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`Waarom dood je mij?’ – `Wel! Woon je dan niet aan de overkant van het 
water? Vriend, als je aan deze kant woonde, zou ik een moordenaar zijn en 
was het onrecht je zo te doden, maar nu je aan de overkant woont, ben ik 

een dapper man en is het recht.’
       

Blaise Pascal, Pensées 293
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Voorwoord

Het Europees Museum van het Wereldgeheugen
Alle lof voor Amsterdam! De stad met het grootse verleden heeft zich met één 
daad tot de hoofdstad van het eenentwintigste-eeuwse Europa gemaakt door 
het Europees Museum van Overzee Gestolen Schatten in te richten en gratis 
voor iedereen open te stellen. Een ieder is hier welkom en zal iets van zijn of 
haar gading vinden: de schoonheid van kunst en cultuur uit alle werelddelen, de 
onvoorstelbare werkelijkheid van avonturen en oorlogen, getuigenissen van de 
opbloei van sommige volkeren en de vernedering en vernietiging van anderen. 
Aan de zuidkant van de stad, ongeveer halfweg tussen een kluit kantoortorens 
en het internationale vliegveld, is een verbluffend mooi gebouw neergezet. 
De organische vorm met veel horizontale, slingerende lijnen past wonderwel 
in het landschap. Gezien vanaf de omliggende autowegen en vanuit de lucht 
zweeft het permanente en omvangrijke gebouw als een reusachtige plant 
met drie bladeren op het glinsterende raster van vaarten en poldersloten. Dit 
architectonische wonder is een van de laatste en tegelijk mooiste ontwerpen 
van Oscar Niemeyer, de architect van Brasilia, dat hij op bijna honderdjarige 
leeftijd schiep. Een meesterwerk.

Het geheel bestaat uit drie verdiepingen die drie uit elkaar voortspruitende 
horizontale gebouwen zijn, waarbij de twee hogere verdiepingen op ranke 
pilaren grotendeels naast elkaar staan. Veel bezoekers komen, zo blijkt uit on-
derzoek, niet primair voor de tentoongestelde kunstwerken en hun geschiede-
nis, maar voor de ̀ totaalervaring’ van de massale uitstalling en de onverwachte 
architectuur. Bijna de hele golvende buitenwand is van glas: de hoge zalen en 
hallen kijken uit op de polder waar ’s zomers vette koeien in het groen grazen 
en ’s winters soms de lokale bevolking door de sneeuw voorbij schaatst. De 
negen ranke witte palen van de windmolens die de energie voor het gebouw 
opwekken, staan in drie rijen van drie achter de parkeerplaatsen. Binnen dur-
ven de ruime vitrines de zwevende vormen van het gebouw te herhalen.

Het silhouet van het Europees Museum van het Wereldgeheugen is nu al 
een internationaal bekend beeldmerk van Amsterdam. En sinds de opening 
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blijft het nieuwe schouwpaleis hoge aantallen bezoekers naar de stad trekken, 
de positiefste voorspellingen nog overtreffend.

Net als in elk mammoetmuseum - het Louvre, de Hermitage, de Uffizi, 
het British Museum, het Museum van het Vaticaan – kan een bezoeker in het 
Europees Museum in veel galerijen temidden van het massale aanbod vaak 
niet kiezen welke verbazingwekkende schepping het eerst nauwkeuriger te 
bekijken. Hij of zij dreigt te verdrinken of is al ondergegaan in de overvloed 
aan beelden, voorwerpen, schilderingen, documenten. Overweldigd door de 
veelheid glijdt de aandacht vluchtig over de meeste spullen en deze onder-
dompeling in de cultuurgoederen geeft een geweldig plezier omdat we delen 
in de scheppingskracht van de vele vaklui en kunstenaars. 

