. Oorden die 
zure of bittere reminiscenties opriepen, 
liet men links liggen, net als memorie-
plekken in het zuiden die geen directe 
link hadden met de eigen Nederlandse 
geschiedenis. 
Brussel kreeg het bijvoorbeeld ook 
zwaar te verduren tijdens de Negenjarige 
Oorlog, toen de Franse maarschalk De 
Villeroy in 1695, bij wijze van afleidings-
manoeuvre, de stad bombardeerde. Ten 
Hoorns Reisboek zette het drama dik 
in de verf: ‘zynde na gissing, omtrent 
drie duizend bomben en over de twaalf 
hondert gloeyende kogels in de stad 
geschoten… Zeventien zo parochie-ker-
ken, kloosters als kapellen, en niet veel 
minder dan vyf duizend huizen waren 
hier door vernield.’ Nochtans schreven 
Nederlandse reizigers zelden of nooit 
over die bewogen geschiedenis, omdat 
1695 weinig of geen relevantie had voor 
hun nationaal verhaal. Bovendien was 
er in Brussel al zoveel ander lekkers: 
barokkunst, het aartshertogelijk hof, de 
tapijtfabriek van Leyniers en tal van an-
dere attracties maakten dat het martiale 
verleden naar de achtergrond verdween. 

Gerrit Verhoeven is als postdoctoraal onderzoe-
ker verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij 
schreef o.a. Anders reizen? Evoluties in vroegmo-
derne reiservaringen van Hollandse en Brabantse 
elites (1600-1750) (Verloren, 2009).

  Judith Pollmann e.a. (red.), Memory 
before Modernity. Practices of Memory in Early 
Modern Europe, Brill, 2013
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O
p een zonnige maar koude 
oktoberochtend staat een 
groep mannen aan de 
voet van de Moerdijkbrug, 
de verkeers- en spoor-

brug over het Hollands Diep die Noord-
Brabant met Zuid-Holland verbindt. Met 
behulp van geplastificeerde stafkaarten, 
historische documenten en grote vellen 
papier volgetekend met pijlen, cirkels 
en kruisjes analyseren ze de verdedi-

ging van de Moerdijkbruggen op 10 
mei 1940 – een verdedigingsactie die 
dramatisch afliep voor het Nederlandse 
leger. Binnen korte tijd hadden de Duitse 
troepen die Nederland binnenvielen de 
twee bruggen in handen, waardoor de 
route naar Dordrecht en Rotterdam open 
kwam te liggen. 
Veel mensen rijden hier gedachteloos 
voorbij met de trein of auto. Zo niet de 
groep mannen die zich bij de Moerdijk-

brug heeft verzameld. Zij bezoeken deze 
plek als onderdeel van hun functie bij de 
Nederlandse landmacht. In het kader van 
hun opleiding of professionele training 
reizen cadetten en (onder)officieren van 
het Nederlandse leger regelmatig naar 
plaatsen waar zich in het verleden be-
langrijke oorlogshandelingen hebben af-
gespeeld, zoals de Grebbeberg bij Rhenen 
of het Rotterdamse Noordereiland waar 
in de meidagen van 1940 hevig werd ge-

Wat doen Nederlandse soldaten 78 jaar na de oorlog bij de Moerdijkbrug? Waarom 
bestuderen ze opnieuw de situatie van 1940 op de Grebbeberg? Siri Driessen vroeg 
Nederlandse militairen die voormalige oorlogslocaties bezoeken, wat zij daar denken te 
vinden, en ging mee op oefening.

Professioneel 
oorlogstoerisme

De Wehrmacht 
rijdt met motoren 
en (vracht)auto’s 
over de Moerdijk-
brug, kort na de 
inval. Rijksmuseum 
Amsterdam.

SPECIAL  TOERISME  NIEUWE STIJL



GESCHIEDENIS MAGAZINE • nr 4 MEI 2018 27



vochten. Buiten de landsgrenzen zijn dit 
bijvoorbeeld de loopgraven rond Ieper, 
de Belgische Ardennen, de stranden van 
Normandië, de slagvelden van Verdun 
of het Reichswald, waar het Duitse leger 
begin 1945 zware verliezen leed.

