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DE DEUREN GAAN OPEN
Een museum is een gebouw waarin voorwerpen die bijzonder zijn en daardoor vaak kostbaar
worden verzameld. Worden deze voorwerpen aan het publiek getoond dan noemen we dat een
tentoonstelling of expositie.
Door voorwerpen met eenzelfde achtergrond of oorsprong op één plek bij elkaar te brengen zijn
vroeger en ook nu nog veel musea begonnen. Dat is met het Tropenmuseum niet anders. In
Nederland zijn zo’n 1200 kleine en grote 
musea.
Het woord “museum” is afgeleid van het Griekse woord 
mouseion
. Het betekent “plaats of tempel
gewijd aan de Muzen”. En muzen zijn Griekse godinnen van de kunsten. Musea vinden hun
de
oorsprong in Europa in de 19
eeuw.Er zijn kunstmusea (over kunstenaars en kunststromingen)
en culturele musea
(die laten zien hoe mensen in een bepaalde tijd of plaats leefden). Ze tonen

waardevolle voorwerpen uit onze of uit andere culturen aan het publiek
De verzameling van
voorwerpen wordt een 
collectie
genoemd en de beheerder van deze collectie is de 
conservator.
Hij of zij stelt de
tentoonstelling samen.

Een museum heeft vaak meerdere 
suppoosten
rondlopen. Zij leiden de bezoekers
door het

museum en letten erop dat deze bezoekers
geen dingen doen die niet geoorloofd zijn.

Bijvoorbeeld het aanraken van hele oude, tere en kwetsbare voorwerpen. Je kunt tegen een extra
betaling ook een rondleiding krijgen van een museumrondleider of een museumdocent
.
Omdat
een museum niet altijd alles kan tonen wat het in zijn bezit heeft beschikken veel musea over een
depot
, een ruimte waar stukken bewaard worden. Dit depot bevindt zich vaak in de kelder.
Schilderijen, beeldhouwwerken, voorwerpen van hier, van vroeger of van ver bijvoorbeeld uit de
koloniën
.

Weetje:
Het woord “musea” is het meervoud is van het woord “museum”.
Weetje:
Een kolonie is een land dat in het bezit is van een ander land. Zoals Indonesië, Suriname en de
Nederlandse Antillen vroeger in bezit waren van Nederland.
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Nederland had de primeur. Het eerste koloniale museum ter wereld werd
in 1871 in Haarlem geopend.
VERZAMELEN
Voor een museum heb je museumstukken nodig die je tentoon kunt stellen. Vanaf 1859 werden
voorwerpen en producten uit de Nederlandse koloniën bijeengebracht door 
botanicus
én
secretaris van de Maatschappij ter Bevordering van de Nijverheid F.W. van Eeden.
Daarom was
hij ook erg geïnteresseerd in alles wat uit
de Tropen

door de handelsreizen naar Nederland was

gebracht. Mineralen, gesteenten, opgezette dieren, reptielen op sterk water, houtmonsters,
gedroogde planten, uitgeblazen eieren en wapens van primitieve volkeren. Deze en andere
tropische voorwerpen en producten stonden bij de
rijke burgers in kabinetten (opbergmeubel met

lades), kamers of kelders. Maar zoals elke mode, ook deze mode ging voorbij en veel van de
voorwerpen stonden vergeten of verstoft te wachten om te worden opgeruimd. Frederik van
Eeden kan met recht een verzamelaar genoemd worden want hij zorgde ervoor dat hij zo veel
mogelijk van deze spullen uit de tropen in handen kreeg. Verzamelen kun je tot in het oneindige
want verzamelingen zijn bijna niet compleet te krijgen en dat maakt verzamelen nou juist zo leuk.
Nu is er voor een verzameling als deze wel ruimte nodig. Anders dan bij postzegels die je in een
map bewaart of theezakjes die je eenvoudig in een doos kunt bewaren. Bij grote spullen wordt dat
moeilijker.
Weetje:
Een botanicus is een wetenschapper die de plantkunde bestudeert, ook wel een “plantkundige”
genoemd. (
http://www.woordenboek.nl/woord/botanicus
)
Weetje:
de Tropen verwijst naar een warm en vochtig klimaatgebied en dit gebied ligt in de buurt van de
evenaar. (
http://www.digischool.nl/ak/onderbouwvmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm
)
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KOLONIAAL MUSEUM
Wat Van Eeden verzamelt had sloeg hij op, in zijn huis op de zolder. Schelpen, beelden,
houtsnijwerk, sieraden en West en vooral ook OostIndische grondstoffen en objecten. Toen de
zolder helemaal vol stond, gingen de spullen naar “Paviljoen Welgelegen”, een landhuis in
Haarlem. Dat was in 1865. Zes jaar later ging de deur open voor publiek onder de naam
KOLONIAAL MUSEUM.
De begincollectie in Haarlem bestond uit schenkingen van het bedrijfsleven en bestuurders, van
missie en zendingen
én uit inzendingen van de grote koloniale tentoonstellingen van onder meer

Parijs (1878) en Berlijn (1880). De specialiteit van het museum was het samenbrengen van
producten uit de koloniën: grondstoffen, natuurproducten en hun toepassingen. Schenkingen die
het Tropenmuseum in het jaar 1905 kreeg: 
jute vezels uit Java; vanille en muskuszaad; vruchten
van cacao en een verse kolanoot uit Afrika; inheemse geneesmiddelen uit Paramaribo;
Egyptische katoen; eetbare vogelnestjes uit Borneo; een trommel (papadrom) uit Suriname; zeer
groot exemplaar van de Indische schorpioen; een kris uit Java.

Kever verzameling uit de Tropen.