Kenmerkend voor het Europees Museum is dat aan alle hoofdzalen kleinere 
zalen en kabinetten grenzen. Zij dragen niet alleen bij aan de variatie in de 
vormgeving en de mogelijkheid te dwalen, maar ook aan de verdieping van 
de inhoud. Het is mijn stellige overtuiging dat iedereen zelfs tijdens een kort 
bezoek aan dit museum ten minste twee of drie voorwerpen zal tegenkomen 
om nooit meer te vergeten. Ondersteunende argumenten om aan de wande-
ling door de toonzalen te beginnen zijn de diverse koffiebars onderweg waar 
het gebak en de cappuccino van de eerste kwaliteit zijn.

Het is altijd druk in dit museum, maar het is nergens krap of benauwd. 
Met de mooie ruimtes en ongedwongen presentatie slaagt het museum er 
wonderwel in om een barrière te doorbreken, want de kunstwerken die hier 
worden getoond vertellen bij uitstek geschiedenissen die Europeanen liever 
niet willen horen. Tegenwoordig vinden Europeanen het niet prettig om te 
worden herinnerd aan het feit dat de startkapitalen van hun welvaart met 
geweld werden weggehaald uit de andere werelddelen. De gewone menselijke 
neiging om zich van gruwel en onrecht af te keren is de grootste steun van al 
diegenen die de historische wandaden willen verdonkeremanen en die de oude 
praktijken tot op heden laten voortbestaan. Sommige initiatiefnemers van het 
Europees Museum hebben in interviews verteld over het langdurig en geduldig 
overleg met collega’s dat nodig was om hun medewerking te krijgen. Sommige 
belangrijke Europese musea weigerden aanvankelijk botweg op het initiatief 
te reageren. Vanaf het eerste plan tot de opening kostte het de initiatiefnemers 
twaalf jaren van vergaderen, reizen en dineren om deze omvangrijke collectie 
van Europese buit uit de andere werelddelen bijeen te brengen. Het was een 
omvangrijke taak die kennelijk met plezier werd volbracht.
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Is het Europees Museum een museum van de kunsten of van de weten-
schappen? Mummies en sarcofagen uit Egypte kwamen in bruikleen naar 
Amsterdam uit meerdere Europese landen. De mummies van de Guanchen 
kwamen van de Canarische Eilanden, de schedels van de laatste Tasmaniërs 
uit Glasgow, de strijdknotsen van de laatste indianen op Manhattan uit Lei-
den en Kopenhagen. Wat de bezoekers vooral te zien krijgen, zijn uitheemse 
kunstwerken, vele met fabelachtige vormen en kleuren, en Europese docu-
menten in alle soorten. Bijna elk museumstuk komt uit een bepaalde over-
zeese oorlog of veldslag en is tevens een compact symbool of embleem voor 
het tijdvak. De talrijke documenten vertellen vaak zeer gedetailleerd over de 
avontuurlijke, onvrijwillige reis van de voorwerpen naar Europa.

Van de negentiende-eeuwse scheiding tussen kunst en wetenschap is in het 
Europees Museum geen spoor meer te vinden. Een museum van de kunsten 
zou zijn ingericht om te genieten, een historisch of wetenschappelijk museum 
om te studeren. Hier zijn studeren en genieten twee woorden voor dezelfde 
bezigheid. In de schikking van de exotische spullen en de westerse dingen en 
documenten, met toelichtingen van maquettes, landkaarten en beeldprojec-
ties, gaan schoonheid en merkwaardigheid – kunst en historie – volmaakt 
samen.1

De vraag of de landen van Europa een gemeenschap vormen en een 
gezamenlijke identiteit bezitten, wordt hier overtuigend positief beantwoord: 
alle vooraanstaande Europese musea konden overzee gestolen cultuurgoed 
bijdragen. Speciaal de voormalige koloniale machten bewaren nog veel schatten 
van overzee, maar kruisridders en andere buitzoekers verspreidden al in de 
middeleeuwen exotische kostbaarheden door het hele continent. Gewoonlijk 
wordt bij de uitstalling van deze stukken weinig of niets gezegd over hun 
`herkomstgeschiedenis’. Het geeft een wonderlijk bevrijdend gevoel dat het 
Europees Museum glashelder vertelt hoe de juwelen van Azteken en Inca’s en 
andere uitheemse kunstwerken in Europese handen zijn gekomen. Want het is 
juist de gemeenschappelijke `verwervingsgeschiedenis’ die deze opmerkelijke 
collectie bijeen heeft gebracht. Zonder overzeese roof geen rijk Europa!
De uitstalling van de honderden dingen laat onverhuld zien dat de Europese 
landen elk afzonderlijk en als gemeenschap hun samenlevingen ontwikkelden 
met uit andere werelddelen geplunderde rijkdom. Het Europees Museum 
is een theater van het geheugen: de buitgoederen zijn geheugensteunen van 
de wereldgeschiedenis. De presentatie van de unieke voorwerpen wordt nog 
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verlevendigd met schaalmodellen van de standbeelden van de dieven en 
veroveraars, die verspreid over heel Europa in parken en pleinen ook vandaag 
hun oude werk doen: de koloniale onderneming een respectabel aanzien 
geven.

