






Wie of wat wil jij herdenken? De waaier aan verhalen 

die loskwamen in het beantwoorden van deze vraag 

zijn stuk voor stuk belangrijk voor Amsterdam en 

haar geschiedenis. Opgetekend door een team van 

vijf journalisten en vijf fotografen in deze publicatie, 

bieden de verhalen een uitnodiging om herdenken als 

werkwoord te koesteren. Als iets wat je doet; je denkt 

actief terug aan momenten die een kantelpunt waren 

in jouw leven, of in dat van jouw netwerk van familie, 

vrienden en kennissen. 

Amsterdam is het centrum van de nationale dodenher-

denking op 4 mei, een moment waarop we stil staan bij 

diegenen die de strijd om vrijheden hebben verloren, 

gerelateerd aan de slachtoffers van de Tweede Wereld-

oorlog, maar ook in bredere zin. Amsterdam is echter 

ook een wereld in het klein; een uniek lappendeken 

dat vraagt om een openheid als het gaat om wat en 

wie we herdenken, in de breedste zin van het woord. 

Van onze ouders tot dialecten, van het afschaffen van 

de slavernij tot slachtoffers in huidige conflicten; ons 

herdenken is zo gevarieerd als de Amsterdammer zelf. 

Inclusief herdenken begint bij onszelf. Daarbij is het 

essentieel om ons open te stellen. Om te zien en te 

horen moeten we behalve wie en wat ook het waarom 

durven bevragen. Het bespreken van de redenen voor 

herdenken helpt ons te sympathiseren, om uiteindelijk 

sympathie in empathie te transformeren. Het helpt 

onze verbinding met de stad, onze geschiedenis en 

elkaar te versterken, met gedeelde historische verbin-

dingen en diepere maatschappelijke betrokkenheid 

als ideaal.

Prof. dr. Margriet Schavemaker,

Artistic Director | Amsterdam Museum

voorwoord



Voor u ligt niet zomaar een boek. Dit is een onderzoek, 

een voorstel, en zelfs een doe-boek. Het is een uitnodiging 

om na te denken over de vraag ‘Wie wil jij herdenken 

of vieren in onze stad?’ En eventueel ook jouw verhaal 

toe te voegen op de laatste pagina van dit boek. Het 

is een voorzet om te wandelen door Amsterdam met 

imaginaire herdenkingen en monumenten voor te stellen 

die er nog niet zijn. Maar wel zo gewenst zijn, zo gewild, 

zó nodig. Herdenkingen die verhalen vertellen van ons, 

door ons. Dit boek als mogelijkheid voor hoe onze stad 

ook zou kunnen zijn.

‘Waar wil deze stad afzender van zijn?’ dat vroegen 

wij ons af als de alliantie Wij zijn Amsterdam. Gevormd 

door het Amsterdam Museum, Amerpodia, Educatie-

Studio/Musea Bekennen Kleur, In mijn Buurt-Leren door 

Ontmoeting en Studio Durian. Welke helden, welke  

herinneringen willen wij als stad eren en laten zien? En 

welke verhalen willen wij vertellen en overdragen aan 

de generaties na ons? Zijn dat alleen de verhalen van 

witte mannen op paarden, van oorlog toen, van victorie?

Van de 800.000 mensen die onze stad rijk is begonnen 

wij met 82 Amsterdammers te interviewen. Eén van de 

eerste, opvallende, reacties die we vaak kregen op deze 

vraag is: ‘Wie ben ik om hierover na te mogen denken 

en een antwoord op te mogen formuleren?’ En daarna 

kwamen de verhalen, de plannen en ideeën. Zoals: ‘De 

transgender herdenking moet groter herdacht worden; 

de moord op Kerwin Duinmeijer, of Kambiz Roustayi, de 

vluchteling die zichzelf verbrandde op De Dam, moet 

jaarlijks herdacht worden. En migratie zou gevierd moeten 

worden.’ Amsterdammers spreken zich uit.

Dit boek vertelt verhalen van mensen. Het gaat over 

de kracht van veerkrachtige Amsterdamse vrouwen, 

over de rijkdom aan ontmoetingen, taal, eten en cultuur 

die migratie bracht. Over het in de ogen kijken van het 

verdriet dat alledaags racisme brengt in de stad. Het is 

wat Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig betekent. Dit 

boek gaat over jouw verhaal, mijn verhaal, ons verhaal. 

Ieder verhaal telt. Maar nog lang niet alle verhalen staan 

in deze uitgave. Dat van jou nog niet bijvoorbeeld. 

Als dit boek ook iets wil zijn is het een oproep. Een 

pamflet vol ideeën voor nieuw beleid. Wij roepen de 

burgemeester en wethouders op: verdeel uw budgetten  

fair over álle herdenkingen en vieringen van deze stad. 

Alle verhalen van ons Amsterdammers zijn groot en 

van belang om verteld, gehoord, herdacht en gevierd 

te worden. Met z’n allen creëren we een gezamenlijke 

Amsterdamse geschiedenis. De gedroomde inclusieve 

herdenkingen en vieringen van alle Amsterdammers in 

dit boek zijn daar een tastbare aanzet en getuige van.

Namens alliantie Wij zijn Amsterdam,

Minka Bos, penvoerder

inleiding
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Tekst Mina Etemad

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Om in het 

heden gezamenlijk te herdenken en te vieren, moeten 

we ruimte creëren waarbinnen we elkaar herkennen en 

erkennen. Daarom lijkt het mij goed om een herdenking 

te initiëren voor de verzwegen geschiedenis. Daarmee 

ontdekken we wat er allemaal verzwegen is en brengen 

we dat naar de oppervlakte. Ik stel me voor dat we elk 

jaar een thema uit het verleden belichten, zoals de rol 

van zwarte soldaten in de Tweede Wereldoorlog of de rol 

die Anton de Kom speelde in de onafhankelijkheid van 

Suriname. Er zijn zoveel verschillende verhalen die niet 

bij het grote publiek bekend zijn, maar die wel onderdeel 

zijn van onze gezamenlijke cultuur en geschiedenis. Daar 

zou ik meer over willen weten.’

‘De herdenking zou op 8 augustus op de Dam kunnen 

plaatsvinden, op de dag dat de wet voor de afschaffing 

van de slavernij werd onderte-

kend. Amsterdam bestond 

niet zonder slavernij, zonder 

de goudstaven die in de kluis 

van De Nederlandsche Bank 

liggen, die voortkomen uit het 

kolonialisme van de VOC en 

WIC. Er lag vroeger een haven 

bij de Dam, het Paleis staat er en 

het graf van die verschrikkelijke Michiel de Ruyter ligt 

er. Onze stad is gebouwd op wat zij representeren en 

de daaraan gerelateerde verzwegen geschiedenissen.’ 

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘We moeten 

leren van het verleden. In Nederland gaat herdenken 

vaak over de Tweede Wereldoorlog. We herdenken nu 

eenzijdig verhaal, zeker als je nagaat wat Nederland 

andere mensen heeft aangedaan. Herdenken kan over 

méér gaan dan die oorlog, daar moeten we ruimte voor 

scheppen zodat herdenken echt perspectief kan bieden.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Ik zou meer in verbinding 

zijn met de stad. Ik werd naar Amsterdam getrokken 

omdat de stad me de ruimte gaf om mezelf te ontdek-

ken. Destijds waren er rauwe randjes in de stad waar 

je grenzen kon opzoeken. Er was zowel eenheid als 

verschil tussen mensen.  Dat mag 

meer terugkomen, nu ziet iedereen 

er bijna hetzelfde uit. Het opzoe-

ken van grenzen kan ook tijdens 

herdenkingen, door af te wijken van 

wat er al bestaat en door te evolu-

eren in het herdenken. Als we dat 

zouden doen, zou het me meer in 

het nu brengen.’

Smita James (38) Aantal jaar in Amsterdam: 13 Woont in stadsdeel: Zuidoost Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Genieten van de kleine dingen.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Het rauwe randje 

dat de stad vroeger had. Ik mis het uitblinken in uitersten.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘De stad 

geeft me de ruimte om mezelf te zijn en mezelf te ontdekken. En ik hou ook van het aangezicht, 

de beweging en de energie van de stad.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ja, ik ga wel eens naar het Homomonument en naar Keti 

Koti.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Nee. Ik voel wel mee van mens tot 

mens omdat ik de verhalen ken, maar ik voel me niet per se verbonden met een specifieke groep.’

‘Amsterdam 
bestond 

niet zonder 
slavernij’
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Keti Koti 

verdient meer aandacht, zowel in het vieren als in het 

herdenken. Het verleden mag wat mij betreft op twee 

aparte dagen gevierd en herdacht worden, inclusief 

programmering, randprogrammering en sprekers, net 

zoals 4 mei en 5 mei ook apart herdacht en gevierd 

worden. Ik ben er ook voorstander van om de vrijmarkt 

te koppelen aan Keti Koti, net zoals we die nu koppe-

len aan Koningsdag. Keti Koti wordt nu op bescheiden 

wijze gevierd in het Oosterpark. Die locatie ligt niet erg 

centraal, dat zegt al iets over hoe belangrijk het is voor 

Amsterdam. Het voelt alsof Keti Koti is weggestopt, net 

als het slavernijmonument van Erwin de Vries. Ik zou 

kiezen voor vieren en herdenken in het Vondelpark. Dat 

is een centrale plek waar ook toeristen komen.

Naast Keti Koti vind ik Black Achievement Month erg be-

langrijk. In die maand wordt zwarte excel-

lentie geëtaleerd, gestimuleerd en ge-

eerd. Het is jammer dat we daar 

een speciale maand voor nodig 

hebben, maar ik ben zielsgeluk-

kig dat ik dit in Amsterdam ge-

woon kan vieren. Wat betreft het 

slavernijverleden wil ik 1873 her-

denken in plaats van 1863, omdat 

de afschaffing van de slavernij pas 

effectief 10 jaar na 1863 plaatsvond.’ 

Waarom is Keti Koti belangrijk voor jou? ‘Ik heb 

een Afro-Surinaamse vader en een Nederlandse moe-

der. Keti Koti herinnert me aan waar ik vandaan kom. 

Geschiedenis leren, is kennis opdoen. Maar je eigen 

geschiedenis kennen, dat is pas écht power. Die ge-

schiedenis is een gedeelde geschiedenis. Ik vind het 

daarom belangrijk dat alle Amsterdammers zich hierbij 

betrokken voelen. In mijn winkel in Amsterdam verkoop 

ik objecten die gerelateerd zijn aan de slavernij en ra-

riteiten, zoals een wisselbrief waarin een eigenaar van 

een Surinaamse tot slaaf gemaakte een vergoeding krijgt 

voor de invrijheidstelling. Het zijn allemaal herinneringen 

die ons bewust maken van dat gedeelde verleden.’ 

Hoe verandert jouw relatie met de stad als er 
meer aandacht zou zijn voor Keti Koti en voor 
Black Achievement Month? ‘Mijn relatie met Am-

sterdam zou nog intiemer worden als er 

meer aandacht zou zijn voor Keti Koti 

en Black Achievement Month. 

Ik zou me dan nog meer ge-

zien en gehoord voelen als 

inwoner van de stad. Bij 

Black Achievement Month 

ben ik niet alleen welkom 

voor mijn blackness, maar ook 

steeds meer met mijn queerness. 

Dat is pas inclusie.’

Bart Krieger (52) Aantal jaar in Amsterdam: 52 Woont in stadsdeel: West Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Ik ben 

het liefst de hele dag met kunst bezig.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja, ik bén Amsterdammer!’ Dit mis ik in 

Amsterdam: ‘Ik mis een Suriname museum, een slavernij museum en een Winti instituut.’ Hierdoor voel 

ik mij thuis in Amsterdam: ‘Amsterdam is een hele relaxte stad waar de menselijke maat nog geldt. Het is 

net een groot dorp.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Op 4 mei ga ik naar het Homomonument, op 1 juli naar Keti 

Koti in het Oosterpark en op 25 november vier ik de onafhankelijkheid van Suriname, Srefidensi Dey. 

Ik vier ook Black Achievement Month.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? 

‘Ik voel me steeds meer betrokken bij herdenkingen, omdat ik specifiek de homovervolging kan 

herdenken bij het Homomonument en omdat Keti Koti steeds groter wordt.’

‘Je eigen 
geschiedenis
   kennen, dat 

is pas écht 
power!’   
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou 

inclusief willen herdenken door tijdens de slavernij her-

denking op 1 juli ook stil te staan bij de Hindoestaanse 

contractarbeid. Daarmee wordt er ook aandacht be-

steed aan de mensen die direct na de afschaffing van 

de slavernij onder valse voorwendselen naar de koloniën 

werden vervoerd. Ik denk dat deze vorm van inclusief 

herdenken ons helpt om de gevolgen van de slavernij 

beter te begrijpen en ook beter te bespreken. Herdenken 

wordt zo een kwestie van weten hoe mijn geschiedenis 

resulteerde uit jouw geschiedenis en hoe we weg moeten 

blijven van de verdeeldheid die het Nederlands kolonia-

lisme heeft gecreëerd. Onderscheid maken schept alleen 

maar ongewis. Het gaat echt om erkenning geven aan 

een eerlijker verhaal dat verbondenheid schept.’

Waarom is dat belangrijk 
voor jou? ‘Inclusief herden-

ken gaat ook over het beter 

leren kennen van de geschie-

denis. In deze nieuwe vorm 

zou de slavernijherdenking 

dezelfde aandacht moeten 

krijgen als andere nationale 

herdenkingen. Zo hoeven we 

niet allemaal in Amsterdam te wonen om iets te begrijpen 

van het slavernijverleden. Het is een manier om mensen 

zichtbaar te maken die tijdens in de huidige herdenkings-

cultuur onzichtbaar zijn. Wanneer mensen niet gezien 

worden heeft dat bovendien ook mentale gevolgen. Het 

zorgt ervoor dat mensen zich minderwaardig voelen. 

Ik vind het een vorm van uitsluiting als je mensen hun 

verhaal ontneemt. Daarmee zeggen wij indirect dat wat 

anderen is overkomen niet zo erg was. Met een inclu-

sieve herdenking geven we mensen juist het gevoel dat 

zij gezien worden. Het toont wat wij gemeen hebben.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Mijn relatie met de stad 

Amsterdam zou veranderen omdat ik echt zou kunnen 

vieren dat ik besta. Herdenken is de erkenning van de 

geschiedenis en daarmee de 

erkenning dat je er mag zijn. 

Het betekent dat mensen 

ondanks de koloniale ge-

schiedenis ook heel veel 

hebben kunnen doorgeven. 

Daarmee vieren wij ook de rijk-

dom die de Surinaamse ge-

meenschap heeft geboden.’

Devika Partiman (34) Aantal jaar in Amsterdam: 13 Woont in stadsdeel: Oost Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Samen 

zijn met familie.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik mis niks in Amsterdam.’ Hierdoor 

voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘In deze stad leerde ik hoe makkelijk het is om te ‘blenden’. Ik maakte 

kennis met een andere manier van denken, met activistische mensen. Sinds ik hier woon werd ik 

politiek bewust en leerde meer over de geschiedenis.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ga naar de herdenking van het slavernijverleden.’ 

Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Naast de herdenking van het 

slavernijverleden voel ik me ook betrokken bij de 4 mei herdenking. Ik sta 2 minuten stil 

op 4 mei. Dat zit bij mij gewoon ingebakken.’ 

  ‘Herdenken is 
de erkenning 

van de 
geschiedenis’  
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou graag 

stilstaan bij de komst van Surinamers en Antillianen en wat zij 

hebben betekend voor onze stad. Dan heb ik het niet per se 

over de slavernij, maar ook over de tijd daarvoor en daarna.  

Surinamers en Antillianen hebben onze stad verrijkt. Ik vind 

dat daar weinig aandacht aan wordt besteed. Vaak hoor je 

alleen het negatieve. Maar het negatieve is overal en hoort 

niet alleen bij één enkele bevolkingsgroep.’

‘Daarnaast zou Amsterdam veel meer in moeten zetten op 

herdenkingen. Desnoods herdenken we meerdere keren 

op één herdenkingsdag, zodat we ook de Surinamers en 

Antillianen kunnen herdenken die voor ons land gevochten 

hebben. Het kan allemaal veel inclusiever. Ik vind niet dat 

er méér herdenkingen moeten komen, maar wel dat de 

huidige herdenkingen verbeterd kunnen worden. Als de 

landelijke overheid dat niet doet, dan moet Amsterdam dat 

doen. Niet alle herdenkingen 

zijn bij iedereen bekend. De 

stad zou daarom meer voor-

lichting moeten geven of 

informatie toegankelijker 

moeten maken. Wat dacht 

je ervan om tentoonstellingen 

op openbare plekken te ma-

ken, zoals de tentoonstelling 

over Gender die laatst buiten te zien was? Zo betrek je 

mensen veel meer bij onderwerpen waar zij anders geen 

informatie over krijgen.’

Waarom is het voor jou belangrijk om stil te staan 
bij de komst van de Surinamers en Antillianen? 
‘Ik ben zelf Surinaams-Hindoestaans. Ik herken veel in de 

Caribische bevolking, in Suriname en in de Antillen. We 

spreken allemaal dezelfde taal en hadden ooit dezelfde 

koningin. Juist vanwege die herkenning vind ik het belangrijk 

om bij deze bevolkingsgroepen stil te staan.’ 

Hoe zou jouw band met Amsterdam veranderen 
als we bij hun komst stil zouden staan? ‘Ik weet 

zeker dat ik me dan nóg meer verbonden zou voelen. Ik zou 

mezelf nóg meer herkennen in de stad. Hoe meer ik terug zou 

zien, hoe fijner het zou zijn. Laatst 

was er een voetbalwedstrijd op 

televisie waar een Surinaamse 

vlag gehesen werd. Dat voel-

de goed. Ik ben dan ook blij 

dat Amsterdam openstaat 

voor die inclusiviteit. Ook Femke 

Halsema heeft om die reden mijn 

sympathie gekregen.’ 

Reza Guman Aantal jaar in Amsterdam: ‘Bijna mijn hele leven.’ Woont in stadsdeel: Zuidoost Dit doe ik het liefst 

elke dag: ‘Luieren.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘De laatste jaren is de stad minder 

multicultureel geworden. De multiculturele factor is door de torenhoge huizenprijzen naar de 

flanken van Amsterdam verdwenen.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Het is toch Amsterdam hé! 

De stad heeft een sfeer die je nergens anders ervaart. Ik vind dat deze stad leeft.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ben een keer naar de 4 mei herdenking geweest, maar 

dat is alweer lang geleden.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘De dodenher-

denking is een witte bedoeling. Hoewel het al breder herdacht wordt, mis ik nog steeds een stukje 

geschiedenis, bijvoorbeeld die van Suriname en de Antillen. Ik voel me daardoor niet betrokken.’ 

‘Surinamers 
en Antillianen 
hebben onze 
stad verrijkt’  
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Tekst Lara Nuberg

Foto Yara Jimmink

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik vind 

dat Nederland niets heeft om trots op te zijn als het gaat 

om de periode rondom de Tweede Wereldoorlog. Ten 

opzichte van andere Europese landen zijn hier in verhou-

ding de meeste Joden afgevoerd. Daarnaast besloot de 

Nederlandse regering om direct na de Duitse overgave 

een oorlog te voeren in Indonesië. Toch staan de Ne-

derlandse herdenkingsdagen bol van nationalistische 

symboliek. De regering heeft een prominente rol, het 

Koningshuis, het leger, de vlag, het volkslied. Ik vind dat 

gek. Als je echt verbindend wil zijn op herdenkingen, 

moet je volgens mij geen nationalisme gebruiken en de 

staat juist een minder prominente rol geven.’ 

‘Ik denk er vaak over na of ik vind dat Indonesische 

slachtoffers uit de periode 1945-1950 herdacht moeten 

worden op 4 mei op 15 augustus. Maar ik kom steeds 

tot de conclusie dat mijn Indone-

sische opa dat niet zou willen. 

Dezelfde vlag die op 4 mei en 15 

augustus gevierd wordt, is de vlag 

die staat voor onderdrukking in In-

donesische context. Er is geen 

ruimte voor mijn opa’s verhaal, 

zolang dat moet gebeuren in een 

Nederlands nationalistisch kader.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Misschien 

moeten we niet alles samen willen brengen in één her-

denking. Soms zijn verschillende perspectieven niet met 

elkaar te verenigen. Ik vind 3 mei, een liefdevol verzoek, 

een mooi initiatief om voorafgaand aan 4 mei te orga-

niseren, omdat dat herdenkingsmoment niet Europa 

centreert, maar vooral ook slachtoffers en verhalen uit 

de postkoloniale diaspora. Net als op Keti Koti wordt 

er gebruik gemaakt van rituelen uit de landen van her-

komst en is het leger niet aanwezig. Ik vind het sowieso 

vreemd dat een herdenking vaak zo militant is. Het voelt 

agressief.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Voor mij is de Tweede We-

reldoorlog onlosmakelijk verbonden met de koloniale 

oorlog in Indonesië. Omdat de één begon op het moment 

dat de andere oorlog stopte. Dat is ook de reden waarom 

ik zo fel tegen het militarisme ben. Ik zou eerder naar een 

herdenking gaan als dit militaristische 

en nationalistische wordt uitgekleed. 

Ik ben zelf niet opgegroeid met her-

denken, maar ik zou het mijn kinderen 

dan wel mee willen geven. Ik vind het 

belangrijk dat zij de geschiedenis ken-

nen en daarmee leren begrijpen in wat 

voor samenleving ze leven. Herdenken 

kan daar aan bijdragen.’

Rochelle van Maanen (37) Aantal jaar in Amsterdam: 29, geboren in Jakarta Woont in stadsdeel: Noord 

Dit doe ik het liefst elke dag: ‘In de zon zitten.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Jazeker.’ Dit mis ik in Amsterdam: 

‘Ik mis niks.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Omdat het een multiculturele stad is. Er is altijd 

wat te doen, de stad beweegt.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ga alleen naar Keti Koti.’ Voel je je betrokken bij de grote 

(nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik voel me niet betrokken bij herdenkingen rondom de Tweede 

Wereldoorlog zoals 4 mei en 15 augustus. Dat komt door het nationalistische karakter ervan 

en door wie er herdacht wordt, zoals Nederlandse soldaten die vochten tegen de vrijheid van 

Indonesiërs. Ik wil hen niet herdenken.’

‘Er is geen 
ruimte 

voor opa’s 
verhaal’  
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Op 4 mei 

herdenk ik niet alleen alle oorlogsslachtoffers, maar ook 

de slachtoffers van de Nederlandse handel in slaven, 

waarvan ik een nazaat ben. Deze herdenking wordt nu 

vooral opgeëist door de Tweede Wereldoorlog, maar 

wat mij betreft zou dit een inclusievere herdenking mo-

gen zijn. Ook na de Tweede Wereldoorlog zijn er overal 

in de wereld slachtoffers gevallen. Daar staan we te 

weinig bij stil.

Ik zou graag zien dat er meer aandacht komt voor het sla-

vernijverleden. We hebben natuurlijk Keti Koti, maar dit is 

relatief klein. Er zijn maar een paar slavernijmonumenten 

in de stad, dat is te weinig. Keti Koti is vooral bekend in de 

Surinaamse gemeenschap, maar het gaat de Nederlandse 

gemeenschap zeker ook aan.’ 

Waarom is het voor jou belangrijk om stil te staan 
bij het slavernijverleden? ‘Het slavernijver-

leden maakt deel uit van mijn familiegeschie-

denis. Ik wil ook graag dat mijn 

kinderen zich daar bewust van 

zijn. Onze familienaam komt 

van het Noord-Hollandse 

plaatsje Hoogwoud. Daar 

woonde misschien wel één 

van de 42 aandeelhouders 

van de plantage waar mijn 

overgrootmoeder slavin was. In 1863 

kreeg zij samen met zes andere slaven de achternaam 

Hoogwoud. Zo werd zij bij de afschaffing van de sla-

vernij vernoemd naar deze plaats, net zoals meerdere 

tot slaaf gemaakten werden vernoemd naar plaatsen in 

Noord Holland. Ik geef weleens gastcolleges over het 

slavernijverleden. Zo hoop ik dat mensen meer begrip 

voor elkaar krijgen en zich meer betrokken voelen bij de 

samenleving. We hebben helaas nog steeds te maken 

met etnische profilering, waarbij groepen Nederlanders 

met een andere achtergrond minder kansen krijgen op 

het gebied van bijvoorbeeld onderwijs of arbeid. Die 

zwart-witte denkwijze is terug te voeren op de koloniale 

periode. We hebben een mentaliteitsverandering nodig 

en dat bereiken we alleen als er meer aandacht komt 

voor inclusiviteit.’ 

Hoe verandert jouw relatie met de Amsterdam als 
het slavernijverleden grootser herdacht wordt?
‘Dat zou ik een hele positieve ontwikkeling vinden. Onlangs 

zijn er excuses gemaakt voor het slavernijverleden. Helaas 

bleef het daar bij. Die excuses zijn goed, maar ik vind dat 

de regering nog meer aandacht mag besteden aan 

dit stukje geschiedenis. Het slavernijverleden zie 

je overal terug, bijvoorbeeld op de 

kades met de pakhuizen. Toch 

zou ik graag nog meer terugzien 

van het koloniale verleden van 

Nederland. Niet vanuit medelij-

den, maar vanuit het gevoel dat 

je trots kunt zijn op je verleden 

en op de kracht en overlevings-

drang van je voorouders.’ 

John Hoogwoud (64) Aantal jaar in Amsterdam: 50 Woont in stadsdeel: Diemen Dit doe ik het liefst elke dag:  

‘Wandelen, koken en sporten.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Absoluut!’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘De laatste jaren 

mis ik multiculturele evenementen, zoals salsa feesten.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik vind 

Amsterdam een hele prettige stad. Ik kan er lekker doorheen fietsen en genieten van de architectuur.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ga altijd op 1 juli naar het Keti Koti festival in het 

Oosterpark. Ook herdenk ik de Februaristaking op 25 februari op het Waterlooplein. Soms ga ik naar 

de dodenherdenking op 4 mei.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik voel me 

zeker betrokken bij de grote herdenkingen. Ik herdenk niet alleen Surinaamse gebeurtenissen, maar 

sta ook stil bij wat voor andere groepen in de samenleving belangrijk is.’

‘We 
hebben een 

mentaliteits-
verandering 

nodig’   
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik ben 

initiatiefnemer van 3 mei, een liefdevol verzoek. Dat is een 

nationale inclusieve herdenking voor de gehele Nederland-

se koloniale geschiedenis. Op 3 mei staan we stil bij het 

leed dat de Nederlandse voorvaderen aan andere mensen 

en landen hebben toegebracht tijdens de koloniale tijd. 

Dit is een gebaar van erkenning en kan bijdragen aan 

collectieve heling en verbondenheid in Nederland. Op 4 

mei staan we twee minuten stil bij onder andere het leed 

dat Nederland is aangedaan tijdens de Tweede Wereld-

oorlog. Op 5 mei vieren wij gezamenlijk de stappen die zijn 

genomen en de strijd die is gevoerd richting vrijheid, vanuit 

de pijnlijke, traumatische en verdrietige gebeurtenissen uit 

onze gezamenlijke Nederlandse (koloniale) geschiedenis. 

Tegelijkertijd zijn we ons bewust dat we nog op weg naar 

vrijheid zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het aanpakken 

van de gevolgen van de koloniale geschiedenis. We zijn 

ons ervan bewust dat kolonialisme en oorlog nooit meer 

mogen gebeuren en dat wij nog meer mogen waarderen 

dat we in een mooi kleurrijk land samenleven.

Tijdens onze 3 mei herdenking 

hebben we rituelen vanuit ver-

schillende gemeenschappen 

met een Nederlands koloniaal 

verleden. Dit zijn rituelen van 

onze voorouders en rituelen voor 

ons, de nakomelingen, in het hier 

en nu. Onze slogan is: erken-

ning, heling en verbondenheid.’ 

Waarom is het voor jou persoonlijk belangrijk 
om hierbij stil te staan? ‘Er wordt op nationaal niveau 

weinig gesproken over het koloniale verleden, waardoor 

erkenning en daardoor heling uitblijven. Ik hoop dat dat 

door deze herdenking verandert.’

‘Voor mij persoonlijk is dat heel erg belangrijk. Ik ben een 

nakomeling van de koloniale geschiedenis, mijn overgroot-

ouders zijn ontvoerd uit India om te werken in Suriname. 

Dat stuk geschiedenis raakt mij. De gevolgen van de ko-

loniale tijd zijn nog pijnlijk merkbaar.’

Hoe zou jouw band met Amsterdam verande-
ren als we op 3 mei stil zouden staan? ‘Als we in 

Amsterdam stil zouden staan bij de 3 mei herdenking, 

dan zou dat voor mij liefde terug zijn vanuit de stad, 

wederzijds liefde. Dit jaar organiseren we onze her-

denking voor de tweede keer. Vorig jaar hadden we 

het alleen als online event aangekondigd en stonden 

we met een kleine groep op de Dam. Onze livestream 

op Facebook werd 1.800 keer bekeken. Dit jaar kun-

nen mensen de herdenking fysiek op de Dam bijwonen 

en worden er verschillende 

rituelen verzorgd. We or-

ganiseren ook lezingen 

en creatieve activiteiten. 

We krijgen veel positieve 

feedback, dus we hopen 

veel maatschappe-

lijk draagvlak te 

creëren.’

Rishma Khubsing (40) Aantal jaar in Amsterdam: 13 Woont in stadsdeel: Nieuw-West Dit doe ik het liefst elke 

dag: ‘De tijd nemen voor mijzelf en mijn dierbaren.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja, zeker!’ Dit mis ik in 

Amsterdam: ‘Een nationale inclusieve herdenkingsdag voor de gehele Nederlandse geschiedenis, 

inclusief de koloniale geschiedenis.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik voel me hier gezien als 

mens, als Amsterdammer.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘4 mei volg ik op tv of online en ik ga naar Keti Koti in het 

Oosterpark. Het beeld van Gandhi aan de Churchilllaan vind ik een bijzondere plek, waar jaarlijks stil 

wordt gestaan bij Gandhi’s geboortedag.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? 

‘Van kinds af aan houd ik twee minuten stilte op 4 mei, maar ik vroeg me altijd af waarom mijn 

voorouders en die van vele anderen niet werden herdacht.’

‘Onze slogan 
is: erkenning, 

heling en 
  verbondenheid’  
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Tekst Lara Nuberg

Foto Yara Jimmink

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Met mijn 

organisatie Nusantara Amsterdam zetten wij ons in voor 

de organisatie van een tweede Bevrijdingsdag op 16 

augustus. Niet alleen voor Amsterdam, maar voor heel 

Nederland. Ik vind dit belangrijk, omdat deze datum twee 

belangrijke data met elkaar verbindt, namelijk 15 augus-

tus, het officiële wereldwijde einde van Tweede Wereldoor-

log en 17 augustus, de onafhankelijkheid van Indonesië. 

Een herdenking en viering op 16 augustus verbindt twee 

geschiedenissen met elkaar, die van het kolonialisme en 

die van de Tweede Wereldoorlog.’ 

‘De herdenkingsdag moet een digitaal museum krijgen en 

een monument in de buurt van het Scheepvaartmuseum. 

Dat is een mooie plek, want het water staat symbool voor 

de verbinding tussen de verschillende voor-

malige door Nederland gekoloniseerde 

gebiedsdelen.’

Waarom is dat belangrijk 
voor jou? ‘Omdat het te ma-

ken heeft met het wortelen 

hier. De eerste generatie 

uit de voormalige koloniën 

is ontworteld. Het is aan de 

kinderen en kleinkinderen van deze 

groep ontheemden om hier wortel 

te schieten. Wij moeten van dit land 

óns land maken. Dat kan alleen als 

wij niet worden uitgesloten. We mogen de 

mensen uit De Oost niet vergeten en die uit De West 

ook niet. Ook zij waren betrokken bij de Tweede We-

reldoorlog, bij de geschiedenis van Nederland aan de 

Noordzee. Je staat krachtiger in een samenleving als je 

je geworteld voelt. Een herdenking en viering kan daar 

aan bijdragen.’

‘Het herdenken en vieren van 16 augustus vraagt ook 

om een herdefiniëring van 5 mei. Wat betekent het dat 

we op die dag het einde van de Tweede Wereldoorlog 

vieren, terwijl de Japanse bezetting nog voortduurde in 

Zuidoost-Azië en er vervolgens nog een koloniale oorlog 

werd gevoerd?’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Door de geschiedenis te her-

denken, kunnen we ons beter verhouden tot vrijheid. We 

stellen onszelf vragen als: Ben ik vrij om mijn zelfbeschik-

kingsrecht toe te passen? Mag ik zijn wie 

ik ben? 16 augustus wordt daarmee een 

moment om te praten over dit soort 

vragen en thema's. We moeten de 

dialoog aan gaan met elkaar, maar 

ook naar elkaar luisteren. Het is een 

dag om elkaar te ontmoeten, het 

vergroot saamhorigheid en be-

vraagd vooroordelen. Op die 

manier kunnen groepen die zich 

nu nog niet verbonden voelen met 

herdenken en vieren, dat wel gaan 

voelen. Voor mij persoonlijk geldt 

dat ik me dan nog meer onderdeel 

voel van deze stad.’

Hanoch Nahumury (68) Aantal jaar in Amsterdam: 30 Woont in stadsdeel: Zuidoost Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Reizen.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Technisch gezien wel.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik mis de verbinding 

tussen het centrum van de stad met stadsdelen zoals Zuidoost. Daar wordt elke dag geschiedenis 

geschreven, maar we zijn nog te weinig zichtbaar voor mensen die verbonden (willen) zijn met het 

centrum van de macht.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik voel me thuis omdat ik me betrokken 

voel bij het proces om meer gezien te worden.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik bezoek ze en organiseer zelf ook vieringen en 

herdenkingen.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik voel me steeds meer 

betrokken, omdat de verhalen en geschiedenissen van mijn voorouders langzaam onderdeel 

worden van datgene wat herdacht wordt.’ 

‘Je staat 
krachtiger 

in een 
samenleving 

als je je 
geworteld 

voelt’  
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Tekst Mina Etemad

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘De ge-

schiedenis van Molukkers in Nederland is onderbelicht. 

Ik was laatst in Westerbork, daar hoorde ik voor het eerst 

dat daar na de oorlog 20 jaar lang Molukkers werden 

gehuisvest. Iedereen vond de Tweede Wereldoorlog 

verschrikkelijk, maar daarna zijn er toch mensen op de 

plek van voormalige concentratiekampen geplaatst. 

Daaruit blijkt dat Nederland vooral druk was met hen 

buiten de samenleving houden en niet bezig was met 

hen een menswaardig leven bieden.’