Oefening zonder troepen
Wat drijft het Nederlandse leger om 
plekken als deze te bezoeken? Wat denkt 
het nu nog te leren van een oorlogssitu-
atie van ruim zeventig jaar geleden? En 
wat is er te vinden op locaties waar soms 
nauwelijks nog zichtbare sporen van het 
verleden aanwezig zijn? Als onderzoeker 
heb ik met verschillende Nederlandse 
(onder)officieren en cadetten gesproken 
over hun ervaringen met voormalige 
oorlogslocaties en ik ben een aantal keer 
meegegaan met een oefening. Dat de 
Nederlandse krijgsmacht op historische 
locaties traint, is overigens niet uniek: in 
navolging van het 19de-eeuwse Pruisi-
sche leger zijn meerdere Europese en 
Noord-Amerikaanse legers gebruik gaan 
maken van deze oefenmethode. Van de 
klassieke ‘slagveldtour’, waar deelnemers 
onder leiding van een gids beroemde 
oorlogslocaties bezoeken, is dit in som-
mige gevallen uitgegroeid tot een meer 
dynamische ‘tactische oefening zonder 
troepen’ (TOZT) op historische plekken; 
een oorlogssituatie uit het verleden is 
dan het startpunt voor een tactische dis-
cussie die zich op het heden richt. Vaak 
worden deze vormen ook door elkaar 
heen gebruikt en volgt op een TOZT bij-
voorbeeld een bezoek aan een militaire 
begraafplaats of oorlogsmuseum. 

De mogelijkheden van het grasveldje
De groep officieren aan de voet van de 
Moerdijkbrug is bezig met zo’n TOZT. 
Na een studieavond op een militaire 
kazerne, waar de historische situatie 
is geschetst, hebben de officieren in 
de ochtend het bevel gekregen een 
verdedigingsplan te ontwerpen. In de 
middag staat de Duitse aanval op het 
programma. Hoewel in de aanvals- en 
verdedigingsplannen moderne wapens 
en tactieken mogen worden ingezet, 
zijn de omstandigheden waarmee de of-
ficieren moeten werken gebaseerd op de 
historische situatie. Als de Nederlandse 
troepen bij Moerdijk in 1940 te maken 
hadden met onderbezetting, dan is dat 
ook de uitgangssituatie voor het huidige 

verdedigingsplan. Na uitgifte van het 
bevel inspecteren de officieren in kleine 
groepen het terrein. Zo’n inspectie is 
wel aan de militairen besteed. ‘Ik zou 
zo een half uur kunnen praten over wat 
voor problemen en mogelijkheden dit 
grasveldje oplevert,’ bevestigt een van 
de deelnemers. Na de terreininspec-
tie worden de plannen uitgetekend 
en ter plekke besproken. Tijdens deze 
bespreking wordt de vergelijking met 
het verleden voortdurend gemaakt. Dit 
zoeken naar overeenkomsten lijkt mis-
schien vergezocht, maar is dit volgens 
de meeste officieren niet: er zijn genoeg 
grondbeginselen van oorlogvoering die 
zowel vroeger als nu aanwezig zijn. 
Dat zo’n oefening niet alleen tot posi-
tieve punten van herkenning leidt, blijkt 
wel als een van de officieren verzucht 
toch wel geschrokken te zijn van de over-
eenkomsten die hij zag tussen het slecht 
voorbereide Nederlandse leger van de ja-
ren ’40 en de situatie waarin het huidige 
leger zich bevindt – in zijn ogen heeft het 
leger momenteel te weinig materiële en 
financiële middelen om zijn taken goed 
uit te voeren. 