De kolossale tentoonstelling van souvenirs van Europese veroveringsoorlogen 
is ingericht volgens de chronologie van hun komst naar Europa. Aan de hand 
van deze materiële – en soms immateriële – rijkdommen volgt de expositie de 
tijdlijn van niet minder dan 2500 jaar. Sommige bezoekers rennen in een paar 
uur van de prehistorie naar het heden, andere verlaten al onderweg verzadigd 
door daarvoor bedoelde zijuitgangen het gebouw - om nog een keer of vaker 
terug te komen. Hier heerst geen dwang. Dwalen is deel van de wandeling.

Het museum laat op een onderhoudende manier zien hoe verreweg de 
meeste Europeanen gedurende deze hele periode elkaar zegenden met de ge-
ruststellende overtuiging dat het voor sterken een natuurrecht is om zwakke-
ren te plunderen. De meeste Europeanen wilden er liefst zo weinig mogelijk 
van weten of over horen dat hun welvaart is gestolen van mensen met honger. 
Maar niet allen. Al vijfhonderd jaar geleden herinnerde een criticus van het 
Europese optreden overzee aan de woorden uit een deuterocanoniek Bijbel-
boek: `De armen leven van bedelaarsbrood, wie het van hen steelt vergiet hun 
bloed. Wie een ander zijn levensonderhoud ontneemt is een moordenaar, wie 
een dagloner van zijn loon berooft is iemand die bloed vergiet.’ (Wijsheid van 
Jezus Sirach 34:25-27.) 

Het Europees Museum stelt voorzichtig en duidelijk dat het enige onder-
scheid tussen Europeanen en de bewoners van andere werelddelen misschien 
hun traditie van kritiek is. Net als veel andere culturen is de Europese cul-
tuur gebouwd op slavernij en roofgoed; tegelijk ontwikkelden Europeanen 
een tegenbeweging die bezwaar maakte en opriep om het uitbuiten te matigen 
en zelfs om het welzijn van de anderen overzee te bevorderen. Veel culturen 
benutten voor hun groei vormen van slavernij en dwangarbeid, maar noch 
van de antieke Egyptenaren, de Inca’s, de Tataren of Mongolen, de Perzen, de 
Chinezen - noch van een andere cultuur – is hier kritiek op de eigen daden 
te vinden. Uit de rijke islamitische literatuur staan zeker meerdere werken 
van verlichte schrijvers geëxposeerd, die de slavernij afwezen en opriepen om 
het lot van de gevangenen te verbeteren, maar weinigen wilden het gebruik 
radicaal afschaffen en de critici bleven eenlingen.2 Alleen binnen de Europese 
cultuur ontstond een anti-slavernijbeweging.3 Als de Europeanen, geleid door 
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de Fransen en de Britten, tenslotte na eeuwen profiteren niet hadden besloten 
de slavernij af te schaffen, bestond de mensenhandel in Azië en Afrika waar-
schijnlijk heden nog.4  Naast de uitvoerige tentoonstelling van de toewijding, 
de middelen en de methoden waarmee Europeanen zich meester maakten 
van grote delen van de wereld, vormt een reeks kabinetten een eregalerij van 
Europeanen die kritiek hadden op het eigen kamp. De hervormingsgezinde 
`klokkenluiders’ en radicale `nestbevuilers’ die het opnamen voor de men-
sen overzee, droegen de materialen aan waarvan het Europees Museum is 
gebouwd, want zij voorkwamen dat de wandaden werden `vergeten’. 