‘Er bestaan verhalen over kinderen bij hun ouders weg 

werden gehaald en in internaten werden geplaatst, waar 

ze vervolgens ondervoed raakten. We horen maar weinig 

over het lot van de Molukkers, zelfs in Westerbork staat 

er niets over. Deze geschiedenis is nauw verbonden met 

Amsterdam, omdat veel van de 

Tweede Wereldoorlog in deze 

stad heeft plaatsgevonden. 

Talloze mensen zijn vanaf 

hier vervoerd naar Wester-

bork, dat zie je ook op 

de struikelstenen. Ook 

is Amsterdam de stad 

waar veel Molukkers 

vanaf de jaren ‘50 heen 

werden gebracht.’

‘Op 21 maart zouden we een herdenking kunnen or-

ganiseren, dat is één van de eerste dagen dat Moluk-

kers naar Westerbork werden gebracht. Het kan in een 

park, bijvoorbeeld het Brasa-park in Zuid-Oost. Brasa 

betekent omhelzing, wat voor deze mensen nodig is 

aangezien ze die jaren niet hebben gekregen vanuit de 

Nederlandse gemeenschap.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Deze geschie-

denis zegt wat over ons land: Nederland zag mensen uit 

de koloniën vaak niet echt als mensen, maar was vooral 

bezig met geld verdienen aan hun land en arbeid. Het 

is belangrijk hier meer aandacht aan te geven en deze 

geschiedenissen te blijven vertellen.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘De stad zou nog inclusiever 

worden. Ik kom zelf uit Suriname, waar alle culturen die er 

wonen een nationale feestdag hebben. Op al deze dagen is 

iedereen vrij en viert of herdenkt samen. Ik vind het jammer 

dat dat in Nederland niet zo is. Alleen 

voor christelijke feesten hebben we vrij, 

maar mensen weten nauwelijks wat er 

achter die dagen zit. Het zou mooi zijn 

als dagen die belangrijk zijn 

voor andere culturen uit de 

stad ook gezamenlijk ge-

vierd zouden worden. Dan 

is er meer bewustzijn voor die 

culturen en hebben vrije dagen 

ook meer betekenis.’

Nathifa Elshot (37) Aantal jaar in Amsterdam: Geboren en getogen Woont in stadsdeel: Zuidoost Dit doe ik het 

liefst elke dag: ‘Stil zijn.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja, eerder een Amsterdammer dan een Nederlander.’ Dit 

mis ik in Amsterdam: ‘Er zou meer connectie mogen zijn tussen de stadsdelen.’ Hierdoor voel ik mij thuis in 

Amsterdam: ‘Door het community gevoel in de Bijlmer. En het is ook nog eens een hele groene buurt.’ 

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Vroeger ging ik op 4 mei naar het monument voor de 

Tweede Wereldoorlog in Holendrecht en ik ga ook weleens naar Keti Koti.’ Voel je je betrokken bij de 

grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ja, ik vind het mooi om elk jaar al die verschillende verhalen 

te horen tijdens herdenkingen. Maar veel mensen worden wel buiten de bekende verhalen gelaten, 

zoals de strijders uit Suriname, Curaçao, Marokko, Turkije of Indonesië.’

‘Nederland 
zag mensen 

   uit de koloniën 
vaak niet echt 

als mensen’  
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Tekst Lara Nuberg 

Foto Yara Jimmink

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Mijn opa 

was als Indiase soldaat betrokken bij de strijd tegen de 

Japanse bezetter in Zuidoost-Azië en later ook bij het be-

schermen van Indische en Nederlandse burgers. Indiase 

soldaten hebben veel betekend voor het verloop van de 

Tweede Wereldoorlog. Zonder hen had de oorlog waar-

schijnlijk veel langer geduurd. Toch weten in Nederland 

maar weinig mensen over deze troepen, terwijl velen van 

hen zijn omgekomen.’

‘Mijn opa merkte tijdens de oorlog al een verschil in be-

handeling van witte en bruine soldaten, maar ook daarna. 

Tijdens een bezoek aan het ereveld Kembang Kuning in 

Surabaya, zag hij dat de graven van de witte Britse solda-

ten goed waren onderhouden, maar die 

van zijn Indiase strijdmakkers niet. Hij 

beklaagde zich hierover 

bij de Britse consul. De 

graven werden vervol-

gens opgeknapt. Toen 

hij in de jaren ’80 een lezers-

brief over de kwestie naar de 

Telegraaf stuurde, werd deze 

niet geplaatst. Ik neem het stok-

je om aandacht te vragen 

voor de Indiase soldaten 

van hem over.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Zodat mensen 

zoals ik die afstammen van deze soldaten, zich onderdeel 

voelen van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog 

en daarmee ook van onze samenleving. Daarnaast vind 

ik het belangrijk dat witte Nederlanders beseffen welke 

offers mensen van Indiase en Indonesische afkomst, 

maar ook van bijvoorbeeld Marokkaanse en Algerijnse 

afkomst, hebben gebracht voor de vrijheid van Europese 

naties. Dat besef is nog lang niet geland.’

‘Ik wil dat mensen van kleur door de hele Nederlandse 

samenleving worden gezien als volwaardig onderdeel van 

Nederland en van de Nederlandse geschiedenis. Om die 

reden vind ik dat er over het algemeen meer aandacht moet 

komen voor het koloniale verleden. Herdenken gaat niet 

alleen over wat er vroeger is gebeurd, het gaat ook over 

het hier en nu en onze collectieve identiteit. Het zegt iets 

over welke verhalen we belangrijk vinden om te onthouden.’ 

Hoe verandert jouw relatie met de 
stad als deze herdenking er zal zijn? 

‘Ik zou me dan nog meer thuis 

voelen in Amsterdam. Dat 

merkte ik al toen hier vorig 

jaar een inclusieve Indië-her-

denking werd georganiseerd, 

waarin zowel aandacht was voor 

de Indische kant van de geschiedenis 

als voor de Indonesische. Ik voelde 

me gezien en was er echt trots 

op dat deze herdenking in mijn 

stad plaatsvond.’

Reza Kartosen-Wong (49) In Amsterdam: ‘Geboren in Amsterdam, opgegroeid in Amstelveen, 

sinds 2007 weer terug in de stad.’ Woont in stadsdeel: West Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Knuffelen 

met mijn kinderen.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Een monument voor 

alle slachtoffers van het Nederlands kolonialisme.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: 

‘Door de diversiteit, ik zie mezelf terug in het straatbeeld.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ben alleen een keer naar een 4 mei herdenking 

geweest. In 2021 was ik voor het eerst naar de inclusieve Indië-herdenking.’ Voel je je betrokken bij 

de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik ben opgegroeid met herdenken. Pas later besefte ik 

dat de herdenking niet over mensen gaat zoals ik. De herdenkingen in Nederland rondom de 

Tweede Wereldoorlog zijn heel erg wit en Westers.’

‘Het zegt 
iets over welke 

verhalen we 
belangrijk 
vinden om 

te onthouden’  
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou 

graag zien dat er meer aandacht besteed wordt aan het 

koloniaal- en slavernijverleden. Herdenken moeten we 

gebruiken om de onderbelichte geschiedenis te ontslui-

ten. Ik pleit voor een vertelling over het slavernij- en ko-

loniaal verleden waarin de nadruk meer ligt op het verzet 

en de opstanden van de tot slaafgemaakten. We zouden 

bijvoorbeeld stil kunnen staan bij de grote opstand in 

1793 van de tot slaafgemaakten in de voormalig Neder-

landse kolonie Berbice. Daarnaast moeten we ook naar 

meerstemmigheid streven door mensen uit voormalige 

koloniën bij de herdenking te betrekken. Dit behoort ook 

tot de onderbelichte kant van de geschiedenis. De ge-

nocide op de Banda-Eilanden hebben bijvoorbeeld een 

andere betekenis voor de mensen die daar woonachtig 

zijn dan voor de mensen die in Nederland bij dit tragisch 

verleden stilstaan. Daarnaast heeft deze onderbelichte 

kant van de geschiedenis een belangrijke meerwaarde. 

Zo ligt in deze geschiedenis het bewijs dat zogenaamde 

slachtoffers zich ook actief verzetten.’

Waarom is dat belangrijk 
voor jou? ‘Alle Amsterdammers 

hebben iets te maken met het ko-

loniaal verleden, ongeacht 

hun etnische afkomst. Ze 

hebben allemaal te maken 

met verschillende pionnen 

in het schaakspel. Mensen verhouden 

zich steeds anders tot elkaar. Om de stad goed te be-

grijpen, moeten inwoners wel kennis hebben van de 

stadsgeschiedenis, maar niet alle dingen staan in de 

geschiedenisboeken. Daar waar het aan deze kennis 

ontbreekt, lopen de gemoederen op. Vandaar dat we 

de kennis over het verleden moeten vergroten. Het zal 

indirect namelijk het empathisch vermogen bevorderen. 

Anders komen we nooit uit op emancipatie. Het gaat niet 

zozeer dat alles breed gedragen moet worden. Het gaat 

erom dat deze benadering ervoor zorgt dat de koloniale 

geschiedenis zich verrijkt. Het erkennen van deze ge-

schiedenis wordt zo een manier om bruggen te bouwen 

tussen verschillende etnische groepen in de Nederlandse 

samenleving. Door inclusief te herdenken koppelen we 

andere verhalen aan het verleden. Zo verspreiden we 

gemeenschappelijke en onderbelichte geschiedenis die 

kracht geven en inspireren.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Ik zou mij nog meer Am-

sterdammer voelen en nog meer verbondenheid voelen 

met de bewoners en de stad. Hierdoor 

zou ik echt het gevoel krijgen dat ik 

erbij hoor en dat de bewoners van 

Amsterdam een kans krijgen om hun 

verhaal te vertellen. Maar in-

clusief herdenken wordt pas 

inclusief herdenken als wij het 

duurzaam maken en deze ma-

nier van herdenken verankeren.’

Britt-Marie van der Drift (37) Aantal jaar in Amsterdam: 20 Woont in stadsdeel: Zuidoost Dit doe ik het liefst elke 

dag: ‘Soca muziek beluisteren.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Jazeker.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik mis zon en 

warmte tijdens de wintermaanden. Ik geloof dat er een direct verband bestaat tussen klimatologische 

omstandigheden en de gemoedstoestand van de mens.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik voel mij 

thuis in Amsterdam door de verschillende culturen die onze stad rijk is.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ja, ik ga naar de nationale herdenking slavernijverleden in 

Amsterdam.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik voel me betrokken bij alle 

herdenkingen, met name de herdenkingen op 1 juli en 15 augustus.’

‘Niet alles 
staat in 

geschiedenis-
boeken’  
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Zoals we 

nu herdenken, is herdenken een statische exercitie. We 

leggen een krans, houden een minuut stilte en luisteren 

naar belangrijke sprekers die elk jaar dezelfde boodschap 

herhalen. Ik zie herdenken juist als iets wat niet op één dag 

plaatsvindt, maar waar het hele jaar door aandacht voor 

moet zijn. Vanuit mijn eigen achtergrond moet herdenken 

veel meer in het licht staan van het herstellen en helen 

van verstoorde sociale relaties die zijn ontstaan door het 

koloniale en slavernijverleden. In die zin is herdenken 

een werkvorm waarbij in het alledaagse samenleven met 

elkaar grote en kleine nieuwe rituelen en tradities plaats-

vinden die aandacht te geven aan de opgelopen trauma’s 

die verbonden zijn met dat verleden.’

‘Het koloniale verleden heeft diepe sporen achtergelaten, 

kijk bijvoorbeeld naar institutioneel en alledaags racisme. 

Dat plaatst mensen van kleur op een achterstand. Her-

denken zou de vorm moeten krijgen van het herstellen 

van deze achterstand. Ik ben kwartiermaker Her-

denken Haags Slavernij en Koloniaal Verleden 

voor de gemeente Den Haag. 

Uit de gesprekken die ik daar 

gevoerd heb over herdenken, 

kwam naar voren dat helen en 

het herstellen van het onrecht uit 

het verleden en die in het heden 

voortduurt een plek moet krij-

gen in de manier waarop we 

herdenken.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Het alledaags 

bestaan van mensen van kleur is zo gepositioneerd in de 

Nederlandse samenleving, dat wij achtergesteld worden 

ten opzichte van witte Nederlanders. Die positie maakt 

dat wij moeilijker toegang hebben tot allerlei zaken waar 

witte Nederlanders makkelijk toegang tot hebben. Er 

wordt nog steeds onderscheid gemaakt op basis van 

huidskleur.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Tot nu toe ligt het verleden 

op de schouders van de mensen van kleur. We moe-

ten het zelf agenderen. Helaas hebben we nog steeds 

geen breed toegankelijk en effectieve voorziening om 

onze mensen te ondersteunen in de verwerking van het 

transgenerationeel trauma en de effecten van alledaags 

racisme. Ik zou heel graag zien dat alle Amsterdammers, 

zwart en wit, allemaal samen een herdenkingscultuur 

ontwikkelen die gericht is op een helend en herstellend 

rechtvaardigheidsproces. Als dat zou gebeuren, 

dan zou ik Amsterdam echt als een 

herdenkingsstad kunnen omarmen.’ 

‘Hoe mooi zou het zijn als Amsterdam  

zich ontwikkelt tot een stad die met 

alle gemeenschappen toewerkt naar 

herstellende gerechtigheid, net zoals 

we samen toewerken naar bijvoor-

beeld klimaatverbetering? Zo’n 

stad zou ik in mijn hart sluiten.’

Mercedes Zandwijken (64) Aantal jaar in Amsterdam: 64 Woont in stadsdeel: Verhuisd naar Zaandam 

Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Elke dag uitslapen, zwemmen in de zee, tijd doorbrengen met mijn 

geliefden.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik mis de verbinding tussen zwarte 

en witte Nederlanders en alle kleuren daar tussen in.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Mijn 

persoonlijke herinneringen liggen in deze stad.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Naar de Nationale Holocaust Herdenking, de 

Februaristaking, de 4 mei herdenking, de Tula herdenkingen en natuurlijk ga ik op 1 juli naar Keti 

Koti. Ik ben initiatiefneemster van de Keti Koti Dialoogtafel.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) 

herdenkingen of vieringen? ‘Nee, ik vind ze te weinig inclusief, te weinig interactief en te weinig helend. 

Herdenkingen zouden wel een meer helend karakter mogen hebben.’

‘Bij 
herdenken 
hoort het 
herstellen 

van onrecht’  
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou 

graag willen herdenken dat Amsterdam een prominen-

te rol speelde in het koloniaal- en slavernijverleden. 

Amsterdam was ooit zelf eigenaar van Suriname. De 

stad Amsterdam was daarmee een dader. Door het 

daderschap van de stad te herdenken, gaat herdenken 

zowel over de erkenning van het slachtofferschap als 

van het daderschap. Zo schept inclusief herdenken ook 

de verbinding tussen stadsgenoten en wordt het een 

middel om de polarisatie in de stad tegen te gaan. Dat 

lukt alleen als wij de geschiedenis onderwijzen door 

het beestje bij zijn naam te noemen. Van de Hulde der 

Koloniën op de Gouden Koets tot het monument ter 

ere van het slavernijverleden 

in het Oosterpark. Hierbij is 

het zaak het inclusief her-

denken een intersectionele 

opmaak te geven. Zo kun-

nen wij met behulp van 

inclusieve herdenkingen 

dat wat de stad verenigt 

echt gaan vieren.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Ik ben zelf van 

Afro-Surinaamse afkomst, waardoor ik mij heel goed kan 

voorstellen dat Amsterdammers met een niet-westerse 

achtergrond behoefte hebben aan een meer inclusie-

ve vorm van herdenken. De diversiteit van identiteiten 

vraagt hierom. Voor mij persoonlijk is het belangrijk dat 

wij als Amsterdammers niet vergeten en beseffen welke 

gevolgen de Trans-Atlantische slavenhandel tot op heden 

heeft. We moeten weten welke consequenties dit ver-

leden met zich meebrengt in het heden. Het verhaal van  

Anne Frank is heel belangrijk, maar naast het verhaal 

van Anne Frank zou ik ook graag andere verhalen willen 

horen. Vandaar dat ik ook vind dat wij herdenken moe-

ten codificeren in het onderwijs. Doen we dat niet, dan 

sterft het belang van herdenken met de slachtoffers van 

de gruwelijkheden en de mensen die direct betrokken 

waren bij het slavernijverleden.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Ik 

zou mij meer gehoord, erkend 

en gevierd voelen. Dat geldt 

ook voor de bijdrage die mijn 

voorouders leverden en de 

opofferingen die zij maakten. 

Ik sta immers op de schou-

ders van iedereen die voor mij 

is gekomen.’

Remco Dongor (37) Aantal jaar in Amsterdam: 15 Woont in stadsdeel: Nieuw-West Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Werken, reclame maken, verhalen vertellen.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ik ben weliswaar niet hier 

geboren en getogen, maar ik voel me wel onderdeel van de stad.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Het vermogen  

om aan te sluiten en een perspectief voor mensen die niet de norm zijn.’ Hierdoor voel ik mij thuis in 

Amsterdam: ‘Ik voel me thuis als ik door de verschillende stadsdelen fiets. Elk stadsdeel brengt weer 

andere herinneringen op, waardoor ik me ergens tussen wonen en werken echt thuis voel.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ja, naar de dodenherdenking op 4 mei en de 

slavernijherdenking op 1 juli.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ja, 

maar ik voel mij vooral betrokken bij de slavernijherdenking.’

 ‘Daderschap
 herdenken is 
een vorm van 

erkenning’  

35



Tekst Minka Bos

Foto Elco van der Wilt

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou het 

mooi vinden als er een herdenking wordt georganiseerd 

voor alle slachtoffers van de Nederlandse koloniale over-

heersing. Op het Museumplein, tussen Oost en West in. 

Daar staat dan een monument met een educatiecentrum 

erbij. Het is geen nationalistische herdenking, er wordt 

geen vlag gehesen, er is geen bestuurlijke bovenlaag 

die spreekt of kransen legt, geen volkslied. Deze her-

denking is er voor iedereen, het zijn de mensen uit de 

samenleving die vertellen. Er is een stilte en dan muziek, 

uit alle hoeken van de wereld.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Omdat ik het 

gevoel heb dat er te weinig oog is vanuit Nederland voor 

de erfenis van het koloniale verleden. We herdenken 

hier vooral Nederlandse slachtoffers en helden uit de 

Tweede Wereldoorlog. Nergens worden de 

Indonesische slachtoffers genoemd. Is het 

nut van herdenken enkel aan het nationalis-

me bijdragen? Laat de nationale herdenking 

dan zo blijven als ze is. Maar als je wil dat 

een herdenking ook bijdraagt aan begrip en 

empathie en aan erkenning dat ook de men-

sen uit de voormalige koloniën hier wo-

nen, dan moet je het echt anders doen.’ 

‘Zij kunnen zich niet herkennen in Nederland als ver-

zetsnatie. Nederland was zelf de bezetter en maakte 

slachtoffers in haar voormalige koloniën. Het is tijd om 

dit eenzijdige perspectief te verbreden. Als je een ge-

lijkwaardige samenleving wilt, dan zijn dit dé belangrijke 

momenten waarop je gelijkwaardigheid kan benoemen 

en belangrijk maken.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Ik zou me meer thuis voelen 

als alle verhalen in de stad even belangrijk zijn, in plaats 

van dat één culturele norm en herdenking daarboven 

uit stijgt. Met de diverse achtergronden in mijn eigen 

familie ben ik zelf een persoon die overal een beetje 

tussen valt. In een eenzijdige omgeving word ik dan 

al gauw in de categorie van ‘de ander’ geduwd. Op-

groeiend in Zuidoost maakte dat niets uit en vond ik 

het heel normaal om met mensen met veel verschillen-

de achtergronden in de buurt samen te leven. 

Er was oog voor iedereen. Iedereen herkent 

wel iets van zichzelf in het straatbeeld. Zo’n 

diverse omgeving geeft me een veilig gevoel. 

Als één overheersende, opgelegde culturele 

norm wegvalt, dan is iedereen even kwetsbaar 

en iedereen gelijk. Ik hoop dat op een dag heel 

Nederland zo kan zijn. Dat we ons allemaal 

thuis voelen met elkaar.’

Lara Nuberg (32) Aantal jaar in Amsterdam: 32 Woont in stadsdeel: Nieuw-West Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Knuffelen  

met geliefden.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Heel erg!’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Betaalbare woningen en plekken  

waar je kan experimenteren en creëren. Ik ben bang dat de creatieve ziel uit de stad verdwijnt.’ 

Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik ben hier geboren en getogen en voel me hier altijd veilig.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ga naar de herdenking op 16 augustus, voor het verzet 

en de slachtoffers van het Nederlands kolonialisme.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen 

of vieringen? ‘Ja en nee. De nationale 4 mei herdenking keken wij vroeger altijd thuis op tv. Dat was 

verplicht. Ik doe dat nu nog steeds, maar ik vind de herdenking te nationalistisch, te eenzijdig.’

‘Er is 
niet 
één 

norm’  
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Elco van der Wilt

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik maak 

onderdeel uit van de derde-generatie Molukkers. Een 

generatie die staat op de schouders van grootouders 

die hun kinderen en kleinkinderen de kans boden om het 

intergenerationeel trauma van de Tweede Wereldoorlog 

te verwerken.’

‘Ik zou graag de voorgaande Molukse generaties willen 

herdenken zoals mijn oma en opa. Zij zijn mijn helden. 

Zij weerkaatsen de familiegeschiedenis, maar ook de 

koloniale geschiedenis. De huidige herdenkingscultuur 

vind ik nogal statisch. Ik pleit voor een dynamische 

vorm van inclusief herdenken die gelijk staat aan een 

multiculturele herdenkingscultuur. Dat wil zeggen dat 

inclusief herdenken een veelheid van perspectieven op 

de geschiedenis moet hebben als manier om stil te staan 

bij de emotie van een ander.’

‘Bij deze manier van inclusief herden-

ken moeten wij ook beseffen dat 

persoonlijke connecties met het 

verleden divers kunnen zijn. Wij 

moeten het dominante narratief 

door middel van multi-inclusie-

ve verhalen verdieping geven. Op 

deze manier wordt het voor ons 

mogelijk om elkaar te zien. Volgens 

mij is het simpelweg onmogelijk om 

als multiculturele samenleving te 

functioneren als wij het nalaten om 

andersdenkenden te zien.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Een inclusieve 

herdenking staat voor erkenning. Het staat gelijk aan 

het ontdekken van wie wij zijn. De stilte die ontstaat 

door het ontbreken van een inclusieve herdenking is een 

vorm van geweld ten opzichte van Amsterdammers die 

niet worden gezien. Inclusief herdenken is een opdracht 

voor de Amsterdamse gemeente. Mensen zitten soms 

vast in een stramien. Het is voor mensen moeilijk om 

hun verworvenheden los te laten, maar in afstand doen 

zit juist de kracht om mensen te verbinden.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Ik zal me meer gezien en 

daardoor nog meer welkom voelen. 

Inclusief herdenken moet dan ook 

een manier zijn om te breken met het 

idee dat mensen getolereerd kun-

nen worden. Ik vraag mij soms af of 

inclusief herdenken niet de zoveel-

ste truc is om op een berekenende 

manier mensen systematisch onmen-

selijk te behandelen. We hebben in Ne-

derland moeite met onze menselijkheid. 

Het is nu tijd om de daad bij het woord 

te voegen. Als wij echt progressief zijn, 

is het daar nu tijd voor. So let’s go!’

Fabian Sapthu (45) Aantal jaar in Amsterdam: 30 Woont in stadsdeel: Zuidoost Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Stilstaan.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja, Ik voel mij Amsterdammer.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Aandacht voor 

de mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten of hebben gezeten.’ Hierdoor voel ik mij thuis 

in Amsterdam: ‘Ik voel me thuis als ik veel mensen zie die anders zijn dan wat de norm vereist.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ja, ik ga naar de herdenking op 15 augustus.’ 

Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik voel me betrokken bij de herdenking 

van Nederlands-Indië, de slavernijherdenking op 1 juli en de Tula herdenking op 17 augustus.’

‘Inclusief 
herdenken 
maakt het 
mogelijk 
elkaar te 

zien’  

39



Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou 

graag Patrice Lumumba willen herdenken. Hij was 

in 1960 de eerste democratisch gekozen president 

in Congo na de kolonisatie van de Belgen. Nu weten 

we dat hij is vermoord, maar toen was hij ‘verdwe-

nen’. Ook hier in Amsterdam waren protesten over 

zijn verdwijning. Jonge mensen gingen de straat op 

voor gerechtigheid. Hij stond 

symbool voor de dekolonisatie 

van het hart in Afrika, voor een 

humanitair antwoord op het de-

structieve kapitalisme en voor hoe 

dingen mogelijk worden als men-

sen zich verenigen voor gerech-

tigheid. Daarom vind ik hem een 

goed voorbeeld van iemand 

die herdacht kan worden in 

Amsterdam.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Herdenken 

moet een moment zijn van educatie en bezinning. Het 

moet voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. 

Al die jaren hebben we zwarte soldaten genegeerd. 

Nu moeten we de geschiedenis herschrijven en deze 

mensen een naam geven. Ik vind dit belangrijk omdat 

het de menselijkheid van iedereen benadrukt. Het gaat 

niet alleen om mensen met privilege, daarom hamert 

BIJ1 zo op artikel 1. We willen niet dat mensen zich 

uitgesloten voelen.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Ik 

sta voor de dekolonisatie van 

de geschiedenis. Je moet de 

geschiedenis inclusief her-

denken om de geschiede-

nis niet gekoloniseerd te 

houden. Pas dan is de 

stad wat meer van mij. 

De vergeten mensen van 

toen hebben dan ook vre-

de gekregen.’

Carla Kabamba (36) Aantal jaar in Amsterdam: 16 Woont in stadsdeel: Zuid Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Zingen.’ 

Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ik voel me thuis in Amsterdam.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Bantu’s, bewustzijn van 

klimaat en goed openbaar vervoer.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Voor een metropool is 

Amsterdam een groot dorp in vergelijking met een Londen of Parijs.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik probeer elk jaar naar Keti Koti te gaan.’ Voel je je betrokken 

bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik voel me ook betrokken bij de Holocaust slachtoffers, 

want zoals Martin Luther King zei: ‘An evil somewhere is an evil anywhere’. Ik ben mij ervan be-

wust dat er verdeeldheid heerst over wat op 4 mei herdacht dient te worden. Wat mij betreft kan 

dodenherdenking inclusief herdacht worden door ook stil te staan bij Afro-Nederlandse en 

Marokkaanse mensen die tijdens de oorlog zijn omgekomen.’

‘Herdenken 
moet een 

   moment zijn
   van educatie 
en bezinning’
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik sta 

graag stil bij de vrijheidsstrijd die tot op de dag van 

vandaag op de Molukken wordt gevoerd. Daarnaast kan 

inclusief herdenken ook een middel zijn om de onderbe-

lichte geschiedenis onder de loep te nemen. Zo zouden 

we kunnen herdenken dat Amsterdam het epicentrum 

was van de specerijenhandel in de Oost die de stad 

enorm veel rijkdom heeft gebracht.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Omdat we op 

die manier meer begrip voor elkaar krijgen. Door inclusief 

te herdenken gaan we op zoek naar het tegenverhaal. 

We vragen ons dan af wat anderen zien en wat wij zelf 

zien. Deze vragen kunnen wij stel-

len tijdens de gesprekken tussen 

Molukkers van verschillende 

generaties, maar ook tussen 

Molukkers en Surinamers, 

Marokkanen, Turken of 

Amsterdammers van wel-

ke nationaliteit dan ook. 

Wij kunnen deze gesprek-

ken voeren met beelden 

die verwijzen naar de 

koloniale geschiedenis 

op de Amsterdamse grachten.’

‘Deze gesprekken zullen voor tegenstellingen zorgen, 

maar zullen ons ook trots maken. Het betekent dat wij 

het verleden betekenis geven vanuit ons perspectief. 

Dat leidt indirect tot erkenning. Het gesprek kan je dus 

op verschillende manieren voeren. Zo krijg je continu 

geschiedenisles. Alleen op die manier leren we elkaar 

kennen en creëren we wederzijds begrip. Als je elkaar 

niet begrijpt, blijf je elkaar vooroordelen. Gesprek is de 

enige manier om wederzijds begrip te creëren.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘We moeten de geschie-

denis niet alleen herdenken vanuit het 

Nederlands perspectief, maar richting 

een completere vorm van herden-

ken gaan. Zo maken we inclu-

sie ook echt inclusief. Gaan we 

naast elkaar leven of neem je 

de moeite om met elkaar te 

leven? Wij zijn toch divers, zet 

het dan in! Herdenken kan op 

die manier een mooie tool 

zijn om mij als Molukse meer 

betrokken te voelen met de 

stad Amsterdam.’

Annet Sabandar (47) Aantal jaar in Amsterdam: 27 Woont in stadsdeel: West Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Genieten 

van het leven.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja, maar koester de herinneringen aan het Veluwse dorp 

waar ik opgroeide.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik zie graag nog meer dialogen die leiden tot erkenning 

en respect voor de verschillen en overeenkomsten tussen Amsterdammers.’ Hierdoor voel ik mij thuis 

in Amsterdam: ‘Ik voel mij thuis door de mix van culturen.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ging weleens naar de 4 mei herdenking. Nu woon ik voor-

namelijk herdenkingen bij met betrekking tot de Molukse geschiedenis.’ Voel je je betrokken bij de grote 

(nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ja, zowel bij de 4 mei herdenking als de herdenking op 1 juli. Daar-

naast ben ik betrokken geweest bij de organisatie van het inclusieve herdenken op 15 augustus.’

‘Gaan we 
naast elkaar 

leven of neem 
je de moeite 

om met elkaar 
te leven?’  
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Tekst Lara Nuberg 

Foto Yara Jimmink

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Er was nog 

geen Indië-herdenking in Amsterdam, vandaar dat ik vorig 

jaar besloot er zelf een te organiseren. Ik wilde dit doen 

vanuit een dekoloniaal perspectief en noemde de herden-

king ‘De dekoloniale Indië-herdenking.’ Inmiddels heb ik 

de naam veranderd. Dit jaar op 16 augustus organiseer 

ik de Dekoloniserende Indonesië-Nederland Herdenking.’ 

‘Ik heb voor een nieuwe naam gekozen, omdat ik de her-

denkingen rondom het verleden van Nederlands-Indië 

weliswaar vaak koloniaal vind, maar tegelijkertijd niet wil 

pretenderen dat ik zelf al volledig gedekoloniseerd ben. 

Dekoloniseren is een ongoing process waarbij we door 

middel van dialoog en kennis steeds meer gedekoloni-

seerd raken. Dat geldt niet alleen voor ons allemaal, of voor 

maatschappelijke structuren, maar ook voor de herden-

king zelf. De Dekoloniserende Indonesië- 

Nederland Herdenking hervormt zich-

zelf en wordt daarmee steeds dekolo-

nialer. Datzelfde gebeurt met de plek 

waar de herdenking wordt georga-

niseerd. Eerst heette dat monument 

het Van Heutszmonument, toen het 

Nederland-Indië monument en bin-

nenkort wordt het hopelijk omge-

doopt tot het Indonesië-Nederland 

monument. Zo helpen de plek en de 

herdenking elkaar dekolonialer en 

vollediger te worden.’ 

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Op 15 augustus 

wordt in Nederland ieder jaar het einde van de Tweede 

Wereldoorlog in Zuidoost-Azië herdacht. Maar op de hui-

dige herdenkingen wordt niet het hele verhaal verteld. Ze 

tonen vooral een pro-Nederlands geluid waarbij verschil-

lende betrokken groepen al snel tegenover elkaar komen 

te staan. Ik vind dat jammer, het staat heling in de weg. 

We zijn allemaal deel van eenzelfde pijnlijk verleden en 

onlosmakelijk met elkaar verbonden.’

‘Op de Dekoloniserende Indonesië-Nederland Herdenking 

staan erkenning en verbinding centraal. Er is geen ruimte 

voor nationalistisch vertoon en al helemaal niet voor het 

leger. Ik heb het gevoel dat in de geschiedenis van Indo-

nesië en Nederland juist daar waar het leger te pas kwam, 

wreedheid plaatsvond. In plaats van een militaire taptoe 

en het Wilhelmus, kies ik voor muziek uit Indonesië. Er 

spreken ook Indonesische mensen, niet alleen 

Nederlandse, Indische, of Molukse mensen.’

Hoe verandert jouw relatie met de 
stad als deze herdenking er zal zijn? 

‘Sinds ik deze herdenking organiseer, is 

mijn relatie met Amsterdam veranderd. Ik 

heb het gevoel dat ik bijdraag aan het 

vormgeven van het narratief van de stad 

en de geest van de bewoners. Het maakt 

dat ik me meer onderdeel voel van de stad 

en me tegelijkertijd meer verantwoordelijk 

voel voor het welzijn van inwoners.’

Benjamin Caton (25) Aantal jaar in Amsterdam: Geboren en getogen Woont in stadsdeel: Oost Dit doe ik het liefst 

elke dag: ‘Reflecteren op de processen in het leven.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: 

‘Meer diervriendelijkheid. En ik vind de stad te gesegregeerd. We leven in te gescheiden bubbels.’ 

Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Door de diversiteit in de stad en de viering van branie. Ondeugd en 

het verzet-achtige vind ik typisch Amsterdamse cultuur.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Er was geen Indië-herdenking in Amsterdam, dus ik ging 

naar Amstelveen en Den Haag. Ik ben weleens naar de Dam geweest op 4 mei. En ik vier Pride ieder 

jaar.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Niet echt. Vaak ben ik het net niet 

helemaal eens met hoe en wat er herdacht of gevierd wordt.’

‘We zijn 
allemaal 
deel van 

eenzelfde 
pijnlijk 

verleden’  
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Tekst Mina Etemad

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Er zijn veel 

onderbelichte herdenkingen die meer aandacht verdie-

nen. Bijvoorbeeld 1 juli 1873, wat refereert naar de tien 

jaar staatstoezicht na de afschaffing van de slavernij. 

Of herdenkingen binnen de LHBTI-gemeenschap of de 

Molukse gemeenschap. Vanuit de politiek is er weinig 

aandacht voor deze herdenkingen, waardoor ze binnen 

de maatschappij minder breed gedragen worden.’

‘Als ik een nieuwe herdenking mag bedenken, zou ik kie-

zen voor 21 augustus. Dat is de dag dat Kerwin Lucas 

overleed door zinloos geweld. De media verklaarden dit 

‘de dag dat Nederland haar onschuld verloor’. Bizar als 

je kijkt naar onze koloniale erfenis, maar het zegt iets 

over hoe we toen veiligheid ervoeren. Het was de – voor 

zover bekend – eerste aanslag van zinloos geweld op een 

zwarte jongen in de jaren tachtig 

in Amsterdam. Kerwin was een 

vijftienjarige Curaçaose jongen 

die bij zijn voogden woonde en 

hun achternaam droeg, 

Duinmeijer. Zijn dood 

was een racistische 

daad, waar omstan-

ders bij stonden die 

niets deden. Ook een 

taxichauffeur weigerde hem 

mee te nemen om hem in 

veiligheid te brengen.’ 