Weetje:
Met een missie wordt een missionaris of zending bedoeld. Een overtuigd christen die elders in de
wereld het christelijk geloof gaat uitdragen in woord en beeld. (vertelt de mensen over het
christendom en brengt ze de rituelen bij die wij kennen vanuit de katholieke kerk).
(
http://www.encyclo.nl/lokaal/10068
)
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WERELDTENTOONSTELLING
In de begintijd van het museum werden grote koloniale tentoonstellingen georganiseerd in de
hoofdsteden van Europa zoals in Londen, Parijs en Berlijn. De regeringen van deze landen
wilden met hun overzeese bezittingen indruk maken. In 1883 hield Amsterdam zijn eigen
“Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling”. In het hoofdpaviljoen waren spullen uitgestald die te
maken hadden met het land, het volk en de cultuur van Indië, Suriname en de Antillen. De
koloniale tentoonstelling was een groot succes en de Nederlandse musea profiteerden daarvan.
Na de tentoonstelling werd er veel geschonken aan de musea in Leiden, Delft en Haarlem. Het
Koloniaal museum kreeg een grote en belangrijke collectie. In de verzameling zaten
kledingstukken, huisraad en keukengerei, koper en aardewerk, manden, fuiken, netten en enkele
grote modellen van huizen.

De Javaanse kampong

Centrale hal van de Nederlandse koloniale afdeling.

6

Een gezellig dagje uit. 
1
De broers Drost (handelaren met een huis aan de Keizersgracht) kochten een entreebewijs en
gingen er met hun vrouwen een kijkje nemen. Ze kuierden over het middenpad van het
hoofdpaviljoen en konden van daaruit de paviljoens van de deelnemende landen binnengaan.
Europese landen maar ook landen buiten Europa zoals Perzië en Brazilië die in kleinere
paviljoens vertegenwoordigd waren. Het middagmaal werd genuttigd op een pleintje buiten op het
tentoonstellingsterrein. Dit terrein is het huidige Museumplein. Daarna werden nog een aantal
gebouwtjes aangedaan zoals een bierbrouwerij in de vorm van een bierton en het gebouw van de
kabelradio. Nog napratend over hun bijzondere muziekervaring in het radiogebouw liepen ze af op
het koloniale gebouw van gastland Nederland. Op een rijk versierde binnenplaats waren
wapentuig en afgodsbeelden te zien, buitgemaakt op de inlandse bevolking van Oost en west
Indië. En grote wandschilderingen die de uitstraling van het overzeese gebied benadrukten.
Vlinders, schelpen, vruchten en prachtige vogels. Voor mensen die nog nooit in de koloniën waren
geweest, zoals de Drosten, oogde al dat vreemde, dat mystieke en vooral die oosterse sfeer
overweldigend mooi.

Blik op de hoofdgalerij
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Buiten dit paviljoen ontdekten ze het Koloniale Park, een verzameling originele huizen en hutten
uit OostIndië. De huizen waren bewoond, men had speciaal daarvoor Javanen later overkomen.
Beter gezegd “ingezonden” door het Nederlands zendingsgnootschap. In en om de huisjes
werden allerlei dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd. Wat de oosterse gasten van de blanke
pottenkijkers dachten, vond het publiek in die dagen niet zo belangrijk. Je had een kaartje gekocht
en ging “inboorlingen” kijken. Dat diezelfde inboorlingen ook mensen waren met een eigen cultuur
werd toen nog niet zo op waarde geschat. Daarna liepen ze langs de plantenkas, ook onderdeel
van het koloniale plein, waar een keur aan tropische vegetatie te bewonderen was. Vlakbij het
theehuis tenslotte waren in een grote tent de Surinaamse Inboorlingen te zien. Voor een kwartje
konden ze naar binnen. Daar werd niet lang over geaarzeld. Je kreeg niet iedere dag de kans om
Bosnegers, Indianen en Creolen van dichtbij te zien. Ook hier waren de gasten hun dagelijkse
dingen aan het doen in hun zelfgemaakte hutten. In 1883 werd er geen punt van gemaakt mensen
naar mensen te laten kijken alsof het dieren waren. Het was als aapjes kijken in Artis: men keek
naar levende tentoonstellingswaar, interessant en soms vertederend, meer niet. Ondertussen
hadden de Surinamers het koud en hoopten dat ze snel weer naar huis, naar hun kondre
mochten. Hierna werden nog wat kleine paviljoens aangedaan, werd door de Drosten het
Internationale Wijnhuis bezocht en na al dat heerlijks was het tijd om naar huis te gaan.

Inwoners van Nederlands OostIndië
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1. De Amsterdamse Drosten. Hoofdstuk 12 De Drosten waren erbij

LABORATORIUM
Naast het verzamelen, tentoonstellen en voorlichten had het museum ook een afdeling onderzoek
en proefneming met een modern laboratorium. Hier werden grondstoffen en producten onderzocht
om de teelt van gewassen te verbeteren. Hier werd de samenstelling van voedingsmiddelen en
hun voedingswaarde onderzocht.
Laboranten

zochten steeds naar nieuwe toepassingen en

verwerkingsmethoden van materialen en producten. Bijvoorbeeld het onderzoek naar de kleur
Indigo (de plantaardige kleurstof voor het blauw verven van weefsels). Je kon er als bezoeker ook
rechtstreeks
terecht met vragen.

Weetje:
Een Laborant is iemand die in een laboratorium werkt
en er proeven en experimenten voorbereid en uitvoert.