De overzeese praktijk is in het museum vertegenwoordigd door de trofeeën die 
uit de koloniale oorlogen werden meegebracht, de kritiek door de uitgestalde 
handschriften, kranten, boeken, prenten en schilderijen. Hoewel critici 
hardnekkig werden weggedrukt en doodgezwegen, en stellingname tegen de 
imperiale praktijken altijd eigen goed en soms eigen leven kostte, komen zij 
op alle verdiepingen voor. In elk tijdvak verschenen individuen die de strijd 
met de stilte van hun tijdgenoten aangingen. 

Bijzonder aangenaam zijn de vele rustbanken langs de glazen wanden waar 
men van het uitzicht kan genieten. Naast elke koffiebar staan rekken met 
draadloze platte minicomputers waarop de bezoekers hun parcours kunnen 
vastleggen of verder uitstippelen. Via het internet zijn de virtuele ruimtes en 
digitale bibliotheken van het Europees Museum op elke plaats ter wereld te 
bezoeken, met veel meer tekst en informatie dan in het reële museum pret-
tig of zelfs mogelijk is. Van een deel van de teksten in het virtuele museum 
is bij de hier volgende wandeling door het Europees Museum in Amsterdam 
dankbaar gebruik gemaakt.

Graag sluit ik me aan bij veel andere bezoekers die uitspraken dat hun diep-
gevoelde verbazing en bewondering keer op keer werden gewekt door de vari-
atie in de vormgeving van de zalen. De meeste kabinetten die aan personen 
zijn gewijd, zijn ongeveer even groot. Alle andere ruimtes hebben een eigen 
afmeting en eigen inrichting, van sober en minimaal tot barok en overladen. 
En in alle zalen is te zien dat de geschiedenis die een Europeaan het liefst niet 
wil weten, hem en haar op duizenden plaatsen aanstaart. Juist wat de Europe-
anen collectief ontkennen, staat in alle landen van Europa in musea en zelfs 
op straat tentoongesteld.



In de voorhal

Als het museum ’s ochtends opengaat, staan gewoonlijk al rijen bezoekers 
te wachten. Voorbij de toegangsdeuren met veiligheidsmensen bij 
bagagescanners en metaaldetectors leiden roltrappen omlaag naar de enorme 
ondergrondse zaal met de kassa’s, de winkels en de eerste espressobars. Door 
de voorbeeldige inrichting van de ruime garderobes en toiletten gaat het 
binnenkomen soepel en zonder veel oponthoud.

Achter de laatste kaartcontrole gaat een roltrap omhoog die uitkomt in 
een ronde, hoge hal. In het midden van de lichte ruimte steekt net bo-
ven de mensen uit de beroemde triomfzuil van de vierde Akkadische ko-

ning Naram-Sin, de zoon van 
Sargon. Het ruim een meter 
hoge beeld van zandsteen 
staat op een twee meter hoog 
voetstuk van glas. Het is meer 
dan 4200 jaar geleden ge-
maakt om Naram-Sins over-
winning op de Lullabi, een 
vrijheidslievend volk in het 
Perzische Zagrosgebergte, te 
herdenken. De koning staat 
als grootste figuur afgebeeld 
met zijn linkervoet op de lij-
ken van vijanden. Met een 
korte speer in de hand en de 
goddelijke helm met hoorns 
op het hoofd klimt hij over de 
doden naar de overwinning. 

De triomfzuil van koning Naram-Sin 
van Akkad, ca 2230 v.Chr. Zandsteen, 
hoog 105 cm. Louvre, Parijs.
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Standaard van Ur, ca 2500 v.Chr. Taferelen van een oorlog, ingelegd met scherfjes paarlemoer, roze zand-
steen en lapis lazuli in bitumen. Hoog 21,5 cm, breed 49 cm, diep 4,5 cm. British Museum, Londen.