‘Met een gezamenlijke her-

denking staan we bewuster stil 

bij wat zinloos geweld en racisme kunnen aanrichten. 

Het lijkt me belangrijk de jeugd bij deze herdenking te 

betrekken, omdat zij de toekomst zijn. Misschien kan er 

op alle scholen een gezamenlijk moment van stilte zijn 

op die dag.’ 

Waarom is het belangrijk voor jou deze gebeur- 
tenis te herdenken? ‘Deze aanslag zegt iets over hoe 

we als maatschappij in die tijd voor elkaar opkwamen of 

juist niet. Maar weinig mensen hielpen Kerwin die avond, 

wat laat zien hoe men naar zwarte mensen keek en mis-

schien wel in het bijzonder naar zwarte mannen. Dat is niet 

komen aanwaaien op de dag van de aanslag, maar was 

een uiting van iets wat al door de samenleving sijpelde. 

Racisme is vaak niet te zien, maar leeft onderhuids en 

speelde een grote rol bij zijn dood. Een herdenking zou 

daarom niet alleen ten behoeve van zinloos geweld zijn, 

maar ook ten behoeve van ongelijkheid in de maatschappij 

en het tegengaan van racisme.’

Hoe verandert jouw relatie 
met de stad als deze herden- 

king er zal zijn? ‘Amster-

dam heeft de potentie om 

een wereldstad te zijn door 

het een veilige plek te laten 

zijn voor iedereen. Als we dit 

soort gebeurtenissen herden-

ken, zijn we een voorbeeld voor de 

rest van de wereld en kunnen we 

onze maatschappij een vriendelij-

kere, veiligere en rechtvaardigere 

plek maken voor iedereen.’

Ayra Kip (41) Aantal jaar in Amsterdam: 41 Woont in stadsdeel: Noord Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Muziek 

luisteren.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Absoluut.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Het gevoel dat de stad van ons 

is, van degenen die hier geboren en getogen zijn.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik ben hier 

opgegroeid, alles is zo herkenbaar voor me.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik organiseer op 1 juli Free Heri Heri for ALL, waarbij we 

heri heri-maaltijden weggeven aan bewoners van de stad.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) 

herdenkingen of vieringen? ‘Ik participeer actief aan de herdenking op 1 juli en doneer op 5 mei aan een 

organisatie die zich inzet voor meer vrijheid en gelijkheid in de maatschappij.’

‘Racisme is 
vaak niet te 

zien, maar leeft 
onderhuids en 

speelde een 
grote rol bij 
zijn dood’      
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Nu wordt 

Keti Koti vanuit de Surinaamse kant opgezet. De ge-

meente Amsterdam mag daar wat mij betreft meer aan-

dacht aan besteden. Het is een gedeelde geschiedenis, 

dat stukje moet veel meer gerespecteerd worden door 

Amsterdam en echt op de kaart worden gezet. Het is niet 

alleen van Suriname. Ik ben allergisch voor de woorden 

diversiteit en inclusie, die woorden zijn alleen belangrijk 

op momenten dat een ander er mee bezig is. Maar die 

momenten moeten consistent zijn. Het moeten door-

lopende momenten van respect zijn. Deze woorden wil 

ik alleen op een eerlijke manier gebruiken. Zo komen 

we niet verder.’ 

‘Laten we ook op scholen aandacht aan het slavernijver-

leden besteden. Laten we eerlijk zijn over wat er precies 

is gebeurd. Als 1 juli nadert, dan komt er weer aandacht 

voor de afschaffing van de slavernij, 

op andere momenten in het jaar 

speelt het veel minder. Wat wij doen 

bij Coloured Goodies gaat veel 

verder dan poppen verkopen, 

we zetten ons in voor norma-

lisatie. In alles, dus ook op het 

gebied van dit stukje gedeelde 

geschiedenis.’ 

Waarom is het voor jou persoonlijk belangrijk 
om hierbij stil te staan? ‘Mijn vader en moeder waren 

een gemengd koppel. Mijn vader kwam uit Suriname, 

mijn moeder uit Nederland. Mijn moeder werd deels 

verstoten door haar familie. Daardoor heb ik geen con-

tact met mijn witte familie. Daar houdt het stukje witte 

geschiedenis dus helemaal op. Dat is heel pijnlijk. Juist 

daarom vind ik het belangrijk om het over het slaver-

nijverleden te hebben. Het zijn mijn voorouders, het is 

mijn eigen geschiedenis. Ik wil die geschiedenis graag 

meegeven aan mijn kinderen en aan volgende generaties. 

Dit verhaal moet verteld blijven worden. Mijn jongste 

zoon van 19 heeft nooit iets over het slavernijverleden 

geleerd op school. Mijn oudste zoon van 34 overigens 

ook niet. Ik vind dat schandalig.’ 

Hoe zou jouw band met Amsterdam veranderen 
als Amsterdam meer aandacht zou 

geven aan het slavernijverleden?  
‘Als ik heel eerlijk ben, voel ik de 

band met Amsterdam sowieso wel. 

Maar als Amsterdam bewuster zou 

stilstaan bij het slavernijverleden, 

dan zou dat wel mijn respect ver-

dienen. Ik zou het echt heel erg 

waarderen.’ 

Ellen Brudet (55) Aantal jaar in Amsterdam: 55 Woont in stadsdeel: Noord Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Ik ben 

elke dag bezig met Coloured Goodies.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Zeker, ik ben Amsterdammer. En ik 

ben Noord.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Betaalbare woningen voor oorspronkelijke Amsterdammers.’ 

Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Hier kan ik mezelf zijn.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Als kind ging ik naar de dodenherdenking op de Dam. Als 

volwassene heb ik de herdenking alleen op televisie gevolgd. Op 1 juli ga ik meestal naar Keti Koti.’  

Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Zeker, maar hoef niet fysiek aanwezig te 

zijn. Die betrokkenheid heeft te maken met mijn dubbele nationaliteit.’

‘Laten we 
eerlijk zijn 
over wat er 
gebeurd is’   
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Tekst Mina Etemad

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou 

het volledige koloniale verleden van Nederland en vooral 

Amsterdam willen herdenken. Deze stad zou niet bestaan 

zonder Suriname, de Caribische eilanden en de migranten 

die hierheen zijn gehaald. Dit is wel terug te vinden in het 

Stadsarchief, maar het narratief erachter is koloniaal. 

We zouden een volledig gesubsidieerd kenniscentrum 

moeten hebben dat  de volledige koloniale geschiedenis 

onderschrijft. Die geschiedenis moeten we vertalen naar 

het heden: waarom wonen bepaalde groepen mensen 

in Oost of in West? Hoe heeft de geschiedenis ons ge-

vormd? Met een kenniscentrum institutionaliseren we 

die geschiedenis. Daar kunnen we dan exposities hou-

den en middelbare scholen zouden er terecht kunnen. 

Vooral de jeugd is belangrijk om 

mee te nemen. We hebben jonge 

mensen nodig die kennis vertalen 

naar beleid.’

‘We kunnen het momentum rond 

Keti Koti gebruiken voor een groot 

evenement waarin we het 

volledige koloniale ver-

leden te bespreken, 

bijvoorbeeld tijdens een 

manifestatie. Oost is een goe-

de plek voor dit centrum om-

dat de koloniale identiteit daar zichtbaar is.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Het is deel 

van onze eigen geschiedenis. Op school krijgen we 

een sterk Eurocentrisch curriculum mee met Nederland 

als grote wereldmacht waar mensen naartoe trekken. 

Maar Nederland is zelf naar andere landen toe gegaan 

om geluk of geld te zoeken en heeft mensen hierheen 

gehaald. Bijvoorbeeld mensen uit Turkije of Marokko 

die het land hebben helpen opbouwen na de Tweede 

Wereldoorlog. Dat perspectief moeten we ook vertel-

len, daar is behoefte aan. Daarmee creëren we meer 

draagvlak voor sociale cohesie tussen allerlei groepen 

in de samenleving.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Voelt het als een gemis dat 

zo’n kenniscentrum er niet is. Ik vind dat het een stukje 

verantwoordelijkheid van de stad is om daar zorg voor 

te dragen. Als Amsterdammer neem ik hier wel zelf mijn 

verantwoordelijkheid in en vraag me 

telkens af: hoe kan ik in cirkels komen 

waarin beslissingen worden geno-

men, zodat ik ervoor kan zorgen 

dat zoiets er komt? Ik ben daar 

al mee bezig – mijn relatie met de 

stad zou daarom ook niet ver-

anderen. Maar ik ben er wel 

super excited  dat de jeugd 

kan opgroeien in een stad 

waarin zo’n centrum wel bestaat 

en er aandacht is voor de volledige 

geschiedenis van Amsterdam.’

Danny Soekarnsingh (29) Aantal jaar in Amsterdam: ‘Ik ben hier geboren en opgegroeid.’ Woont in stadsdeel: 

West Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Schrijven.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘100%, misschien wel 1000%!’ Dit mis 

ik in Amsterdam: ‘Ik mis niks.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Het is echt mijn stad, ik heb het zien 

veranderen en al mijn kringen bevinden zich in Amsterdam.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ga elk jaar naar Keti Koti.’ Voel je je betrokken bij de grote 

(nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik ben ermee opgegroeid, maar wist niet wat ik herdacht. Later 

kwam ik erachter dat er haken en ogen aan zitten, dat schuurt.’

‘Op school 
  krijgen we 

een sterk 
Eurocentrisch 

curriculum 
mee’  
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik vind het 

belangrijk om bij de koloniale geschiedenis stil te staan. 

Daarom zou ik graag zien dat we tijdens de nationale 

herdenkingen op 4 en 5 mei ook andere groepen zouden 

herdenken. Er hebben zoveel mensen uit voormalige 

koloniën meegevochten in de oorlog, daar staan we 

echt te weinig bij stil. Ik zou die mensen graag tijdens 

de grote nationale herdenkingen herdenken, maar ook 

tijdens andere initiatieven op die dag.’

‘Daarnaast vind ik dat Keti Koti meer aandacht mag krij-

gen. Ik kom nog steeds wekelijks mensen tegen die daar 

weinig tot niets van weten, terwijl het toch ook over hun 

eigen geschiedenis gaat. Om Keti Koti meer aandacht 

te geven, heeft The Black Archives samen met Stichting 

Nederland Wordt Beter en radio FunX een petitie opgezet. 

Daarin pleiten we ervoor om van 1 juli – de dag van de af-

schaffing van de slavernij -  een nationale herdenkingsdag 

te maken. Ik hoop dat er op zo’n nationaal erkende dag 

dingen worden georganiseerd door scholen, in publieke 

ruimtes en in de media.’

‘Onze petitie is nu 60.000 keer 

ondertekend. Nu moeten we 

ervoor zorgen dat ons voor-

stel in de Tweede Kamer 

wordt opgepakt. In 

de aanloop naar 1 juli 

hopen we dat er een  

beleidsmaatregelen wordt ontwikkeld.’

‘Dat Keti Koti in Amsterdam is geïnitieerd, is niet zo 

gek. Amsterdam is één van de belangrijkste steden ge-

weest in de ontwikkeling en het in stand houden van 

de slavernij. Hier was een grote zwarte gemeenschap, 

veel activisme rondom dit onderwerp en hier staan de 

herdenkingsmonumenten. Het zou mooi zijn als het ook 

vanuit deze stad dus meer aandacht krijgt.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Ik geloof dat 

als je weet waar je vandaan komt, dat je beter weet wie 

je bent en waar je naartoe gaat. Ik haal veel inspiratie 

uit dit stuk geschiedenis, al is het pijnlijk en geweldda-

dig. Maar het gaat ook over veerkracht, mensen die 

ondanks de omstandigheden nooit opgaven en toch 

een totaal nieuwe cultuur hebben ontwikkeld. Dat is de 

rol die mijn voorouders hebben gespeeld in het feit dat 

ik hier nu ben.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Ik zou 

me dan nog meer Amsterdammer 

voelen. Ik voel me sowieso al 

Amsterdammer, maar dat zou 

erkenning en waardering 

geven. Niet al leen ik, 

maar de hele zwarte ge-

meenschap zou zich veel 

meer thuis voelen in deze stad.’

Mitchell Esajas (34) Aantal jaar in Amsterdam: 34 Woont in stadsdeel: Zuidoost Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Bezig zijn met The Black Archives.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ik voel me meer Amsterdammer dan 

Nederlander.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Betaalbare woningen.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Door 

familie, vrienden en toch ook wel de plekken waar ik mezelf terug kan vinden en in kan herkennen. 

Dat zijn plekken waar men openstaat voor kritische en zwarte perspectieven.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ga vooral naar Keti Koti.’ Voel je je betrokken bij de grote 

(nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Bij Keti Koti wel. Of bij de 4 mei herdenking op KNSM eiland, daar 

werden ook Surinaamse slachtoffers herdacht. Ik voel me niet betrokken bij de algemene 

4 mei herdenking, daar worden vooral Nederlandse slachtoffers herdacht. De andere 

slachtoffers worden achterwege gelaten.’

‘1 juli moet 
een nationale 

herdenkingsdag
   worden’  
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Tekst Lara Nuberg

Foto Yara Jimmink

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou heel 

graag willen dat er in Amsterdam een herdenking komt 

van het slavernijverleden met betrekking tot alle gebieden 

waar de stad aandeel had in slavernij. Dus niet alleen de 

Trans-Atlantische slavernij, maar ook in het Oosten. Op 

Keti Koti staan we nu alleen stil bij slavernij in de West, 

maar daar zouden meer groepen aan gelieerd kunnen 

worden. De Amsterdamse bemoeienis was groot, ook 

in de gebieden die door de VOC werden veroverd en 

bestuurd. De Molukse gemeenschap is hier bijvoorbeeld 

ook vanwege het slavernijverleden op de Banda eilan-

den. Daar moordde J.P. Coen in 1621 de gehele lokale 

bevolking uit en liet nootmuskaat verbouwen door tot 

slaaf gemaakten. In 1860 werd slavernij in voormalig 

Nederlands-Indië verboden, drie jaar eerder dan in Su-

riname. In de praktijk bestond slavernij in Indië 

echter nog tot diep in de twintigste eeuw.’ 

‘Ik weet dat de Afro-Suri-

naamse gemeenschap 

lang heeft gestreden voor 

erkenning en een monu-

ment. Ik wil dan ook niks af-

nemen, alleen toevoegen. Ik 

erken hun voortrekkersrol 

volledig en weet zeker dat 

we elkaar gaan vinden in een 

dialoog. Het is een doorwerking van het koloniaal denken 

om negatief met elkaar om te gaan, dat moeten we ont-

mantelen. Het mag schuren en het mag pijn doen, maar 

dat is wel de weg vooruit. Een gezamenlijke herdenking 

op 1 juli lijkt me prachtig en belangrijk.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Omdat het 

nu niet herdacht wordt. Het slavernijverleden wordt wel 

herdacht, maar niet op een inclusieve en gelijkwaardige 

manier.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Het zou voelen als een 

mooie closure als we transparantie over het verleden 

kunnen creëren. Op die manier wordt er een fundament 

gelegd waarin iedereen meetelt en zich gehoord 

voelt. Het is belangrijk voor het gevoel: je komt 

ergens vandaan, je voorouders 

hebben dit meegemaakt, dit 

is doorgegeven in je opvoe-

ding. Op deze manier leren 

we het verleden ook echt met 

elkaar dragen als een gedeelde 

geschiedenis, voor de toekomst. 

Als gemeenschap kun je dan ook 

verder.’

Dinah Bons (52) Aantal jaar in Amsterdam: 34 Woont in stadsdeel: Centrum Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Zwemmen 

in warm water.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Absoluut.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik mis een centrum of een plek 

waar Molukse mensen kunnen samenkomen.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Omdat ik hier m’n 

familie heb, mijn scholing heb gedaan en hier altijd heb gewerkt. Amsterdam is helemaal mijn stad.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ben geadopteerd door een witte familie met Joodse 

familieleden, dus ik ga naar Joodse herdenkingen zoals Jom Hasjoah. Mijn biologische achtergrond 

is Moluks, dus ik sta ook stil bij de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en waarom die kant 

van mijn familie hier is.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik ben niet bij 4 

en 5 mei, ik ben dan bij de Joodse gemeenschap.’

‘Een 
 gezamenlijke 
herdenking 
 op 1 juli lijkt 
me prachtig’ 
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik wil 

graag op 2 april stilstaan bij de gastarbeiders die onze 

mooie stad hebben opgebouwd. Ik zou hen zowel willen 

vieren als herdenken. Zij hebben de stad gebouwd waar 

wij elke dag van genieten. De bruggen gebouwd waar wij 

overheen lopen en fietsen. Zij hebben alles achtergelaten in 

hun thuisland, hun families overgebracht en hun hele leven 

voor hun families en onze stad gegeven. Toch horen we 

bijna nooit iets over deze mensen. Ik vind dat we ze mogen 

vieren omdat ze zo’n mooie stad hebben opgebouwd. Ook 

vind ik dat we ze tegelijkertijd mogen herdenken, omdat 

ze ons zoveel gegeven hebben.’ 

Waarom is het vieren en herdenken van gastar- 
beiders belangrijk voor jou? ‘Ik ben hier omdat 

mijn voorouders gastarbeiders  

waren. Daar ben ik dank-

baar voor. Toen ik jonger 

was, werden gastarbeiders 

negatief weggezet, alsof ze 

een vervelende groep in de 

maatschappij zouden zijn. 

Ik heb meegewerkt aan de 

documentaire van Sunny Berg-

man over racisme en privile-

ges. Sinds die tijd ben ik me 

ervan bewust dat ik anders ben 

en een andere huidskleur heb. Vroeger 

stond ik daar niet bij stil. Ik ben nu veel bewuster van het 

leven dat ik leid. Voor mij was dat een aanleiding om me te 

verdiepen in kansenongelijkheid en etnische profilering. Ik 

heb veel gelezen over onderwerpen die voor mij ontzettend 

belangrijk zijn, maar waar je op school niets over leert. Zo 

leren kinderen op school niet dat ons land is opgebouwd 

door gastarbeiders, terwijl het toch ook soms hun eigen 

voorouders waren die hier als gastarbeiders kwamen. Het 

is voor mij onbegrijpelijk dat daar niet meer aandacht aan 

besteed wordt. Onze generatie groeit ermee op en vindt 

het normaal dat gastarbeiders zo hard voor ons gewerkt 

hebben. Maar daar moeten we dankbaar voor zijn. Juist 

daarom vind ik het belangrijk dat jongeren hier bewust 

van worden.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als we de 
gastarbeiders een viering en herdenking geven? 
‘Als we meer aandacht zouden geven aan de komst van 

de gastarbeiders, dan zou ik 

me nog meer verbonden 

voelen met Amsterdam. Ik 

heb natuurlijk al een sterke 

relatie met Amsterdam – ik ben 

hier opgegroeid en voel me 

Amsterdammer – maar een 

extra viering en herdenking 

zouden mijn gevoel van verbinding 

met de stad nog sterker maken. 

Dan zou ik als Amsterdammer 

nóg trotser zijn en nóg meer mijn 

best willen doen voor de stad.’ 

Fatima Boutaka (33) Aantal jaar in Amsterdam: 33 Woont in stadsdeel: Centrum Dit doe ik het liefst elke dag:  

‘Lesgeven aan kinderen die mij het hardste nodig hebben.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Jazeker.’ Dit mis ik in 

Amsterdam: ‘De namen van gastarbeiders, bijvoorbeeld in straatnamen of als namen van pleinen.’ Hier-

door voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik voel me welkom. Dat is in andere delen van het land soms anders.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘De laatste vijf jaar ga ik niet meer naar de dodenherdenking. 

Het gevoel van herdenken veranderde omdat ik me begon af te vragen hoe het zat met andere 

slachtoffers, bijvoorbeeld uit Palestina. Daar hoor ik nooit iets over.’ Voel je je betrokken bij de grote 

(nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik ben allereerst moslima, dan Nederlander en Marokkaan. Al deze 

achtergronden zijn met elkaar verbonden, daarom voel ik me betrokken bij herdenkingen.’

‘Gastarbeiders 
hebben de 

stad gebouwd 
waar wij 

elke dag van 
genieten’   
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Tekst Mina Etemad

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Na de 

Tweede Wereldoorlog hebben gastarbeiders geholpen de 

stad op te bouwen, maar zij zijn nooit bedankt. In plaats 

daarvan zijn ze uitgekotst; er zijn bijvoorbeeld foto’s van 

hoe ruiten werden ingegooid van gastarbeidershuizen. 

Nog steeds bestaat er in Nederland een systeem waarbij 

mensen van kleur als minderwaardig worden gezien, 

minder kans hebben op een baan of harder geraakt 

worden door het toeslagenschandaal.’

‘Nederland zou de gastarbeiders moeten bedanken voor 

het werk dat ze hebben gedaan. We zouden heel Amster-

dam kunnen vullen met hun foto’s en quotes. Van die grote 

banners waarop je kunt lezen hoe het voor hen was om 

hierheen te komen. Deze zouden dan overal moeten han-

gen: in het centrum, maar ook in 

Nieuw-West en Oud-Zuid, zodat 

mensen de foto’s zien en denken: 

‘Oh ja, dit is ook onderdeel van 

mijn geschiedenis, onze stad 

is door hen opgebouwd.’ 

Op welke dag dit zou kun-

nen? Dat vind ik de verant-

woordelijkheid van de gemeente, 

zij hebben kennis over wanneer 

mensen hierheen zijn gekomen.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Omdat zij on-

derdeel zijn van de geschiedenis die onze hedendaagse 

maatschappij heeft gevormd. Ik heb foto’s gezien en 

verhalen gehoord van hoe mijn opa en oma hier leef-

den. Al hun kinderen werkten in de weekenden op een 

aardbei plantage en hebben eigenlijk geen jeugd gehad. 

Ook heb ik veel andere eerste generatie-gastarbeiders 

geïnterviewd en van hen allerlei mooie, maar ook minder 

mooie herinneringen gehoord. Ik vind het nu al moeilijk 

om een persoon van kleur te zijn in Nederland en kan 

me niet voorstellen welke struggles zij allemaal hebben 

moeten meemaken.’

‘Die gesprekken brachten me dichter bij mijn familie 

en bij andere gastarbeiders. Ik werd er humble van en 

voelde dankbaarheid. Ik ben trots op die generatie. Als 

ik nu een oude opa of oma van kleur buiten op straat 

zie lopen denk ik: ‘Wat ben jij een held!’’ 

Hoe verandert jouw relatie met 
de stad als deze herdenking er 
zal zijn? ‘Ik zou me meer onder-

deel van de stad voelen. Me meer 

gezien voelen. Ik zou naar de 

banners kijken en denken: 

dit is mijn volk. Geen enkele 

stad of dorp in Nederland heeft 

dit ooit gedaan, het zou mooi zijn als 

Amsterdam dit als eerste doet. Als 

de stad een voortrekkersrol speelt.’

Ferhat Kaplan (30) Aantal jaar in Amsterdam: 7 Woont in stadsdeel: West Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Tijd 

doorbrengen met familie, werken met mensen die me inspireren, optreden.’ Voel ik mij Amsterdammer: 

‘Ik voel me hier thuis.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik heb in Rotterdam gewoond, waar alles meer met 

elkaar verbonden is. Hier mengen mensen en buurten minder.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: 

‘Door herkenningspunten, herinneringen en de mensen die ik tegenkom.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Nee.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of 

vieringen? ‘Ik voel me alleen betrokken bij de bevrijdingsherdenkingen omdat ik de mensen wil 

herdenken die hebben gevochten voor de vrijheid. Ik wil altijd herinneren dat zoiets 

verschrikkelijks niet meer mag gebeuren.’

‘Nederland 
zou de 

gastarbeiders 
moeten 

bedanken’  
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Tekst Mina Etemad

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Op 6 april 

2011 stak Kambiz Roustayi zichzelf in brand op de Dam. 

Hij was een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Iran die al 

tien jaar in Nederland was en wiens asielaanvraag telkens 

werd afgewezen. Ik zie zijn zelfmoord als een politieke 

daad. Want als hij niet een stem kon zijn voor zichzelf, 

misschien dan wel voor anderen die iets vergelijkbaars 

meemaken, dacht hij. Hij koos het monument op de 

Dam, een symbool van de vrijheid. Een paar dagen na 

zijn dood beloofde ik mezelf dat zijn daad nooit verge-

ten mag worden. Na zoiets heftigs kun je nooit meer 

op de Dam lopen en er niet aan denken. Toch gebeurt 

dat soms, wat ik altijd moeilijk vind. Zijn leven mag niet 

waardeloos zijn.’

‘Ik heb toentertijd samen met mijn man een boekje met 

krantenartikelen en een portret gemaakt om hem niet 

te vergeten. Hij had óók een leven, wensen en dromen, 

hij wilde óók een bestaan opbouwen. Het zou mooi 

zijn als de gemeente hier aandacht 

aan zou besteden via een kleine 

herdenking op de Dam. Met 

muziek en toespraken, 

ook van de burgemees-

ter. Misschien kan er een 

tegeltje op het plein komen 

ter nagedachtenis aan hem. 

Ik weet dat dit politiek gevoelig ligt 

en dat zo’n herdenking er niet gauw zal komen, want 

men wil helemaal geen aandacht besteden aan het lot 

van asielzoekers. Als je al gemarginaliseerd bent, willen 

mensen liever dat je in het verdomhoekje blijft.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Iemand die 

zichzelf in het publieke domein in brand steekt, wil ge-

hoord worden. Het was letterlijk een noodkreet. Ik wil 

niet dat zijn stem verloren gaat. Als hij een offer heeft 

gebracht, is het mijn verantwoordelijkheid als mens én 

als Iraniër dat ik dat onder de aandacht breng. Door hem 

te herdenken, kunnen we aandacht besteden aan het 

lot van heel veel vluchtelingen. Wij delen niet allemaal 

hetzelfde verleden als vluchtelingen, maar wat zij mee-

maken behoort ook tot de geschiedenis van Nederland. 

Dat wil ik kenbaar maken aan dit land.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Als de gemeente deze her-

denking zou organiseren, zou het voor 

mij betekenen dat zij vluchtelingen, 

waaronder ook uitgeprocedeerde 

mensen, erkennen als Amster-

dammers. En dat het de stad 

spijt dat zoiets kon gebeuren 

met inwoners van de stad. Daar-

door zou ik me meer verbonden 

voelen met Amsterdam.’

Sara Emami (37) Aantal jaar in Amsterdam: 9 Woont in stadsdeel: Noord Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Fietsen naar 

mijn werk.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja, maar het heeft tijd gekost.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Speciale 

scholen in het centrum, zodat kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben niet gemarginaliseerd 

worden.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Wortelschieten is niet eenvoudig met een vluchtelingen-

achtergrond. Misschien zal ik me nooit ergens thuis voelen, maar in de stad zijn er meer mensen 

zoals ik. Dat is een troost.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Nee, maar ik sta er wel bij stil.’ Voel je je betrokken bij de 

grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Toen ik opgroeide, was ik er niet mee bezig. Nu ik ouder 

ben, besef ik beter wat er gebeurd is en hoe vreselijk dat was.’  

‘Ik zie zijn 
zelfmoord als 
een politieke 

daad’ 
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Tekst Mina Etemad

Foto Elco van der Wilt

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Amster-

dam is een stad met vele gezichten. Migranten hebben 

een grote bijdrage geleverd aan de stad. Eén van hen 

is Oey Tjeng Sit, geboren in 1917 en gestorven in 1987. 

Hij was een bekende Amsterdammer die jarenlang een 

apotheek had aan de Prinsengracht. Hij was ook kun-

stenaar. In de etalage van zijn apotheek waren zijn eigen 

kunstwerken en die van anderen te zien. Hij was iemand 

die er voor de hele samenleving was: in zijn apotheek 

kwamen mensen met alle achtergronden en hij stond 

bekend om zijn hulp aan zwervers en drugsverslaafden 

uit de Jordaan.’

‘Tjeng Sit behoorde tot een groep Chinese mensen uit 

Indonesië, die daar een minderheid vormden en daar 

werden vervolgd en afgeslacht. Economisch deed deze 

groep het goed, maar deze 

mensen wisten als geen an-

der dat ze kwetsbaar waren 

en dat bezit afgenomen kon 

worden. Daarom investeerden 

ze in kennis en lieten ze hun kin-

deren vaak geneeskunde studeren. 

Met die kennis konden ze ook 

makkelijk in Nederland terecht.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Ik kom ook 

uit zo’n gezin, met een opa die gynaecoloog was en 

een vader die internist was. Ook van mij werd verwacht 

dat ik geneeskunde zou studeren, maar dat heb ik niet 

gedaan. Ik kende Tjeng Sit niet persoonlijk, maar ik was 

wel bekend met zijn kunstwerken. Toen ik jong was, 

woonden we bovendien in de buurt van zijn apotheek.’ 

‘Het heersende idee is dat mensen met een migratie-

achtergrond problematisch zijn. Maar ze hebben veel 

toegevoegd aan de stad. Dat moeten we agenderen 

door verhalen over mensen uit allerlei migrantengroepen 

te verzamelen en te vertellen. Misschien kunnen we dat 

doen met billboards die overal door de stad te zien zijn, 

met daarop verhalen van mensen met een migratieach-

tergrond. Dan kunnen we met Tjeng Sit beginnen, op zijn 

verjaardag op 17 maart. En dan kunnen we aansluitend 

een rondwandeling door de stad maken waar we nog 

meer billboards zien met verhalen.’ 

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Ik zou anders door de stad lo-

pen of fietsen. Nu liggen er verspreid 

door de stad struikelstenen die je 

doen herinneren aan de Jodenver-

volging. Dat is gruwelijk, maar het 

maakt de Tweede Wereldoorlog ook 

tastbaar. Het zou mooi zijn als er plek-

ken zijn die ons op een positieve manier 

doen herinneren aan wat migranten 

hebben bijgedragen aan Amsterdam.’

Anne-Mei The (57) Aantal jaar in Amsterdam: ‘Heel mijn leven, op en af.’ Woont in stadsdeel: West Dit doe ik 

het liefst elke dag: ‘Buiten lopen, mediteren, schrijven en mijn kinderen zien.’ Voel ik mij Amsterdammer: 

‘Nee, wat is dat eigenlijk?’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Het echte buiten. Geen park, maar het buiten 

waar het ook anders ruikt.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Voor een deel voel ik me thuis in 

Amsterdam vanwege de mengelmoes van culturen. Maar verder vind ik het hier vaak te druk.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Nauwelijks. Ik sta wel stil bij het verleden, maar ik hou 

niet zo van grote groepen mensen. Ik zoek de herdenkingen niet actief op.’ Voel je je betrokken bij 

de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik vind het heel goed dat ze er zijn, maar ik geloof meer in 

het alledaagse herdenken.’

‘Amsterdam 
is een stad 
met vele 

gezichten’ 
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Tekst Mina Etemad

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik ben 

docent Burgerschap bij ROC TOP. Een aantal studen-

ten van het ROC is overleden ten gevolge van (zinloos) 

geweld. Ik zou dat graag willen herdenken. Zo was er 

een jongen die verhaal ging halen bij een buurman over 

een gestolen scooter. Hij werd doodgeschoten. Dat 

gebeurde op 23 november, daarom lijkt die datum me 

geschikt voor een herdenking. Veel van de overleden 

studenten brachten hun vrije tijd door in het Oosterpark. 

Dat is een mooie plek om te herdenken.’ 

‘Deze studenten mogen niet vergeten worden. We moe-

ten ze herdenken en zo een vuist maken tegen (zinloos) 

geweld. Geweld is van alle tijden. Zinloos geweld ook. In 

Amsterdam is het zeker niet iets van nu. Er zijn weliswaar 

herdenkingen, maar tijdens die herdenkingen staan we 

niet specifiek stil bij jongeren met een migratieachter-

grond. We hebben het niet vaak over hen, over waar 

bepaalde problemen vandaan 

komen en hoe we die kunnen 

oplossen. Deze groep krijgt 

vaak te maken met discriminatie 

en etnische profilering. Soms 

maken ze daardoor ver-

keerde keuzes en komen 

dan in situaties terecht die 

potentieel dodelijk zijn.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Omdat deze 

personen ook een plek hadden in Amsterdam en ook 

hun bijdrage hebben geleverd aan de stad. Maar ook 

omdat ik zelf een hechte binding heb met deze groep. 

Ik werk met jongeren en heb zelf ook gestudeerd. Ik 

begrijp ze, begrijp de dingen waar ze tegenaan lopen, 

waar ze tegen vechten en waar ze mee zitten. Veel van 

wat zij meemaken, heb ik ook meegemaakt. Ik weet 

hoe lang en moeilijk de weg kan zijn die veel jongeren 

willen afleggen.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Zinloos geweld heeft impact 

op studenten. Niet alleen op die van onze school, maar op 

alle jongeren. Iedereen in de stad praat 

erover. Dan vind ik het raar dat we er 

niet bij stilstaan. Zinloos geweld is niet 

alleen een probleem van het ROC, het 

is een probleem van heel Amster-

dam. Als we hierbij stil zouden 

staan, zou ik me nóg meer ver-

bonden voelen met de stad en 

me nóg meer een Amsterdammer voelen.’

Nathalie Petrocchi (39) Aantal jaar in Amsterdam: 9 Woont in stadsdeel: Zuid Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Met 

mensen bezig zijn.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik ben opgegroeid in Almere, 

waar ik veel vrijheid had en door de natuur fietste. Als ik in Amsterdam groen wil zien, moet ik 

echt naar een park gaan.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik voel me welkom in Amsterdam. 

Ik vind het mooi dat je hier tussen 180 nationaliteiten jezelf kunt zijn.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ja, ik ga naar Keti Koti en keek vroeger de 4 mei 

herdenking op televisie.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Nee. Het 

voelt niet alsof die herdenkingen van mij zijn. Mijn roots liggen in de Caraïben, die zie ik in 

de herdenkingen niet terugkomen.’

‘We maken 
een vuist 

tegen zinloos 
geweld’ 
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou 

graag de mensen willen herdenken die onderduikers in 

huis namen. Ik vind deze mensen heel dapper omdat zij 

hun eigen leven op het spel hebben gezet om anderen 

te kunnen helpen. Ik lees nu het boek over het leven van 

Anne Frank, ik weet nu wat het betekent om onderge-

doken te zitten. Zij was haar sociale leven kwijt. Ze kon 

bijvoorbeeld alleen ’s nachts naar het openbaar toilet,  

en dat twee jaar lang! Het raakt mij dan ook heel erg 

dat zij net voor het einde van de oorlog is overleden.’