Wat zou je zelf  doen?
Het oefenen van verschillende militaire 
vaardigheden in combinatie met het 
bestuderen van een unieke historische 
gebeurtenis is een manier om het inzicht 
van militairen in oorlogssituaties te 
vergroten. Dit inzicht gaat verder dan 
praktische vaardigheden en feitenkennis 
over de specifieke situatie in het verle-
den: de militairen leren ook menselijk 
gedrag in een oorlog emotioneel beter te 
doorgronden. Wat zou je doen als je in de 
schoenen had gestaan van de comman-
dant die met veel te weinig middelen 
de Moerdijkbruggen moest verdedigen? 
Zijn er keuzes die je op papier anders 
zou maken dan in de praktijk? In welke 
omstandigheden kies je ervoor om een 
besluit te nemen waarbij er waarschijn-
lijk slachtoffers gaan vallen? En hoe kijk 
je naar dat besluit wanneer je op de 
begraafplaats staat die je met de conse-
quenties ervan confronteert? 
Het zich inleven in een oorlogssitu-
atie op de daadwerkelijke plek lijkt niet 
alleen een goede voorstelling van de 
situatie te vergemakkelijken, maar ook te 
bevorderen dat er een gedetailleerder, re-
alistischer en indringender beeld van het 

militaire verleden gemaakt kan worden. 
Lijkt, want uit mijn onderzoek blijkt dat 
dit niet voor iedereen geldt. Voor deel-
nemers zonder veel kennis van militaire 
geschiedenis is het soms moeilijk om het 
verleden tot leven te brengen, zeker op 
plekken waar weinig historische over-
blijfselen te zien zijn. Het heeft dan zin 
om historische situaties uit te kiezen die 
het de deelnemers makkelijker maken 
zich te identificeren met de personen die 
besproken worden, bijvoorbeeld door te 
zorgen voor overeenkomsten in functie, 
leeftijd of rang. 
Het is hierbij wel van belang dat de his-
torische afstand behouden blijft, zeker 
bij het bespreken van het daderperspec-
tief. Je inleven in bijvoorbeeld het leger 
van nazi-Duitsland is goed mogelijk en 
zelfs leerzaam zolang je in staat bent om 
tactiek, emotie en ideologie te scheiden. 

Unieke kans
De overtuiging dat historische oorlogslo-
caties een unieke kans bieden om het 
verleden te begrijpen, is niet alleen terug 
te vinden bij de Nederlandse militairen. 
Ook gewone ‘toeristen’ vinden het begrij-
pen van de geschiedenis de belangrijkste 
reden om zo’n locatie te bezoeken. In 
hoeverre is dit eigenlijk als oorlogstoe-
risme te bestempelen? Die term wekt 
associaties met sensatiezucht en een on-
gezonde fascinatie voor dood en geweld. 
Mogelijk speelt dit soms een rol maar 
dat lijkt niet of nauwelijks aan de orde 
bij de militaire bezoeken aan voormalige 
oorlogslocaties. Deze excursies vinden 
vooral plaats uit de overtuiging dat het 
staan op een authentieke oorlogslocatie 
een beeld van de militaire werkelijkheid 
geeft dat een boek of gewone training 
onmogelijk kan bieden. Al hebben de 
militaire werkbezoeken voor de deelne-
mers zeker ook een vermakelijke kant. 

Siri Driessen doet promotieonderzoek aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam naar bezoekers van 
voormalige oorlogslocaties.

  Williamson Murray en Richard Hart 
Sinnreich (red.), The Past as Prologue. The 
Importance of History to the Military Profes-
sion, Cambridge University Press, 2006 
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D
e afgelopen jaren 
verschenen papieren 
en online gidsen 
over het slavernijver-
leden in de steden 

Amsterdam, Den Haag, Groningen, 
Haarlem, Leiden, Rotterdam en 
Utrecht alsook de regio’s Utrechtse 
Heuvelrug, Gelderland, Walcheren 
en de provincie Groningen.
Waren academici en activisten al 
decennialang bezig met deze the-
matiek, sinds enkele jaren bevindt 
dit onderwerp zich niet meer in de 
marges van wetenschap en samen-
leving, maar houdt het vrijwel alle 
niveaus van onze maatschappij 
bezig. De kracht van deze ‘slaver-
nijgidsen’? Ze maken duidelijk wat 
voor nazaten van het slavernijver-
leden vaak evident is: het idee dat 
‘die hele geschiedenis al zo ver weg en 
lang geleden’ is en dat dat hoofdstuk nu 
toch wel afgesloten is, blijkt met de wan-
delgids in je hand geen valide argument 
meer. Het slavernij-erfgoed bevindt zich 
in je eigen straat en misschien wel in je 
eigen huis. 
De slavernijgidsen vallen grofweg in vier 
delen uiteen. Ze behandelen: 
-  tot slaaf gemaakte en vrije mensen uit 