Standaard van Ur, ca 2500 v.Chr. Het overwinningsbanket terwijl de optocht met buitgoederen voorbij 
trekt. British Museum, Londen.
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Dit monument van Akkadische propaganda werd duizend jaar later door 
veroveraars uit Elam als een trofee meegevoerd naar hun hoofdstad Susa. 
Franse archeologen ontdekten het in 1898 tussen de ruïnes van Susa en na-
men het mee naar Parijs. Gedurende de vorige eeuw bewaard in het Louvre 
en in 1992 vakkundig gerestaureerd is dit oorlogsmonument een voorbeeld 
van een kunstwerk dat als buit aan het zwerven sloeg, en nu in permanente 
bruikleen is te bewonderen in het Europees Museum.5 

In een zuilvormige vitrine waarin het van alle kanten is te bekijken, staat hier 
al bij binnenkomst een absoluut topstuk. Dit voorwerp lijkt op een staande 
smalle doos of lessenaar, bijna een halve meter breed, ruim 20 cm hoog, en 
op het breedste deel aan de voet 4,5 cm diep. Niemand weet waarvoor het 
oorspronkelijk is gebruikt. Het kunstwerk is ongeveer 4500 jaar geleden 
gemaakt in de stad Ur in het zuiden van het tegenwoordige Irak. In een dunne 
laag bitumen zijn aan alle kanten met scherfjes paarlemoer, roze zandsteen 
en lapis lazuli uiterst kunstig horizontale rijen realistische figuurjes ingelegd. 
Op de ene kant is het oorlog: strijders in wagens en voetsoldaten vallen de 
vijand aan, en bovenin staat de koning terwijl hij aangevoerde gevangenen 
bekijkt en oordeelt over hun lot. Op de andere kant zitten de koning en zijn 
vrienden aan het overwinningsbanket terwijl een harpspeler hen vermaakt 
en zij trots een lange optocht van met buitgoederen bepakte mensen en vee 
zien langskomen. Ook dit fenomenale kunstwerk vertelt over de gewichtigste 
bezigheden van de koning en het hof: oorlog voeren en buit vergaren.6

Naast de zuil van koning Naram-Sin en de lessenaar uit Ur staart het bijna 
levensgrote hoofd van koning Idrimi de bezoekers aan. Hij was rond 1400 
v.Chr. koning van Alalakh, een stad binnen het tegenwoordige grondgebied 
van Turkije, dicht bij de grens met Syrië en vlak bij de Middellandse Zee. 
Rustig als de 130 cm hoge rots waaruit hij is gemaakt zit hij op zijn troon. 
Vooral zijn nobele hoofd en de doordringende blik waarmee zijn ingelegde 
zwarte pupillen voorbij iedereen in de diepte kijken, maken hem tot een 
koning, een priester, een rechter – ook al is zijn lange baard gerestaureerd. 
Op het beeld zijn uitvoerige inscripties in spijkerschrift aangebracht waarin 
koning Idrimi zelf zijn wapenfeiten beschrijft. Openhartig vertelt hij over zijn 
plunderingen na een geslaagde aanval op de Hittieten. Ook voor zichzelf had 
hij goed gezorgd: `Ik nam alles mee wat draagbaar was […] hun handelswaar 
en hun persoonlijke bezittingen, en verdeelde het onder mijn soldaten, 
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officieren, makkers en lijfwachten; 
en tegelijk nam ik mijn eigen 
deel. Toen ging ik terug naar 
mijn hoofdstad Alalakh. Met de 
buitgemaakte materialen liet ik 
een huis bouwen.’7

Rondom de drie antieke 
kunstwerken die vertellen over 
oorlog en plunder, staan groepen 
smalle eilandvitrines op ranke 
poten, de meeste met archeologische 
vondsten. Hier vragen kleine dingen 
aandacht, scherven en botten.