‘Daarnaast wil ik ook meer aandacht voor mensen die 

in het Nederlands verzet zaten. Zij hebben 

echt hun leven op het spel gezet. Naast 

de Tweede Wereldoorlog zou 

ik ook stil willen staan bij mijn 

Turkse voorouders die als 

gastarbeiders keihard hebben 

gewerkt. Ze hebben er 

ondanks de moeilij-

ke tijden er toch wat 

gemaakt. Dat maakt 

ontzettend trots. Mijn voor-

ouders zijn ook zonder her-

denking helden voor mij.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Ik vind het 

belangrijk dat wij de verhalen uit het verleden niet ver-

geten. We moeten deze verhalen aan kinderen vertellen 

om te voorkomen dat het nog eens gebeurt. We moeten 

de boodschap en kennis over het verleden doorgeven 

aan de kinderen. Ik vind het belangrijk dat iedereen een 

verhaal mag vertellen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld 

het verhaal van George Maduro die uit Curaçao kwam, 

maar in het Nederlands verzet zat. Wij moeten allemaal 

de kans hebben om ons verhaal te vertellen. Dit is een 

vrij land en in een vrij land moeten we open staan voor 

dit soort verhalen.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als 
deze herdenking er zal zijn? ‘Op deze ma-

nier voel ik mij nog meer betrokken 

bij de stad. Ik vind dat je vrij moet 

voelen in deze stad. Wij moeten ook 

nu in de stad ons bewust zijn van 

mensen die bijvoorbeeld geen 

onderdak hebben. Ik vind 

dat wij in Amsterdam met 

al die verschillende culturen 

moeten leren om voor elkaar open 

te staan. Het maakt niet uit wie je 

bent. Wij moeten elkaar echt helpen.’

Kayra Bulut (12) Aantal jaar in Amsterdam: 12 Woont in stadsdeel: Noord Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Gamen, 

buiten spelen en jeugdjournaal kijken.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja, maar mijn vader zegt dat 

Amsterdam niet meer is wat het ooit is geweest.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Een pretpark en de 

beschikbaarheid van betaalbare woningen.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Door met mijn gezin 

ijs te gaan eten bij ijssalon Van der Linde.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ja, ik ga op 4 mei naar de dodenherdenking.’ Voel je je 

betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ja, ik voel me betrokken bij 4 mei herdenking. 

Ook ben ik zelf direct betrokken bij de viering van de Bevrijdingsdag, want ik mocht op 5 mei als 

erfgoeddrager een verhaal vertellen tijdens de Vrijheidsmaaltijd in het Noorderpark.’

‘Mijn 
voorouders 

zijn ook 
zonder herden- 

king helden 
voor mij’ 

68



Tekst Mina Etemad

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou 

graag meer aandacht willen voor Newroz. Dat is een 

nieuwjaarsfeest dat in verschillende culturen gevierd 

wordt, bijvoorbeeld door Koerden, Perzen en Afghanen. 

Het feest valt elk jaar op de eerste dag van de lente. Het 

kondigt zich dus aan in eenzelfde ritme als de natuur. De 

lente is een logische dag om een nieuw jaar in te luiden. 

Dat spreekt mensen aan. Het is een dag om opnieuw te 

beginnen. We zijn allemaal met verduurzaming en ver-

groening bezig, daar hoort ook bij dat je meer synchroon 

loopt met natuur. Newroz is daarbij een mooi ijkpunt.’

‘Als we Newroz zouden vieren, zou het mooi zijn om er 

meerdere culturen bij te betrekken die dit feest vieren en 

hun verschillende culturele elementen te gebruiken bij de 

viering. Het Westerpark lijkt me een goede plek om het 

te vieren, dat is mijn lievelingspark. Bovendien kunnen 

we het feest daar buiten vieren, 

waardoor iedereen makkelijk 

aan kan haken. Ik stel 

me voor dat we een 

groot vuur bouwen 

en daaromheen een 

rondje Koerdisch dansen, 

hand in hand in een lange 

sliert. Als ik zo dans, voelt 

het altijd alsof ik in con-

tact sta met mijn oer-zelf.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Het is be-

langrijk om niet af te dwalen van de natuur en mee te 

bewegen met de seizoenen. Je gaat je eigen gemoed 

er ook beter door begrijpen. Ook is er van oudsher een 

band tussen Amsterdam en de regio’s waar Newroz 

wordt gevierd. Zo komen tulpen en narcissen uit regio’s 

waar Newroz wordt gevierd. Gastarbeiders, studenten 

en vluchtelingen uit die regio die zijn neergestreken in 

Amsterdam vieren dit nieuwjaarsfeest al vanaf de jaren 

‘60 binnen hun eigen gemeenschap.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘De mensen die hier Newroz 

vieren, hebben bijna allemaal een vluchtelingenachter-

grond, wonen verspreid door de stad en zijn relatief 

onzichtbaar. Als het over Amsterdammers gaat, dan 

gaat het vaak niet eens over ons. 

We hebben allemaal een hechte 

band met de natuur. Die 

band is zo belangrijk, dat 

het religieuze invloeden 

heeft overleefd. Dat maakt 

ons onzichtbare zielsverwan-

ten over grenzen heen. Door 

Newroz gezamenlijk te vieren, 

zou het voelen alsof we uit de 

schaduw werden getrokken.’

Beri Shalmashi (38) Aantal jaar in Amsterdam: 8 Woont in stadsdeel: Centrum Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Koffie 

drinken.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Amsterdam is niet altijd een toegankelijke 

stad. De woningmarkt wordt bijvoorbeeld steeds exclusiever en sommige plekken zijn onbereikbaar 

of te duur.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Er is plek voor iedereen. Zeker als je in de 

cultuursector werkt, vind je hier veel bondgenoten.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘4 mei is de sterfdag van mijn moeder, ik vind het fijner om 

dan alleen of met familie te zijn. Maar ik herdenk dan ook de slachtoffers van de WOII en andere 

oorlogen.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ja.’

‘Als het over 
 Amsterdammers

  gaat, dan gaat
  het vaak niet 
eens over ons’ 
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Tekst Mina Etemad

Foto Elco van der Wilt

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik wil stil-

staan bij de komst van de Marokkaanse gastarbeiders. 

Ze worden vaak onterecht gezien als een last, maar kwa-

men hier met een reden. Het was de bedoeling dat ze 

na een aantal jaar terug zouden gaan, maar velen deden 

dat niet en haalden hun families hierheen. Nu wonen 

er al zo’n drie generaties van mensen uit Marokko hier 

en zijn ze onderdeel geworden van de maatschappij. 

Vooral in Amsterdam zie je veel Marokkaanse gemeen-

schappen, die maken echt onderdeel uit van de stad.’

‘We zouden de vele positieve aspecten die ze hebben 

meegebracht, hun betrokkenheid en hun plek 

in samenleving kunnen herdenken en vie-

ren. Dit kunnen we doen met een 

soort festival, met muziek, kunst en 

eten en drinken. We kunnen luiste-

ren naar lezingen of naar films kij-

ken zodat we meer leren over 

de Marokkaanse cultuur. Het 

Internationaal Instituut voor 

Sociale Geschiedenis is een 

mooie plek, daar in de buurt ben ik 

opgegroeid. 4 juli zou een mooie dag 

zijn, gebaseerd op de dag waar-

op mijn moeder naar Nederland 

kwam.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Omdat mensen 

verkeerde opvattingen hebben over de gemeenschappen 

die in onze stad leven. Ik vind het belangrijk dat mensen 

weten waarom bepaalde groepen hier wonen. Want het 

gaat niet vanzelf, dat zo’n grote Marokkaanse gemeen-

schap nu hier woont. Als je weet waar dat ontstaan is, 

kun je er ook anders naar kijken en begrijp je waarom 

dat zich zo heeft ontwikkeld. Nu wordt vaak maar één 

kant van het verhaal verteld.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad 
als deze herdenking er zal zijn? ‘Ik zou 

het mooi vinden als er één keer per 

jaar een moment is waarop je je ver-

haal op een creatieve manier kunt 

vertellen. Dat je mensen daarin kunt 

meenemen en je gehoord voelt. 

Dat brengt mensen dichter bij 

elkaar. Als zo’n evenement 

elk jaar op de agenda staat, 

weten mensen dat het eraan komt en 

nemen ze er ook actiever aan deel. Het 

zorgt voor meer betrokkenheid en 

saamhorigheid voor de inwoners 

van Amsterdam.’

Romaisa Baddar (23) Aantal jaar in Amsterdam: 23 Woont in stadsdeel: Oost Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Reizen.’ Voel 

ik mij Amsterdammer: ‘Honderd procent. Ik voel me meer een Amsterdammer dan ik me Nederlands voel.’ 

Dit mis ik in Amsterdam: ‘Niets.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Door mijn vrienden en familie en mijn huis.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ben twee jaar geleden bij de dodenherdenking geweest 

op de Dam.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Toen ik jonger was wel omdat 

we het er wel vaak over hadden op school, maar nu kom ik er minder mee in aanraking.’

‘Het is 
belangrijk 

dat men 
weet waarom 

bepaalde 
groepen 

hier wonen’ 
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Tekst Mina Etemad

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik vind 

dat er te weinig aandacht is voor mensen uit het Mid-

den-Oosten. Vooral na 9/11 hebben we door de media 

een verkeerd beeld gekregen over mensen uit bijvoor-

beeld Afghanistan, Irak, Palestina, Jemen, Syrië of Bos-

nië. We worden vaak afgeschilderd als terroristen. Na 

9/11 is de discriminatie van deze groep mensen toege-

nomen, dat zie je aan discriminatie op de arbeidsmarkt 

of aan de toeslagen affaire. Veel mensen uit die landen 

zijn in de afgelopen jaren naar Amsterdam gekomen. Zij 

hebben de stad vormgegeven. Om beeldvorming over 

deze mensen te veranderen, zouden we de oorlogs-

slachtoffers en de mensen uit die gebieden die hebben 

geleden kunnen herdenken. Zo krijgen mensen in Ne-

derland met die achtergrond meer erkenning voor wat 

hen is aangedaan.’ 

‘Tijdens een herdenking zouden 

we samen kunnen komen op 

bijvoorbeeld de NDSM-

werf. De meeste vluch-

tel ingen beginnen 

hier in Nederland 

met industriële ba-

nen, het industriële karakter 

van de NDSM-werf past daar 

goed bij. Naarmate ze langer 

in het land zijn, komen er 

andere mogelijkheden. Die 

mogelijkheden staan voor mij gelijk aan kunst. Ik zou 

de herdenking graag op de eerste dag van de lente 

houden, op Iraans nieuwjaar, dat staat voor een nieuw 

begin. Met een minuut stilte voor alle slachtoffers die 

gevallen zijn. Daarna zouden we het moment aan kunnen 

grijpen om mensen te vertellen over wat er bijvoorbeeld 

gebeurt in Irak en Afghanistan en welke rol de Ameri-

kaanse - en daarmee ook de Nederlandse - interventie 

heeft gespeeld.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Ik wil dat  

erkend wordt hoe de media na 9/11 moslims en het 

Midden-Oosten in beeld heeft gebracht. Media heeft 

eraan bijgedragen dat deze groep mensen als terroristen 

wordt gezien. We moeten dat onbewuste idee dat in al 

die jaren in onze hoofden is ingeprent elimineren. Als dat 

gebeurt, kunnen we naar een samenleving waarin we al-

lemaal als gelijkwaardig worden gezien.’

Hoe verandert jouw relatie  
met de stad als deze  
herdenking er zal zijn?  
‘Ik zou me wat meer een 

Amsterdammer gaan voe-

len. Dan heeft Amsterdam 

echt mijn zegen, omdat het dan 

meer een plek is die ingericht is 

volgens mijn normen en waarden, 

namelijk dat gelijkwaardigheid 

voorop staat.’

Parham Rahimzade (32) Aantal jaar in Amsterdam: 7 Woont in stadsdeel: Oost Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Met 

mijn gezin zijn.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Nee, ik ben grotendeels in Schiedam opgegroeid.’ Dit mis ik 

in Amsterdam: ‘Het warme gevoel en de familiariteit die ik in Schiedam had en waar mijn ouders en 

vrienden dichtbij woonden.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Door mijn vrouw en zoontje, mijn 

sociale netwerk en omdat IJburg me doet denken aan Rotterdam.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Nee.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of 

vieringen? ‘Nee, ik voel me minder verbonden omdat sommige dingen vóór mijn tijd plaats hebben 

gevonden en mijn wortels er niets mee te maken hebben.’

‘Na 9/11 is
 discriminatie 

van mensen uit 
het Midden-

Oosten
toegenomen’ 
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou 

graag willen stilstaan bij de verscheidenheid aan na-

tionaliteiten in de stad. Het zou mooi zijn als er een 

speciale dag wordt georganiseerd voor al die natio-

naliteiten, perspectieven en de geschiedenis die zij 

de stad inbrengen. Nu vieren we diversiteit tijdens Gay 

Pride – wat overigens erg leuk en belangrijk is – maar 

dat event is slechts geënt op een aantal deelaspecten 

van diversiteit. We kunnen dit ook breder trekken en 

toekomstgericht vieren, waarbij we ook terugkijken 

naar hoe diversiteit Amsterdam in positieve zin heeft 

gevormd.’

‘Voor Molukkers is de Javakade erg belangrijk. Elke 

nationaliteit zal zo een eigen bijzondere plek in de stad 

hebben. Ik kan me voorstellen dat we onze diversi-

teit elk jaar op een aantal van zulke waardevolle 

plekken vieren.’ 

Waarom is het voor 
jou belangrijk om stil 
te staan bij al die nationa- 
liteiten in de stad? ‘Zo'n 

dag zorgt voor een stukje erkenning 

en waardering. Onze samenleving 

is een smeltkroes van culturen 

geworden en ik vind dat een verrijking die we moeten 

vieren. Ook denk ik dat het belangrijk is voor de toekom-

stige generaties om de diversiteit in te bedden. Mensen 

zijn vaak nieuwsgierig naar elkaar, maar weten soms niet 

hoe ze contact moeten maken of een gesprek moeten 

beginnen. Een dag waarop we vanuit elke nationaliteit de 

diversiteit zouden vieren zou daar verandering in kunnen 

brengen. Het zou een geweldige dag zijn om met elkaar 

in contact te komen. Niet zozeer om samen te leven - dat 

kunnen we wel - maar ook om echt verbinding te maken 

en ons te verdiepen in elkaar.’

Hoe zou jouw band met Amsterdam  
veranderen als we alle nationa- 

liteiten zouden vieren? ‘Het zou 

mijn band met Amsterdam ver-

sterken. Zo’n dag zou een 

prachtige reflectie van de 

stad zijn. Daarmee krijg je ook 

meer draagvlak voor complexe en 

kwetsbare zaken, het zou een 

mooi startpunt zijn.’  

Deborah Siahaya Aantal jaar in Amsterdam: 23 Ik woon in stadsdeel: Oost Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Mensen 

verbinden.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Op Zeeburgereiland voel ik minder Amsterdammer dan in mijn 

oude buurt, de Helmersbuurt.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Groen en parken waar wij in de natuur de 

verbinding kunnen maken.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Door de diversiteit aan mensen.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘De laatste jaren ga ik niet meer en focus ik me op de 

toekomst. De toekomst kan ik veranderen, het verleden neem ik met me mee.’ Voel je je betrokken bij 

de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Toen ik net in Amsterdam kwam wonen, bezocht ik jaarlijks 

de herdenkingen. Nu niet meer. Dat komt ook omdat ik weinig van mijn eigen Molukse achtergrond 

terugzie bij de nationale herdenkingen. Ik mis dat en vind dat we daar meer stil bij mogen staan.’

      ‘De 
 smeltkroes 

   van culturen 
is een

     verrijking’   
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Tekst Lara Nuberg

Foto Yara Jimmink

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik vind 

dat er meer aandacht moet zijn voor de Armeense ge-

nocide en ook die op Koerden en Alevieten. Er zijn veel 

Turks-Armeense, Koerdische en Alevitische Nederlan-

ders wiens geschiedenis nu wordt ontkent door Turkse 

Nederlanders. Dat is problematisch.’

‘Er is sinds 2018 een gedenksteen in Amsterdam voor de 

Armeense genocide, bij de Krom Boomssloot. Ik ben dit 

jaar voor het eerst bij de herdenking geweest op 24 april. 

Ik vond dat heel dubbel. Ik was een van de weinige Tur-

ken die aanwezig was, er was geen één officiële Turkse 

organisatie bij. Toch voelde het goed om daar te zijn, ik 

voel me verbonden met de Armeense gemeenschap. Ik 

hoop dat op een dag deze gedenksteen in Amsterdam 

een stukje Armenië, een stukje Turkije en een stukje 

Koerdistan kan worden waar al die gemeenschappen 

samenkomen.’ 

Waarom is dat belangrijk 
voor jou? ‘Juist omdat het 

verleden niet wordt besproken 

en verwerkt, leven de pro-

blemen voort. Er is nog 

steeds oorlog tussen 

Koerdistan en Turkije, 

mensen zitten onschuldig vast 

in de gevangenis. Ondertussen 

doet Nederland zaken met Erdogan.’

‘Ik wil de volgende generaties van de Turkse gemeen-

schap leren op een gezondere manier met hun mede-

mens om te gaan. Met Armenen, met Koerden, met de 

westerse maatschappij in het algemeen. Vanuit de Turks 

nationalistische visie worden zij als vijanden neergezet, 

maar dat klopt voor een heel groot gedeelte niet. Na-

tuurlijk heb je hier in Nederland islamofobie en racisme, 

maar Turken zijn zelf ook racistisch.’

‘Ik vind het belangrijk om niet vanuit een mono-per-

spectief te kijken. Door aandacht te besteden aan de 

Armeense genocide, leren Turken kennis te maken met 

de andere kant van het verhaal. Er zal geen verzoening 

plaatsvinden zonder erkenning van wat er is gebeurd 

in de geschiedenis.’ 

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Ik denk dat ik me dan nog 

meer geaccepteerd zou voelen in 

Amsterdam. Het is een heel ge-

voelige geschiedenis en de meeste 

Turken zullen het juist als polari-

serend ervaren als er meer 

aandacht voor komt. Maar 

herdenken is ook een waar-

schuwing en mag dus best 

schuren. Je laat daarmee zien: dit 

is wat er is gebeurd, dit is wat er 

nog steeds kan gebeuren.’

Tayfun Balçık (37) Aantal jaar in Amsterdam: 37 Ik woon in stadsdeel: Nieuw-West Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Lezen en schrijven.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Gelijkheid. De sociaal 

economische verschillen zijn te groot.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik voel me niet overal 

thuis. Vroeger was de balans beter, waren buurten een goede mix. De stad is gesegregeerd 

geraakt. Ik ben opgegroeid bij Marnixplein, nu voel ik me gedumpt in Geuzenveld.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik was onlangs bij de herdenking van de Armeense 

genocide. En ik was bij de herdenking van de moord op Hrant Dink.’ Voel je je betrokken bij de grote 

(nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ergens wel, maar ergens ook niet. Er worden ook daders herdacht, 

van bijvoorbeeld de oorlogen in Indonesië en Irak.’

‘Herdenken 
is een 

waarschuwing 
en mag best 

schuren’ 
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Tekst Minka Bos

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik voel me 

niet betrokken bij de huidige herdenkingen, maar vind 

het wel belangrijk dat ze er zijn. Wat ik graag zou willen 

toevoegen aan herdenken en vieren in Amsterdam, is 

stilstaan bij arbeidsmigratie in de stad en dan uiteraard 

met een viering, om zo de positieve kant van deze mi-

gratie te vieren. Ik heb Turkse ouders en ben zelf meer 

vragen gaan stellen over mijn eigen familiegeschiedenis 

in Amsterdam. Mijn opa is als eerste naar Nederland 

gekomen. Mijn ouders erna. Ik mis het volledige verhaal 

over de arbeidsmigratie van mijn voorouders naar onze 

stad in de geschiedenisboeken, in onze samenleving, 

op school. Door migratie is heel veel gebeurd voor en 

in Amsterdam. Die niet vertelde verhalen, die wil ik aan-

dacht geven en delen.’

‘Ik stel me voor dat we tijdens zo’n viering op het plein 

voor Amsterdam Centraal staan. Op die plek leven we 

ons in om voor het eerst Amsterdam in te komen lo-

pen, vanaf de treinen.  

Verschillende gene-

raties van mensen 

met migratieachter-

grond spreken bij de sa-

menkomst. We horen de 

verhalen en kijken naar 

de sprekers die voor 

het stat ion staan. 

Vervolgens draaien 

we ons allemaal om, met de 

rug naar het station kijken we de stad in. We staan ge-

zamenlijk stil bij de aankomst. Alsof het jouw aankomst 

is, die dag. Er is geen monument. Want het gaat om de 

mensen. Alle mensen op het plein staan symbool voor 

Amsterdam migrantenstad.’

Waarom is het belangrijk voor jou om arbeids- 
migratie te vieren? ‘Ik vind dat het positieve verhaal 

onvoldoende wordt verteld en gedeeld. We praten te 

weinig over de toegevoegde waarde. Kijk naar de rijkdom 

aan culturen nu in de stad!’ 

Hoe verandert jouw relatie met Amsterdam als 
deze viering er zal zijn? ‘Het zou me een gevoel van 

erkenning geven. Het zegt me dat ook mijn familiege-

schiedenis deel is van de geschiedenis van Amsterdam. 

Dat ook wij een stukje mogen claimen. De negatieve 

publiciteit, veelal in de media, rondom Nederlanders 

met migratieachtergrond, rondom Turkse Nederlanders 

in mijn geval, maakt dat je 

het gevoel kan krijgen 

dat deze samenleving 

niet vindt dat je er mag 

zijn. Er ontstaat een soort dis-

connect. Een jaarlijks moment 

waarbij we de migratie vieren 

lost dat niet helemaal op, 

maar er wordt dan wel iets 

terug gegeven, de bood-

schap ‘Jullie zijn ook belangrijk.’’

Kübra Terzi (31) Aantal jaar in Amsterdam: 31 Woont in stadsdeel: Noord Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Creëren.’ 

Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja, Amsterdam is thuis.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Iets meer omarmen van de 

Amsterdammers die de stad maken.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Overal heb ik wel een 

herinnering, vrienden en familie wonen hier.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Nee.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of 

vieringen? ‘5 mei vind ik belangrijk, vrijheid vieren.’

‘Arbeidsmigratie 
heeft een 

hoop rijkdom 
toegevoegd aan

 Amsterdam’  

80



Tekst Mina Etemad

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Er zijn 

verschillende monumenten en herdenkingen in Amster-

dam, bijvoorbeeld het Homomonument of herdenkingen 

die te maken hebben met kolonialisme. Maar er bestaat 

niet zoiets voor migratie. Stel je eens voor dat we een 

herdenkingsmoment hebben voor iedereen die ooit naar 

Amsterdam is gemigreerd. Migratie heeft de stad ge-

schapen, al sinds de zeventiende eeuw, toen Amsterdam 

een belangrijke handelsroute was.’

‘Het zou mooi zijn om stil te staan bij de beweegredenen, 

de pijn en de trauma’s die migranten met zich meebren-

gen. Tegelijkertijd vind ik dat we migratie ook moeten 

vieren, het heeft de stad immers verrijkt. Dat zie je alleen 

al als je in Amsterdam naar de supermarkt gaat.’

‘Ik zou dus graag migratie herdenken én vieren. Dat kun-

nen we bijvoorbeeld doen met een kunstwerk dat door 

verschillende kunstenaars met een migratieachtergrond 

wordt gemaakt. Die dag vieren 

we dan in een park in Oost. 

Oost is divers, daar zijn veel 

migranten. Bovendien 

trekt een park veel men-

sen, waardoor er verbin-

ding ontstaat tussen mensen.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Iedereen – een 

oorlogsslachtoffer, gastarbeider of bijvoorbeeld iemand 

met een queer identiteit – heeft een eigen reden om naar 

Amsterdam te komen. Als je die reden erkent, dan zie 

je ook welk trauma iemand met zich meedraagt. Als we 

ons daar bewust van zouden zijn, dan zou dat bijdragen 

aan acceptatie.’ 

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘De afgelopen tijd voelde ik 

me iets minder onderdeel van de stad. Dat kwam vooral 

omdat ik zag welke dubbele standaarden er zijn voor 

vluchtelingen uit bijvoorbeeld Afghanistan en Oekraïne. 

De tweede groep wordt veel beter opgevangen, er wordt 

veel meer voor hen geregeld. Dat was voor mij een 

keiharde spiegel; als je er niet Westers uitziet, word je 

minder verwelkomd door de samenleving.’ 

‘Als we de dag die ik voor ogen heb zouden herden-

ken en vieren, dan zou ik me meer 

onderdeel van de stad voelen. Het 

zou voor mij een extra beves-

tiging zijn dat ik er óók  mag 

zi jn en dat er aandacht is 

voor wie ik ben en wat mijn 

geschiedenis is.’

Hamed Rahmani (29) Aantal jaar in Amsterdam: 4 Ik woon in stadsdeel: Oost Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Lekker 

eten.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Soms niet. Maar als ik voor mijn werk contact heb met verschillende 

organisaties en bewoners, dan wel.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik mis een echt strand met duinen.’ 

Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Veel mensen die ik ken wonen op fietsafstand. Daardoor voel 

ik mij hier thuis.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ja. Als ik langs de Dam kom tijdens herdenkingen 

of demonstraties, dan blijf ik altijd even staan.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen 

of vieringen? ‘Ja en nee. Niet als ik er niet in mijn werk mee te maken heb. Tegelijkertijd voel ik me ook 

verbonden omdat mijn ouders oorlogsslachtoffers zijn.’

‘Bewustzijn 
draagt bij aan 

acceptatie’ 
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Tekst Mina Etemad

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou de 

komst van mensen die vanwege allerlei redenen naar Ne-

derland zijn gekomen en de bijdrage zij hebben geleverd 

aan de maatschappij willen vieren. Veel van hen hebben 

geleefd in gebieden waarbij we ons nauwelijks iets voor 

kunnen stellen. Zodra ze hier komen, wordt er bijna niet 

naar ze omgekeken. Als we ons bewuster zijn van hun 

verhalen, zal de beeldvorming over hen positiever zijn 

en is er meer verbinding mogelijk. Een studiegenoot van 

mij is gevlucht vanuit Irak. Hij vertelde mij hoe hij hier 

zijn leven heeft opgebouwd. Dat maakte zoveel indruk 

op mij, dat we samen met twee andere studiegenoten 

Gevluchte Kunst hebben opgericht. 

Hiermee bieden we een podium 

aan de kracht en de talenten van 

nieuwkomers.’

‘Ik zou graag de komst van 

mensen zoals mijn studiege-

noot vieren. Ik stel me voor 

dat we dit op een grote rui-

me plek doen, zoals in de 

ArenA. Ik stel me voor dat 

er tijdens de viering allerlei 

sprekers zijn en dat er kunst 

tentoongesteld wordt van gevluchte 

kunstenaars. Daarmee leren we met zowel verbale als 

non-verbale communicatie via kunst over andere cul-

turen. 20 juni is de dag van de vluchtelingen, dat zou 

een mooie dag zijn om hun kracht en moed te vieren.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Een groot deel 

van mijn familie is in de oorlog omgekomen. Degenen die 

het overleefden, hebben lange tijd met verdriet geleefd. 

Mensen die nu uit oorlogsgebieden komen, zullen zo’n 

zelfde soort verdriet hebben. Het doet wat met je als 

je lange tijd niet in veiligheid hebt kunnen leven. Als 

Amsterdammers zouden we hier meer aandacht aan 

moeten besteden.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Migratie heeft de stad al 

eeuwenlang gevormd, maar totdat ik met mijn gevluchte 

studiegenoot sprak, was  ik me daar 

nog niet zo van bewust. Door hem 

en door Gevluchte Kunst weet ik 

veel meer over de mensen die 

er in de stad wonen en wat hun 

achtergrond is. Ik denk dat meer 

mensen zich er niet bewust van 

zijn hoeveel mensen met an-

dere culturen hier leven. Door 

zo’n viering voel je hoe divers 

Amsterdam is en zal er dus 

meer verbinding tussen ver-

schillende mensen mogelijk zijn.’

Simone van Ommen (21) Aantal jaar in Amsterdam: 3 Woont in stadsdeel: Centrum Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Creatief bezig zijn.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja, je kunt hier jezelf zijn.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik mis 

de cohesie tussen verschillende soorten mensen.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik voel me thuis 

door de mensen en de open, vrije en vooruitstrevende sfeer die er hangt.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Nee, al kijk ik het wel altijd op televisie.’ Voel je je betrokken bij 

de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Een groot deel van mijn familie is omgekomen in de oorlog, 

daardoor voel ik me betrokken bij de herdenking.’

‘Ik was me 
er lang niet 
van bewust 

hoe migratie 
de stad heeft 

gevormd’ 
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Het valt 

mij op dat we herdenken zonder te weten wát we her-

denken. We hebben weinig kennis over de onderwerpen 

die we herdenken en kijken er ongenuanceerd naar. Als 

het bijvoorbeeld gaat om de herdenking van de Tweede 

Wereldoorlog, dan zie je dat daar perspectieven missen. 

Wat we te horen krijgen, is niet volledig. Het verhaal draait 

om helden en slachtoffers, maar daartussen ligt nog heel 

veel. Als we het zo blijven zien, leren we er niets van. We 

moeten van het genuanceerde verleden leren om te voor-

komen dat de geschiedenis zich herhaalt.’

‘Naast het gebrek aan perspectieven herdenken we ook al-

leen maar grote gebeurtenissen, zoals de Holocaust of het 

kolonialisme. Die grote onderwerpen hebben elk hun eigen 

verhaal met eigen protagonisten, helden en slachtoffers. 

Die verhalen hebben heel wei-

nig met onze eigen verhalen 

te maken. Het is dus moeilijk 

voor mensen om zich verbon-

den te voelen met die grote onder-

werpen. Ik denk dat we moeten 

wegstappen van die grote verha-

len. We moeten algemener her-

denken. Laten we genocide 

herdenken. Of vluchten in 

het algemeen. Dát zijn de 

onderwerpen waar mensen 

zich aan relateren.’

‘Ik zou heel graag samen met een werkgroep nadenken 

over hoe we de herdenkdagen meer kunnen laten leven 

voor mensen. Hoe organiseren we zo’n dag, hoe gaan 

we van idee naar de praktijk en hoe geven we daar 

vorm aan?’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Mensen moe-

ten leren van het verleden. Van hun eigen verleden, maar 

ook van het verleden van een ander. Pas dan kunnen ze 

mensen met een migratieachtergrond accepteren. Men-

sen met een migratieachtergrond hebben een veilige plek 

nodig om hun verhaal kwijt te kunnen. Een plek waar ze 

zich welkom voelen. Daarmee krijgen zij een plek in de 

maatschappij. Bevolkingsgroepen moeten uit hun eigen 

bubbel komen, zich ook daarbuiten veilig voelen en elkaar 

leren kennen. Als dat niet gebeurt, dan komt er polarisatie. 

Ik voelde me nooit uitgesproken Pool of Duitser, heb zelf 

nooit mijn groep opgezocht. Ik voelde me op mijn plek in 

een diverse omgeving. Maar dat is 

voor de meesten mensen met een 

migratieachtergrond niet vanzelf-

sprekend. Daarom is het belangrijk 

dat we de verbinding vinden, om het 

voor iedereen veilig te maken.’

Hoe verandert jouw relatie met 
de stad als deze herdenking 

er zal zijn? ‘Ik zou heel erg 

trots zijn op Amsterdam en 

me nog meer Amsterdammer 

voelen.’

Dawid Grabowski (36) Aantal jaar in Amsterdam: 3 Woont in stadsdeel: Noord Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Zoeken 

naar interessante verhalen.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Noorderling in Amsterdam Noord.’ Dit mis ik in 

Amsterdam: ‘Mijn familie, ik ben de enige van mijn familie die in Nederland woont.’ Hierdoor voel ik mij thuis 

in Amsterdam: ‘Van Noord-gestoord naar Noord-hip. Zo voel ik me zelf ook, alsof dit mijn identiteit is.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik herdenk elke dag, dus ik voel niet dat het nodig is om 

dat op speciale dagen te doen.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Het is 

abstract voor mij omdat de plekken in Nederland niet per se iets voor mij betekenen. Ik hou ook 

niet van de manier waarop er herdacht wordt.’

‘Het valt mij 
op dat we 

herdenken 
zonder te 

weten wát we 
herdenken’ 
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Tekst Lara Nuberg

Foto Yara Jimmink

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Herdenken 

is een waardevol moment van stilstaan bij wat er in het 

verleden is gebeurd. Het is onderdeel van zowel een 

individueel als een collectief rouwproces. Herdenken 

is een werkwoord. Je kunt niet één dag herdenken en 

de overige 364 dagen van het jaar niets doen. Ik zou 

het mooi vinden als mensen een soort sociaal contract 

afsluiten met elkaar en er bondgenootschappen worden 

gevormd tussen verschillende groepen, elk met hun 

eigen verhaal. Die bondgenoten zeggen tegen elkaar: 

dit is er gebeurd, we noemen de namen van de mensen 

wie dit is aangedaan, dit mag niet meer gebeuren. Ver-

volgens moet iedereen aan de slag om dat te borgen, 

het hele jaar door.’

‘Wat ik nu nog teveel zie, is dat minderheden tegen el-

kaar worden uitgespeeld. Het 

is heel tekenend dat Mark 

Rutte in dezelfde adem zegt 

dat Nederland excuses voor 

de Holocaust wil maken, maar 

niet voor het slavernijverle-

den. Hoe kun je van mensen 

solidariteit verwachten als ze 

zelf nog om erkenning strijden? 

Wat me zorgen baart is dat je 

vervolgens hoort dat ‘Joden 

het zo goed geregeld hebben’. 

Er ontstaat competitie onder 

minderheden zelf, in plaats van dat de witte patriarcha-

le structuren die voor zoveel onrecht hebben gezorgd 

worden bevraagd en aangepakt.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Over het alge-

meen is er in Nederland nog te weinig besef dat fascisme 

en extreemrechts er nog altijd zijn. We hebben mensen 

nodig die zich hierover uitspreken. Die fascisme durven 

te benoemen en te bestrijden. Ik zie daar een rol voor 

mensen uit verschillende gemeenschappen die samen-

werken en een voorbeeld kunnen zijn voor elkaar. Dat 

betekent ook dat we volop aandacht moeten hebben 

voor elkaars verhalen. Met specifieke herdenkingsmo-

menten waarop we stilstaan bij elkaars specifieke ge-

schiedenis. Na het herdenken, na de erkenning, zorgen 

we er samen actief voor dat al die geschiedenissen vol 

leed en onrecht niet worden herhaald.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Het 

zou me een veiliger gevoel ge-

ven en meer verbonden laten 

voelen. Mokum is de Bargoense 

naam voor Amsterdam, maar is 

geworteld in Joods Amster-

dam. Het betekent ‘de plek’ 

in het Jiddisch. Als herdenken 

wordt omgevormd tot 1 dag her-

denken en 364 dagen per jaar 

je actief inzetten tegen onrecht, 

dan wordt Amsterdam pas écht 

Mokum.’