Afrika of Azië, zowel historische perso-
nen als hun symbolische aanwezigheid 
in bijvoorbeeld gevelstenen 

-  slavenhouders, plantage-eigenaren, 
oprichters van de Vereenigde Oost-Indi-
sche Compagnie (VOC) en de West-In-
dische Compagnie (WIC), bestuurders 
en ondernemers 

-  verzet tegen slavernij en de strijd voor 
de afschaffing van slavenhandel en 
slavernij (abolitionisme) 

-  de beeldvorming rond zwart en wit in 
kunst, musea en archieven.

‘Veeleisender om te verkennen’
Het kloppend hart van het erfgoed rond 

ons slavernijverleden is de website 
mappingslavery.nl. Deze site 
verbindt on- en offline exposities, 
rondleidingen en rondvaarttoch-
ten, sociale media, apps en digi-
tale kaarten met elkaar. Inspiratie 
hiervoor kwam uit het buitenland: 
historica Catherine Hall van het 

University College London maakte in het 
project ‘Legacies of British Slave-owner-
ship’ als eerste gebruik van databases 
en interactieve plattegronden met de 
woonplaatsen van plantage-eigenaren in 
Groot-Brittannië en van plantages in de 
Caraïben (Jamaica, Grenada en Barba-
dos). 
De gidsen over het slavernijverleden 
bieden een vorm van erfgoedtoerisme 
waarvoor je niet per se ver hoeft te reizen, 
maar comfortabel toerist zijn is er niet 
bij. Wat voor sommigen de eens glorieuze 

Black Lives Matter spreekt zich uit tegen onrecht tegen zwarte burgers. Cultureel 
antropoloog Gloria Wekker stelt witte onschuld en fragiliteit aan de kaak. Er 
zijn felle debatten over kleur en uiterlijk van Zwarte Piet in de aanloop naar 5 
december. Bij deze kritische perspectieven past ook de publicatie van gidsen die 
je uitnodigen om al wandelend of  fietsend het slavernijverleden in je eigen stad of  
regio onder ogen te zien, stelt Esther Captain.

Kijken met  
compassie

Anonieme aquarel van onvrijwillige plantage-
arbeiders, ca. 1850. Alle afbeeldingen tenzij 
anders vermeld Rijksmuseum Amsterdam.

19de-eeuwse slavenboei.
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geschiedenis van Nederland representeert 
(denk aan premier Balkenende die in 
2006 opriep om trots te zijn op de ‘VOC-
mentaliteit’), is voor anderen namelijk een 
pijnlijk verleden. Zoals de Indonesische 
schrijfster Aya Utami op bovengenoemde 
website schrijft: ‘Sinds ik de Gids Slaver-
nijverleden Amsterdam gelezen heb, kijk 
ik met heel andere ogen naar deze stad. 
Vreemd genoeg wordt de stad niet alleen 
meer opwindend, maar ook veeleisender 
om te verkennen. “Nieuw toerisme” zou 
niet alleen voyeuristisch moeten zijn. Het 
zou een reis moeten zijn om het begrip 
van onze menselijkheid te verdiepen 
zonder ontkenning van de duistere zijden 
hiervan, zoals slavernij.’ Dat steeds meer 
mensen het erfgoed van het slavernijver-
leden omarmen, blijkt uit het feit dat de 
burgemeester van Leiden en de rector 
magnificus van de Universiteit Leiden 
bereid waren een inleiding te schrijven 
voor de Leidse wandelgids. De laatste stak 
daarbij de hand in eigen boezem: ‘Te lang 
conformeerde ook de universiteit zich aan 
een samenleving die niet kon erkennen 
dat slavernij en slavenhandel indruisen 
tegen elementaire menselijke waarden. 
Afrikanen werd de vrijheid ontzegd die wij 
zelf zo koesteren. Sporen van de slavernij 
in Leiden vertelt daarom geen verhaal om 
trots op te zijn; maar ook dit verhaal hoort 
bij onze geschiedenis.’