Deze voorwerpen vertellen over 
de ontwikkeling van de mens die 
140 000 jaar geleden begon zich 
boven alle andere dieren mees-
ter van de aarde te maken. Nog 
pas 13 000 jaar geleden, aan het 
eind van de laatste ijstijd, waren 
de mensen voedselverzamelaars. 
Stenen werktuigen en botten van 
uitgestorven dieren, prehistorisch 
smeedwerk en gefossileerde drol-
len vertellen in een wervelwind 
over de geweldige toename aan voedselproductie na de uitvinding en al-
gemene toepassing van de metalen ploeg. Onaanzienlijke dingen proberen 
machtige ontwikkelingen aanschouwelijk te maken, zoals fragmenten van 
het metalen bit, de uitvinding die het paard tot de slaaf en de vriend van de 
mens maakte. Archeologische sporen leiden naar de steppen ten noorden 
van de Zwarte Zee waar de mens ongeveer 6000 jaar geleden dit grote dier 
heeft getemd. Het paard was waarschijnlijk de doorslaggevende bondgenoot 
met wie alle andere dieren werden overwinnen. Het paard gaf kracht aan het 
zwaard en aan de ploeg.

Minuscule voorwerpen belichamen millennia. Een rendierbot met inge-
kraste afbeeldingen van twee herten, een stuk slagtand van een mammoet 

Beeld van koning Idrimi van Alalakh, ca 1400 v.Chr. 
Magnesiet, hoog ca 130 cm. British Museum, Londen.
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met ingekerfde figuurtjes, halve kleitabletten met spijkerschrift, papyrusfrag-
menten met hiërogliefen, grafstenen met de eerste letters – al deze voorwer-
pen getuigen dat nog geen 5000 jaar geleden mensen op meerdere plaatsen 
een vorm van schrift uitvonden. Op een wandgrote elektronische wereldkaart 
verschuiven kleuren en beeldtekens. Opeenhopingen van mensen genereren 
voorspoed: alle culturen met een schrift komen voort uit steden bij brede wa-
terstromen: de Nijl, de Tigris en de Eufraat, de Indus en de Gele Rivier. Rui-
tervolken met metalen zwaarden drongen vanuit het noordoosten op, step-
pebewoners gingen op zoek naar steden om te plunderen. In Europa vonden 
zij veel vruchtbaar land, goede waterwegen, ijzererts en tal van planten om 
alcohol te brouwen. 

Het museum benadrukt dat Europa, zoals alle gebieden waar de mensen 
hun voedsel in het bos bij elkaar zochten, dun was bevolkt. Door de bewoners 
van Europa was niets oorspronkelijks uitgevonden of tot stand gebracht. Met 
de komst van het paard en na de vervolmaking van de ploeg nam ook hier de 
voedselproductie snel toe. De bevolking groeide, in aantal en in individuele 
sterkte. Langzaam bouwde zich in het schiereiland in het westen van Azië 
een geweldige energie op, die er naar de menselijke aard in hoofdzaak op was 
gericht het eigen leven zo rijk mogelijk te maken. 

Op een glazen pilaar ligt een grotendeels bewaard gebleven en perfect 
gerestaureerd kleitablet dat begin twintigste eeuw uit Irak werd overgebracht 
naar het Louvre. Dit tablet is een brief in spijkerschrift van de Assyrische 
koning Sargon II aan God, die hij Assur noemt. De koning doet verslag van een 
expeditie in 714 v.Chr. naar de stad Musasir en trots somt hij de kostbaarheden 
op die hij in het heiligdom van de plaatselijke god buitmaakte. Hij vermeldt 
ook dat hij na de geslaagde overval de bevolking liet deporteren.

In de volgende vitrine liggen kleitabletten van ruim een eeuw later. Zij 
berichten over Babyloniërs of Chaldeeën onder koning Nebukadnessar die in 
586 v.Chr. de tempel van Salomo in Jeruzalem plunderden. Naast de kleita-
bletten ligt een bijzonder mooi gekalligrafeerde Hebreeuwse Bijbel, of Tenach, 
opengerold bij de passage waar de profeet Jeremia de beroving van de tempel 
beklaagt: ‘De bronzen zuilen van het huis van de heer, de onderstellen en de 
bronzen Zee in het huis van de heer, sloegen de Chaldeeën stuk, en het brons 
brachten ze over naar Babel. Ook de potten, scheppen, messen, offerschalen, 
schotels en alle andere bronzen voorwerpen die voor de eredienst werden ge-
bruikt, namen ze mee. Al het goud en zilver, offerschalen, potten, kandelaars, 
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schotels en kommen, nam de 
commandant van de lijfwacht 
zelf mee. Het brons van al die 
voorwerpen […] was niet te 
wegen.’ (Jeremia 52:17-20.)8 