KOLONIAAL INSTITUUT
De collectie breidde zich uit en in 1900 werd er voor het eerst over gesproken om het Museum
naar Amsterdam te verplaatsen. Er was toen al wel heel veel onderzoek gedaan naar Indische
producten en hoe we die in Nederland zouden kunnen toepassen. Zoals tropische vezels en
bamboe waarvan kokosborstels en bamboemeubelen gemaakt konden worden. Maar ook naar de
verbetering van de koffie en tabakswinning. Men onderzocht de volksgeneesmiddelen in de
tropen en er was een bijzondere verzameling van 2000 monsters (voorbeelden) van tropische
houtsoorten. Het dagelijks leven van de bevolking in de koloniën kreeg steeds meer aandacht. In
1910 werd de Vereniging Koninklijk Koloniaal Instituut in Amsterdam opgericht en op 9 Oktober
1926 vond de officiële opening plaats. Het instituut bezat op dat moment ruim 30.000 voorwerpen!
Waaronder 11.000 voorwerpen die ze hadden gekregen van het museum van de dierentuin Artis.
Het verschil met Haarlem was dat ze in het nieuwe gebouw in Amsterdam de beschikking hadden
over drie grote afdelingen: De afdeling Tropische Producten; de afdeling Tropische Hygiëne en de
afdeling Volkenkunde. Elke afdeling had zijn eigen verzameling. De nieuwe directeur van het
museum wilde niet zoveel mogelijk bezit tentoon stellen. Veel dezelfde dingen naast elkaar laten
zien maakt een museum saai. Hij wilde juist een boeiend museum.

INDISCH INSTITUUT
De eerste tentoonstelling die na de Tweede Wereldoorlog georganiseerd werd was in 1947 en
ging over de Japanse bezetting van NederlandsIndië. Om de eenheid te laten zien tussen
Nederland en Indië werd de naam veranderd. Van Koloniaal Instituut werd de naam Indisch
Instituut. In dat jaar kreeg het instituut een hele grote en bijzondere verzameling van een
particulier verzamelaar. Veel van deze voorwerpen zijn permanent geëxposeerd, zijn uniek en van
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grote waarde. In datzelfde jaar (1947) beperkte men de verzameling tot koloniale en Indische
stukken. Omdat het museum toen nog geen belangstelling had voor Afrika werden een 6000tal
Afrikaanse voorwerpen uit de Artiscollectie overgedaan aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde
in Leiden. Terwijl ze een paar jaar later de taak kregen om uit de hele tropische wereld, waar
Afrika bij hoort, voorwerpen te verzamelen.
En zo heette het gebouw aan de Mauritskade in Amsterdam voortaan
KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN en werd het museum kortweg TROPENMUSEUM
genoemd.

DOELSTELLINGEN
Met de naamsverandering veranderde ook het doel van het museum. Er werden zoveel mogelijk
voorwerpen verzamelt die een beeld geven van het dagelijks leven in tropische landen. Omdat er
na de oorlog meer geld was om het museum verder op te bouwen werden er “verzamelreizen”
georganiseerd.
Een van de doelstellingen van de verzamelreizen was het leggen van relaties tussen de eigen
westerse en de nietwesterse wereld.
Meneer Jager Gerlings die van 1947 tot 1971 directeur was van het Tropenmuseum stelde een
“verzamelplan” op en verzamelde in Libië, Marokko en India alles wat nodig was om het leven en
werken van de mensen daar te kunnen laten zien aan de mensen hier. Hoe werd er handel
gedreven, een ambacht of landbouw uitgevoerd? Hij nam grote voorwerpen mee zoals
ossenkarren, woningen en meterslange boten.
Deze directeur heeft een stempel gedrukt op een belangrijke fase in de geschiedenis van het
museum. Hij vond het overdragen van kennis belangrijk. Het liefst in een thema gevat.
In de jaren zeventig was vooral de Derde Wereld in het museum te zien. Er kwamen
tentoonstellingen met thema’s als daklozen, watervoorziening, gezondheid en plattelands
ontwikkeling. In de jaren tachtig wordt de aandacht geleidelijk weer verschoven naar de culturen.
De voorwerpen en objecten uit verschillende culturen worden nu veel meer in vergelijking tot
elkaar getoond.Dan ga je met andere ogen naar de collectie kijken.
Door het vergelijken van

voorwerpen die dezelfde functie hebben kan de kwaliteit van het voorwerp worden verbeterd.
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RODE DRAAD
Ondanks alle veranderingen loopt er nog steeds een rode draad door de collectie. Dit is het gevolg
van de twee uitgangspunten die bij het verzamelen door de jaren heen overeind zijn blijven staan:
1. De voorwerpen dienen origineel
te zijn;

2. Het gaat om dagelijkse gebruiksvoorwerpen.
Dat de voorwerpen vooral het dagelijks leven laten zien, bepaalt voor een groot deel het karakter
van de collectie. Toch heeft het museum ook een groot aantal zogeheten “Topstukken” in zijn
bezit. Over de topstukken lees je meer in het hoofdstuk ‘overal zit een verhaal achter’. Ze hebben
veel cultuurhistorische waarde en in het hoofdstuk wordt hun bijzondere oorsprong beschreven.

Informatie kaartje waarop alle informatie staat over een voorwerp dat is aangekocht.
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JOUW COLLECTIE STUK
Opdracht: 
Neem een voorwerp wat van jezelf is en wat je mooi en bijzonder vindt mee naar
school, teken het na
en beschrijf het. Je hebt het kaartje van het museum als voorbeeld. Je mag

bij 
Groep
en
Seriezelf iets bedenken”.
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125 JAAR VERZAMELEN
In 1989 bestaat het museum 125 jaar en ter gelegenheid daarvan heeft het museum een
overzichtstentoonstelling met de titel “125 JAAR VERZAMELENHET TROPENMUSEUM PAKT
UIT” van 14 December 1990 t/m 11 Augustus 1991. De enorme verzameling bestaat ook uit
voorwerpen die er eigenlijk niet in thuis horen of heel merkwaardig zijn. Zo bezit het museum een
verzameling van de oorspronkelijke bewoners van Groenland, de Inuit of Eskimo’s (zoals wij deze
mensen uit de streek rond de Noordpool vaak noemen). Deze verzameling komt uit de Artis
collectie. En maskers van het Japanse Notheater uit de collectie Oudshoorn, verworven in 1973.