‘Tot slaaf  gemaakt’ in plaats van ‘slaaf’
Wat levert kijken met compassie naar 
het erfgoed van het slavernijverleden op, 
voorbij het voyeurisme? Het inzicht bij-
voorbeeld dat de vroegere machtsverhou-
dingen ook de archieven hebben bepaald, 
en daarmee de waarheidsvinding beïn-
vloeden. Hoe mensen in relatie tot elkaar 

stonden, is nog heden ten dage terug te 
vinden in historische documenten. Ook 
in de gidsen over het slavernijverleden 
zijn talrijke afbeeldingen en teksten van 
en over Europeanen te vinden. Er is nu 
eenmaal maar weinig tekst en beeld van 
of over Afrikanen en Aziaten overgeleverd 
– de machthebbers vonden dat destijds 
niet van belang. Omdat bronnen vaak 
niet evenwichtig of neutraal zijn, worden 
bestaande woorden herzien. Zo staat in 
de Gids Slavernijverleden Amsterdam: 
‘Een mens die is geroofd en gevangenge-
nomen, vaak over lange afstanden ver-
voerd, meerdere keren is doorverkocht 
en daarna gedwongen tot onbetaalde 
arbeid heet een “slaaf” of “slavin”. […] 
Nu realiseren we ons dat niemand wordt 
geboren als slaaf, maar dat mensen 
andere mensen tot slaaf maken. Daarom 
staat het woord slaaf ter discussie. […] 
In het Nederlands zijn “tot slaaf maken”, 
“tot slaaf gemaakte” en “slaafgemaakte” 
tamelijk nieuwe termen die nog wat on-
gemakkelijk of geforceerd klinken.’ 

Navolging
De bestaande wandelgidsen over het 
slavernijverleden zullen verdere navol-
ging krijgen. Tot nu toe lag het accent 
sterk op de transatlantische slavernij. Het 
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- 
en Volkenkunde (KITLV) in Leiden heeft 
plannen om de sporen van slavernij in 
Indonesië via een wandelgids zichtbaar 
te maken. Dit sluit aan bij de nieuwe blik 
op slavernij die tevens Indonesië omvat, 
aansluitend op het academische werk 
van historicus Matthias van Rossum en 

het publieksboek Daar werd wat gruwe-
lijks verricht van Reggie Baay (2015) over 
mensenhandel en koloniale slavernij in 
‘De Oost’. Het ligt voor de hand dat an-
dere steden en regio’s in Nederland hun 
slavernijverleden verder zullen uitdiepen, 
zowel voor de eigen inwoners als voor 
toeristen. Historisch Centrum Tresoar in 
Leeuwarden bereidt een wandelgids voor 
over slavernij in Friesland. Ook musea 
besteden steeds vaker aandacht aan het 
slavernijverleden, plaatselijk of nationaal. 
In 2020 komt er een grote tentoonstelling 
over het Nederlandse slavernijverleden in 
het Rijksmuseum Amsterdam. Terecht.

Esther Captain is senior onderzoeker/project-
leider aan het Koninklijk Instituut voor de Taal-, 
Land- en Volkenkunde in Leiden. Daarnaast is ze 
hoofd kenniscentrum aan de Hogeschool van Am-
sterdam. Ze publiceerde o.a. (m.m.v. Hans Visser): 
Wandelgids sporen van slavernij in Utrecht (Utrecht 
University/Centre for the Humanities, 2013).
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Kop en schotel met antislavernij-afbeeldingen, ge-
maakt in de Engelse porseleinfabriek van Josiah Wedg-
wood, die tot het abolitionistische kamp behoorde. De 
opdracht kwam waarschijnlijk van een antislavernijco-
mité van Nederlandse vrouwen.

Oproep voor erkenning van het Nederlandse slavernij-
verleden, 2013. Stadsarchief Amsterdam.
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