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Krakers vernielden in december 
1982 het standbeeld van Vondel 
in het Vondelpark. ‘Geen 
Huidenstraattruc,’ staat op de 
sokkel: daar was met een 
juridische truc een kraakpand 
ontruimd. 
Foto ANP 

13 januari 1982, 
als protest tegen 
de sloop van een 
huizenblok aan 
de Wibautstraat, 
'de Blaaskop', 
wordt het beeld 
van de vooroorlogse 
sociaal-democratische
wethouder voor volks-
huisvesting Wibaut van 
zijn sokkel getrokken.
Foto Staatsarchief IISG

  

Is het tijd voor een nieuwe Beeldenstorm? Bij die vraag van vanavond de bekende foto van de 

neergang van het meer dan manshoge bronzen beeld van Saddam Hoessein, dat in april 2003 werd 

omvergetrokken door Amerikaanse soldaten. Misschien niet zo’n goede illustratiekeuze, immers dat 

was toch geen Beeldenstorm maar een geopolitieke oorlog?  

Zonder die context rijmt de foto met beelden uit 1982 in Amsterdam, toen activisten uit de 

kraakbeweging eerst Wibaut omver trokken vanwege de voorgenomen sloop van de Blasiusstraat 

(Wibaut staat nu een eindje verderop bij het begin van de Wibautstraat) en later dat jaar Vondel ten 

val brachten en onthoofdden. Wie de beelden omver trokken?: boze krakers, balorige krakers, 

provocateurs van welke zijde ook die belang hadden bij escalatie, onduidelijk kortom – wat bleef was 

een beeld van vernieling, een beschadiging van de publieke ruimte die niet voor zichzelf sprak,--  

zonder publieke legitimatie. Alleen met een héél omstandig verhaal was het gebeurde heel misschien 

aan een enkeling uit te leggen. Ik had geholpen de hele Blasiusstraat lichtgeel, roze, groen, blauw te 

schilderen voor ie werd gesloopt, maar dit was aan mij niet besteed. Beeldenstorm om de storm leidt 

alleen tot schade. 
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Bagdad, 9 april 2003
‘De Iraakse leider Saddam Hussein is 
woensdag na drie weken oorlog zijn 
greep over de hoofdstad Bagdad 
kwijtgeraakt. Zijn val bereikte tegen 
17.00 uur (Nederlandse tijd) een 
symbolisch hoogtepunt toen 
Amerikaanse mariniers en Iraakse
burgers voor de camera's van de 
wereld een metershoog standbeeld 
van de gevreesde dictator van zijn 
sokkel trokken.’

Cape Town 2015

 

Zo’n nadere uitleg en legitimatie kreeg het einde van het standbeeld van Saddam Hoessein tijdens de 

tweede Irakoorlog  wel, zoals hier in NRC-Handelsblad waar het een symbolisch hoogtepunt werd 

genoemd. 

‘Bagdad, 9 april 2003 De Iraakse leider Saddam Hussein is woensdag na drie weken oorlog zijn greep 

over de hoofdstad Bagdad kwijtgeraakt. Zijn val bereikte tegen 17.00 uur (Nederlandse tijd) een 

symbolisch hoogtepunt toen Amerikaanse mariniers en Iraakse burgers voor de camera's van de 

wereld een metershoog standbeeld van de gevreesde dictator van zijn sokkel trokken.’ 

Het triomfantalisme was op dat moment al ongemakkelijk en is dat nu nog steeds. Het neerhalen van 

het beeld als media-event dreunt na in de onafzienbare reeks beeldenstormen als oorlogshandeling 

die in al zijn gruwelijkheid dagelijks nieuws is geworden. We weten dat waar die standbeelden vallen, 

mensen worden gedood. Daar wordt geschiedenis de mensen hardhandig ingepeperd. 

Slide 2b Tegen die achtergrond begrijp ik ook goed de woede van ‘Fuck your dream of empire!’, als 

een van de leuzen van de Rhodes must fall beweging. Het is een historiserende leus; hij richt zich op 

Rhodes, keert zich tegen een historisch imperialisme dat diep geworteld is in het dagelijks leven en 

de mondiale samenleving met al zijn conflicten; een imperialisme dat door de bouwers van dit 

standbeeld als iets visionairs werd neergezet, maar was gebaseerd op geweld. De studenten in post-

apartheid Zuid-Afrika zouden het van zich af willen schudden. Decoloniality – een nieuwe verhouding 

tot onszelf, tot elkaar, tot de geschiedenis. De weerklank van Rhodes must fall buiten Zuid Afrika, 

onze eigen discussie over Beeldenstorm incluis, gaat daar over.  
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+ Einde van Van Heutsz Monument
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‘…Tijdens de Japanse 

bezetting werd het 

standbeeld van de 

generaal-pacificator, dat 

het monument bekroonde 

reeds verwijderd; nu zal 

het gehele monument 

verdwijnen…’