BIZAR
Eind 19de eeuw, toen het museum voor het eerst zijn deuren opende, beschouwde men andere
culturen vooral als exotisch. De museumdirecteur vond het belangrijk zoveel mogelijk wapentuig
van andere volkeren te verzamelen zoals knotsen, speren, schilden en blaaspijpen. Tegenwoordig
worden alleen bij uitzondering nog wapens aan de collectie toegevoegd. In deze tijd van
terrorisme wordt een wapen in verband gebracht met oorlog maar de wapens die hier in het
museum liggen zijn meestal niet voor oorlog maar gewoon voor de jacht.
Dat, wat wij nu

nastreven, daar zal in de toekomst ook anders over worden gedacht. Met de terugblik op 125 jaar
verzamelen geeft het Tropenmuseum een kijkje in de geschiedenis van de collectie. Daarom is het
belangrijk dat de voorwerpen allemaal wel bewaard blijven. Zolang er voorwerpen blijven –en
mensen om ze te bewaren is de geschiedenis niet afgelopen. En zo zijn we terug bij het begin
van het hoofdstuk: “verzamelen kun je tot in het oneindige…..”.

Weetje:
Het Tropenmuseum bezit voorwerpen die wij nu heel vreemd/bizar vinden zoals een “indiaantje op
sterk water”. Dit is een uit Suriname afkomstige foetus, in de 19de
eeuw in Nederland
geprepareerd en voorzien van sandalen, een rieten rokje en een indianentooi. En zo zijn er meer
voorwerpen uit andere culturen tentoongesteld. Wij zouden dat niet meer op die manier doen.
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SAMENGAAN VAN MUSEA
Naast het Tropenmuseum zijn er nog andere volkenkundige collecties in Nederlandse musea.
Samen geven ze een rijk geschakeerd beeld van mensen, hun middelen van bestaan en de
manier waarop andere volkeren tegen het leven aankijken. De collecties zijn aanvullend en soms
overlappend. In het boek wat in 1990 speciaal ter gelegenheid van 125 jaar verzamelen is
uitgebracht, wordt gesproken over de wijze waarop collecties elkaar kunnen versterken
bijvoorbeeld door middel van ruilen, afstoten en/of langdurig in bruikleen geven. Dat is nu
gebeurd, Het Parool van 3 april 2014 heeft als kop: “Tropenmuseum gaat fuseren met
Volkenkunde en Afrikamuseum”. Dit wil zeggen dat Het museum Volkenkunde in Leiden, het
Tropenmuseum in Amsterdam en het Afrikamuseum in Berg en Dal (bij Nijmegen) één museum
voor Wereldculturen wordt.
“
Donderdagmiddag 3 April 2014 maakt minister Jet Bussemaker (Cultuur) bekend dat de drie
musea ook na 2016 op financiële steun van het Rijk kunnen rekenen”, schrijft het Leidsch
Dagblad”
op 3 April 2014.
“Het Mondriaan fonds geeft 90.000 euro om na te denken over nieuwe manieren om deze toch
heel verschillende instellingen tot een eenheid te smeden”.
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EEN GROOTS GEBOUW IN AMSTERDAMOOST
Het Tropenmuseum was oorspronkelijk gevestigd in Haarlem. Meteen toen het gebouw in gebruik
genomen werd bleek dat het al te klein was. In 1900 werd er voor het eerst nagedacht over een
nieuw gebouw. De reden hiervoor was niet alleen omdat het huidige pand te klein was voor de
collectie, maar ook te klein voor wat ze wilde dat het museum uitstraalde. Het Koloniaal Museum
(dat toen nog zo heten) was de eerste in zijn soort, niet alleen in Nederland maar in heel Europa.
De conclusie was dus dat er een groot, statig en indrukwekkend gebouw moest komen. Ook ging
het bestuur nadenken over de locatie. Want was Haarlem nou wel zo geschikt? Uiteindelijk werd
besloten dat het museum moest verhuizen naar Amsterdam.
Omdat het gebouw gigantisch moest gaan worden ( het werd uiteindelijk het grootste gebouw in
de stad van die tijd) en ze het wel in de binnenstad wilden bouwen, was het vinden van een
geschikte plek nog niet zo makkelijk. Uiteindelijk is er gekozen voor de plek van de 
Ooster
begraafplaats.
De Ooster begraafplaats telde 108.061 graven. Deze moesten voor de bouw allemaal ontruimd
worden. Ze kregen echter niet voor alle graven toestemming om ze weg te halen. Daarom hebben
ze een deel van de graven laten liggen. Deze lagen in de binnenplaats van het museum. De
graven zijn pas in de jaren 50 weggehaald. Je moet je dus voorstellen dat midden in de tuin van
het museum een open plek was waar nog een aantal graven lagen. Dit zou in deze tijd echt niet
worden geaccepteerd.
Weetje:
Het hek voor de hoofdingang komt al uit 1770 toen heette het, het Muiderhek en het hek stond op
de brug bij Muiderpoort. Pas in 1938 werd het verplaatst naar het museum als versiering van de
ingang.
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EINDELIJK DAN TOCH…!
Pas aan het begin van 1915 begon men te bouwen. Het heeft dus 15 jaar geduurd vanaf het eerst
idee tot aan de bouw. In die 15 jaar moest er een hele hoop besproken worden. Want dat het
groots moest worden en waar het moest komen te staan, was één ding, maar het ontwerpen, het
geld verzamelen, alle vergunningen regelen was iets heel anders.
Drie ontwerpers hebben tegen elkaar gestreden om het beste ontwerp te maken voor het gebouw.
Toen ze een ontwerp gekozen hadden, gingen ze hiermee naar de gemeente. Hier moest het
ontwerp door de schoonheidscommissie worden beoordeeld. De schoonheidscommissie is een
groep mensen die bepalen of iets wel of niet mooi is en past in een omgeving.
Na een hoop overleg tussen de schoonheidscommissie en het bestuur van het museum werd
uiteindelijk het ontwerp goed gekeurd.
Zo begon in 1915 dan eindelijk de bouw. Maar ook dit ging niet vlekkeloos. Doordat al snel
daarna de eerste wereld oorlog uitbrak, was het moeilijk om aan materialen te komen. Ook
werden materialen erg duur, door dat alles duurder werd moesten ze aan meer geld zien te
komen. Dit leverde heel veel vertraging op.
Het leek wel alsof alles tijdens de bouw tegenzat. Het was niet alleen de oorlog maar ook het weer
en een grote staking van de arbeiders. De arbeiders vroegen om een loonsverhoging. En wel om
een loonsverhoging van 4 cent. Dat zou in deze tijd gaan om minder dan 2 cent. En het erge is dat
ze die loonsverhoging niet hebben gekregen. Ze moesten gewoon weer aan de slag.