Lievnath Faber (38) Aantal jaar in Amsterdam: 20 Woont in stadsdeel: Zuidoost Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Heel 

lekker eten.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Natuur binnen handbereik.’ Hierdoor voel 

ik mij thuis in Amsterdam: ‘Door de diversiteit, de mensen, de cultuur.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Op 4 mei ga ik meestal naar de Apollolaan of naar Jom 

Hasjoah in de Hollandse Schouwburg. Keti Koti heb ik weleens online gevolgd. Ik ben ook een keer 

bij de herdenking van de Februaristaking geweest.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen 

of vieringen? ‘Ja, want het raakt mij. De herdenkingen gaan over dingen die zich in mijn gemeenschap 

hebben afgespeeld.’

‘Niet één dag 
herdenken 

en de overige 
364 dagen 

van het jaar 
niets doen’ 
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Vieren en 

herdenken kun je op vele creatieve manieren doen, niet 

alleen op de traditionele manier en op de vaste momen-

ten waarop wij dat nu doen. We moeten nieuwe media 

inzetten, vertaalslagen maken naar diverse onderwerpen 

en groepen betrekken die niets met het onderwerp te 

maken hebben. Pas dan gaan onderwerpen leven. Zelf 

heb ik bijvoorbeeld geen ervaring met oorlog, maar door 

betrokkenheid voel ik sympathie voor de mensen die 

wel oorlog hebben meegemaakt. Ik vind het belangrijk 

om geïnteresseerd te zijn in een ander. Daar vinden 

we verbinding met elkaar. Social media biedt veel mo-

gelijkheden om naar elkaar te luisteren en om mooie 

storytelling te organiseren rondom een onderwerp. Dat 

kunnen we meer doen.’

‘In het verleden heb ik de Vrijheids-maaltijden aan het 

Comité 4 en 5 mei geïntroduceerd, geïnspireerd door het 

Ramadan Festival waarvan ik 

initiatiefnemer was. Daar zijn 

de iftar maaltijden het cen-

trale punt van verbinding. 

Ik geloof dat samen eten 

ons op verschillende ni-

veaus verbindt. Ik ben 

zeer trots op te zien dat 

de Vrijheidsmaaltijden nu elke 

5 mei landelijk worden gehou-

den, waarbij onbekenden bij el-

kaar aan tafel zitten en praten 

over vrijheid en onvrijheid. 

Ik merk vaak dat mensen wel openstaan voor anderen, 

maar dat ze geen hand uitgereikt krijgen. Dat moeten we 

voor hen op een creatieve manier organiseren, ook rond-

om vieren en herdenken. Door verhalen met storytelling 

toegankelijk te maken, krijgen nieuwe generaties hun ge-

schiedenis mee. Misschien is het vandaag nog stil, maar 

morgen zijn het de nieuwe generaties die praten over vrij-

heid en onvrijheid.’

Waarom is het voor jou persoonlijk belangrijk 
om hierbij stil te staan? ‘Het verleden is mijn eigen 

geschiedenis. Natuurlijk voel ik me daar betrokken bij. Ik 

ben al meer dan 25 jaar sociaal ondernemer op gebied 

van inclusiviteit. Ik wil niet zeuren over de samenleving 

maar actie ondernemen en mensen verbinden. Dat is 

een persoonlijke drive geworden.’ 

Hoe zou jouw band met Amsterdam veranderen 
als we creatiever zouden herdenken? ‘Ik heb al een 

sterke band met Amsterdam, die verandert niet. Ik ben 

er trots op dat ik in deze stad ge-

vormd ben en dat ik hier samen 

met Amsterdamse visionairs 

mooie dingen heb mogen or-

ganiseren. Zij hadden dezelf-

de ambities als ik, we hebben 

onze ideeën samen vormge-

geven. Creatief omgaan met 

maatschappelijke kwesties heeft 

niets te maken met kleur of religie. 

We moeten continu creatief blijven 

en mensen verbinden, anders ge-

beurt er niets.’  

Ahmed Larouz Aantal jaar in Amsterdam: 23 Woont in stadsdeel: Nieuw-West Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Sociaal 

ondernemen en lesgeven.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ik heb een boek geschreven – 180 Amsterdammers  

– omdat ik trots ben op Amsterdam. Maar of ik me Amsterdammer voel, dat is een ander verhaal.’ 

Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik mis niets in Amsterdam.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik woon deels in 

Amsterdam, deels in Brussel en werk veel in Marokko. Ik weet niet precies waar ik me thuis voel.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik heb in het bestuur van Comité 4 en 5 mei gezeten. Ik 

heb ook aan stille tochten meegedaan. Ik neem mijn kinderen mee naar diverse herdenkingen, 

zo wordt geschiedenis minder een ver-van-mijn-bed-show.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) 

herdenkingen of vieringen? ‘Volmondig ja.’

‘Morgen zijn 
het de nieuwe 
generaties die 

praten over 
vrijheid en 
onvrijheid’   
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Als Am-

sterdammers zijn we trots op de diversiteit van onze stad. 

Het is daarom ook heel on-Amsterdams om te blijven 

hangen in het draaiboek dat we al veertig jaar voeren. 

Ik denk dat het wel tijd is om mee te bewegen met de 

stad. Kijk bijvoorbeeld naar de herdenking op 4 mei, daar 

vertellen we maar één verhaal. Het is het verhaal dat we 

op school geleerd hebben. Daar spraken we over Hitler 

en het dagboek van Anne Frank. Ik vind het mooi dat ik 

daar nu veel over weet, maar de wereld is natuurlijk een 

stuk diverser. Als het gaat om herdenken, dan denk ik 

dat Nederland een heel divers land is. Er zijn hier zoveel 

migranten en vluchtelingen die allemaal hun eigen verhaal 

hebben. Er zijn zoveel mensen die gevlucht zijn voor het 

leed in de wereld. Die mensen horen 

óók in Amsterdam, hun verhalen 

mogen er ook zijn en op 

4 mei gehoord worden, 

opdat het een dag is van 

iedereen. Niet alleen de 

hedendaagse verhalen, maar 

ook verhalen over het leed uit 

ons koloniale verleden, uit Neder-

lands-Indië of bijvoorbeeld uit het 

slavernijverleden.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Herdenken is 

erkennen. Als iets erkend wordt, dan voel je je gezien. Ik 

zie mijn eigen geschiedenis -  ik heb een Marokkaanse 

achtergrond -  niet terug in de manier waarop de verhalen 

nu verteld worden. Er hebben bijvoorbeeld Marokkaanse 

soldaten meegevochten in de Tweede Wereldoorlog. 

Om mij écht gezien te voelen en betrokken te voelen, 

zou ik meerdere perspectieven willen zien. Ik mis de 

afspiegeling van mijn stad.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Ik zou me meer gezien en 

meer betrokken voelen. Ik ben dol op 

verhalen. Het zou me misschien zelfs 

inspireren om zelf iets op 4 

mei te organiseren. Ik zou 

dan verschillende mensen 

uitnodigen en hen laten ver-

tellen over hun geschiedenis. Op 

die manier laten we de geschie-

denis van verschillende culturen nog 

meer leven en kunnen we verbinding 

met elkaar te zoeken.’

Selma Lemsaadi (31) Aantal jaar in Amsterdam: 28 Woont in stadsdeel: Noord Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Verhalen lezen en schrijven, authentieke gesprekken voeren.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ 

Dit mis ik in Amsterdam: ‘De ras-Amsterdamse cultuur is jammer genoeg bijna nergens meer te vinden.’ 

Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Door mijn herinneringen. Ik ben hier opgegroeid en heb bij elke 

stoeptegel, elk verkeerslicht en elke straat wel een herinnering.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Nee, maar sta wel stil bij wereldwijde gebeurtenissen. 

Tijdens de stilte op 4 mei sta ik niet alleen stil bij de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij hedendaags 

leed zoals de situatie in Palestina of de oorlog in Syrië.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herden-

kingen of vieringen? ‘Nee. Er wordt maar één verhaal verteld tijdens nationale herdenkingen. Ik mis de 

verschillende perspectieven, dat maakt dat ik me minder betrokken voel.’

‘Ik wil de 
diversiteit van 

Amsterdam 
terugzien 
op 4 mei’ 
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou 

ons koloniaal, imperialistisch systeem van vandaag de 

dag willen herdenken. Ik denk dat we moeten stoppen 

met de traditionele nationale herdenkingen. In plaats 

daarvan creëren we een herdenkingsdag waarbij we 

rekenschap geven aan het feit dat wij nog steeds in een 

koloniaal imperialistisch systeem leven waarvan wij de 

voordelen trekken. We gebruiken veel producten waar 

bloed aan kleeft. We zitten hier aan de daderkant en 

we zouden onze slachtoffers moeten herdenken. Net 

zoals de ecologische impact die dat heeft. Ik denk dat 

die manier van herdenken heel pijnlijk wordt, omdat we 

dan geconfronteerd wordt met het daderschap. Het trekt 

ons los van slachtofferschap. Vervolgens moet je keu-

zes maken. Als je mensenrechten bijvoorbeeld echt op 

nummer één zet, dan kun je geen 

nieuwe auto’s of telefoons meer 

maken met batterijen. De grond-

stof Coltan wordt in Congo na-

melijk op een heel problema-

tische manier gewonnen. 

Daarvoor worden mensen 

uitgebuit en vermoord. 

Kinderen belanden zelfs in 

slavernij voor het winnen 

van deze grondstof.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘De huidige 

manier van herdenken houdt het systeem in stand. We 

moeten werken naar een nulpunt waarbij we geen dub-

bele standaard meer hanteren. Ik vind het belangrijk 

omdat we dan hopelijk een nieuwe herbezinning van 

de maatschappij en het systeem weten te stimuleren.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘De 

woorden heldhaftig, vastberaden 

en barmhartig zullen dan pas 

écht betekenis krijgen in de 

stad. Of het mijn relatie met 

de stad zal veranderen? 

Zodra deze nieuwe manier 

van herdenken er is, zal 

mijn relatie met de stad vast 

verbeteren, maar dat zal 

de stad moeten bewijzen.’

Raul Balai (41) Aantal jaar in Amsterdam: 41 Woont in stadsdeel: West Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Eten.’ 

Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Een beleid voor het terugvorderen van alle sociale 

huurwoningen die de afgelopen jaren verkocht zijn.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik ben in 

Amsterdam geboren en getogen.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ga weleens naar Keti Koti. Vroeger zat mijn vader in de 

gemeenteraad. Dan waren we ook aanwezig op de Dam op 4 mei, maar dat was meer verplicht.’ Voel je 

je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Herdenken is iets heel persoonlijks, niet iets natio-

naals. Als we écht inclusief zijn naar ons verleden, schaffen we 4 en 5 mei af als nationaal moment en 

herdenken en vieren we pas op 15 augustus, toen het hele toenmalige koninkrijk was bevrijd.’

‘We moeten 
stoppen met 

de traditionele 
nationale 

herdenkingen’ 
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik vind dat 

er meer aandacht voor de oorlog in Bosnië moet komen. 

Nederland heeft op die oorlog een hele grote invloed 

gehad, maar daar hoor je maar weinig over. Vroeger 

op school ging er één alinea over de oorlog in Bosnië, 

dat kan echt niet. De meeste Bosniërs die in Nederland 

wonen, wonen in Amsterdam. Laat Amsterdam dan de 

plek zijn waar we beginnen met het verspreiden van 

kennis en vertellen over de Nederlandse invloed. 

Het zou mooi zijn als er een speciale dag op scholen komt 

waarop kinderen leren over de oorlog, bijvoorbeeld op 

11 juli, de dag van de Val van Srebrenica. Los van deze 

speciale dag, zou ik ook graag een plek hebben 

waar we kunnen samenkomen. Ik weet dat veel 

Bosnische mensen daar be-

hoefte aan hebben. In Bosnië 

lopen we routes om te her-

denken. Zo lopen we vanuit 

de stad naar Srebrenica. Zoiets 

zouden we hier ook kunnen doen. 

Dan lopen we niet helemaal van-

uit hier naar Srebrenica natuurlijk, 

maar we kunnen een tocht houden.’ 

Waarom is het voor jou belangrijk om stil te 
staan bij verbinding? ‘Dit is mijn geschiedenis. Ik 

keer jaarlijks terug naar mijn land. Ik voel me thuis in 

Bosnië, maar ook in Amsterdam Noord. Ik wil beide 

huizen erkennen, dat zit echt heel diep. Mijn vader heeft 

gevochten in de oorlog. Hij was een van de eerste aan de 

linie. Na de oorlog kwam hij naar Nederland. Hij leerde 

mijn moeder kennen en ik werd geboren. Mijn vader 

heeft me altijd veel uitgelegd over onze achtergrond. 

Hij heeft me verteld over de oorlog en over wat hij heeft 

meegemaakt. Ik heb gelezen dat trauma zich voortzet 

in je DNA. Ik voel dat die geschiedenis ook een deel van 

mij is. De Nederlandse invloed in Bosnië was niet juist. 

We maken er nu een doofpot van, maar we moeten er 

juist over praten.'

Hoe verandert jouw relatie met de Amsterdam 
als we aandacht zouden geven aan de oorlog in 

Bosnië? ‘Het zou mijn band met Amsterdam echt heel 

erg versterken. Ik zou me nog meer Amsterdammer 

voelen. Het zou inclusief voelen. 

Niet alleen voor mezelf, maar ook 

voor andere mensen uit de Bal-

kan. Ik kreeg altijd mee: kennis is 

macht. Hoe meer je weet, hoe beter 

het is. Wij zijn als mens sowieso al 

nieuwsgierig, laten we meer leren en 

meer weten, zodat we leren van onze 

fouten en kunnen leren voor de toekomst.’

Arbela Surkovic (20) Aantal jaar in Amsterdam: 20 Woont in stadsdeel: Noord Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Trainen 

en mijn kapperswerk.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Jazeker, ik voel me Noorderling.’ Dit mis ik in Amsterdam: 

‘Ik zou graag willen dat we met z’n allen meer samenwerken. Ik mis mogelijkheden om samen te 

leren buiten school om.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Mijn omgeving vormt me en laat me echt 

thuis voelen. Er zijn niet heel veel Bosniërs hier, maar omdat er zoveel verschillende mensen hier 

zijn, voel ik me toch thuis.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ga naar de 4 mei herdenking en vier 5 mei, sinds 

jongs af aan.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Niet helemaal, hoewel 

ik wel heel erg kan meeleven. Ik kom uit Bosnië en ik mis de aandacht voor de Bosniërs.’

‘De 
geschiedenis 
van Bosnië 
is deel van 

mij’ 
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Tekst Mina Etemad

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Voor mij 

is de herdenking op 4 mei niet alleen van het verleden, 

maar ook van het heden. Bij mij in de Indische buurt, 

op het Ceramplein, herdenken we de slachtoffers van 

de Tweede Wereldoorlog, maar we denken ook aan de 

huidige situatie in veel landen die met oorlog kampen. 

We voegen wat toe aan de dodenherdenking dus. Ik 

help mee met de organisatie ervan en leid ook de dag, 

samen met een dominee uit de wijk. In de Indische buurt 

wonen mensen uit allerlei culturen en op 4 mei krijgen zij 

tijdens de herdenking even de tijd om wat te zeggen in 

hun eigen taal, bijvoorbeeld in het Amhaars, Arabisch, 

Tigrinya, Oekraïens of een andere taal.’  

‘Ik zou het mooi vinden als de herdenking op de Dam ook 

inclusiever zou zijn. Hoe? Dat laat ik aan de organisatoren 

over. Maar ik nodig ze uit om bij ons in de Indische buurt 

te komen kijken hoe wij dat doen.’ 

Waarom is het belangrijk voor 
jou om op deze manier te 
herdenken? ‘Als we bewe-

ren dat wat er in het verleden 

is gebeurd niet goed is ge-

weest, dan moeten wij niet nu 

andere ellende toelaten. Het 

verleden is belangrijk om te 

herdenken, maar we moe-

ten streven naar een betere 

samenleving vandaag.’  

‘De wereld ziet er ook anders uit dan zo’n vijftig jaar gele-

den, we staan nu veel dichter bij elkaar. Wat er in Ethiopië, 

Oekraïne of Zuid-Sudan gebeurt is niet ver weg meer. Als 

we geen derde wereldoorlog willen, moeten we nergens 

oorlog toestaan.’ 

‘Maar de intentie van onze herdenking op het Ceramplein is 

niet alleen maar om er een zware herdenking van te maken 

waarbij we huilen en dan naar huis gaan. We verbinden juist 

ook mensen door allerlei culturen samen te brengen. En die 

verbinding brengt ons als samenleving dichter bij elkaar.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad met deze 
herdenking? ‘Ik ben onderdeel van deze maatschap-

pij, al ben ik ergens anders geboren. Maar 

ik heb ook iets bij te dragen aan hoe we 

de samenleving vormgeven, ik heb 

daar ook een aandeel in. En net 

zoals ik zijn er meerdere men-

sen die het leven hier mee 

helpen vormgeven. Het Am-

sterdam van vandaag is naar 

mijn mening een opsomming 

van alle 180 nationaliteiten die 

hier wonen, wat we tot uiting 

kunnen brengen tijdens een 

inclusievere dodenherdenking.’

Kibret Mekonnen (52) Aantal jaar in Amsterdam: 27 Woont in stadsdeel: Oost Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Boeken lezen en nieuwe mensen ontmoeten.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ik voel me een Ethiopische 

Amsterdammer: er is bepaalde bagage die ik als Ethiopiër heb en waar ik heel veel Amsterdamse 

ingrediënten aan heb toegevoegd.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Er is wel saamhorigheid, maar minder 

tussen verschillende sociale klassen.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Het is een relatief inclusieve 

stad waar je je eigen plek kunt creëren.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ja, op 4 mei.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) 

herdenkingen of vieringen? ‘Ja en nee. Ik voel me verbonden met de dodenherdenking, maar draag op 

meer vlakken bij aan de samenleving waarin ik leef.’

‘Ik heb 
ook iets bij 

te dragen aan 
hoe we de 

samenleving 
  vormgeven’
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Gino Kleisen

Wie of wat willen jullie herdenken of vieren? 
Suzan: ‘Ik zou graag familiegeschiedenissen willen her-

denken. Het lijkt mij interessant om door middel van de 

privésfeer een verborgen geschiedenis te belichten. Een 

positieve manier van herdenken is voor mij een verbinding 

zoeken met het heden. Maar er zijn ook mensen die niet 

in de koloniale geschiedenis delen maar op een ander 

manier verbonden zijn aan de Nederlands geschiede-

nis. Waarom zouden we die mensen niet laten spreken? 

Daarmee heb ik het, onder andere, over de generatie 

gastarbeiders, maar ook over nieuwe Nederlanders van 

Afghaanse en Irakese afkomst. We herdenken ook in-

clusief door onze bijzondere culturen, in de vorm van 

klederdracht en spiritualiteit, op een groter podium op 

de voorgrond te plaatsen.’

Kenny: ‘Inclusief herdenken moet gaan 

over het leren kennen van elkaars 

verhalen. Hierdoor zullen wij el-

kaar beter leren aanvoelen, 

waardoor er hopelijk meer 

saamhorigheid, verbon-

denheid en erkenning 

ontstaat. Mensen moeten hun 

verhaal kunnen doen zonder 

zich bezwaard te voelen.’

Waarom is dat belangrijk voor jullie? Suzan: ‘In-

clusief herdenken is erkennen en dat bevestigt dat je 

er mag zijn. Als je erkent wordt, kun je je thuis voelen 

in een land. Dat klinkt cliché, maar is wel de realiteit. Ik 

kan mij thuis voelen omdat ik de geschiedenis ken. Als 

ervoor wordt gezorgd dat mensen zich niet thuis kunnen 

voelen, komt dat vroeg of laat als pus weer naar buiten. 

Dan krijg je verdeeldheid wat weer ten koste gaat van 

de saamhorigheid.’

Kenny: ‘De eerste generaties verdwijnen allemaal. De 

basis voor het herdenken zoals we dat nu kennen, heeft 

geen grond meer. Wil je de vrijheid waarin wij nu leven 

bewaken, moet je iets hebben wat ons samenbrengt.’

Hoe verandert jullie relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? Suzan: ‘Met een inclusieve 

herdenking zal ik mij nog meer verbonden voelen met de 

stad. Als we daar erkend worden, komt er ook ruimte in 

bijvoorbeeld het onderwijs. Het activeert mij.’

Kenny: ‘Ik denk dat er meer wederzijds begrip 

komt voor de verschillende bevolkingsgroepen 

in de stad. ´Als Amsterdammers gaan we 

dan dichterbij elkaar staan. Daarnaast 

gaat het polarisatie tegen. Inclu-

sief herdenken is weten waar 

iedereen staat en wat ieder-

een bijdraagt. Ik zou mij meer 

verbonden voelen met deze stad. 

In dit dorp aan de Amstel is de 

Keizersgracht dan ook van mij.’

Kenny Bartelsman (55) en Suzan el Safti (32) Aantal jaar in Amsterdam: 55 en 32 Wonen in stadsdeel: Nieuw-

West Dit doen wij het liefst elke dag: Kenny: ‘Werken.’ Suzan: ‘Naar theater gaan en gedichten schrijven.’ 

Voelen wij ons Amsterdammers: ‘Ja.’ Dit missen wij in Amsterdam: ‘Woonruimte en saamhorigheid.’ Hierdoor voelen 

wij ons thuis in Amsterdam: Suzan: ‘Ik zie Amsterdam echt als mijn huis. Vandaar dat ik het verdedig, 

mooi maak en zal schoonhouden.’ Kenny: ‘In Amsterdam kan je zeggen en doen wat je wilt.’ 

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? Kenny: ‘Op 4 mei ga ik naar een herdenkingsmonument 

op het Sierplein in Slotervaart.’ Suzan: ‘Ik ga naar naar de Keti Koti op 1 juli.’ Voel je je betrokken bij de 

grote (nationale) herdenkingen of vieringen? Kenny: ‘Ja bij 4 mei en 15 augustus. Op 17 augustus vier ik de 

onafhankelijkheid van Indonesië en op 25 april het uitroepen van de Republiek Maluku. Ik voel me 

betrokken bij het recht om vrij te zijn.’ Suzan: ‘Bij 4 en 5 mei voel ik niet zo mee. Ik voel me meer 

verbonden met de slavernijherdenking op 1 juli en de Keti Koti viering.’ 

‘Onze 
familielijn 

loopt langs de 
Nederlandse 
geschiedenis’ 
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Bij inclusief 

herdenken zou ik graag zien dat de slavernij herdenking 

op 1 juli hetzelfde gewicht krijgt als overige nationale 

herdenkingen. Dat kunnen wij bereiken door van de dag 

van herdenking officieel een vrije dag te maken. Het Oos-

terpark lijkt vooralsnog op een Amsterdams fenomeen. Je 

kan de 4 mei herdenking verbeteren door de historische 

kennis over de Tweede Wereldoorlog te vergroten. Tegelij-

kertijd moet herdenken ook van de ‘ground up’ benaderd 

worden om meer draagvlak voor de huidige manier van 

herdenken te creëren. Mensen moeten het belang van 

herdenken in hun geheugen gegrift krijgen. Door echt stil 

te staan bij de geschiedenis word je geconfronteerd met 

wat er ooit is geweest. We zijn dan beter in staat om de 

patronen uit het verleden te herkennen.’

Waarom is dat belangrijk voor 
jou? ‘Pas als je het verleden be-

grijpt, begrijp je het heden. We 

krijgen een beter begrip van het 

verleden door de geschiedenis 

grondig te bestuderen. Daarmee 

kunnen wij ingewikkelde struc-

turen verduidelijken. Ik denk dat 

deze manier van denken mensen 

laat zien dat dingen ingewik-

kelder zi jn dan mensen 

aanvankelijk aannemen. Zo 

leren we bijvoorbeeld waar de ongelijkheid in de samen-

leving vandaan komt. Herdenken moet een middel zijn 

om oorzaak en gevolg relaties te begrijpen. Het is een 

manier om af te rekenen met een simpel wereldbeeld.’

‘Door inclusief te herdenken zou wat mij betreft ook het 

verantwoordelijkheidsbesef moeten toenemen. Het zou 

ons moeten inspireren om bewust te worden van de 

invloed die wij zelf kunnen uitoefenen op onze realiteit. 

Daarnaast zou het mensen empathischer kunnen maken. 

De geschiedenis leert ons namelijk dat iedereen wel eens 

verkeerde dingen heeft gedaan. Vandaar dat herdenken 

voor mij tot op zekere hoogte ook een ritueel is. Het 

staat voor het geloof dat dingen kunnen veranderen. 

We moeten durven om het goede in mensen te zien, 

maar tegelijkertijd voorkomen dat herdenken een vorm 

van vermaak wordt. Ik vind dan ook dat bij inclusief her-

denken de nadruk moet liggen op de 

boodschap van het verleden in plaats 

van het ritueel van het herdenken.’ 

Hoe verandert jouw relatie met 
de stad als deze herdenking er 
zal zijn? ‘Het zou mijn gemeen-

schapsgevoel bevorderen. Inclusief 

herdenken staat gelijk aan bruggen 

bouwen, het zou ons dichterbij elkaar 

moeten brengen. Dat is wat mij 

betreft pas echt een gezonde 

basis voor de toekomst!’

Christianne Alvarado (29) Aantal jaar in Amsterdam: 5 Woont in stadsdeel: Oost Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Slapen, werken en een sociaal leven leiden.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Het 

sociaal leven dat bij een kleine plaats hoort.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik vind het heel chill 

in Amsterdam. De grootsheid van Amsterdam stelt mij juist in staat om op te gaan in de stad.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ja, ik ben weleens naar de dodenherdenking geweest.’ Voel 

je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ja, ik voel me vooral betrokken bij 4 mei en 5 

mei, maar ik voel ik mij steeds meer betrokken bij de slavernijherdenking op 1 juli. Dit gevoel 

van betrokkenheid is gegroeid, omdat ik steeds beter besef welke rol de stad Amsterdam heeft 

gespeeld in het slavernijverleden.’

‘Inclusief 
herdenken 
is pas echt 
een goede 
basis voor 

de toekomst’  
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Tekst Lara Nuberg

Foto Yara Jimmink

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Alles wat 

mensen willen herdenken, zou herdacht mogen wor-

den. Ook vind ik dat bestaande herdenkingen, zoals De 

Nationale Dodenherdenking, inclusiever mogen. Veel 

herdenkingen in Nederland, vooral die rond 4 mei, zijn 

ingestoken door een witte elite. Die bepaalt hoe een 

herdenking eruit moet zien. Met kransen, kanonnen, 

een rode loper en het Wilhelmus. Ik snap dat tradities 

en rituelen belangrijk zijn, maar op deze manier voelt 

niet iedereen zich aangesproken. Rondom de Tweede 

Wereldoorlog zou er veel meer aandacht mogen zijn 

voor mensen uit Suriname en Indonesië die in het verzet 

zaten. We moeten met elkaar om tafel om meer mensen 

betrokken te laten voelen.’

‘Hetzelfde geldt ook voor Keti Koti. Dat is nu toch een 

dag waarover men denkt ‘Oh, 

de zwarten herdenken!’. Dat 

klopt niet. Het slavernijverle-

den is vaderlandse geschie-

denis. Ook binnen de organisaties 

van Keti Koti zou het daarom ver-

standig zijn om meer partijen 

die ook met die geschiede-

nis te maken te hebben een 

actieve rol te geven. Ik mis 

nu toch vaak de aanwezigheid en  

betrokkenheid van witte mensen. Vooral qua publiek, 

maar ook qua sprekers en de posities in comités. Her-

denken gebeurt nu te gesegregeerd.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Omdat je 

daarmee erkenning toont voor elkaars geschiedenis. 

Nederland wordt steeds diverser en we moeten met 

elkaar verder. In Amerika heb je een dag als Loving Day, 

waarop gemengde relaties worden gevierd. Ik kan me 

voorstellen dat zo’n dag in Nederland ook belangrijk 

wordt. Maar ook dat we in het algemeen meer naar 

elkaars verhaal leren luisteren. Als je van elkaar weet 

wat voor de ander belangrijk is, dan leidt dat tot meer 

begrip voor de mensen met wie je dit land samen deelt 

en vooruit helpt. Het zorgt voor sociale cohesie.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Ik 

denk dat ik me dan nog meer 

thuis voel, maar natuurlijk geldt 

dat niet voor iedereen en valt of 

staat thuisvoelen niet alleen met inclusief 

herdenken. Thuisvoelen kan alleen als 

je een dak boven je hoofd hebt, als 

je werk hebt, naar school gaat en 

je nuttig voelt. Inclusief herdenken 

kan alleen als ook aan andere basis 

bestaansvoorwaarden wordt voldaan.’

Aspha Bijnaar (56) Aantal jaar in Amsterdam: 47 Woont in stadsdeel: West Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Lezen, 

uitstapjes de stad uit, theater- en bioscoopbezoek.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: 

‘Meer groen en schone lucht.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘M’n bed, m’n huis, familie, vrienden, 

m’n hele lifestyle komt hier bij elkaar.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ja, naar de Herdenking Afschaffing Slavernij. Ik ben ook 

een paar keer bij de Tula-Herdenking geweest en bij de dodenherdenking op de Dam.’ Voel je je  

betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ja, omdat ik dan stilsta bij grote geschiedenissen 

van onrecht. Het onrecht vanuit de voormalige kolonisator raakt me. Het herdenken van de bezetting 

door de Duitsers is ook een manier om aan te tonen dat zoiets nooit meer mag gebeuren.’

‘Meer kennis 
en begrip 

zorgen 
voor sociale 

cohesie’ 
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Bep Gomperts als jong meisje in de 

Discusstraat, zuidelijkewandelweg.nl

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik vind dat 

wij moeten herdenken door op school geschiedenislessen 

beter uit te leggen. Tijdens mijn werk geef ik les over 

de Holocaust, waarbij schoolkinderen op grote schaal 

geschiedenisonderwijs krijgen over de Tweede Wereld-

oorlog en de vervolging van de Joden. De boodschap 

die ik de kinderen mee wil geven, is dat het hier een 

unieke geschiedenis betreft. Daarnaast moeten we ons 

ook verdiepen in het laatste jaar van de oorlog en met 

name de Oorlogswinter. Dat was het jaar dat mensen 

dood neervielen in de Amsterdamse straten. Ik vind dat 

mensen moeten weten dat 

deze hongersnood bewust 

werd gecreëerd door de 

Duitse bezetters. Maar wij 

moeten bijvoorbeeld ook 

weten hoe Westerbork tot 

stand kwam. We moeten stil 

staan bij de eerste Jood-

se vluchtelingen die in dit 

kamp terechtkwamen, maar 

ook bij de manier waarop de Duit-

se bezetters verdeeldheid zaaiden 

binnen de Joodse gemeenschap.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Het is belang-

rijk om een completer beeld te krijgen van de Tweede 

Wereldoorlog. Ik vind het belangrijk dat wij een idee 

krijgen van de dynamiek tijdens de oorlog. Ook moeten 

we weten wat er ná de oorlog gebeurde. Op die manier 

leren we wat de Tweede Wereldoorlog voor het dagelijks 

leven van de gewone Amsterdammer betekende.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Het gaat mij niet zozeer 

om de relatie met de stad, maar om de relatie met de 

mensen. Herdenken is voor mij een groot goed en dat 

blijft ook zo. De oorlog is zo belangrijk geweest, die 

mag niet vergeten worden. De dagen 4 mei en 5 mei 

krijgen voor mij op die manier een 

positieve betekenis.  ‘Stay close 

to yourself’, dat wil ik de jeugd 

meegeven. Blijf dicht bij jezelf, 

ongeacht wat er met je gebeurt. 

Verlies jezelf niet in het denken 

van een ander. Je bent als individu 

het centrum van je eigen univer-

sum. Hol niet achter mensen aan 

die maar wat verkondigen. Dat 

heb ik allemaal geleerd tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, toen Joodse mensen tegen 

elkaar werden uitgespeeld.’

Bep Gomperts-Gerritse (84) Aantal jaar in Amsterdam: 41 Woont in stadsdeel: Nu in Australië, heeft  

gewoond in: Oost, Zuid en West Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Doorgaan met leven.’ Voel ik mij Amsterdammer: 

‘Amsterdamse zijn is voor mij een kwestie van gevoel.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik miste de rust en 

veiligheid.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Vanwege de sfeer in de stad.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ben nooit naar een herdenking geweest, maar ik heb het 

wel altijd gevolgd. Ik gemengde gevoelens bij de Dam als herdenkingsplek, daar liep mijn vader in de 

fuik van de eerste nazi-razzia. Ik heb hem na die dag nooit meer gezien.’ Voel je je betrokken bij de grote 

(nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik voel mij erg betrokken bij 4 en 5 mei.’

‘De oorlog is 
zo belangrijk 

geweest, 
die mag niet 

vergeten 
worden’
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou 

meer inclusief willen herdenken door meer nadruk te leg-

gen op de kleine herdenkingen op lokaal niveau. Neem 

bijvoorbeeld de herdenking Hollandia Kattenburg. Daarbij 

wordt herdacht dat Joodse werknemers van het confec-

tiebedrijf tijdens een razzia werden afgevoerd. Wij geven 

terecht heel veel aandacht aan de 4 mei herdenking 

op de Dam en andere nationale herdenkingen. Hierbij 

gaat het vooral om universele thema’s. Toch zijn er ook 

kleine mooie verhalen te vertellen die ook bij de stad 

horen. Ik vind lokale herdenkingen indrukwekkender dan 

nationale herdenkingen. Zo vind ik het belangrijk dat wij 

stil staan bij Kerwin Duinmeijer. Dat 

is misschien geen nationale her-

denking, maar het raakt wel een 

onderwerp dat nog heel actueel is. 

Dit soort herdenkingen zijn kleiner, waar-

door het persoonlijker aanvoelt.’

Waarom is dat belangrijk voor 
jou? ‘Het herdenken op lokaal 

niveau dwingt mensen om na te 

denken over de geschiedenis. Het 

is bijvoorbeeld een manier om 

mensen die in Tuindorp nieuw 

zijn komen wonen, kennis te laten maken met de ge-

schiedenis van de wijk waarin zij zijn komen wonen. 

Zo draagt het herdenken op lokaal niveau bij aan het 

gemeenschapsgevoel in een Amsterdamse wijk.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Voor mij persoonlijk veran-

dert er niet zoveel in de relatie tot de stad Amsterdam. 