De Vrije Pers,ochtendbulletin 

27-01-1953 

(zie ook Javabode 16-1-

1953)

 

Dat reikt verder dan het louter markeren van een nieuwe transitie door beelden te verwijderen, zoals 

bij de transitie van kolonialisme naar onafhankelijkheid. Het door de beroemde Nederlandse 

architect Dudok gebouwde Van Heutszmonument in Jakarta  symboliseerde zo’n transitie. Toen dat 

in 1932 werd onthuld met een klinkende toespraak van GG de Jonge schreef de Sumatra post al over 

een affront jegens het Indonesische volk dat het denkbeeld van indonesia merdeka alleen maar zou 

versterken: ‘De oprichting van een gedenkteeken voor Van Heutsz in een tijd, waarin het geheele 

Indonesische volk met alle kracht voor de vrijheid van land en natie streeft, beteekent het opzettelijk 

dieper maken van de reeds honderden jaren bestaande wonde in het hart van het Indonesische volk. 

De Vereeniging P.P.P.I. noodigt daarom alle vereenigingen, ook de niet bij de P.P.P.I. aangeslotene, 

zoomede de nationale pers uit, om elken Indonesiër te herinneren aan het feit, dat het onthullen van 

het Van Heutsz-monument het denkbeeld „Indonesia Merdika" (Vrij Indonesia) zal versterken.’ Zo’n 

tien jaar later sloopten de Japanners de figuur van Van Heutsz van het monument, en weer tien jaar 

later werd het restant door de autoriteiten gecontroleerd afgebroken. Slide 3b Veelzeggend detail 

voor vanavond is, dat brokstukken, zoals deze door de Nederlandse kunstenaar Van den Eijnden 

gebeeldhouwde hoofden van Javanen, aan het Tropenmuseum – het voormalig koloniaal museum – 

werden aangeboden. Dat meende echter dat ze in zijn collectie niet thuis hoorden en zo belandden 

ze in de collectie Nederlandse kunst 1885-1935 in het Drents Museum en in het Rijksmuseum.  

Die kunsthistorische witwasoperatie laat zien dat wat nu zeer belangrijk is voor een instelling als het 

Tropenmuseum – namelijk mee het debat voeren over de betekenis van het koloniale verleden – dat 

in 1952 bij uitstek niet was. Zo ook waren Indonesië en Nederland het er kennelijk over eens dat alle 

portretten van Gouveneurs-Generaal uit het gouvernementspaleis in Jakarta geen onderdeel waren 

van de Indonesische geschiedenis maar allemaal, inclusief Van Heutsz, moesten repatriëren naar het 

Rijksmuseum. Van Heutsz hangt daar nu weer op zaal, als een impliciete aanvulling op het voormalig 

Van Heutsz monument aan het Amsterdamse Minervaplein, de graftombe van Van Heutsz op de 

Oosterbegraafplaats, het cultuurcentrum in de voormalige Van Heutszkazerne in Kampen en de 

tradities van het regiment Van Heutsz oftewel ons 12e Infanterie bataljon Luchtmobiel dat optreedt 

in hedendaagse geopolitieke brandhaarden. 
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by Ewa Domanska in: 
‘The material present of the past.’ History and Theory 45 (2006 p. 337-348)
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Ik begin met deze veel te snelle associatieve tocht langs vormen van beeldenstorm om te laten zien 

hoe, in het heden, het koloniale verleden tegelijkertijd niet-aanwezig  en niet-afwezig is; non-present 

en non-absent. Niet aanwezig,  omdat het na 1950 goeddeels als afgesloten hoofdstuk werd 

beschouwd, niet afwezig  omdat het tot in de diepste vezels van de samenleving doorleeft. U ziet dat 

hier uitgedrukt in een zogeheten semantisch vierkant dat toont dat aanwezig en afwezig geen 

aan/uit lichtknopje is. Beeldenstorm – weg maken, stuk maken, verplaatsen – maakt niet persee 

afwezig. Slide 4b gouden koets verschijnt De Gouden Koets met zijn Victoriaanse beeld van de 

samenleving inclusief het paneel ‘Hulde van de koloniën’ staat voor die constante spanning symbool, 

niet alleen omdat hij in gebruik is en dus zeer aanwezig bij alle mogelijke hoogtijdagen, om daarna 

weer uit het oog te geraken; maar ook omdat we tot 2008 hem wel zagen rijden maar niet opletten, 

onverschillig waren voor / of misschien niet durfden te zeggen waar we eigenlijk naar keken, afgezien 

van de  Koningin en het indrukwekkende span met acht paarden,. – 4c-d-e “pauze laat de koets even 

rijden”  