De bouw van de eerste verdieping van de centrale hal.

Een omgewaaide steiger na een storm in 1921
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DE OFFICIËLE OPENING
Uiteindelijk na 11 jaar werd op 9 oktober 1926 dan eindelijk het museum officieel geopend. Dit
werd gedaan door Koningin Wilhelmina (dit was de koningin die op dat moment regeerde) Voor de
opening werd een groot feest georganiseerd. in de hal waar de opening plaats vond werden
tientallen palmen neergezet om alles er nog tropischer en feestelijker uit te laten zien.
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Tijdens de opening hield koningin Wilhelmina een toespraak. Hieronder lees je een stukje van
deze toespraak.
“Gaarne voldoe ik aan het verzoek om dit indrukwekkende gebouw in te wijden, ook omdat ik er
prijs op stel mij op dit gedenkwaardig ogenblik te kunnen aansluiten bij de hulde, die terecht
gebracht is aan allen, die aan de totstandkoming van het Koloniaal Instituut hebben deel gehad.
Nog herinner ik mij levendig hoe de heer Cremer mij voor het eerst vol geestdrift over zijn met den
heer Hubrecht beraamde plannen sprak. Wat zij, mannen van den wijden blik en de forsche daad,
toen in den geest zagen is thans werkelijkheid geworden; dank zij het inzicht, de geestkracht en
de volharding hunner medewerkers; dank zij de offervaardigheid van velen.”
Aan het einde van de opening zong het mannenkoor Apollo het lied ‘Groot is de Heer’ Na het lied
maakten de gasten een wandeling door het museum.

Centralehal tropenmuseum 1930
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DONKERE TIJDEN
Ook na de opening kreeg het museum het nog zwaar te verduren. Met de komst van de oorlog
speelde het museum een belangrijke rol in Amsterdam.
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 werden de personeelsleden ingezet om de
collectie op veilige plaatsen op te slaan. Het gebouw bleef voor oorlogsschade bespaard, maar
het Instituut moest al spoedig de helft van zijn gebouw afstaan aan zo’n drie tot vijfhonderd
manschappen van de Duitse politie. Het museum bleef open en in de eerste twee bezettingsjaren
werden er meer activiteiten georganiseerd dan ooit zoals tentoonstellingen, lezingen en films. Een
groot succes waren de Gamelan en dansvoorstellingen, verzorgd door de Indonesische mensen
die door de oorlog niet terug naar hun vaderland konden. De publieke belangstelling was enorm,
zoals alle evenementen die deze grauwe oorlogsjaren wat kleur gaven. In 1942 werden alle
Indiëactiviteiten verboden omdat Japan NederlandsIndië bezet had. Het museum bleef nog
open tot 1944. Daarna was het wachten op de geallieerden. Bijna onder het oog van de Duitse
politie waren er in het gebouw verzetsactiviteiten. In het gebouw met een doolhof aan gangen en
vertrekken werden onderduikers verstopt.
1
Een van de verhalen uit “
Cultuur onder vuur”.

Hermann Göring, met stok, in de lichthal van het Koloniaal Museum
25 juni 1940, collectie Library of Congress

1. 
Frank, D. (2012). 
Cultuur onder vuur Blz: 128
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Duitse schakers in een ven de bezette kamers
19411941. Collectie War Photo Holland

DE BOUWSTIJL.
Het ontwerp van het pand is historisch en traditioneel. Er is gebruik gemaakt van neorenaissance
in Hollandse stijl. Neostijlen zijn oude stijlen die opnieuw worden toegepast. Bij de neorenaissance
is dat de stijl die tijdens de renaissance (tussen 1500 en 1600 na Chr.) werd toepast, weer
de
opnieuw gebruikt werd. De neorenaissance stijl is ontstaan in de 19
eeuw.
Met ‘in Hollandse stijl’ wordt bedoeld hoe deze stijlen in Nederland zijn toegepast. Kenmerken van
de Hollandse neorenaissance stijl zijn trap en topgevels, zuilen en deuromlijstingen in de vorm
van poortjes, klassieke details zoals obelisken en diamantkoppen – soms van echt natuursteen,
maar vaak ook in gips en versieringen van hekken en muurankers. Gevelstenen en geveltableaus
verwijzen veelal naar historische gebeurtenissen en personen.