Ik ben zelf half Duits. Mijn Duitse moeder heeft ons al-

tijd bewust gemaakt van het schuldgevoel waarmee zij 

sinds de jaren ‘60 in Nederland rondliep en het collectieve 

schuldgevoel van Duitsland. Ik 

heb geleerd om ontzag en res-

pect te hebben voor het leed 

van een ander. Tegelijkertijd heb 

ik van huis uit ook veel meegekregen 

van het oorlogsleed in Duitsland en 

het oorlogstrauma van familieleden. 

Herdenken maakt daarmee duidelijk 

dat het verhaal niet zwart-wit is, 

maar dat het slachtofferschap 

en het daderschap veel inge-

wikkelder liggen dan soms 

wordt aangenomen.’

Jolanda Jorna (43) Aantal jaar in Amsterdam: 23 Woont in stadsdeel: Noord Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Nieuwe 

plekken bezoeken en slenteren door Amsterdam.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: 

‘Ik mis perspectief voor mijn eigen Amsterdamse kind. Ik mis namelijk betaalbare woningen voor 

Amsterdamse jongeren.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik voel me thuis door het dorpse van mijn 

buurt in Noord waarin iedereen elkaar groet en helpt.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Voor mijn werk ben ik vaak betrokken bij de voorbereidingen 

van herdenkingen, van grote tot kleine lokale herdenkingen.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) 

herdenkingen of vieringen? ‘Ja. Mijn familiegeschiedenis is verweven met de Tweede Wereldoorlog, mijn 

moeder is Duitse. De herdenking van de afschaffing van de slavernij is pas later in mijn leven en 

belangstelling gekomen, vanwege mijn half Braziliaanse zoon.’

‘Herdenken 
maakt 

duidelijk 
dat het 

verhaal niet 
zwart-wit is’  
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Tekst Lara Nuberg

Foto Yara Jimmink

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Herden-

ken gebeurt nu veelal vanuit één perspectief: een wit, 

Eurocentrisch, heteronormatief en binair perspectief. 

Daardoor mist het nationale collectieve geheugen van 

Nederland een heleboel andere perspectieven.  Als ik het 

zou mogen bepalen, zou ik kiezen voor een intersectio-

nele approach van herdenken. Onderdrukking gebeurt 

niet vanuit één perspectief, vaak zijn verschillende on-

derdrukkingsmechanismen met elkaar verbonden. Wat 

betekent het bijvoorbeeld om vrouw te zijn ten tijde van 

oorlog? Of queer? Ik mis in het grote nationale geschie-

denisverhaal ruimte voor dit soort ervaringen. Het is ook 

vreemd dat als we het hebben over de bevrijding, men 

automatisch denkt aan witte Canadezen en Amerikanen, 

terwijl er veel soldaten van kleur dienden bij de geallieer-

de legers. Als we dit soort verhalen meer ruimte geven, 

wordt het herdenken van de Tweede Wereldoorlog al 

een stuk inclusiever. De geschiedenis van Nederland 

houdt niet op bij de Nederlandse grens.’

Waarom is dat belang- 
rijk voor jou? ‘Door meer 

inclusief en intersectioneel te 

herdenken, toon je aan 

dat Nederland niet 

bestaat uit één type 

mens of één type ver-

haal. Er zijn nuances, 

perspectieven die buiten een held versus slachtoffer-ka-

der vallen, perspectieven die witte onschuld uitdagen en 

bevragen. Als we ons al deze perspectieven als Neder-

landse samenleving eigen maken, dan kunnen we ons 

wereldbeeld bevragen en worden we als land zachter 

voor elkaar, meer invoelend. Het maakt dat we empathie 

zullen voelen en elkaar beter leren begrijpen. We zullen 

zien dat er eindeloos veel persoonlijke verhalen een kap-

stok kunnen vinden bij grote historische gebeurtenissen. 

Niet alleen over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, 

maar juist ook met betrekking tot het slavernijverleden 

en kolonialisme in het algemeen.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Amsterdam is een vooruit-

strevende stad en inclusief herdenken past daarbij. Je 

ziet dat ook wel al gebeuren, vooral op lokale herdenkin-

gen, zoals op 4 mei bij het Homomonument. Ook worden 

er steeds meer producties gemaakt door mensen uit 

diaspora-gemeenschappen die strijden voor een plek 

op het podium en in het collectief geheugen. Ik heb het 

gevoel dat er in Amsterdam en in 

de randstad steeds meer ruimte is 

voor verschillende perspectieven. 

Het is de rest van Nederland die 

een beetje achterblijft. Am-

sterdam heeft dus vooral 

een voortrekkersrol te ver-

vullen en dat kan en moet 

de stad ook doen.’

Chris Belloni (41) Aantal jaar in Amsterdam: 22 Woont in stadsdeel: West Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Intuïtief door 

het leven gaan.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik vind Amsterdam een geweldige 

stad, het is groots in haar kleinheid en heeft heel veel te bieden. Wat ik soms mis, zeker in vergelijking 

met grotere steden, is het kunnen opgaan in anonimiteit.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik voel me 

erg thuis in Oud-West, het stadsdeel waar ik nu 16 jaar woon. De buurt is ontegenzeggelijk veranderd 

in haar uiterlijke vorm, maar de sfeer en de humor op straat zijn nog altijd dezelfde.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ja.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen 

of vieringen? ‘Deels. Ik voel me wel betrokken bij onderwerpen van herdenkingen, maar soms 

minder bij de invulling.’

‘Amsterdam 
heeft een 

voortrekkersrol 
te vervullen’ 
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Voor mij 

betekent inclusief herdenken dat wij de bestaande her-

denkingen, die zich eenzijdig richten op de Europese 

geschiedenis, herkaderen. Bij het herdenken van de 

Tweede Wereldoorlog moeten we ook oog hebben voor 

alle bevolkingsgroepen die een bijdrage hebben geleverd 

aan de vrijheid waarin wij nu leven. We zouden bijvoor-

beeld de Surinaamse en andere KNIL- soldaten kunnen 

herdenken, maar ook de bijdrage die de Marokkanen in 

de Tweede Wereldoorlog hebben geleverd. Wie kent dat 

verhaal? Bijna niemand! Om te kunnen breken met een 

eenzijdig wit verhaal moeten we ruimte maken voor de 

onderbelichte ervaringen en bijdragen van mensen uit 

voormalige koloniën en mensen van kleur.’ 

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Je kan het 

heden niet begrijpen zonder kennis te hebben van de 

geschiedenis. Die doorwerking gaat 

veel verder dan de meeste mensen 

beseffen. Het koloniaal sentiment 

is nog steeds aanwezig in de Ne-

derlandse cultuur. Het wit-suprematie, 

exotisme en ‘white savior’ denken is 

namelijk nog steeds super actueel. 

Herdenken is educatie, het is be-

wustwording, het is empathie. Het 

is begrijpen waarom je buurman 

van kleur hier is. Er zit een hele 

geschiedenis achter. Door 

educatie over de geschiedenis 

kunnen wij ervoor zorgen dat Amsterdammers beter be-

grijpen hoe de stad zo gemêleerd is geworden.’

‘Het koloniale sentiment raakt mij persoonlijk door mijn 

adoptie achtergrond. Exotisme, de ‘white savior’ ge-

dachte, het uitwissen van mijn eigen (Koreaanse) cultuur, 

het veranderen van je geboortenaam na de adoptie die 

met een flinke financiële transactie gepaard gaat, de ge-

dachte dat je ‘de Nederlander’ altijd dankbaar zou moe-

ten zijn voor je leven hier: het zijn sentimenten die parallel 

lopen met een soort koloniaal gedachtengoed. Ik kan 

daardoor heel goed sympathiseren met de emancipatoire 

strijd van de huidige generatie die is voortgekomen uit 

het nageslacht van tot slaaf gemaakte mensen. Op 4 

mei denken we vooral aan slachtofferschap, maar bij 

de koloniale geschiedenis is er sprake van daderschap. 

Daar mogen wij ons meer bewust van zijn.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Ik zou 

dan meer erkenning voelen voor 

het gegeven dat ik in Amsterdam 

ben. Wij zouden eigenlijk ergens 

anders leven want zonder die koloni-

ale geschiedenis zouden wij niet in 

Amsterdam zijn. Dit verleden bepaalt 

zowel de materiële als de immateriële 

samenstelling van onze stad. Inclu-

sief herdenken helpt ons om onze 

aanwezigheid in Amsterdam te 

vieren ondanks de geschiede-

nis waar we uit voortkomen.’

Kim Sweet-Blackburn (41) Aantal jaar in Amsterdam: 28 Woont in stadsdeel: Noord Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Dansen, tekenen, schrijven, lezen en koken.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam:  

‘Ik mis structurele ruimte voor bottom-up initiatieven en kleine lokale ondernemingsdrift. Ook de 

Amsterdamse arbeidersklasse lijkt verdwenen.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik kwam op mijn 

dertiende als geadopteerd Zuid-Koreaans meisje uit een ‘wit’ randstedelijk dorpje naar een meisjes-

tehuis in Amsterdam. Deze stad heeft mij een thuis gegeven.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ja, ik ga zowel naar Keti Koti als naar de 4 mei 

herdenking.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Mijn betrokkenheid is 

gebaseerd op mijn behoefte om stil te staan bij het leed wat mensen geleden hebben en de 

strijd die voor onze hedendaagse vrijheid geleverd is.’

‘Het heden 
is niet te 

begrijpen 
zonder 

kennis van 
het verleden’  
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik vind het 

belangrijk dat er meer wordt gekeken naar waarom de 

dodenherdenking belangrijk is voor nu. Als je ziet wat 

er nu in de wereld gebeurt, hebben we te maken met 

dezelfde mechanismen die er toen ook speelden. Maar 

als je nu jong bent en je kent niemand die verbonden is 

met de Tweede Wereldoorlog, dan weet je niet waarom 

die herdenking voor jou relevant is. Ook vraag ik mij af 

of de mensen die echt gestreden hebben tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, deze manier van herdenken nog 

fijn vinden. Ik weet het niet, maar ik denk wel dat je de 

beleving van die mensen in tact kan hou-

den en toch voor een andere vorm van 

herdenken kan kiezen.’

Waarom is dat belangrijk 
voor jou? ‘Je maakt het re-

levant voor het nu. Met de huidi-

ge vorm is er ruimte om je te dis-

tantiëren. Het is namelijk in het 

verleden gebeurd en je krijgt 

alle ruimte om er niks mee te 

doen. Aan de andere kant is het wel belangrijk om te 

weten welke mechanismen er destijds waren waardoor 

mensen omkwamen. Die dingen gebeuren nog steeds 

en dat moet je volgens mij willen weten en zien, want 

ze zijn hartstikke gevaarlijk.’

Hoe verandert jouw relatie met de 
stad als deze herdenking 

er zal zijn? ‘Een nieuwe 

manier van herdenken zou 

mijn relatie met de stad niet 

veranderen. Het gaat ook niet 

om mijn relatie met de stad. Het 

gaat erom dat iedereen zich ge-

zien en gehoord voelt. Juist in 

een stad als Amsterdam.’

Jojanneke Hendriks (46) Aantal jaar in Amsterdam: 28 Woont in stadsdeel: Oost Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Sla-

pen, hardlopen, lezen en muziek luisteren.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Nee.’ Dit mis ik in Amsterdam: 

‘Ik mis de zachtheid van het Zuiden.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik houd van het 

kosmopolitische van de stad.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ga weleens naar Keti Koti. Het is Oosterpark is zo 

dichtbij mijn huis dat ik het mijn achtertuin noem.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of 

vieringen? ‘Persoonlijk denk ik op 4 mei niet alleen aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, 

maar ook aan alle mensen die het nu zwaar hebben in bijvoorbeeld Syrië, Palestina, Oekraïne 

en de mensen die vanuit Afrika de overtocht maken per boot naar Europa.’

‘Met de 
huidige vorm 
is er ruimte 

om je te 
distantiëren’  
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik ben 

intercultureel kindercoach en werk met kinderen uit 

multiculturele gezinnen aan hun sociaal emotionele 

ontwikkeling. Daarin komen de onderwerpen familie 

en familiegeschiedenis aan bod. Het is belangrijk dat 

kinderen hun eigen geschiedenis kennen. Herdenken 

speelt daar een belangrijke rol in. Ik merk in mijn werk 

dat kinderen soms niet kunnen plaatsen waarom een 

ouder of grootouder op een bepaalde manier handelt of 

reageert. Dat is vaak omdat er een vertaalslag gemaakt 

moet worden die samenhangt met cultuur of geschie-

denis. Kinderen kennen die geschiedenis soms niet. 

Op het gebied van educatie is er weinig aandacht voor 

herdenken. Ook binnen gezinnen is daar lang niet altijd 

aandacht voor. Ouders hebben bijvoor-

beeld zelf onvoldoende kennis of er zijn 

geen grootouders betrokken die 

verhalen kunnen overdragen.’

‘Naarmate kinderen ouder 

worden, worden ze steeds 

nieuwsgieriger naar hun ei-

gen geschiedenis. Ze leren 

daarmee zichzelf beter ken-

nen. Daarom vind ik het be-

langrijk dat er een inclusieve 

herdenkingsdag is met een 

kinderprogramma. Dat organiseren 

we dit jaar voor de tweede keer, op 3 mei op de Dam. 

De herdenking heet ‘3 mei, een liefdevol verzoek’. Tij-

dens deze herdenking krijgen kinderen ruimte om stil te 

staan bij hun eigen geschiedenis. We hebben ook een 

kinderprogramma waarin kinderen met verschillende 

culturele achtergronden het gesprek met elkaar aan-

gaan en bespreken hoe hun voorouders zich hebben 

gevoeld. Daar geven we dan een creatieve uiting aan. 

Zo gaat geschiedenis niet alleen leven voor kinderen, 

maar ontwikkelen kinderen ook meer begrip voor elkaar 

en ontstaat er op jonge leeftijd verbinding.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘De jeugd is de 

toekomst. Kinderen zitten vol met ideeën. Hoe mooi is 

het dan om met jonge kinderen aan de slag te gaan en 

hen al jong bij herdenkingen te betrekken. Hoe eerder je 

daarmee begint, hoe makkelijker zij mee kunnen 

gaan in die geschiedenis.’

Hoe verandert jouw relatie met 
de stad als deze herdenking er 

zal zijn? ‘Als Amsterdam echt 

aandacht zou besteden aan een 

vorm van educatie over inclusief 

herdenken voor kinderen, dan zou 

dat echt heel mooi zijn. Daarmee 

kunnen kinderen hun perspectie-

ven ontwikkelen en verbreden, en 

begrijpen ze zichzelf en elkaar ook beter.’

Warsha Atwarie (32) Aantal jaar in Amsterdam: 32 Woont in stadsdeel: Zuidoost Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘De dag beginnen met een mantra.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Een inclusieve 

herdenkingsdag.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Amsterdam is heel divers, ik voel me hier thuis 

met mijn multiculturele achtergrond.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘De dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei volg 

ik op tv.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Van kind af aan houd ik twee minuten 

stilte op 4 mei. Ik vroeg me altijd af waarom mijn voorouders en die van vele anderen niet werden her-

dacht. Fijn dat er nu een initiatief, liefdevol verzoek op 3 mei is gestart voor een inclusieve herdenking 

van de gehele Nederlandse koloniale geschiedenis, waarbij ik nu als teamlid betrokken ben.’

‘Het is 
belangrijk 

dat kinderen 
hun eigen 

geschiedenis 
kennen’ 

118



Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik wil 

inclusief herdenken, recht doen aan alle betrokkenen, 

met name alle dodelijke slachtoffers. Ik wil openstaan 

voor een kritische maatschappelijke kijk en veranderin-

gen. Door een herdenking een nationale herdenking te 

noemen, creëren we de behoefte om inclusief te her-

denken. We hoeven de huidige 4 mei herdenking niet 

echt te veranderen, maar stip de verhalen aan en leg 

kransen neer die een compleet beeld weergeven. Vertel 

een verhaal dat het leed van eenieder erkent, zodat de 

herdenking in het teken van ons allemaal staat.  Het gaat 

om het creëren van een nationale herdenking die een 

breder draagvlak heeft dan de eigen ‘club’. Zo geven 

wij de Amsterdamse familie de ruimte om op een gelijk-

waardige manier bij het verleden stil te staan.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Het gaat om 

de gezamenlijke toekomst. 

De geschiedenis kunnen 

wij niet veranderen, maar 

we moeten er wel van leren. 

We hadden het koloniale 

verleden kunnen voorko-

men als wij van de sla-

vernij hadden geleerd en 

een oorlog kunnen voorkomen 

als we van het koloniale verleden hadden geleerd. Am-

sterdammers helpen elkaar als het erop aankomt, maar 

we kunnen een hechtere familie worden. Sinds 2012 

organiseren wij met o.a. Stichting Nederland Wordt Be-

ter jaarlijks op 3 mei de Dag van Empathie. Uiteindelijk 

streven we naar een nationale Dag van Empathie op 3 

mei waarop we elkaar (opnieuw) leren kennen, waarna 

we op 4 mei samen herdenken, op 5 mei samen onze 

vrijheid vieren en vanaf 6 mei met elkaar in gesprek 

blijven. We leren elkaar kennen door echt met elkaar 

in gesprek te gaan. Het vergroten van het empathisch 

vermogen is een vereiste om tot een meerstemmig, 

duurzaam en haalbaar inclusief herdenken te komen. 

Wij dragen met z’n allen de verantwoordelijkheid om 

dit te bewerkstelligen. It takes a village to raise a child, 

and it takes a village to raise a future.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Diversiteit is een gegeven 

en we moeten dit vieren. Ik protesteer niet tegen, maar 

ik protesteer in dit geval vóór 

een waardige herdenking die 

recht doet aan onze stad en 

andersom. Als de stad Am-

sterdam het inclusief herden-

ken daadwerkelijk en ge-

lijkwaardig doorvoert, dan 

heeft mijn stad met mij een 

bondgenoot voor het leven.’

Jerry Afriyie (41) Aantal jaar in Amsterdam: 25 Woont in stadsdeel: Zuidoost Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Schrijven, 

dichten en tijd doorbrengen met mijn kinderen.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Zeker.’ Dit mis ik in Amsterdam: 

‘Ik mis moed; de politieke moed, burgermoed, de moed om te geloven dat alles wat geschapen is, 

anders geschapen kan worden.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik voel mij thuis in een omgeving 

waarin mensen mij begrijpen. Niet alleen als ik het goed doe, maar ook als ik fouten maak.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ga altijd naar de 1 juli herdenking. In 2021 hebben we de 

petitie ‘Erken 1 juli als een nationale dag’ gelanceerd, die binnen 1 week door 60.000 mensen werd 

ondertekend.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik vind het een burgerplicht 

om aandacht te besteden aan de nationale herdenkingen.’

‘Diversiteit is 
een gegeven 

en we moeten 
dit vieren’  
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Tekst Mina Etemad

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou de 

Hongaarse opstand willen herdenken. Mijn grootvader 

is Hongaars, onder het communisme is zijn familie alles 

afgenomen. Zij werden gedeporteerd naar een klein 

bergdorpje. Later mocht hij niet studeren en moest hij als 

fabrieksarbeider werken. Op 23 oktober 1956 begonnen 

de protesten in Boedapest. Het was een vredelievend 

protest, maar de Russen openden het vuur en er vielen 

16 doden. Mijn opa sloot zich aan bij het verzet en nam 

deel aan de straatgevechten tegen de Russische tanks. 

Na de revolutie kwam hij naar Nederland. Ook in Neder-

land was er grote verontwaardiging over de Russische 

inval. Op 4 en 5 november waren er protesten, onder 

andere voor Felix Meritis. Na de opstanden vluchtten 

veel Hongaren weg uit het land. Een deel van hen kwam 

in Amsterdam terecht. Nog steeds maken 

Hongaren deel uit van deze stad, maar we 

zijn ons niet genoeg bewust 

van hun geschiedenis.’

‘We kunnen een moment 

creëren om de verha-

len over de Hongaarse 

opstand te delen en 

onze kennis hierover te 

vergroten en door te 

geven. We kunnen het 

nu nog levend houden 

omdat de mensen die het 

hebben meegemaakt er nog zijn. Het is niet alleen een 

herdenking, maar ook een viering. We staan namelijk 

ook stil bij de moed van de mensen die opkwamen voor 

hun vrijheid.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Omdat we dan 

stil kunnen staan bij het geluk waarin wij nu leven en 

waar we ons meer bewust van kunnen zijn. We moeten 

dankbaar zijn dat we in Nederland leven, waar er vrijheid, 

vrede en democratie is. Ook vind ik het belangrijk om dit 

stukje Europese geschiedenis en de impact van onder-

drukking te blijven herinneren. Als je weet wat een land 

heeft doorgemaakt, is het makkelijker om dingen vanuit 

een ander perspectief te zien. Door elkaars verhalen te 

kennen, begrijpen we elkaar beter.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Er zou meer 

herkenning en erkenning zijn van een be-

langrijke Europese geschie-

denis die nog niet genoeg 

verteld is. Die gebeurtenis 

is natuurli jk ook mijn 

verhaal en familiege-

schiedenis, dus hierbij 

stilstaan zou ook beteke-

nen dat ik me meer thuis 

zou voelen in de stad 

met zowel mijn Neder-

landse als Hongaarse kant.’

Ravenna Westerhout (27) Aantal jaar in Amsterdam: 4 Woont in stadsdeel: Centrum Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Nieuwe dingen ontdekken.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Steeds meer.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Mensen leven 

hier wel vaak in bubbels, ik mis connectie tussen de bubbels.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: 

‘Door alle verschillende mensen die hier samenleven en omdat alles op fietsafstand is.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Nee, maar ik herdenk wel en sta soms stil bij monumenten, 

zoals het Joods namenmonument.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ja, 

maar vooral wanneer ik zelf herdenk met naasten en familie in plaats van in een grote groep.’

‘Ik ben 
dankbaar dat 

ik in Nederland 
leef, waar 

vrijheid, vrede, 
democratie is’ 
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Elco van der Wilt

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘De ge-

schiedenis is geschreven vanuit de manier hoe we vroe-

ger dachten. Als ik de geschiedenis zou bestuderen, dan 

zou ik kijken naar wat nu relevant is voor ons. Ik heb op 

school heel veel geleerd over de Tweede Wereldoorlog 

en de VOC, maar andere dingen die ook heel impactvol 

zijn, worden niet besproken. Laten we 4 mei vieren met 

een overkoepelende kijk op wat mensen wereldwijd wordt 

aangedaan. Laten we meer inclusief herdenken om juist 

die onzichtbaarheid van mensen naar voren te schuiven.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? 

‘In het herdenken klinkt door welke poli-

tieke kleur er heerst. Wanneer ik 

kijk naar welvarende mensen in 

mijn omgeving, zie ik een ver-

andering. Zodra zij een 9 tot 

5 baan hebben en een 

koophuis, stemmen zij 

ineens op de VVD of 

op VOLT. Die mensen 

kiezen voor zichzelf en 

niet voor de mantelzorger, de ADHD´er of de blinde in onze 

samenleving. Als je een echte Amsterdammer bent, ga je 

niet voor twaalf euro een tosti eten, maar haal je je brood 

bij de bakker die er al heel lang zit.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Het zal mijn empathisch ver-

mogen voor andere vormen van herdenken bevorderen. 

Maar ik denk sowieso meer kleinschalig. Vandaag begint 

bijvoorbeeld Pasen voor de Joden. Ik google dan hoe je het 

woord Pasen in het Hebreeuws schrijft en dat app ik naar 

een Joodse vriendin van mij. Op zulke momenten denk ik 

aan haar. Ik heb gewoon niet zoveel met nationale herden-

kingen.  Persoonlijk denk ik dat het komt door 

de beladenheid bij de nationale herdenkingen, 

want ik vind het vervelend om te zien 

als Nederlanders met een bepaalde 

groep sympathiseren. Nederland 

heeft geholpen aan het binnenval-

len en terroriseren van mijn 

land, maar daar hoor ik nooit 

iemand over. Waarom moet 

ik dan collectief stilstaan en 

meedoen op 4 mei?’

Sara Shawkat (33) Aantal jaar in Amsterdam: 33 Woont in stadsdeel: Oost Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Koken.’ 

Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Betaalbare woningen, een laagdrempelig platform 

voor ondernemers en toegankelijkheid voor sociaal ondernemers die vrij staan van de gevestigde 

orde.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik voel mij hier thuis omdat Amsterdam de enige plek is waar 

wij, mensen van kleur, de dienst uitmaken.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik vier heel bewust Keti Koti. Wel voel ik daarin een 

dubbele standaard, waarom is 1 juli niet een nationale feestdag?’ Voel je je betrokken bij de grote 

(nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Als allochtoon van Irakese afkomst voel ik mij tijdens de herdenking 

een buitenstaander. Ik snap dat je als land keuzes moet maken, maar voor mij blijft er weinig over 

om te herdenken.’

‘In het 
herdenken 

klinkt terug 
welke politieke 
kleur er heerst’ 
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Elco van der Wilt

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik wil een 

internationale dodenherdenking en viering. Inclusief her-

denken moet in eerste instantie gaan over het respecteren 

van mensen. Je moet kunnen luisteren naar mijn verhaal, 

maar je moet mij ook de kans geven om mijn verhaal te 

vertellen. Vervolgens moet je ook bereid zijn om mensen 

te faciliteren in het ontplooien van hun plannen. Er wordt 

nu gedaan alsof het wiel nu wordt uitgevonden. Ik stond in 

2008 en 2010 al voor inclusief herdenken en organiseerde 

dat op eigen kracht. Ik kreeg echter geen subsidie om 

dit plan uit te voeren en om het verder tot bloei te laten 

komen. Het is nog steeds mijn doel om het bestaand 

gedachtegoed op een positieve manier te veranderen. Er 

wordt nu gesproken van een nationale herdenking, maar 

ze zien ons niet als een deel van de natie. Vandaar dat 

ik van de nationale herdenking een internationale 

herdenking wil maken. Zo zorgen we ervoor dat 

we niet alleen stilstaan bij wat 

de witte Nederlander vindt, 

maar kijken we ook naar wat 

de ‘Nieuwe Nederlander’ wil 

herdenken. We kunnen zo 

stil staan bij het slavernij-

verleden, maar bijvoor-

beeld ook bij het leed van 

de Palestijnen.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Het gaat niet 

om mij. Het gaat om de ‘Nederlander’. Dat is niet alleen 

de nazaat van de van de mensen die van de slavernij 

hebben geprofiteerd maar ook de persoon wiens voor-

ouders als tot slaaf gemaakten op de plantages hebben 

gewerkt om Nederland stinkend rijk te maken. Het is ook 

de Noord-Afrikaan die hier als gastarbeider is gekomen 

om aan de wederopbouw van Nederland te werken. De 

Nederlander is ook de Indonesiër die in het Oosten als 

tot slaaf gemaakte is uitgebuit. De Nederlander is meer 

dan de ‘nationale’ Nederlander. De Nederlander is de 

internationale Nederlander.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Het gaat niet om hoe mijn 

relatie met de stad gaat veranderen, maar hoe de stad 

ten opzichte van mij gaat veranderen. Op het moment 

dat ik erkend word als een volwaardige Nederlander en 

mijn geschiedenis voor vol wordt aangezien, heb ik 

meer perspectief voor de toekomst. Op het moment 

dat de nazaten van de slavenhou-

ders moeten nadenken over de 

misdaden die hun voorouders 

hebben gepleegd en de rijk-

dommen die op die manier zijn 

vergaard, zullen zij misschien 

nu door deze bezinning inzien 

dat iedereen recht heeft op 

welvaart en welzijn.’

Patrick Mathurin (49) Aantal jaar in Amsterdam: 46 Woont in stadsdeel: Zuidoost Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Theater maken, acteren, festivals organiseren, boksen.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in 

Amsterdam: ‘Ik mis de steun van de gemeente voor mijn positieve acties.’ Hierdoor voel ik mij thuis in 

Amsterdam: ‘Omdat ik al mijn hele leven hier woon en heel veel liefde geef aan mijn stadgenoten 

en heel veel liefde en respect van hen terugkrijg.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Op 1 juli ben ik tijdens de herdenking aanwezig.’ Voel je je 

betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik respecteer 4 mei, maar ik vind het vreemd dat 

wij tijdens deze herdenking alleen WO II herdenken. Ik ben een vrije denker en lanceerde in 2008 en 

2010 een masterplan om de Nederlandse herdenkingscultuur te veranderen.’

‘De 
Nederlander 
is meer dan 

de ‘nationale’ 
Nederlander’ 
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik vind dat 

wij inclusief moeten herdenken en de link moeten zien 

tussen de geschiedenis en het hier en nu. Daar moeten 

verschillende perspectieven bij betrokken worden, zoals 

die van de LHBTQ -groep, perspectieven vanuit diverse 

genderverhoudingen, maar ook perspectieven die ont-

staan zijn vanuit de intergenerationele verhoudingen. Deze 

perspectieven moeten ons instrueren hoe wij vandaag 

de dag moeten leven. Het nieuwe herdenken moet een 

inspiratie zijn om door te gaan en voort te leven.’ 

‘Ik sta voor een levende geschiedenis. Herdenken is  

opnieuw denken over dingen die gebeurd zijn. Er wordt 

gezegd dat wij van de geschiedenis moeten leren, maar 

dat is een holle frase. We le-

ren alleen als we herdenken 

zien als een nieuwe manier 

van denken en we de ge-

schiedenis vanuit verschillende 

perspectieven belichten. Mijn 

vader was een KNIL-soldaat 

die als krijgsgevangene onder 

erbarmelijke omstandighe-

den de Birmese spoorlijn 

heeft overleefd. Zijn ver-

haal geeft mij kracht om in 

moeilijke tijden door te gaan. Dat 

geldt ook voor de daden van 

de moedige verzetshelden en 

de slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 

gevallen. Hen herdenken moet ons niet alleen verdrietig 

maken, maar ook inspireren om het leven beter te ma-

ken. Het nieuwe herdenken helpt dan om een blik op de 

toekomst te werpen. Anders heeft herdenken weinig zin.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Ik ben trots op 

wat mijn vader heeft nagelaten. Dat is iets waar wij mee 

verder moeten en wat we moeten verspreiden. Dat zou 

hij zo hebben gewild. Ik wil dat mijn familie geïnspireerd 

raakt door het leven dat mijn vader heeft geleid. Dat 

pas ik ook toe op de grote nationale herdenking op 4 

mei. Als je goed wilt herdenken, dan doe je dat op een 

manier waarbij je er inspiratie uithaalt en er de kracht in 

vindt om door te gaan. Anders sta je stil en blijf je ook 

letterlijk stil staan. Daar schiet niemand 

iets mee op.’

Hoe verandert jouw relatie 
met de stad als deze herdenking 

er zal zijn? ‘Misschien dat het voor 

mij hierdoor eerder mogelijk wordt om 

een community gevoel te ontwikke-

len. Wellicht dat mensen meer en 

makkelijker met elkaar in gesprek 

raken. Herdenken kan dan een 

voorbeeldfunctie hebben voor de 

stad. Het gesprek dat wij met het verle-

den voeren, waaiert dan uit naar de ge-

sprekken in de Amsterdamse buurten.’

Joyce Cordus (70) Aantal jaar in Amsterdam: 56 Woont in stadsdeel: Oost Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Zingen, 

jazzmuziek luisteren en mindfulness trainingen opzetten.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Jazeker!’ Dit mis ik 

in Amsterdam: ‘Het gemeenschapsgevoel onder Amsterdammers.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: 

‘De verbinding met mijn buurgenoten.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ja, ik herdenk op 4 mei. Ook sta ik stil bij de slachtoffers die 

zijn gevallen bij de beruchte Birmese spoorlijn.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? 

‘Ja, ik voel me het meest verbonden met de herdenking van de Birmese spoorlijn en de herdenking van 

Nederlands-Indië. Toch voel ik mij ook betrokken bij de 4 mei herdenking, maar ik herdenk in Zuidoost. 

Ik heb toch een ander gevoel bij het overwegend witte publiek dat op de Dam herdenkt.’

‘Herdenken 
moet ons 

niet alleen 
verdrietig 

maken, maar 
juist ook 

inspireren’  
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Tekst Maurice San-a-Jong

Foto Elco van der Wilt

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou 

graag de herdenking van het slavernijverleden natio-

naal willen zien. Het is onderdeel van de Nederlandse 

geschiedenis. Vanwege mijn eigen diverse achtergrond 

zou ik ook willen dat het verhaal over de Molukse ge-

schiedenis wordt verteld en een plek heeft in het onder-

wijs. Ik wil voorkomen dat mensen zeggen: ‘Moluks, wat 

is dat?’ Mijn oma had vroeger vanwege haar afkomst 

al te maken met racisme. Nu nog steeds hebben we 

daarmee te maken. We hebben niet in de gaten hoe de 

geschiedenis daarop van invloed is. Daarom moeten 

onze verhalen worden verteld tijdens herdenkingen. Bij 

nieuwe herdenkingen moeten we ons richten op de jonge 

generaties. Jong geleerd is oud gedaan.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Op 4 mei 

herdenken we alle slachtoffers van de Tweede We-

reldoorlog, maar ik denk dat iedereen op die 

dag en op andere dagen zijn of haar eigen 

verhaal heeft. Daarom besteden we daar 

ook aandacht aan op Plein ’40-’45. Zo 

ga ik met mijn familie op 16 mei naar 

de Javakade om daar de aankomst van 

mijn overgrootouders en oma in 1951  te 

herdenken. Ik zou op die plek graag 

een monument willen.’

Imane Valk (14) Aantal jaar in Amsterdam: 14 Woont in stadsdeel: Nieuw-West  Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Karate.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Op sommige plekken in Amsterdam is het 

niet zo divers als we zouden willen of benaderen mensen elkaar vanuit hokjes.’ Hierdoor voel ik mij thuis 

in Amsterdam: ‘’Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik kan hier – soms wel met een beetje 

strijd – mezelf zijn.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ja, op de basisschool ging ik naar de kinderenherdenking 

van het slavernijverleden bij het Monument van Besef op het Surinameplein. Ik ben het jongste 

lid van het 4 en 5 mei comité in Slotermeer. Op 4 mei organiseren we op Plein ’40-’45 jaarlijks de 

dodenherdenking.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Rond 4 mei horen we 

verhalen over de WOII en houden we twee minuten stilte. Bij ons in de buurt trekken we die verhalen 

verder door stil te staan bij meerdere geschiedenissen over oorlog, vrijheid en verzet. Wel mis ik 

nationale betrokkenheid op 1 juli. Ik mis dat we standaard les krijgen over het slavernijverleden’

‘Of je het nou hebt over de Tweede Wereldoorlog, het 

slavernijverleden of de Molukse geschiedenis: het gaat 

allemaal over uitbuiting, uitsluiting en vaak ook over 

ontmenselijking. Daar wil ik oog voor hebben, zodat we 

niet opnieuw dezelfde fouten maken. We moeten elkaars 

geschiedenis kennen en open het gesprek aangaan. 