Slide 5  

+

Iswanto Hartono, Oude Kerk amsterdam 2017  

Het was zoals Iswanto Hartono in de tentoonstelling in de oude kerk de koets interpreteert: het 

beeld is er wel, maar je ziet het niet, je kijkt er dwars doorheen, het is geen levende geschiedenis en 

geen realistisch tijdsbeeld van nu. Het is een dwingend voorbeeld van het tegelijkertijd niet aan- en 

niet afwezig zijn van het kolonialisme.  
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Toen ik hiervoor in de wij-vorm sprak: wij letten helemaal niet op die koets, bedoelde ik ook letterlijk 

mijzelf. Pas in 2008, in de tentoonstelling Amsterdam en de Oranjes in het (toen nog) Amsterdams 

Historisch Museum zag ik voor het eerst, op een historisch filmpje,  heel kort deze zijkant in beeld. Ik 

bekeek het filmpje wel drie keer omdat het paneel maar zo kort in beeld kwam, en kwam terug voor 

een snapshot (dat was nog voor de smart phone). Waarom had die koets me eerder niets 

geïnteresseerd? Wat zien we hier eigenlijk? Ik besprak het tijdens de Black Europe summer school 

van het NiNsee aan de VU, en publiceerde mijn interpretatie in 2010. Inmiddels is de koets, en het 

rituele gebruik ervan door het staatshoofd, een ijzersterk symbool geworden van de strijd tussen de 

niet-afwezigheid en niet-aanwezigheid van het koloniale verleden. Welke richting moet dat op? 
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Ik pleit niet voor weghalen, maar in tegendeel, voor vergroten van de aanwezigheid van het symbool. 

Geen Beeldenstorm maar Beeldenvloed. Zo zou pro-Demos deze miniatuur opstelling in hun vaste 

publiekstentoonstelling op het Binnenhof, onder de Ridderzaal, kunnen omdraaien. De Gouden Koets 

met daarin vermoedelijk Wilhelmina, Hendrik en Juliana is minutieus nagemaakt; de kunstenaar 

heeft alle panelen tot in detail overgenomen; de onzichtbare linkerzijkant met ‘hulde van de 

koloniën’ is ongetwijfeld even zorgvuldig als de zichtbare rechter. Wat zou omkeren van de rijrichting 

van de koets betekenen voor de waarneming door de bezoekers?  

Slide 9  

+

 

Wat we voor een beeldenvloed nodig hebben zijn historische, maar ook kunsthistorische en 

activistische interventies, zoals die van Hartono. Nicolaas van der Waay schilderde een rond 1900 in 

Nederland breed gedragen Nederlandse imperiale, haast Victoriaanse visie. Het zijn de beginjaren 

van de ethische politiek en van laatkoloniale staatsvorming overzee, slavernij en herendiensten zijn 

afgeschaft en de heersende hiërarchische en raciale notie van verschil is geïdealiseerd. Het beeld van 

de onderdanen van het rijk vertoont een kunsthistorische mengeling van allegorie en naturalisme; 

dezelfde mengeling die waarschijnlijk ook werkt in het Amsterdamse standbeeld van Anton de Kom. 

Naakt is niet persee slaaf maar kan bedoeld zijn om trots te verbeelden, hormat is niet persee 

onderwerping, blote kindertjes zijn niet zozeer erotisch bedoeld maar drukken onschuld uit of de 
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toekomst, grijsaards zijn de geschiedenis, een boek is niet persee bekering of disciplinering, handel is 

niet persee uitbuiting, een koe verwijst niet noodzakelijk naar minderwaardige plattelandscultuur, 

echtparen zijn misschien best ook echt gelukkig.  

Slide 10   

Zo bezien vormt de koets één geheel, een geïdealiseerd beeld van het Koninkrijk der Nederlanden als 

imperialistische standenmaatschappij. En ook rond 1900 waren er die dat geïdelaiseerde beeld ook al 

over de top vonden.  

Laten we de koets een grotere rol geven in de discussie over onze ideale samenleving, bijvoorbeeld 

door in de komende jaren alternatieve precies passende panelen te maken waarin de kunstenaar een 

beeld geeft van de gewenste verhoudingen in onze tijd. Publiek debat over zo’n alternatieve 

beeldenreeks brengt, door de dwingende connotatie met de Gouden Koets, de ervaring van het 

koloniale verleden naar het heden en laat ons, en daarmee bedoel ik ook het staatshoofd dat de 

koets gebruikt, naar onszelf kijken. Op dit moment brengt dat denk ik meer teweeg dan wanneer de 

koets nu wordt opgeborgen naast het schilderij van Van Heutsz en de afgebroken beelden van het 

Indonesische Van Heutszmonument. Zoals de koets ooit een geschenk was van Amsterdam aan 

Wilhelmina en hendrik, zo zou het AFK nu misschien zo’n prijsvraag kunnen uitschrijven. 

 

(In een lang artikel over de gouden koets in de NRC van 14 september 2008 schreef Reinildis van Ditzhuyzen uitgebreid over de acht 

paarden voor de koets. Drie jaar later verscheen in dezelfde krant een evenlang artikel van Barryl; Biekman Mariko Peters en Harry van 

Bommel met het verzoek de afbeelding op de koets te wijzigen.) 