20

DECORATIE MAAKT HET GEBOUW!
Al zou je alle kunst er uit halen dan nog is het gebouw een bezoekje waard. Overal waar je komt,
zowel binnen als buiten, is het pand versierd met mooie beeldhouwwerken, friezen,
houtsnijwerken en schilderingen en ze vertellen allemaal een verhaal.
Als je al deze verhalen zou willen bekijken ben je al meer dan een dag bezig. Om deze reden
worden er nu vijf behandeld.
1. De friezen onder de ramen aan de voorzijde van het gebouw.
Een fries is een balk ter versiering onder een kozijn. In dit geval zijn het de friezen onder de ramen
in de voorgevel.
Deze friezen beelden de vier belangrijkste godsdiensten en de landbouwculturen van
NederlandsIndië uit. De godsdiensten zijn:
de Islam, het Christendom, het Hindoeïsme en het Animisme.
De belangrijkste Landbouwculturen zijn: de rubbercultuur, de tabakscultuur, de suikercultuur en de
rijstcultuur.
Op ieder fries zie je wat kenmerkend is voor die godsdienst of landbouwcultuur.

Friezen voor gevel: Boven godsdienst islam, links onder landbouwcultuur Rubber cultuur en rechts onder godsdienst Christendom.
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2. gedecoreerde kapitelen op zuilen.
Het beeldhouwwerk aan de bovenkant van de zuilen in het trappenhuis van de bibliotheek beeld
het verhaal van het Indonesische berghertje Kantjil uit. De verhalen vertellen hoe Kantjil steeds
iedereen te snel af is. In de verhalen ontmoet hij zoal een tijger, een hond, een slak en een
krokodil.

Zuil met het ver haal van Kantjil en de aap

3. Stripverhaal in steen.
Boven aan de muren en pilaren in de oude entreehal zie je een soort strip verhaal in steen. Het
begint aan de rechterkant van de lift en eindigt aan de linkerkant. Je moet de hele zaal door om
het verhaal te volgen. Het vertelt het verhaal over de eerste reis van Nederland naar OostIndië
met het vertrek vanuit Amsterdam en uiteindelijk de aankomst weer terug in Amsterdam.

Deel uit stripverhaal eerste schipvaart.
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4. De Borobudur
De Borobudur is de grootse Boeddhistische tempel ter wereld waar pelgrims een tocht langs de
galerijen met honderden versierde reliëfs en 504 Boeddhabeelden lopen. In het trappenhuis
achter de lichthal loop je net als de pelgrims langs een aantal replica’s van deze reliëfs.

verzierd relief uit de Borobudur

5. Muurschilderingen van H. Paulides
Door het hele museum verspreid zie je allerlei muurschilderingen zoals bij het trappenhuis van de
museum kantoren. Deze schilderingen zijn gemaakt door de in Utrecht geboren maar in
NederlandsIndië werkzame schilder Hendrik Paulides.

Muurschildering de samenwerking van H. Paulides
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Hendeltje raam

Weetje:
De hendeltjes waar je de ramen mee opendoet zijn in de vorm van haantjes. Dit is omdat hanen
symbool staan voor waakzaamheid en dus het museum bewaken.
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NEEM EEN KIJKJE IN DE TROPEN!
Het museum bestaat uit vier verdiepingen namelijk het souterrain( een verdieping half onder de
grond), begane grond, eerste en tweede verdieping. Op de begane grond vinden wisselende
tentoonstellingen plaats. Op de eerste verdieping de vaste collectie Oostwaarts!. 
De drie vaste
tentoonstellingen WestAzië & NoordAfrika, LatijnsAmerika & de Cariben en Afrika zijn op de tweede
verdieping te vinden.
De hele collectie van het Tropenmuseum is enorm groot. Een deel van de collectie is te zien bij de
vaste tentoonstellingen, een andere deel wordt nog in het depot van het museum bewaard. Totaal zijn
er ruim 640.000 objecten en foto's, waarvan 175.000 in de materiële cultuurcollecties (voorwerpen) en
485.000 in de fotocollecties (foto's, albums, dia's, negatieven).
Oostwaarts! Kunst, cultuur en kolonialisme is de vaste expositie van het Tropenmuseum. Voor deze
expositie is de eerste verdieping van de beroemde Lichthal van het Tropenmuseum opnieuw
ingericht. Deze nieuwe presentatie bestaat uit vijf tentoonstellingen te weten: ZuidoostAzië,
NederlandsIndië, Indonesië, NieuwGuïnea, en Romdom India. Het biedt je ook een kijkje in het
koloniale verleden van Nederland. De topstukken van deze collectie zijn de sculpturen van de
Borobudur, de batikcollectie, gouden sieraden uit de 13de en 14de eeuw, rituele voorwerpen uit de
Papuase schedelcultus en de legendarische 'Kris van Knaud'. De titel Oostwaarts! is het
‘ziektemasker’ uit het Javaanse theater en komt uit het reisverslag van Louis Couperus uit 192123.
De functie van dit masker was net als de functie van de nar: dingen zeggen die anderen nooit zouden
durven. Het tropenmuseum durft net als het ziektemasker als eerste volkenkundig museum zijn eigen
geschiedenis op te zoeken en dit te delen met de wereld.