Als we de Molukse geschiedenis zouden herdenken, 

begrijpen anderen bijvoorbeeld beter wat mijn familie 

heeft meegemaakt. Mijn overgrootopa was korporaal in 

het KNIL. Hij was ook slachtoffer van de geschiedenis. 

Hij is vanuit Indonesië met de boot overgekomen, om 

vervolgens in voormalige kampen te moeten leven. Er 

was hem beloofd dat hij kon terugkeren naar de Moluk-

ken, maar dat is nooit gebeurd. Als we dit soort stukjes 

geschiedenis delen, dan kunnen we mensen aan elkaar 

verbinden.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Ik denk dat we dan meer 

verbondenheid met elkaar voelen, waardoor we elkaar 

beter begrijpen. Ik denk dat het belangrijk is om 

te leren van wat er vroeger is gebeurd. Dan 

zouden we elk verschil omarmen en zou de 

stad meer voor iedereen zijn. Als ik mij 

kan identificeren met een ander, voel ik 

mij ook direct verbonden met die ander. 

Keur je iemand af of ga je juist het gesprek 

aan en zorg je er samen voor dat we een 

fijne stad hebben?’

‘Jong 
geleerd 
 is oud 

gedaan’ 
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Tekst Lara Nuberg

Foto Yara Jimmink

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik identifi-

ceer mezelf als een Molukse Amsterdammer en vind dat 

er op dit moment onvoldoende plek is voor Molukkers 

op de bestaande herdenkingen. Onze gemeenschap is 

altijd gemarginaliseerd en ik merk dat ook in de prak-

tijk van herdenken. De initiatieven die worden bedacht, 

worden onvoldoende vormgegeven in samenspraak 

met de Molukse gemeenschap. Dat zag je vorig jaar, 

toen werd besloten dat op 21 maart in Rotterdam de 

aankomst van Molukkers bijna feestelijk zou worden 

nagespeeld. Kleine en grote Molukse organisaties in 

Nederland kwamen hiertegen in opstand.’ 

‘Pas sinds een paar jaar zijn er Molukse veteranen aan-

wezig op 4 mei. Is dat een stap vooruit? Kan ik me dan 

identificeren met KNIL-militairen? Dat was wel een kolo-

niaal leger. Molukkers waren trouw aan het Nederlandse 

koningshuis. Wat betekent dat voor hun perspectief op 

het verleden?’

‘Ik denk dat het nodig is om de 

huidige herdenkingen te ver-

breden en te dekoloniseren. 

Dat betekent dat we afscheid 

moeten nemen van een 

eurocentrisch perspec-

tief op de geschiedenis 

en ook van symbolen en 

rituelen die daarbij horen. 

Op 4 en 5 mei kunnen 

meerdere geschiedenis-

sen centraal staan, niet alleen de Tweede Wereldoorlog in 

Nederland. Het koloniale verleden zou verweven moeten 

worden met die dagen, net als de migratiegeschiedenis. 

Zo worden er thema’s verbonden aan de herdenking 

waarin meerdere groepen zich herkennen. Daarbij moet 

ook oog zijn voor diversiteit binnen verschillende ge-

meenschappen.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Binnen de 

Molukse gemeenschap overheerst het idee dat alle Mo-

lukkers aankwamen in Rotterdam, maar mijn grootouders 

zijn bijvoorbeeld in 1951 aangekomen op de Veemkade 

in Amsterdam. Net zoals de Molukkers in dienst van de 

Koninklijke Marine, die daardoor net weer een ander 

verhaal hebben dan de Molukkers die aankwamen in 

Rotterdam. Als al die verschillende verhalen naast elkaar 

mogen bestaan, is het ook makkelijker om universele 

thema’s te vinden die mensen met elkaar verbinden.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Ik denk dat ik dan een nog 

intensievere band met de stad zal 

hebben. Het is een kwestie van be-

longing. Een bevestiging voor mij 

en mijn kinderen dat we erbij horen 

en mee doen. Als meer men-

sen het gevoel hebben dat ze 

deel uitmaken van herdenken, 

betekent het ook dat ze het 

gevoel hebben deel uit te ma-

ken van de geschiedenis en 

daarmee van de stad.’

Jeftha Pattikawa (45) Aantal jaar in Amsterdam: 15 Woont in stadsdeel: Noord Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Creëren,  

bezig zijn met archieven in de breedste zin.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Door 

gentrificatie gaat de authenticiteit van de stad steeds meer verloren.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam:  

‘In Amsterdam heb ik het gevoel echt mezelf te kunnen zijn. Ik kan denken wat ik wil en maken wat 

ik wil en dat wordt gestimuleerd door mijn omgeving. Het heeft een effect op wie ik kan zijn.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ga alleen naar de kleinere herdenkingen georganiseerd 

door bijvoorbeeld postkoloniale gemeenschappen in Nederland.’ Voel je je betrokken bij de grote 

(nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Nee. Ik voel me bij grote nationale herdenkingen in Nederland 

niet gerepresenteerd.’

‘We moeten 
huidige 

herdenkingen 
verbreden en 

dekoloniseren’ 
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 Tekst Rhana Tersteeg

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou 

graag zien dat er, naast alle grote abstracte woorden 

bij vieren en herdenken, iemand op zou staan en zou 

zeggen: ‘Ecce homo, zie de mens!’  Dat is iets wat ik 

Amsterdam gun. Wat mij betreft hoeft er geen speciale 

dag te komen om bij de medemens stil te staan. We 

zouden de boodschap ‘zie elkaar’ kunnen verpakken in 

de essentie van de huidige vieringen en herdenkingen. 

Dat zijn de momenten waarop mensen stilstaan bij het 

verleden en reflecteren op het leven van vandaag.  We 

leven in een doorgeschoten individualistische samen-

leving waarin iedereen concurreert 

met en wijst naar elkaar. We zijn 

toe aan een gevoel voor nieuwe 

verhoudingen, want we leven met 

schotten tussen elkaar. Dat voelt 

voor niet goed.’

Waarom is het voor jou 
persoonlijk belangrijk om 
hierbij stil te staan? ‘Omdat 

wij als burgers, als land en als 

mensheid moeten evolueren 

naar een volgend stadium van 

menszijn en menselijkheid. 

Naar een hoger bewustzijn. 

Dat hebben we nodig omdat we anders niet met elkaar 

kunnen samenleven. Persoonlijk voel ik me prettiger in 

een leefomgeving waar mensen aandacht voor elkaar 

hebben. Theorieën en dialogen helpen niet, slechts de 

aandachtigheid om met bewust gedrag aan construc-

tieve verhoudingen te bouwen.’

Hoe zou jouw band met Amsterdam veranderen 
als we meer stil zouden staan bij elkaar? ‘Ik zou 

willen dat er meer oog kwam voor mensen die die men-

selijke aandacht van nature hebben. Ik zou graag zien dat 

zij in het algemeen een prominente 

plek krijgen in de vorming van 

onze samenleving. Dat zou mijn 

band met Amsterdam versterken. 

Zelf doe ik het al en draag daaraan 

bij als honours docent aan de 

faculteit Sociale Wetenschap-

pen aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam. Daar geef ik het 

vak ‘Vorming in vloeibare tij-

den’, waar we studenten trainen in 

een reflectieve, proactieve houding 

ten opzichte van zichzelf, 

elkaar en de veranderde 

samenleving.’ 

Astrid Elburg 64) Aantal jaar in Amsterdam: 39 Woont in stadsdeel: Zuid Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Hard 

werken, zeer uitgerust wakker worden, goed ademhalen en leuke gesprekken voeren.’ 

Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ik voel mij onderdeel van een zeer gemêleerde, zinderende Amsterdamse 

multiculturele gemeenschap.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Menselijkheid. Wij zijn het waardevolle kleine 

leven kwijtgeraakt. Het is nu te bedrijfsmatig, elke blik is gecalculeerd.’ Hierdoor voel ik mij thuis in 

Amsterdam: ‘Ik verover mijn bestaansruimte, maak mijn thuis van de plek waar ik woon.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Nee.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? 

‘Of ik me betrokken voel, weet ik niet. Ik vind het wel mooie rituelen en kijk en luister ernaar vanuit 

een ethisch, politiek en esthetisch oogpunt. Met andere woorden; wat hebben deze herdenkingen in 

deze tijd te zeggen over mij, over de samenleving en over onze gezamenlijke identiteit?’

‘Verpak de 
boodschap 
‘zie elkaar’

in de essentie 
 van huidige 

 vieren en 
herdenkingen’   
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Tekst Lara Nuberg

Foto Yara Jimmink

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zie dat 

de dodenherdenking op 4 mei een ontwikkeling door-

maakt. Er vindt verbreding plaats en daar ben ik niet 

tegen. Het holle idee dat we als land zijn bezet en ver-

volgens zijn bevrijd, is niet genoeg. Je hebt handvatten 

nodig om mensen betrokken te laten voelen; namen, 

persoonlijke verhalen of actuelere gebeurtenissen zoals 

de oorlog in Oekraïne. Ik heb de sleutel tot herdenken 

vanuit huis meegekregen, ik ben een nazaat van Joodse 

oorlogsslachtoffers. Als je dat niet bent, is het misschien 

lastiger om een directe verbinding met 4 mei te voe-

len. Juist door de Holocaust niet te isoleren van andere 

collectieve trauma’s, oorlogen en genocides, blijft de 

herdenking van belang.’

‘Als ik iets zou mogen toevoegen aan de herinnerings-

cultuur in Amsterdam en eigenlijk in heel Nederland, 

dan zou ik meer aan-

dacht willen voor de 

slachtoffers van de 

hiv/aids-pandemie. 

Dat hoeft niet per se 

in de vorm van een 

herdenking, het kan 

ook een feest of een 

maaltijd zijn ter ere van deze 

mensen, bijvoorbeeld op 

Wereld Aids Dag.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Bij de gezinnen 

van oorlogsslachtoffers is zwijgen een veelvoorkomend 

probleem, maar zij hebben in ieder geval nog de kans 

om hun verhaal door te vertellen aan hun kinderen. Bij 

de slachtoffers van de aidsepidemie is dit anders. De 

meeste van hen hebben geen biologische nazaten. Hun 

nazaten zijn in zekere zin de huidige LHBTI’ers in de 

stad, waaronder ik. Ik voel me verantwoordelijk om hun 

verhaal gestalte te geven en niet te vergeten.’ 

‘De geschiedenis van LHBTI’ers is nauw verweven met 

die van Amsterdam. Vanuit de hele wereld komen men-

sen hier naartoe om veilig te zijn. Het stilstaan bij de 

slachtoffers van de aidsepidemie vertelt iets over hoe 

we naar ziekte kijken. Ook kan het een moment zijn 

om aandacht te besteden aan solidariteit in de stad. 

Bijvoorbeeld die van verpleegkundigen, veelal lesbische 

vrouwen, die hiv-patiënten wél wilden behandelen.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘De groep die zo is geraakt 

tijdens de aidsepidemie, 

is heel belangrijk ge-

weest voor Amsterdam. 

Het zijn mensen die de 

stad kleur gaven. Het 

zorgt voor een gevoel 

van rechtvaardigheid als 

zij worden herinnerd en 

worden geëerd. Ik voel me per-

soonlijk meer gezien als er meer 

erkenning voor hen is.’

Maurits de Bruijn (37) Aantal jaar in Amsterdam: 19 Woont in stadsdeel: West Dit doe ik het liefst elke dag:  

‘Schrijven.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Niet-commerciële ruimtes waar mensen 

elkaar kunnen ontmoeten.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Omdat mijn vrienden hier wonen en 

vanwege alle herinneringen die ik in de afgelopen negentien jaar in de stad heb gemaakt.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Voorheen ging ik op 4 mei naar de Dam. Dat vind ik nu te 

massaal. Ik ga nu ieder jaar naar de herdenking bij het monument De Gevallen Hoornblazer. Ik ben 

ook een aantal keer naar de Holocaust Herdenking op 27 januari geweest.’ Voel je je betrokken bij de grote 

(nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ja. Mijn moeder is Holocaust overlever, haar ouders en zusjes zijn 

vermoord in vernietigingskamp Sobibór.’

‘De geschiedenis 
van LHBTI’ers is 
nauw verweven 

met die van 
Amsterdam’
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Het zou 

mooi zijn als er in het Brasapark, een nieuw park in 

Amsterdam Zuid-Oost, een gezamenlijk herdenkings-

monument komt waar we alles kunnen herdenken. Dit 

idee heb ik van een goede vriend van mij. Het zou een 

inclusieve herdenkingsplek zijn waar iedereen zich het 

hele jaar door welkom mag voelen om te herdenken. 

Oorlogen, rampen, de dag dat Poetin Oekraïne bin-

nenviel, persoonlijke trauma’s; alles mag daar worden 

herdacht.’

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik heb in 

New York gewoond. Daar werd ik door de 

Joodse gemeenschap geïnspireerd. Ik 

leerde hoe belangrijk het is om te herden-

ken en hoe het de gemeenschapszin 

bevordert. Het is mooi om te zien hoe 

Joodse voorouders door het herden-

ken in ere worden gehouden en 

hoe de Joodse gemeenschap 

daarmee leert van het verleden. 

Joden werden eeuwenlang 

vervolgd. Juist omdat zij her-

denken en hun geschiedenis 

blijven vertellen, blijven zij als volk 

bij elkaar. Vanuit mijn Surinaamse 

achtergrond ben ik ook opgegroeid met 

verhalen, wij kennen een sterke orale traditie. Als je 

bijvoorbeeld kijkt naar de Marrons, dan zie je dat zij 

door hun orale traditie en het overdragen van de ge-

schiedenis van hun vrijheidsstrijd altijd een onafhankelijk 

volk zijn gebleven.  Nu ik zelf in een West-Europees 

land woon, vind ik dat wij daar wat van kunnen leren. 

Als we via het herdenken onze verhalen delen, dan 

leren we onze eigen en gezamenlijke geschiedenis 

beter kennen.’ 

Hoe zou jouw band met Amsterdam veranderen  
als er een algemeen herdenkings- 

monument zou zijn? ‘Het zou mijn 

band met Amsterdam versterken. 

Ik hoop dat we met z’n allen 

bewust worden van de kracht 

van inclusief herdenken. Dat we 

ons realiseren dat we meer 

overeenkomsten hebben 

dan dat we van elkaar ver-

schillen. Als we voorbij de 

verschillen komen, dan 

ontdekken we dat het de 

menselijkheid is die ons ver-

bindt. Ik zou daar graag aan 

bijdragen.’ 

Maureen Healy (61) Aantal jaar in Amsterdam: 30 Woont in stadsdeel: Zuidoost Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Mediteren.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ik voel me Amsterdammer en wereldburger.’ Dit mis ik in 

Amsterdam: ‘Mijn wereldburgerschap zorgt ervoor dat ik waardeer wat ik heb. Ik mis dus niets in 

Amsterdam.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Vanwege de diversiteit. Ik voel me het meest 

thuis in Zuidoost, juist om die diversiteit. Ik woon dan ook bewust in Zuidoost.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ga op 4 mei naar het verzets- en bevrijdingsmonument in 

Holendrecht. 5 mei heb ik ook weleens gevierd. Ik herdenk op 4 oktober de vliegtuigramp in de 

Bijlmer. En ik ga op 1 juli naar Keti Koti.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ja.’

‘Het zou 
mooi zijn 
als er een 

gezamenlijk 
herdenkings- 

monument 
komt’   
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou 

graag een verbindingsfestival vieren en daarvoor een plek 

in Amsterdam hebben, bijvoorbeeld in het Amsterdamse 

Bos. Het zou een feest in de zomer zijn waar alle nationali-

teiten samenkomen en waar we de ‘vibe’ van Amsterdam 

vieren. Op deze dag draait het om acceptatie, iedereen 

mag er zijn. Amsterdam is van oudsher een stad waar veel 

culturen samenkomen. Dat moeten we koesteren, dat is de 

ziel van Amsterdam.’

‘Ik zet me nu al in voor meer verbinding in de stad, met 

name tussen Nederlandse en Syrische Nederlanders. Ik doe 

dat op kleine schaal door events te organiseren waar deze 

culturen samenkomen. Daar bereiken we mooie dingen mee 

en zien we echte verbinding tussen mensen. Maar ik heb 

meer acceptatie nodig. Er ligt nog een stigma op ons, zelfs 

nu Amsterdam mijn thuis is en ik geïntegreerd ben. Ik heb 

nog steeds een speciaal nummer in mijn paspoort staan. 

Als ik grotere events wil organiseren, dan merk ik dat ik min-

der kansen krijg dan oorspronkelijke 

Nederlanders. Ik vind dat zo jam-

mer. Verbinding is zo belangrijk, 

daar moet toch iemand voor 

opstaan? Ik wil culturen sa-

menbrengen, een plek creëren 

waar ik verbinding kan maken. Dat 

is ook belangrijk voor Amsterdam. 

Want verbinding draagt bij aan het 

oplossen van grotere problemen. Het 

sleutelwoord is acceptatie.’

Waarom is het voor jou persoonlijk belangrijk 
om stil te staan bij verbinding? ‘Ik ben 15 jaar on-

derweg geweest. Nu heb ik mijn thuis gevonden en bouw 

ik een leven op. Liefde en verbinding zijn mijn drijfveer. 

Dat komt van diep, daar kan ik geen woorden aan geven. 

Ik kan het niet negeren, wil niet blind leven maar liefde 

met me meedragen en verspreiden. We zijn allemaal 

mensen achter onze verhalen. We spreken allemaal 

een andere taal, maar uiteindelijk zijn we hetzelfde. We 

hebben allemaal andere perspectieven, maar allemaal 

dezelfde behoefte aan liefde en verbinding. Waarom 

zouden we dat dan niet mogelijk maken?’

Hoe verandert jouw relatie met de Amsterdam 
als we aandacht zouden geven aan verbinding? 
‘Ik kan het niet eens onder woorden brengen. Ik voel 

dat het mijn band met Amsterdam zou versterken. Al-

les om me heen zou trouwens 

versterken. We zijn altijd maar 

bezig met dingen bereiken 

en elkaar voorbijstreven. 

Als we echt de mensen 

achter de persoon zouden 

zien, dan zouden we zoveel 

prettiger met elkaar omgaan. 

Elkaar echt zien. Ik wil me daar 

namens Amsterdam graag voor 

inzetten.’ 

Khaled Hamadeh (33) Aantal jaar in Amsterdam: 3 Woont in stadsdeel: West Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Creëren.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Nog niet helemaal, maar Amsterdam voelt erg als mijn thuis.’ Dit mis 

ik in Amsterdam: ‘Ik mis acceptatie voor alle mensen die vanuit de oorlog hier in Amsterdam een thuis 

zoeken. Er zijn zoveel kansen, maar het voelt soms alsof die kansen er niet voor ons zijn.’ Hierdoor 

voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Vanwege de openheid van de mensen die wél open voor ons staan. 

Die de mens achter de vluchteling zien.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Naar de dodenherdenking op 4 mei.’ Voel je je betrokken 

bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Tijdens herdenkingen bouwen we een brug naar elkaar. 

Als ik bij een herdenking ben, dan voel ik me verbonden met de mensen om mij heen. 

Herdenken doen we samen.’

‘Verbinding 
draagt bij aan 
het oplossen 
van grotere 
problemen’ 
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Misschien 

is het leuk om een jaarlijkse viering van Amsterdam en 

haar inwoners te doen. Dan zou ik niet inzetten op het 

koloniale verleden en de ‘Gouden Eeuw’, maar op ‘ge-

woon Amsterdam’ vieren. Dat kun je op verschillende 

manieren organiseren. Het belangrijkste is dat iedereen 

erbij betrokken is, dat er geen groepen vergeten worden.’

‘Je ontkomt er niet aan om de vieringen en herdenkingen 

inclusiever te maken. Mensen maken deel uit van de stad 

en de stad maakt deel uit van mensen. Toch zijn er nog 

steeds groepen die vergeten worden. Denk bijvoorbeeld 

aan de Dodenherdenking op 4 mei, daar vergeten we soms 

dat er ook andere groepen meevochten in de oorlog. Daar 

is de laatste jaren aandacht naar uitgegaan, maar dat mag 

best wel meer. Dat verbetert de on-

derlinge relaties, we leren elkaar 

daardoor beter ennen.’

‘Er hangt een interessante discus-

sie rondom inclusief vieren 

en herdenken. Kijk bijvoor-

beeld naar Keti Koti. Moet 

zo’n nare periode een vie-

ring zijn? Wat vier je precies 

en wat herdenk je precies? 

Ik vind het belangrijk om daarover 

met elkaar in gesprek te gaan. Dat leidt ook tot meerstem-

migheid, wat soms een uitdaging kan zijn, maar soms ook 

een wrijving die verdiepend werkt.’

Waarom is het voor jou belangrijk om Amster- 
dam te vieren? ‘Ik ben zelf opgegroeid in een stads-

deel waar ik in aanraking kwam met een mozaïek aan 

mensen en culturen. Dat heeft mij verrijkt en doen groei-

en. Ik leerde niet alleen mensen en hun culturen beter 

kennen, maar ook mezelf. Ik ontdekte dat er een verschil 

is in inclusiviteit en behoren. Inclusiviteit betekent dat 

je erbij mag horen als je je aanpast. Behoren gaat een 

stuk verder. Het betekent dat er ruimte voor je is, dat 

je ruimte mag innemen. Dat is belangrijk. Samen vieren 

en herdenken valt ook onder behoren.’

Hoe verandert jouw relatie met de Amsterdam als 
we met z’n allen zouden vieren en herdenken? 

‘Ik zou met nog sterker met Amsterdam 

verbonden voelen. Dat is best een ding, 

want ik voel me al heel sterk verbonden 

met Amsterdam. Het kan op vele manie-

ren vormgegeven te worden, dat 

hoeft niet allemaal ineens, als 

het maar op een goede manier 

gebeurt. Als we iedereen maar 

betrekken, hun stemmen een 

plek geven en mensen ook zelf 

aan de slag laten gaan.’

Khadija al Mourabit (42) Aantal jaar in Amsterdam: 40 Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Sporten.’ Voel ik mij 

Amsterdammer: ‘Ik woon nu in Zaandam, maar voel me nog altijd Amsterdammer.’ Dit mis ik in Amsterdam: 

‘Ik mis de representatie van vrouwen zoals mijn Marokkaanse moeder in de psyche van de stad.’ 

Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘In Amsterdam kan zijn wie ik ben, zonder getolereerd te hoeven 

worden. Tolerantie is gedogen, ik hoef niet gedoogd te worden.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ga sowieso op 4 mei naar de herdenking op de Dam. 

Ik sta ook wel eens bij de Dokwerker, het Spanjemonument, het Homomonument en het 

Slavernijmonument in het Oosterpark. Ik herdenk ook op 10 april de slachtoffers die gevallen zijn in 

het Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of 

vieringen? ‘Absoluut. Ik vind het belangrijk om te herdenken.’

 ‘Laten we
iedereen 

betrekken en 
geen groepen 

vergeten’   
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Een aantal 

jaar geleden werd Amsterdam een superdiverse stad. 

Dat wil zeggen dat er numeriek geen enkele groep meer 

is die de meerderheid vormt, maar er verschillende min-

derheden bestaan in de stad. Op dat moment verander-

de een deel van de semantiek. Vroeger werd de vraag 

gesteld in welke mate minderheden geïntegreerd waren. 

Daarbij werd de integratie verondersteld in de dominante 

cultuur met haar dominante normen en waarden. Maar 

tegenwoordig kun je ook kijken naar de mate waarin wij 

allemaal als minderheden geïntegreerd zijn in de nieuwe 

superdiverse realiteit. Daaruit blijkt dat witte Nederlan-

ders heel slecht geïntegreerd zijn. Zelf ben ik gewend 

dat ik de dominante groep ben, in zoverre dat ik niet 

ver af sta van de dominante normen en waarden. Nu 

dat verschuift, word ik daar niet bang of onzeker door, 

maar merk ik wel dat ik mijn eigen positie steeds vaker 

bevraag. Ik zie het als een spannende ontwikkeling 

en vind het bijzonder dat ik in een tijd leef waarin 

we soms schurend en soms hand in 

hand op zoek gaan naar een mooi-

ere en meer egalitaire manier van 

samenleven.’ 

‘Ik ben dan ook fan van vieringen 

die opgezet zijn door mensen die 

allemaal een andere culturele achtergrond 

hebben, maar die allemaal in Amsterdam samengeko-

men zijn. De verhalen waarin zij samenkomen moeten 

worden gevierd. We moeten de verbinding vieren, niet 

de verschillen. Dat leidt tot veel meer dan wanneer we 

ons richten op het verstevigen van de verschillen.’

Waarom is het voor jou belangrijk om stil te staan 
bij de verbinding? ‘Het vieren van de verbinding is 

voor mij erg belangrijk. Amsterdam heeft mij gemaakt 

tot wie ik ben, hier ben ik mezelf geworden. Juist door 

de kracht van verschillen die samenkomen en een ver-

rijking vormen.’

Hoe verandert jouw relatie met de Amsterdam 
als de verbinding zou worden gevierd? ‘Dat zou 

mijn relatie met Amsterdam versterken. Niet alleen met 

de stad Amsterdam, maar ook met andere mensen 

in Amsterdam.  Dan zou ik me voelen zoals wanneer 

Ajax speelt. Die eenheid zou ik op andere momenten 

ook willen voelen, ook als Ajax niet speelt. Zo’n 

gevoel is echt heel anders dan het gevoel op 

bijvoorbeeld Koningsdag, waarop 

je als stad een podium bent voor 

iedereen die naar Amsterdam 

komt. Die dag heeft voor mij niet 

het gevoel van eenheid, het is 

geen speciale dag waarop ik me 

Amsterdammer voel.’ 

Jesse Jörg (39) Aantal jaar in Amsterdam: 20 Woont in stadsdeel: Noord Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Dwalen.’ 

Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik mis een Amsterdamse viering. Je kunt een 

Surinaamse Amsterdammer, een Limburgse Amsterdammer of Marokkaanse Amsterdammer zijn. 

Laten we vieren dat we samen de stad zijn.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Amsterdam is 

voor mij de stad waar ik mezelf ben geworden.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Naar de dodenherdenking en naar bevrijdingsfeesten. Ik 

ben wel eens op Keti Koti geweest. Daarnaast ga ik naar Sail, wat is ontstaan toen Amsterdam 700 

jaar bestond.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Dat wisselt. 4 en 5 mei gaan 

over de Tweede Wereldoorlog, maar ook laten deze dagen zien dat we vrijheid niet voor lief moeten 

nemen. Er zijn allerlei manieren om dat invoelbaar te maken. Soms werkt dat wel, soms niet.’

‘We 
moeten de 
verbinding 

vieren’ 
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Tekst Mina Etemad

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Voor mij 

is Sexyland World heel bijzonder. Het is er maar tijdelijk, 

daarom wil ik het nu vieren. Het is een voorbeeld van 

hoe je op gelijkwaardige voet met verschillende mensen 

kunt samenleven.’ 

‘Club Sexyland begon vier jaar geleden op de NDSM-

werf. Iedere dag gaf een andere eigenaar is invulling 

aan wat er binnen gebeurde. Sexyland World is nieuw, 

het concept is naar een hoger niveau getild. Nu zitten 

er meerdere partners in het pand, zoals kunstgalerieën, 

restaurants met Caribisch, Iraans of veganistisch eten 

en een kapper die opkomt voor jongeren 

in Noord.’

‘Bij Sexyland World komen verschil-

lende mensen, culturen en subcul-

turen samen. Dat is typisch aan 

Amsterdam, een stad die ge-

schapen is door eeuwenlange 

migratie. Door de keuzes van 

onze ouders en voorouders de-

len we de stad met verschil-

lende groepen. In Sexyland 

World komen we samen. Over 

drie jaar moet deze locatie sluiten. 

Ik zou het zonde vinden als mensen 

niet zouden weten dat Sexyland World ooit 

heeft bestaan. Daarom zou het tof zijn om elk jaar op 2 

juni, de dag dat het vorig jaar openging, een parade te 

laten vertrekken vanaf de locatie op de Noordwal. En 

dan niet een parade op de grond, maar in de lucht! Ik 

zie zweefvliegtuigjes voor me met een sleep eraan met 

teksten of vlaggen van landen, groepen, clubs, seksu-

aliteiten, bewegingen, noem maar op! En dan met die 

hele stoet over de stad vliegen.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Omdat ik het 

idee heb dat er vaak gezegd wordt dat Amsterdam on-

bevangen en ruimdenkend is, maar dat blijft bij een idee. 

Ik mis de echte verbinding, alsof we niet durven 

samen te zijn. Bij Sexyland World gebeurt 

het wel.  Ik  zou willen dat meer mensen die 

attitude zouden hebben die  daar heerst.’

Hoe verandert jouw relatie 
met de stad als deze herden- 
king er zal zijn? ‘Mensen verbin-

den zich vaak onder het mom van 

protest, wat onwijs belangrijk is, 

maar het heeft vaak een negatie-

ve lading. Ik zou graag verbinding 

willen om iets positiefs te vieren, iets 

waar we met z’n allen trots op zijn. Dat 

je dan denkt: verrek, wat is onze stad toch mooi!’

Yev Kravt (30) Aantal jaar in Amsterdam: 12 Woont in stadsdeel: West Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Kunst kijken.’ 

Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja, Amsterdam is mijn haven waar ik altijd naar terugkeer.’ Dit mis ik in 

Amsterdam: ‘Een eerbetoon aan de stad dat we met alle Amsterdammers tegelijkertijd uitvoeren.’ 

Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Het samenzijn met mijn familie en vrienden.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Nee, wel naar begrafenissen van publieke figuren, dat zijn 

ook een soort herdenkingen.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Nee. Mensen 

van mijn leeftijd hebben minder een klik met het verleden zoals het vaak herdacht wordt.’

‘Ik mis 
de echte 

verbinding, 
alsof we 

niet durven 
samen te 

zijn’ 
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Tekst Mina Etemad

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘De He 

Hua Tempel waar ik eerwaarde ben, is geopend op 15 

september 2000. Die dag verdient het om onthouden 

te worden. Voor die tijd waren er weinig boeddhistische 

tempels in Nederland, terwijl er hier wel boeddhistische 

mensen woonden. Die zijn gedurende de afgelopen eeuw 

hierheen getrokken, vooral in de jaren ’70 en ‘80. We 

organiseren veel activiteiten om mensen bij onze tempel 

en bij het boeddhisme te betrekken. Zo bieden we kal-

ligrafie workshops aan of organiseren theeceremonies 

en concerten, waarin we de boeddhistische leer aan 

de bezoekers meegeven. Gedurende de jaren hebben 

we steeds meer voor de stad kunnen betekenen. Het 

zou mooi zijn om daarbij stil te staan op 15 septem-

ber. We zouden een open dag 

kunnen houden met activitei-

ten, een vegetarische maal-

tijd en een theeceremonie. 

En een fototentoonstelling 

die de geschiedenis van de 

tempel vertelt, bijvoorbeeld 

met foto’s van de ope-

ning, waar prinses Beatrix 

bi j  aanwezig was. Ook 

zouden we mensen die de 

openingsceremonie twintig 

jaar geleden hebben meegemaakt  

uit kunnen nodigen om te komen spreken. Zo is er een 

politieagent die jarenlang in deze buurt heeft gewerkt en 

aanwezig was bij de opening. Inmiddels is hij gepensi-

oneerd en is hij vrijwilliger bij onze tempel.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘We zouden 

kunnen laten zien wat we voor Amsterdam hebben bete-

kend. Twee decennia geleden waren boeddhisten maar 

een kleine minderheid, maar we waren er wel en wilden 

graag een bijdrage leveren aan deze stad. Ons aantal is 

gegroeid en we hebben steeds meer een brug kunnen 

slaan tussen Oost en West. De tempel dient niet alleen 

als plek voor de Chinese gemeenschap, maar ook voor 

mensen uit andere Aziatische culturen en Westerse cul-

turen. Er zijn veel conflicten tussen verschillende landen 

en religies, vaak door misverstanden. Wij willen meer 

mensen bekend laten raken met het boeddhisme, zodat 

we elkaar allemaal beter begrijpen en er minder con-

flicten of misverstanden zullen zijn.’

Hoe verandert jouw relatie 
met de stad als deze herden- 
king er zal zijn? ‘Het zou fijn 

zijn om erkenning te krijgen van de 

gemeente voor wat we hebben 

betekend voor de stad en de 

mensen die hier wonen. Ge-

zamenlijk het ontstaan van de 

tempel herdenken zou voor mij en 

He Hua een teken zijn dat de stad 

ons echt verwelkomt en steunt.’

Miaoyi Shih Leeftijd: ‘Boeddhisten focussen niet op leeftijd.’ Aantal jaar in Amsterdam: ‘5 jaar, al heb ik 

eerder hier gewoond tussen 2008 en 2010.’ Woont in stadsdeel: Centrum Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Mediteren en bijdragen aan de maatschappij.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja, ik voel me geaccepteerd 

hier.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Meer steun vanuit de gemeente voor onze tempel. Tijdens de pandemie 

hebben we een moeilijke tijd gehad door wegvallende bezoekers.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: 

‘Hoe vriendelijk en open-minded mensen hier zijn.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Elk jaar op 5 mei doet onze tempel mee aan de 

Vrijheidsmaaltijd en bieden we vegetarische maaltijden aan.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) 

herdenkingen of vieringen? ‘Ja, we leven mee met de slachtoffers.’

‘We hebben 
steeds meer 

een brug 
kunnen slaan 
tussen Oost 

en West’ 
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Tekst Lara Nuberg 

Foto Elco van der Wilt

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou 

graag een groot kunstwerk voor persoonlijke momenten 

van herdenken aan de Amsterdamse herinneringscultuur 

willen toevoegen. Een gesamtkunstwerk, waar mensen 

mogen stilstaan bij hun eigen herdenkingen en vieringen. 

Dat kan individueel, maar ook gezamenlijk. Het is een 

plek waar mensen als ze dat willen een moment met 

elkaar kunnen delen, maar ook met zichzelf kunnen zijn. 

Het zou mooi zijn om persoonlijke momenten met een 

groter gebaar belangrijk te maken. Het kunstwerk groeit 

ook. Iedereen mag er zelf iets aan toevoegen. De plek 

maakt niet zoveel uit, maar een park 

bijvoorbeeld lijkt me mooi.’

‘Ik kan me voorstellen dat zo’n 

kunstwerk het hele jaar door 

wordt gebruikt. Op verschil-

lende momenten zelfs op één 

dag. Inwoners kunnen daar zelf 

hun moment van herdenken be-

palen en pakken. Het mag 

van mij een kleurrijk en di-

vers, vreemd maar vrolijk 

ogend kunstwerk worden. 