Andere kleischerven met 
vreemde schrifttekens vertel-
len over Meden en Scythen 
die in 612 v.Chr. de stad Ni-
neve zo grondig plunderden 
dat de Babylonisch-Assyri-
sche beschaving compleet 
onder het zand verdween. 
Het vuur waarmee de vijand 
de stad verwoestte, bakte de 
tienduizenden kleitabletten 
in de bibliotheek van koning 
Assurbanipal, zodat de actie 
die was bedoeld om ze te 
vernietigen, leidde tot hun 
vereeuwiging. Het Europees 
Museum toont de portretten 
van de archeologen die onge-
veer 2500 jaar na de brand, 
rond 1880, aan de overkant 
van de Tigris bij het hedendaagse Mosul meer dan 25 000 tabletten uit de 
bibliotheek van Nineve hebben opgegraven. Hier zijn de kleitabletten te 
zien waarop archeologen de compleetste versie van het Gilgamesj-epos en 
van het voor-Bijbelse zondvloedverhaal ontdekten. Opnieuw prijst het mu-
seum de taalgeleerden die het spijkerschrift hebben ontcijferd. Plunder en 
cultuurbehoud, steeds duidelijker gaat het in dit museum om hun intieme 
relatie.

Hannibal (247-183 v.Chr.), de generaal uit Carthago, herinnerde zich vol-
gens Lucianus van Samosata nog in het hiernamaals: ‘Op één dag liet ik zoveel 
Romeinen doden dat ik hun ringen met scheppen tegelijk heb laten afwegen 
en de rivieren heb laten afdammen met hun lijken.’ De satirische overdrijving 
kon het publiek alleen raken als het werkelijke gebeurtenissen herkende.9 

Kleitablet van Sargon II, 714 v.Chr. Hoog 64, 
breed 46,5 cm. Louvre, Parijs.
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De beelden van de staande koning Naram-Sin en de zittende koning Idri-
mi, de welsprekende Standaard van Ur, de kleitabletten en de andere uitge-
stalde souvenirs van rooftochten die Assyriërs, Meden, Scythen, Babyloniërs, 
Perzen, Chinezen, Azteken, Inca’s, Arabieren, Mongolen en anderen in hun 
buitenland maakten, berichten en bewijzen onomstotelijk dat vrijwel alle cul-
turen rijkdom verwierven uit gewelddadige overvallen bij buren en vreemde-
lingen. De expositie in de voorhal moet onmiskenbaar de kritiek voorkomen 
dat het Europees Museum de Europeanen vanwege hun koloniale, overzeese 
geschiedenis tentoonstelt als een speciaal soort demonen. Met het beknopte 
maar universele overzicht van massamoorden en plunderingen benadrukt het 
museum: bij al hun veldslagen en wrede optredens in de andere werelddelen, 
waarvan verderop de bewijzen volgen, handelden Europeanen misschien niet 
veel anders dan de bewoners van andere werelddelen in het verre en nabije 
verleden. Tegelijk waren het Europeanen die als enigen de traditie ontwikkel-
den van kritiek op het eigen kamp.



Meteen in de stichtingsmythe van hun continent herinneren Europeanen 
elkaar aan het geweldige plezier van op roof uitgaan overzee. De oppergod 
Zeus zelf gaf het voorbeeld met de misdaad die Europeanen door de eeuwen 
heen in de andere werelddelen vermoedelijk het vaakst hebben gepleegd: hij 
roofde een vrouw. Europa in eigen persoon is tegen haar wil van overzee 
hierheen gebracht. Volgens de bekendste versie van de mythe zag Zeus de 
mooie jonge vrouw en een paar vriendinnen op het strand spelen in de buurt 
van Sidon in Fenicië in het hedendaagse Libanon.