Ziektemasker, Indonesië, 1937
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Naast de vaste expositie
Oostwaarts! op de eerste verdieping tref je ook ontzettend mooie

voorwerpen aan bij drie vaste tentoonstellingen op tweede verdieping. Je ziet bij de WestAzië en
NoordAfrika tentoonstelling dat het over een ongelooflijk groot gebied gaat. Dit gebied is een soort
centrum van drie wereldwijde religies, maar ook de oude steden, het oudste schrift en een
eeuwenlange complexe geschiedenis van machtige rijken en grote conflicten. In deze tentoonstelling
vind je oude lak spiegels, heilige teksten, moderne kunst en antieke sieraden. Als je LatijnsAmerika
en de Cariben tentoonstelling gaat bezoeken dan zie je dat Europese katholieke heiligen en
Afrikaanse ingrediënten steeds op verschillende manieren in elkaar passen. Ook in de prikkelende
tentoonstelling Afrika ervaar je de dynamiek tussen oud en nieuw, stad en savanne, religie en
popmuziek, koningen en voetbalfans. Je ziet in deze tentoonstelling niet alleen
verstilde(onbeweeglijke) objecten maar ook dans, film, muziek en theater die je meenemen naar het
verleden en het heden van Afrika.
Buiten dat het Tropenmuseum heel veel producten in de collectie heeft, hebben ze ook een hele grote
fotocollectie. Naast de foto’s die in opdracht werden gemaakt kreeg het museum ook een hoop
schenkingen. De eerste foto’s zijn al geschonken in 1873. Inmiddels telt de fotocollectie meer dan
500.000 foto’s.
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Beeld van La Magicienne, Ethiopia, 2005

OVERAL ZIT EEN VERHAAL ACHTER.
De kris van Knaud

De kris van Knaud, Indonesië, 1342
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De oudste kris ter wereld stamt uit 1342 en geldt als de beroemdste kris aller tijden. Het wapen kreeg
de bijnaam de kris van Knaud gegeven door Charles Knaud (18401897), een Nederlander geboren
en getogen op Java(een eiland in Indonesië). Hij ging in de leer bij een 
dukun 
(een traditionele
Javaanse genezer) en trad daarna volleerd in het vak. Later redde hij het leven van de oudste zoon
van een Javaanse vorst die zeer ernstig ziek was en als beloning kreeg hij deze oudste en
kostbaarste kris. De kris was een mystieke wapen waarvan geloofd werd dat hij verborgen krachten
had. Een kris was voor de eigenaar een status symbool, een heilig object dat van vader naar zoon
werd doorgegeven. Wie goed voor de kris zorgde en er iets voor offerde, mocht het wapen hebben.
Wie dat niet deed, kon het slachtoffer worden van ongelukken.
Visdoodskist

Visdoodskist, Afrika, 2004

Voor de begrafenissen van belangrijke mensen werden voor het eerst doodskisten gemaakt in het
stadje Teshie, in Ghana ( Afrika). Een hoofdman uit Teshie wilde graag een draagstoel in de vorm
van een cacaovrucht omdat hij veel geld had verdiend met het verbouwen van cacao. Vanaf die tijd
werden er speciale fantasie doodskisten gemaakt waarvan deze indrukwekkende visdoodskist ook
één is. De vorm van de doodskist vertegenwoordigt meestal het beroep van de dode. In andere
landen heeft deze doodskist ook veel aandacht gekregen. Mensen hebben kisten besteld om deze als
decoratie in hun huis te zetten.
Wichelboek
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Wichelboek, Indonesië, 18521857
Dit oude en bijzondere boek komt van het eiland Sumatra (Indonesië) en dateert uit 1852. De tekst is
geschreven op boombast dat op 
harmonicawijze
gevouwen is. De taalkundige Herman Neubronner
van der Tuuk kreeg dit boek waarschijnlijk als geschenk tijdens een verblijf bij de Bataks(bekende
bevolkingsgroep in Indonesië). Dit soort boeken, Pustaha, behoren aan de priestersmedicijnmannen
bij de Bataks. Er zijn meerdere boeken in de collectie van het Tropenmuseum te vinden, maar deze is
om veel redenen uniek. Het is het oudste, grootste en meest versierde exemplaar dat op de wereld
bestaat.
In het boek staan formules om een beschermer in het leven te roepen. Het draak figuurtje staat ook
symbool om het boek te bewaken. De mensen hadden toen een beschermer nodig om de
tegenstanders uit te schakelen. Ook zou de beschermer ze helpen bij het vernielen van vijandelijke
dorpen, het brengen van besmettelijke ziekten en het winnen van oorlogen.
Weetje:
harmonicawijze is wijze van parallel vouwen, om en om in tegengestelde richting gevouwen, het
wordt ook zigzag gevouwen genoemd.
(http://www.letoservice.nl/nl/algemeen/grafisch%20woordenboek#H)

Ontwerp jouw eigen
Tropen masker!
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Hiernaast zie je een voorbeeld van een masker. Dit mag je zelf verder afmaken De mond, de ogen en
de oren zijn er wel in getekend maar hoe zou je het kunnen versterken. De eerste patronenlijn
namelijk de zwarte driehoeken boven het hoofd zijn ook al aangebracht. De rest van het masker moet
je nu zelf afmaken.

 Bezoek de website van tropen museum(http://collectie.tropenmuseum.nl) en bekijk de masker
collectie.
 Kies twee maskers uit waarvan je de vormen (Bijvoorbeeld de mond of ogen), patronen en kleuren
mooi vindt.
 Maak je masker af met de gekozen vormen, patronen en kleuren, gebruik hiervoor kleurpotloden of
verf.
 Je mag zelf bepalen hoe en waar je de patronen en vormen gebruikt op je eigen masker.

