
  
  
 

 
 

 
 

Persbericht 
 

Amsterdam, 5 oktober 2021 
Aankondiging van het 
tweede debat over het 
gemeenschappelijke 
koloniale verleden van 
de Europese musea 
op 12 oktober 2021.  
 
Het Institut français des Pays-Bas 
presenteert samen met De Balie, het Goethe-Institut in Nederland en Senegal, het 
Institut français du Sénégal, en met steun van het fonds culturel franco-allemand, het 
tweede debat in zijn serie La Fabrique des horizons européens over het 
gemeenschappelijke koloniale verleden van Europese musea, op 12 oktober 2021 om 
20.00 uur live vanuit Amsterdam en Dakar. 
 
Er is een jaar verstreken sinds het Nederlandse rapport over de teruggave van koloniaal 
erfgoed werd gepubliceerd. Sindsdien hebben Frankrijk, Nederland en Duitsland ingestemd 
met de teruggave van verschillende voorwerpen aan hun land van herkomst. 
Maar is dit genoeg om de geschiedenis te herstellen? Moeten musea proberen de 
geschiedenis te herstellen en, zo ja, welke stappen kunnen zij ondernemen? Welke andere 
constructieve voorbeelden van billijke museale samenwerking hebben we het afgelopen jaar 
in Europa gezien? 
 
Om de nationale debatten in een internationaal perspectief te plaatsen, zullen deze vragen 
worden besproken met deskundigen van musea in Frankrijk, Nederland, Duitsland en 
Senegal. Fragmenten uit de film Les Entrelacs de l’Objet (2020) van de Frans-Algerijnse 
kunstenaar Kader Attia zullen worden vertoond als inleiding. 
 
SPREKERS 
Marion Ackermann, Directeur, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Duitsland) 
Hamady Bocou, Directeur, Musées des civilisations noires (Senegal) 
Pap Ndiaye, Directeur, Palais de la Porte Dorée (Frankrijk) 
Valika Smeulers, Hoofd geschiedenis, Rijksmuseum Amsterdam (Nederland) 
Nanette Snoep, Directeur, Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt (Duitsland) 
 
INFORMATIE 
Datum: 12 oktober 2021 om 20:00 
Toegang tot de livestream: Gratis zonder registratie 
Toegang tot De Balie in Amsterdam: Kaartverkoop 



 
   
  
 

 
 

 

 Eva Monnier 
Communicatiemanager 
T +33 6 65 14 67 86 
eva.monnier@institutfrancais.nl 

Institut français des Pays-Bas 
Anna Paulownastraat 76 
2518 BJ Den Haag 
www.institutfrancais.nl 

 
 

Over 
 
La Fabrique des horizons européens werd in 2018 in het leven geroepen door het Institut 
français des Pays-Bas en bestaat uit een reeks debatten waarin betrokken burgers 
(vertegenwoordigers van het algemene publiek, experts, onderzoekers, filosofen, journalisten) 
met elkaar in gesprek gaan over de uitdagingen van de 21e eeuw om nieuwe perspectieven 
voor het Europese project te ontdekken. 

 
Organisatoren 
 
DE BALIE 
De Balie produceert onafhankelijke programma’s over kunst, cultuur en politiek. In vijfendertig 
jaar is De Balie uitgegroeid tot een fenomeen op het gebied van spraakmakende gesprekken, 
films en kunstprojecten. Ons café-restaurant is een ontmoetingsplek waar je van vroeg tot 
laat terecht kunt. 
 
GOETHE-INSTITUT NIEDERLANDE 
Het Goethe-Institut is de wereldwijd actieve culturele instelling van de Bondsrepubliek 
Duitsland. Het bevordert de internationale culturele samenwerking. Met zijn culturele en 
educatieve programma’s stimuleert het de interculturele dialoog. Zij versterken de 
ontwikkeling van structuren in de civiele samenleving en bevorderen wereldwijde mobiliteit. 
 
INSTITUT FRANÇAIS DES PAYS-BAS 
Het Institut français des Pays-Bas is het Franse instituut voor culturele samenwerking in 
Nederland op het gebied van kunst, onderzoek, onderwijs, de Franse taal en ideeën. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
  