Europa was een dochter van het koningspaar Agenor en Telephassa. Zeus 
voelde zich direct onweerstaanbaar tot haar aangetrokken. Om te ontsnap-
pen aan de jaloezie van zijn echtgenote Hera en om het grote kind met zijn 

goddelijke verschijning niet af te 
schrikken, veranderde hij zichzelf 
in een elegante witte stier. Toen 
Europa speels op de rug van het 
aardige dier was geklommen, 

Herodotus, de eerste historicus

1       Ca 495-425 v.Chr.

   Zeus ontvoert Europa, ca 560 v.Chr. Kalkstenen 
metope, hoog 84,2 cm. Museo Nazionale Archeologico, 
Palermo.

    Zeus ontvoert Europa, op de Griekse munt 
(2002).



. . . waar Roofgoed eindigt, begint Zwartboek . . .

‘Ewald Vanvugt beschrijft in Zwartboek van Nederland overzee. Wat iedere 
Nederlander moet weten het wangedrag van Nederlanders in de andere wereld-
delen - vanaf 1570, toen Willem van Oranje de eerste kaperbrieven uitgaf, via 
het afslachten van de tienduizenden walvissen in de noordelijke wateren, de 
Chinezenmoord in Batavia in 1740 en de lucratieve opiumhandel in het Verre 
Oosten, tot de oorlogsmisdaden tijdens de Atjeh-oorlog en de `politionele acties’ 
in Indonesië in de twintigste eeuw. Het zijn gebeurtenissen die maar al te vaak 
in de doofpot verdwenen en in de schoolboeken discreet werden verzwegen.’ 
(Taaluniversum 19-1-2003)

Andere persstemmen over Zwartboek
Mark Duursma in NRC Handelsblad: `Opzet en ondertitel doen vermoeden dat dit Zwartboek 
gekleurd zal zijn door morele verontwaardiging. Verrassend genoeg blijkt dat niet het geval. 
Vanvugt geeft zakelijke beschrijvingen, die hij ondanks veel feitelijke informatie aangenaam lees-
baar weet te houden. Zijn stellingname schuilt in het thema, niet in de toon. [...] Hij vermijdt 
pamflettisme, en dat maakt zijn boek tot een nuttig naslagwerk.’ (30-8-2002)

Jan Blokker in De Volkskrant: `Eén ding hebben al die nieuwe uitgaven [over de geschiedenis 
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie] gemeen: ze zijn geschreven vanuit het Nederlandse 
gezichtspunt, tot en met Ewald Vanvugts Zwartboek van Nederland overzee, al bezingt dat dan 
niet de heroïsche avonturen, maar betreurt het de schanddaden die van slavenhandel tot opium-
kapitalisme onder Nederlandse verantwoordelijkheid moeten zijn bedreven; een boek als teken 
van Nederlandse boetvaardigheid.’ (6-12-2002)

Joop van den Berg in Trouw: `In zo’n 80 korte hoofdstukken worden de Nederlandse wandaden 
in krasse bewoordingen uit de doeken gedaan. Je zou denken, dat houdt geen lezer vol, maar dat 
is nu het wonderlijke aan dit boek: al lezend word je toch gegrepen door zijn doorgaans helder 
geschreven betoog, en gaandeweg word je steeds nieuwsgieriger naar het verdere verloop van het 
Nederlandse optreden in de Oost, tot en met de slotfase: de `politionele actie’, de verschroeide 
aardepolitiek, de massa-executies. Vanvugt concludeert in de laatste zin van het boek over deze 
zaken dat het geen `incidenten waren, maar de slotakkoorden van een eeuwenoude traditie’. […] 
Daarbij geeft het boek – mocht men Vanvugt niet op zijn woorden geloven – een ingang tot 
veel onbekende bronnen. Kortom, een boek waarvan je toch hoopt dat velen het zullen lezen.’ 
(31-8-2002)

Ewald Vanvugt, Zwartboek van Nederland overzee. 
Wat iedere Nederlander moet weten. 
Met bronnen, register en ruim 100 illustraties, 352 blz. ISBN 90-5911-052-8  
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