Maak je eigen collectie
Zoals je hebt gelezen heeft het tropenmuseum een gigantische verzameling die gedeeltelijk de
collectie vormt. Niet alleen musea verzamelen, mensen kunnen ook een verzameling hebben. Dit kan
echt van alles zijn, van munten tot stripboeken. Misschien verzamel jij ook wel dingen. Ook mensen
die niet echt iets verzamelen hebben wel dingen waar ze trots op zijn.
Voor deze opdracht ga je zelf een collectie maken. Een collectie bestaat uit verschillende objecten die
op de een of andere manier met elkaar te maken hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat alles vanuit
dezelfde plaats/gebied komt of omdat ze allemaal vallen binnen een thema, zoals bijvoorbeeld bij het
thema superhelden. Dit kunnen dan dingen zijn als: stipboeken, tekenfilms, speelfilms, actie figuren,
enz.
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Collectie maken
Om een collectie te maken moet je eerst bedenken waarvan je dit wilt gaan doen. Kijk eens rond
tussen je spullen (of misschien je eigen verzameling) en ga op zoek naar iets waar jij trots op ben en
wat je graag aan anderen laat zien. Als je iets heb gevonden ga je vervolgens kijken wat daar dan
allemaal bijpast.
Informatie over de verzameling
Als je alle spullen voor je collectie bij elkaar hebt gevonden dan ga je er informatie bij zoeken. Vul de
volgende punten in:
De naam:
Waar komt het vandaan?:
Hoe oud is het?:
Wat kun je er mee?:
Waarom is het bijzonder?:
Collectie mooi presenteren
In een museum wordt de collectie altijd op een manier gepresentee die past bij de objecten. Dit houdt
in dat de objecten bijvoorbeeld op een mooie, grappige of spannende manier aan het publiek worden
getoond. Dit laten zien noem je ook wel een tentoonstelling.
Voor dit onderdeel van de opdracht moet jij ook gaan nadenken over hoe je je collectie wilt
presenteren. Zet je bijvoorbeeld alles gewoon naast elkaar of hang je juist dingen op. Het werkt vaak
goed als je dingen gewoon neerzet en dan lekker gaat schuiven.
Als je tevreden bent over je tentoonstelling dan maak je hier foto’s van die je in je boekje kunt
plakken.

Bedenk een naam voor je collectie
Een collectie heeft ook altijd een naam. De naam zegt vaak iets over de objecten. Denk hierbij aan de
collectie Oostwaarts. De naam van deze collectie slaat op de plaats waar de objecten vandaan
komen namelijk uit het oosten.

Bedenk zelf ook een leuke titel voor jouw collectie.
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BELEEF HET!!!
SCHOOLVERZAMELINGEN
De schenkingen die het museum kreeg bleven jaar in jaar uit binnenkomen. Daar waren veel dezelfde
voorwerpen bij dus ging het museum vanaf 1893 kleine standaardverzamelingen maken. Deze
schoolverzamelingen hadden als doel 
“het vermeerderen van kennis en het opwekken van de
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belangstelling voor Indië in brede kring”.
Er was zoveel vraag naar deze pakketten dat het museum
lijsten met verzoeken stuurde naar overheidsdiensten van o.a. Indië. Men zat voortdurend verlegen
om duizendpoten, schorpioenen, gekko’s, vogelspinnen, wandelende takken en witte mieren. In 1912
had het museum meer dan 1300 schoolverzamelingen, tot zelfs in Frankrijk, verstuurd.

TROPENMUSEUM JUNIOR
De jongere variant van het Tropenmuseum is opgericht in 1975. Ze maken doetentoonstellingen
waarbij kinderen kennis maken met ander culturen. TM JUNIOR verzamelt voor elke nieuwe
tentoonstelling voorwerpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar die een verhaal vertellen. Ze gaan over het
dagelijks leven in een andere, nietwesterse cultuur. In deze Tentoonstellingen kun je zien, aanraken,
horen en vooral……...Meemaken!
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EN VALT ER VOOR JULLIE NOG WAT TE BELEVEN?
Ja hoor! In een speciaal uitgezette route ga je kriskras door het Tropenmuseum op zoek naar de
volwassenheid in andere culturen.
In NieuwGuinea waren het de jongens die pijnlijke beproevingen moesten doorstaan voordat zij zich
bij de mannen in het mannenhuis mochten voegen. Ze werden getatoeëerd met een hamertje, een
stok en daaraan een benen speld. Zittend op een houten schildpad in het midden van een grote
prauw, een soort lange roeiboot. Deze is in het museum ook te zien.
Meisjes in Mexico vieren hun vijftiende verjaardag als de (op hun trouwdag na) grootste feestdag van
hun leven. Om te vieren dat ze volwassen worden krijgen ze een schitterende jurk, een speciale
kerkdienst en een groots feest in een Salon de Fiesta. Je ziet dit terug op de afdeling over
ZuidAmerika.
En hoe het voelt als je haar wordt uitgetrokken weten de Ticuanameisjes. Deze indianenstam woont
diep in het regenwoud van de amazone. Deze indianenmeisjes beginnen hun volwassenheid zonder
hun lange, zwarte lokken. Op een filmpje is te zien hoe het ze verder vergaat. Voor de jongens van
de Wayanaindianenstam in het Surinaamse regenwoud is de 
initiatierite 
ook heftig. In gevlochten
matjes worden wespen of mieren gestoken. Deze matjes worden vervolgens tegen het gehele naakte
lichaam gedrukt. Na deze vreselijke pijnen doorstaan te hebben moeten ze nog een week in
afzondering vasten, waarna zij zich als “echte mannen” weer bij de gemeenschap mochten voegen.
Bij de tentoonstelling Afrika kun je een interactief initiatiespel spelen. Kun je de rituelen doorstaan die
de jongens van de Nkanu (Congo, Angola) en meisjes van de Bembe in NoordZambia moeten
ondergaan? En wat betekent eigenlijk 
iniatierite of initiatie
?
Nieuwsgierig geworden?
Je bent van harte welkom met je klas, je vrienden, familie. En wordt de reis er naartoe een probleem?
Er is een uitgebreide website waar veel op te ontdekken valt en een hoop te doen!
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