Het hoeft niet alleen maar 

treurig te zijn, het is juist goed 

als het kunstwerk versterkend werkt.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Ik vind dat er 

sowieso weinig aandacht uitgaat naar kleinere momenten 

die een grote impact hebben gehad op verschillende 

gemeenschappen in Amsterdam. Ik zoek zelf constant 

ook naar het verbindende. Hoe kunnen we met elkaar 

uitwisselen, op de hoogte zijn van elkaars verhaal? Als 

bijvoorbeeld de mensen die de Armeense genocide her-

denken dat op een duidelijk zichtbare plek doen, dan 

hoop ik dat mensen die die genocide nog niet erkennen, 

zichzelf vragen gaan stellen. Vragen en openheid die 

verder gaan dan tegenstellingen in nationale geschied-

schrijving. Zodat er dialoog ontstaat en 

mensen oor hebben voor elkaars ver-

haal. Dat zou bij zo’n kunstwerk 

kunnen, dat is mijn droombeeld. 

Het is mogelijk, maar we moeten 

er dan wel keihard aan werken.’

Hoe verandert jouw relatie met 
de stad als deze herdenking 

er zal zijn? ‘Ik zou meer ruim-

te voelen voor de kleinere per-

soonlijke herdenkingen. Als er 

aandacht uitgaat naar dit soort 

verhalen dan versterkt dat de ver-

binding en wordt polarisatie tegen gegaan.’

Gonca Yalçıner (42) Aantal jaar in Amsterdam: 22 Woont in stadsdeel: Oost Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Ademen.’ 

Voel ik mij Amsterdammer: ‘Nee.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘De echte uitwisseling tussen verschillende 

eilandjes. We leven nog te vaak langs elkaar heen.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Ik voel me 

niet echt thuis in Amsterdam. Ik voel me nergens thuis, dat is mijn zoektocht.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Soms.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of 

vieringen? ‘Ja, die gaan vaak over de Tweede Wereldoorlog. Dat is iets wat ik vanuit het Nederlandse 

onderwijssysteem heb meegekregen. Het is daardoor invoelbaar en een vanzelfsprekendheid 

geworden.’

‘Laten we 
persoonlijke 
momenten 

met een 
groter gebaar 
belangrijker 

maken’ 
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Het Ie-

penplein is een hele speciale plek in Amsterdam. Daar 

kwamen veel Amsterdammers naar toe om te voetballen.  

Het was een plek waar je afkomst niet telde. Als je kon 

voetballen, dan was je onderdeel van de community 

en hoorde je erbij. Juist in deze tijd van polarisatie is 

het goed om bij plekken als het Iepenplein stil te staan. 

Daar voelde je die saamhorigheid, die verbinding. Ik 

weet zeker dat alle mensen die daar in die jaren wa-

ren datzelfde gevoel hebben. We hebben daar allemaal 

geleerd om open te staan voor anderen. Dat was een 

belangrijke levensles, ook voor mij. Of je nu Jan of Mo-

hammed heet, iedereen is gelijk.  Ik zou dus ook graag 

zien dat we die verbinding 

met elkaar vieren. Dat we 

vieringen hebben die de 

verbinding in de stad bevor-

deren. Voetbal verbindt. Ook nu 

zijn er veel jongens en meiden 

die voetballen, zo’n plek zou 

ook hen die verbinding geven. 

We zouden eens per jaar een 

dag kunnen organiseren om 

aandacht te geven aan het 

straatvoetbal. Dat kunnen we vieren met voetbalhelden 

zoals Jermaine Vanenburg, Edward van Gils, de zusjes 

Playfair en Lenny Netteb. Zij kunnen het belang van het 

straatvoetbal als geen ander uitleggen. Er zijn weinig 

plekken ter wereld waar zoveel op straat wordt gevoet-

bald als in Amsterdam. Het is een echt Amsterdams 

gebeuren.’

Waarom is het voor jou belangrijk om stil te staan 
bij het straatvoetbal? ‘Het straatvoetbal heeft mij 

een belangrijke levensles geleerd: hoe je met anderen 

omgaat en wat verbinden is. Ik vind dat een mooie le-

vensles om door te geven aan toekomstige generaties.’ 

Hoe zou jouw band met Amsterdam veranderen 
als we meer aandacht zouden besteden aan het 

straatvoetbal? ‘Ik zou herken-

ning voelen. Als de stad door 

zou hebben hoe belangrijk het 

straatvoetbal en de verbinding 

is voor de stad, dan zou ik me echt 

heel goed voelen. Dan neem ik mijn 

kinderen mee naar de viering en 

ben ik trots. Straatvoetbal is zoveel 

meer dan alleen de bal naar elkaar 

schoppen. Het zou zo mooi zijn 

als mensen dat zouden zien.’ 

Martin van Engel (43) Aantal jaar in Amsterdam: 43 Woont in stadsdeel: Zuidoost Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Sporten.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘100%.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik mis de ‘echte’ Amsterdammers – 

die groep met dat echte Amsterdamse accent – die in de jaren ’80 en ’90 Amsterdam verlaten 

hebben.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Hier val je niet op. Amsterdam is zo divers, hier kun 

je jezelf zijn. Daardoor voel ik me thuis.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ga op 1 juli naar Keti Koti. Soms ga ik ook op andere 

dagen samen met mijn kinderen naar het slavernijmonument in het Oosterpark.’ Voel je je betrokken bij 

de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ja, al voel ik me vanuit mijn eigen familiegeschiedenis het 

meest betrokken bij het slavernijverleden.’

‘Straatvoetbal 
heeft mij 

geleerd hoe 
je omgaat 

met anderen’   
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Tekst Maurice San-A-Jong

Foto Elco van der Wilt

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou 

het liefst alle mensen willen herdenken die onzichtbaar 

zijn. Ik vind het belangrijk om mensen te herdenken die 

geholpen hebben om Nederland op te bouwen, maar 

een andere afkomst hebben of geen podium krijgen. 

Elke bijdrage draagt bij! We moeten stilstaan bij het feit 

dat er op verschillende manieren 

veel geleden is, dit mag niet 

gebagatelliseerd worden. 

We moeten ons daarbij 

afvragen wat het leed met 

de ‘mens’ heeft gedaan. Ik 

ben om die reden voor een 

dag van empathie, waarbij 

we elk jaar een ander 

thema aandragen tij-

dens de herdenking. 

Met zo’n herdenking 

voelen meer mensen zich gezien.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Ik vind het 

belangrijk dat meer mensen zich gezien voelen, want 

herdenken is een proces waarin je heelt en weer pro-

beert samen te komen. Als je bijvoorbeeld het kolonia-

lisme tegen wilt gaan, moet je elkaar niet als tegenpolen 

zien, maar juist op zoek gaan naar de overeenkomsten. 

Slachtoffers heb je namelijk aan beide kanten. We moe-

ten een blik werpen op de toekomst met het bewustzijn 

van het verleden. We moeten leren 

van de fouten die gemaakt zijn. Net 

zoals kinderen groeien, moet een 

samenleving ook groeien.’

Hoe verandert jouw relatie 
met de stad als deze herden- 

king er zal zijn? ‘Een geza-

menlijk Amsterdam waarin 

we allemaal één zijn, kan 

een kracht zijn. Bij zo’n 

samenleving zou ik wel 

willen horen.’

Hui-Hui Pan (40) Aantal jaar in Amsterdam: 16 Woont in stadsdeel: Zuid Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Verhalen 

lezen.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja, heel erg.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Gratis kinderopvang.’ Hierdoor 

voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Door alle kleuren, verschillen, kansen en diversiteit aan mensen en winkels.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ben weleens bij herdenkingen geweest, maar 

nu ga ik er niet meer naar toe.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik houd me 

voornamelijk bezig met de 4 mei herdenking en de vraag die ik daarbij stel is: hoe versimpel je 

een verhaal waarbij je geen verschillen ziet tussen mensen? Dit komt voort uit mijn zoektocht naar 

evenwaardigheid. Daarbij gaat het om mensen die ‘anders’ zijn, de kans geven om mee te doen.’

‘Herdenken 
is een proces 

waarin je 
heelt en weer 

probeert samen 
te komen’  
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik merk bij 

studenten met een migratieachtergrond dat zij moeite 

hebben om zich als Nederlander te identificeren. Zij voe-

len zich echter wél Amsterdammer. Ik denk dat dat iets 

heel krachtigs is. Daar wordt nu nog niet veel aandacht 

aan besteed, maar het zou mooi zijn om daar iets mee 

te doen. We zouden daar met elkaar iets van moeten 

maken, een bewonersgroep kunnen samenstellen die 

samen een ritueel of viering bedenken en een locatie of 

plek vinden waarmee alle Amsterdammers zich zouden 

herkennen. Net zoals mijn vrouw Mercedes Zandwijken 

en ik samen de Keti Koti Tafel als nieuwe traditie hebben 

uitgevonden, zo zou een Amsterdamse viering ontwik-

keld kunnen worden. Zoiets moet tot leven komen, dat 

moeten we met elkaar ontwikkelen.’ 

‘We zouden bijvoorbeeld ‘Alle Lie-

verdjes van Mokum’ kunnen vieren 

bij het standbeeld op het Spui. 

Het Lieverdje daar is gewijd aan 

de Amsterdamse straatschoffies 

met een gouden hart. Er werden 

in de jaren ’60 ‘happenings’ 

gehouden door de rebelse 

Provobeweging. Ook het 

nabijgelegen Maagdenhuis 

was toen en later centrum van 

kritische studentenbewegingen. 

Aangezien het beeld op 10 sep-

tember 1960 is onthuld, kunnen we 

10 september als feestdag gebruiken en zo samen vrolijk 

aan het nieuwe schooljaar beginnen.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Ik heb altijd 

genoten van Amsterdam als stad waar ik me thuis voel 

en waar ik een familiegeschiedenis heb. Tegelijkertijd 

moet ik niet te idealistisch zijn, het is ook een stad van 

segregatie, waarin verschillen in rijkdom of in opleiding 

een impact hebben. We moeten op zoek gaan naar 

manieren om die te overbruggen. Dat is toch samen-

leven in de stad.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Ik zou dat wel heel prettig 

vinden, want ik maak me wel zorgen over de stad. Ik 

vraag me af in hoeverre we voorbereid zijn op een vol-

gende crisis en of we die echt met elkaar 

aankunnen. Ik denk namelijk dat we in 

de toekomst als stad voor allerlei uit-

dagingen staan, zoals bijvoorbeeld 

de klimaatcrisis en de toenemende 

migratiestromen en dat dat veel in-

spanning en offers zal vragen op het 

gebied van kennis, creativiteit en 

solidariteit. Als je pas tijdens een 

crisis een samenwerkingsmodus 

creëert, dan ben je te laat. Die 

solidariteit en samenwerkings-

modus moet je altijd voelen en 

voeden, zodat die hun werk 

kunnen doen als het zover is.’

Machiel Keestra (56) Aantal jaar in Amsterdam: Bijna 40 jaar Woont in stadsdeel: Sinds 2020 in Zaandam 

Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Pianospelen.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Jazeker.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik 

woonde in de oude Jodenbuurt. Ik liep daar over de voetstappen van mijn groot- en overgrootouders. 

Die verbinding en de historische omgeving die daar waren, die mis ik.’ Hierdoor voel ik mij thuis in 

Amsterdam: ‘Door de pluriformiteit van de stad.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Meestal naar de 4 mei herdenkingen bij de Hollandse 

Schouwburg. Daarnaast ga ik naar Keti Koti in het Oosterpark en naar de Holocaust Herdenking in 

het Wertheimpark.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik heb een Joodse 

achtergrond, een herdenking die iets beslotener is en meer gericht is op de Joodse geschiedenis ligt 

dan dichter bij me.’

‘Als je pas 
tijdens een 
crisis een 

samenwer- 
kingsmodus

  creëert, ben 
je te laat’
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Tekst Mina Etemad

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Vanwege 

mijn werk als radio-dj denk ik meteen aan muziek! Suri-

namers hebben veel invloed gehad op de ontwikkeling 

van de Nederlandse muziek. Ik zou hen allemaal willen 

herdenken en meer over hen te weten willen komen, 

bijvoorbeeld over hoe het voor hen was hier in Nederland 

een leven op te bouwen. Een van de eerste muzikanten 

waar ik aan denk is Lodewijk Parisius. Zijn artiestennaam 

was Kid Dynamite en hij was een tenorsaxofonist. Hij 

trad in de jaren ’40 en ‘50 veel op in de Casablanca op 

de Zeedijk, één van de clubs waar zwarte artiesten uit 

Suriname muziek maakten. In die clubs kwamen wit-

te meisjes die onder de indruk waren van de zwarte 

artiesten, wat ertoe leidde dat de 

clubs verboden werden. De clubs 

moesten dicht en het personeel 

werd ontslagen. Parisius werd op 

23 juli geboren, dat 

lijkt me een mooie 

dag voor een her-

denking. Zo’n her-

denking moet met muziek 

natuurlijk! Een concert op 

de Zeedijk bijvoorbeeld, 

met muziek van Parisius 

en andere jazzmuzikanten uit die tijd.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Om aan men-

sen mee te geven wat de bijdrage van de voormalige ko-

loniën is aan deze stad. Dus ook de bijdrage van zwarte, 

Surinaamse artiesten aan jazz. Zij zijn ook de grondleg-

gers, mensen van wie we de namen zouden moeten ken-

nen. Muziek is een wezenlijk onderdeel van mijn zijn. Mijn 

vader hield heel erg van muziek, er stond altijd muziek op 

vroeger. Hij heeft mij en mijn zussen ook vernoemd naar 

zangeressen. Muziek is een verbindende factor tussen 

mensen, het verbroedert. Ondanks dat je niet hetzelfde 

denkt, kun je elkaar wel vinden in muziek omdat je het-

zelfde voelt. Dat kan ook met Surinaamse geschiedenis; 

die kan je voelen door naar muziek te luisteren.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Op persoonlijk vlak zou het 

me erkenning geven dat de verhalen van mensen die 

op mij lijken en de verhalen van mensen uit het land van 

mijn ouders óók belangrijk zijn om te ver-

tellen. Het zou de link tussen Suriname 

en Amsterdam nog duidelijker maken. 

Amsterdam was voor een derde eige-

naar van Suriname. Door de 

verhalen te leren kennen, 

zou onze kennis over de 

geschiedenis nog volledi-

ger worden. Het is wederom 

een puzzelstukje dat wordt 

toegevoegd aan de puzzel 

over de koloniale geschiede-

nis van Nederland.’

One'sy Muller (41) Aantal jaar in Amsterdam: 41 Woont in stadsdeel: Noord Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Bakken.’ 

Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Betaalbare woningen.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amster-

dam: ‘Het is wel een stad, maar niet zo heel groot en er is alles qua culturen.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Vroeger was ik via scouting betrokken bij 4 mei. De laatste 

20 jaar is Keti Koti vooral heel belangrijk voor mij.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of 

vieringen? ‘Ik sta erbij stil, zeker. Maar 4 en 5 mei mogen inclusiever door meer verhalen te vertellen 

over mensen uit de voormalige koloniën die hebben meegevochten. Of verhalen over andere gemar-

ginaliseerde groepen, voor wie er ook genoeg te bevechten was.’

‘Ondanks 
dat je niet 

hetzelfde denkt, 
kun je elkaar 
wel vinden in 

muziek’ 
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Tekst Mina Etemad

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Het lijkt 

me leuk om het plat Amsterdams te herdenken en te 

vieren. Het is een herdenking omdat we het dialect aan 

het verliezen zijn. Tegelijkertijd is het ook een viering 

omdat het bijzonder is hoeveel woorden we aan het 

dialect ontlenen, zoals harses, ouwehoeren, lulletje ro-

zenwater en gladjanus.’

‘We zouden een route kunnen lopen door heel Am-

sterdam en dan vooral langs de mensen gaan die het 

spreken om hun verhalen te horen. Vanzelfsprekend kan 

de route ook langs Amsterdamse bruine kroegen gaan 

waar we een kopstoot drinken.’

‘M’n moeder sprak plat Amsterdams, maar ze heeft het 

ontleerd, net zoals veel andere mensen – zo 

kwam je makkelijker aan een baan. Plat Am-

sterdams werd gezien als de taal 

van het klootjesvolk, voor arbei-

ders en ‘laagopgeleiden’. Als 

we het meer zouden horen in 

het dagelijks leven, zou het de stad 

wat meer kleur geven. Het zou je 

oren doen spitsen en je op scherp 

stellen omdat je niet meteen al-

les kan verstaan. Dit dialect verliezen  

betekent voor mij dat we een ver-

scheidenheid in de Amsterdamse 

cultuur en de worteling van een 

groep Amsterdammers verliezen.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Ik vind het 

belangrijk dat we weten wat we dragen, zeggen of eten. 

Dat we weten van welke subculturen we dingen ontlenen 

en welke betekenissen of associaties daaraan vastkle-

ven. Zo krijg je een breder perspectief en blijft de histo-

rische context waarin we leven in bewaring. Sommige 

woorden uit het plat Amsterdams komen bijvoorbeeld 

uit het Jiddisch. Dat is omdat Joden hierheen kwamen 

en die migratie is steeds meer geïntegreerd geraakt in 

de volksmond. Als je je respect en waardering toont 

voor die geschiedenis, kun je ook meer verbondenheid 

voelen met de stad en met mensen, ook met diegenen 

die afwijken van wat jij in eerste instantie gewend bent.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als 
deze herdenking er zal zijn? ‘Zou 

ik natuurlijk te gek vinden. Ik als 

bedenker zou een vaantje krijgen, 

dat is f*cking hardcore. Nee hoor, 

haha. Ik hoop dat ik me meer verbon-

den zal voelen met de stad. Vaak wil 

ik hier weg omdat Amsterdam niet 

meer volledig aansluit bij wie ik wil 

zijn. Het voelt hier soms te verstikkend om-

dat alles zo aangeharkt en duur is. Mis-

schien dat ik me wat meer op mijn plek 

zou voelen als we het plat Amsterdams 

zouden vieren, dat rauwe randje van Amsterdam.’

Lisette Ros (30) Aantal jaar in Amsterdam: 10 Woont in stadsdeel: West Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Tijd voor 

mezelf nemen om mijn gevoel te laten landen.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Jazeker.’ Dit mis ik in Amsterdam: 

‘Weidsheid, maar ook de rauwe, gekleurde kant die steeds meer ingenomen wordt door vertrutting 

en commercie.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘De intimiteit en geborgenheid die er hier is, ik 

woon alleen en toch voel ik me nooit fysiek eenzaam.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Naar het Homomonument en Pride.’ Voel je je betrokken bij de 

grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ja en nee. Ik voel me er wel bij betrokken, maar niet per se 

door aangesproken. Ik hou niet zo van de grote massa’s en heb een aversie tegen het gevoel dat ik 

als persoon gereduceerd wordt tot een soort eenheid.’

‘Een 
herdenking 
omdat we 
het dialect 

aan het 
verliezen 

zijn’ 
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Karijn Kakebeeke

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou

graag zien dat er aan het begin van de zomer een ver- 

bindingsdag komt. Heel veel van de feestdagen gaan

over religie, iets uit het verleden of zijn vooral op familie

gericht. In deze individualistische samenleving zijn we

veel bezig met hoe we anders zijn, niet zozeer met wat

ons bindt. Dus ik zou graag een hoofdstedelijke dag 

zien – iets als het Feest van Verbinding - waarop we 

nieuwe mensen leren kennen en kijken naar wat ons 

verbindt. Het lijkt mij mooi als je iedereen een opdracht

kan meegeven. Met kerst nodig je je buren uit, met 

Sinterklaas koop je iets voor iemand en op het Feest 

der Verbinding zorg je dat je drie mensen buiten je eigen

bubbel ontmoet. Dat kan in je eigen buurt, maar dan wel

op een plek waar je de mensen nog niet kent.’

‘Ik vind verbinding erg belangrijk.

Mede daarom ben ik initiatiefa

nemer van de Buurtcamping.

Daar lukt het ons al om al die

mensen samen te brengen.

Ik zou dus zeggen: Of heel

Amsterdam komt kamperen

of we organiseren het Feest

der Verbinding.’ 

 

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Er zijn veel 

grote problemen waar we mee kampen. Corona, het kli-

maat, enzovoort. Maar het probleem der problemen is de 

polarisatie. Door samen om een probleem heen te staan 

en naar elkaar te luisteren komen we verder. Daarvoor 

moeten we elkaar ontmoeten, van elkaar leren, durven 

zeggen soms dat we iets niet weten en elkaar leren ken-

nen. Als we steeds verder van elkaar verwijderd raken, 

lossen we niets op. Omdat we elkaar niet kennen, hebben 

we zoveel oordelen en zijn we vaak niet bereid om naar 

de ander te luisteren. We willen een ander overtuigen, we 

praten liever óver elkaar dan mét elkaar, maar dat werkt 

een oplossing niet in de hand. Dat samen lekker polderen, 

dat lijken we allang vergeten te zijn.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Dan zou ik me letterlijk meer

verbonden voelen met al die andere

mensen en me eerder Amsterdama

mer voelen. Amsterdam is uniek 

met al die verschillende soorten 

mensen. Dat moeten we vieren. 

We moeten de focus leggen op  

wat we delen. Dan zou ik me niet

alleen een Drent voelen, maar ook

veel meer Amsterdammer.’

Roderik Schaepman (48) Aantal jaar in Amsterdam: 23 Woont in stadsdeel: West Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Buiten zijn, wandelen, nieuwe mensen ontmoeten.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ik voel me een Drent in 

Amsterdam.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Rust en plek voor ontmoeting.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: 

‘Door de ongekende hoeveelheid mogelijkheden. Je kunt er hier zelf iets van maken. En er is een 

grote diversiteit aan mensen.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Naar de 4 mei herdenking en de 5 mei festivals. Met ons 

gezin hebben we vorig jaar tijdens Keti Koti voor de buurt gekookt. Ik zie De Buurtcamping ook als 

een viering.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Ik geef er een eigen draai 

aan. Ik sta achter het idee van herdenkingen en vieringen omdat het zorgt voor bewustwording 

en verbinding.’

‘We moeten 
meer bezig 

zijn met wat 
ons bindt’ 
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Tekst Mina Etemad

Foto Gino Kleisen

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik wil de 

dag vieren waarop het verplicht werd dat snorfietsers op 

de rijbaan moesten rijden. Dat was 8 april 2019. Vanaf 

toen was het fietspad alleen nog maar voor fietsers en 

is het veiliger geworden. Als we deze dag elk jaar zou-

den vieren, zou er een parade van fietsers en scooters 

door de stad kunnen rijden. Allemaal tweewielers achter 

elkaar, het liefst op de Overtoom – dat is een van de 

drukste wegen en ik woon er zelf. Zeker weten zou ik 

zelf ook meefietsen in die parade! Elke fietser moet dan 

een bel hebben, zodat we op een afgesproken moment 

samen bellen. Fietsen horen sowieso een bel te hebben; 

je geeft daarmee een signaal af aan mensen dat ze op 

hun hoede moeten zijn.’

Waarom is het belangrijk voor jou om bij deze 
dag stil te staan? ‘Van ouds-

her is Amsterdam een fiets-

stad. In de jaren zeventig 

hadden fietsers in de stad 

weinig ruimte en was het 

onveilig voor hen. Ze heb-

ben actie gevoerd, waar-

door er meer fietspaden zijn 

aangelegd. Later kwamen er 

snorfietsen en werd het weer 

gevaarlijker; er gebeurden meer 

ongelukken en er vielen zelfs doden. Zelf heb ik ook 

ervaren dat sommige snorfietsers niet opletten of plots 

vlak langs je heen rijden. Toen de plicht werd ingevoerd, 

werd het een tijdje minder druk op het fietspad. Al zag 

je ze na een tijdje weer op de fietspaden sjezen. Als ik 

dat zie wijs ik meteen naar de straat hoor, haha. Zo met 

mijn duim richting de rijbaan.’

‘Ik heb zelf al tien jaar een elektrische fiets waar ik overal 

mee naartoe ga. Elke dag zit ik er wel op, het geeft me 

een gevoel van vrijheid. Ik woon dicht bij het Vondelpark 

en als ik daar doorheen fiets geniet ik echt van de natuur. 

Vanaf toen ik vanuit Suriname naar Nederland kwam, vijftig 

jaar geleden, fiets ik al. Zo ben ik me eigenlijk een echte 

Amsterdammer gaan voelen.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
viering er zal zijn? ‘Dat je makkelijker een gesprek 

zou kunnen voeren over het onder-

werp. Want maar weinig mensen 

hebben het over de veiligheid van 

fietsers in het verkeer. In novem-

ber 2021 dacht een jongeman dat 

ik door rood fietste. Hij duwde 

me en ik viel heel hard op de 

grond. Ik had een breuk in mijn 

tweede rugwervel. Zoiets moet je 

echt verwerken. Vandaar dat ik 

achter de wet sta!’

Viola Talloway (70) Aantal jaar in Amsterdam: 50 Woont in stadsdeel: West Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Luisteren 

naar gesprekken met diepgang, schrijven, lezen, planten verzorgen en luieren.’ Voel ik mij Amsterdammer: 

‘ja, ik ben niets anders gewend.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Meer medemenselijkheid.’ Hierdoor voel ik mij thuis 

in Amsterdam: ‘Door de mensen om me heen.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ja, naar 4 en 5 mei.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) 

herdenkingen of vieringen? ‘Ja, ik sta er bewust bij stil.’

‘We moeten 
het gesprek 
voeren over 

verkeers-
veiligheid’  
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Tekst Lara Nuberg

Foto Yara Jimmink

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Mijn blik 

wordt mede gevormd door mijn eigen familiegeschie-

denis. Daarom lijkt het mij mooi als we wat meer de 

dichotomie, de goed-fout of oost-west versie, waarlangs 

geschiedenis wordt geschreven los kunnen laten en er 

meer aandacht komt voor de verschillende dimensies 

van het koloniaal (familie)verleden. Een dag als Loving 

Day op 12 juni, verwijzend naar het gemengde echtpaar 

Loving uit Amerika, draagt bij aan bewustwording rond-

om de ervaringen van mensen in gemengde relaties, 

gezinnen en gemengde personen vandaag de dag. Deze 

invalshoek is ook mogelijk bij andere herdenkingen of 

vieringen in Nederland. Wat zijn bijvoorbeeld de erva-

ringen in tijden van oorlog en in verzet, voor gemengde 

relaties, gezinnen en personen geweest? Bij zo’n vraag 

kunnen we óók stilstaan.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Amsterdam 

is super divers, qua afkomst, gender, religieuze identi-

teit. Veel inwoners van de 

stad zijn verbonden met 

verschillende plekken 

in de wereld. Ik heb 

een Chinees-Indi-

sche moeder en een 

Italiaanse vader. Mijn vader 

heeft de Italiaanse nationa-

liteit en mag daarom in Nederland 

niet stemmen. Dat voelde voor mij als kind altijd heel 

oneerlijk. Het moeten kiezen tussen je geboorteland 

verlaten of te blijven, zoals mijn grootouders, is zo’n nog 

een voorbeeld waarbij een gemengde afkomst veel com-

plexer is dan misschien op het eerste gezicht duidelijk is.’

‘Het is belangrijk om ook deze verhalen op te nemen in 

de herdenkings- en herinneringscultuur, om bij te dra-

gen aan een meer inclusief collectief geheugen voor 

bestaande grotere herdenkingen, maar ook omdat deze 

verhalen licht werpen op hedendaagse situaties van 

onvrijheid en onrecht waar we nu nog geen of weinig 

oog voor hebben. Niet ieder familieverhaal is te vangen 

in een zwart-wit versie.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Ik denk dat we daarmee 

Amsterdam toekomstproof maken. Amsterdam wordt 

op allerlei manieren alleen maar diverser en bij een 

veranderende stad hoort het dat er aandacht is voor 

meerdere kanten en invalshoeken van verhalen en iden-

titeiten van inwoners. Ik zou het mooi vinden als alle 

Amsterdammers zich daar-

door verbonden voelen 

met allerlei momenten van 

herdenken en vieren en 

het zou zorgen voor soli-

dariteit, begrip en sociale 

cohesie. Dat doet de stad en 

haar inwoners recht. Ik zal me 

dan nóg meer thuis voelen.’

Ardjuna Candotti (40) Aantal jaar in Amsterdam: Geboren, vanaf 18e weer terug in de stad Woont in 

stadsdeel: West Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Bezig zijn met musea en met de mensen die mij lief zijn.’ 

Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Een spontaan praatje met een vreemde.’ Hierdoor 

voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Door mijn vrienden en plekken waar ik mij verbonden mee voel.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘4 mei volg ik thuis of op een plek in de stad, op 1 juli ga ik 

naar Keti Koti en op 15 augustus naar het Indië-monument in Den Haag of naar een herdenking in 

Amsterdam.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Herdenken gaat voor mij om 

erkennen wat er is gebeurd en nadenken over hoe ik zelf kan bijdragen aan vrijheid voor iedereen.’

‘Deze verhalen
werpen licht op 

hedendaagse 
 situaties’ 
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Tekst Mina Etemad

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik woon 

in de Dapperbuurt, een hele diverse buurt. Het is een 

typisch voorbeeld van een ‘achterstandswijk’ die wordt 

gegentrificeerd. Andere buurten in Amsterdam zijn mijn 

wijk de afgelopen decennia al voorgegaan; gentrificatie 

drukt dus al jarenlang een stempel op de stad. In de 

Dapperbuurt is het denk ik wel geslaagd, omdat er een 

goed evenwicht is tussen de verschillende groepen.’

‘Er is één café bij mij in de buurt waar je dat vooral goed 

ziet. Bij Motion Coffee komen veel verschillende soorten 

mensen samen, terwijl je bij andere cafés alleen moslims, 

zwarte mensen of hippe twintigers ziet zitten. Motion 

Coffee kan als voorbeeld dienen voor andere buurten 

en daarom zou ik het concept van dit 

café willen vieren.’

‘Het is heel stads om buiten de deur 

te eten of drinken – ik groeide op 

in Friesland en daar zie je dat veel 

minder. Bij Motion Coffee kom ik 

nu één of twee keer per week, 

puur voor de gezelligheid. De 

eigenaar, Alex, is een man van 

rond de vijftig die heel gastvrij is 

en met iedereen een pra-

tje maakt. Hij heeft een 

Chinese achtergrond en 

zijn ouders hadden vroe-

ger een Chinees restaurant. Zelf 

heeft hij lang bij ABN Amro gewerkt, maar drie jaar gele-

den opende hij dit café. Als ik langsga, maken we altijd 

een praatje. Soms stelt hij me voor aan andere gasten, 

waardoor ik veel buren heb leren kennen.’ 

Waarom is het voor jou belangrijk om zo’n café 
te vieren? ‘Het is een verrijking om allerlei verschillende 

soorten mensen te ontmoeten. In Motion Coffee komen 

bijvoorbeeld mensen die geen kinderen hebben, naar 

feestjes gaan, klein wonen, geen vaste baan hebben... Ze 

leven het leven dat ik bij een student verwacht, maar zij zijn 

in de vijftig. Dat was nieuw voor me om te zien. Misschien 

omdat ik uit een dorp kom waar de traditionele manier 

van je leven inrichten, met een huisje-boompje-beestje, 

gangbaar was. Door deze mensen ben ik 

andere mogelijkheden gaan zien.’ 

Hoe verandert jouw relatie met 
de stad als er meer van dit soort 

cafés zouden zijn? ‘Voordat ik in 

de Dapperbuurt woonde, heb ik 

in andere wijken van Amsterdam 

gewoond, maar daar miste ik het 

contact met mijn buren. Dat is nu 

heel anders. Dus stel dat ik 

naar een andere buurt zou 

moeten verhuizen, dan zou 

ik het echt missen als er niet 

een soortgelijk café zou zijn.’

Alma Hoekstra (25) Aantal jaar in Amsterdam: 7 Woont in stadsdeel: Oost Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Ballroomdansen.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Sinds ik in de Dapperbuurt woon wel.’ Dit mis ik in 

Amsterdam: ‘Meer contact met je buren.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Door mijn buurt.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Nee.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen 

of vieringen? ‘Nee.  Ik voel me niet zo betrokken bij (grote) groepsherdenkingen, als ik herdenk 

doe ik dat liever op mezelf.’

‘Door de 
bezoekers 

van Motion 
Co!ee ben 
ik andere 

mogelijkheden 
gaan zien’  
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Tekst Mina Etemad

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou het 

mooi vinden een viering te hebben voor de zichtbare en 

onzichtbare dieren met wie we de stad delen. Mensen 

zijn vertederd als er kleine eendjes rondzwemmen, te-

gelijkertijd vinden ze ratten vaak vies. Maar dat zijn ook 

gewoon dieren met eigen samenlevingen, familiebanden 

en emoties, die ook maar proberen te overleven. Het 

zou waardevol zijn als we ook bij hen stil zouden staan.’

‘Onze stad kent een rijke geschiedenis tussen mens 

en dier. Zo werden vanaf de zeventiende eeuw exoti-

sche dieren hierheen gehaald en ontstonden de eerste 

dierentuinen, waarin de dominantie van de mens werd 

benadrukt. Dieren dienden lange tijd voornamelijk ter 

vermaak. Nu zijn mensen zich er bewuster van hoe on-

natuurlijk het is om wilde dieren in kooien te houden.’

‘Misschien kunnen we elk jaar aan het begin van de lente 

ergens in de stad een klein standbeeld 

neerzetten van een egeltje, duif, eend 

of vosje. Het zou elke keer weer 

een leuke aanleiding zijn om ons 

ervan bewust te worden 

dat de lente er weer aan 

komt. Iemand onthult dan 

het beeld en er worden we-

tenswaardigheden verteld, 

zodat we allemaal een stukje 

bewuster naar huis terugke-

ren en met net andere ogen 

naar onze omgeving kijken. 

Laten we beginnen met een standbeeld van de duif. 

Iedereen kent die en de meeste mensen vinden het 

maar een vies beest, maar ze zijn heel leuk en hebben 

allemaal hun eigen persoonlijkheden.’ 

Waarom is het belangrijk voor jou de aanwezig- 
heid van dieren in de stad te vieren? ‘Dieren zijn 

overal. Ook middenin de stad, waar mensen zich niet 

altijd bewust van zijn. We zouden er meer mee gecon-

fronteerd kunnen worden dat de stad deel van de natuur 

is, en dat de mens ook maar een schakel in het eco-

systeem is. Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we 

het idee loslaten dat we boven alles verheven zijn. Dan 

zullen we ook anders omgaan met dieren.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
viering er zal zijn? ‘Ik zou het vertede-

rend vinden als er meer mensen zijn die 

alle dieren een warm hart toedragen. 

Dat kan hopelijk een sneeuwbalef-

fect teweeg brengen: mensen 

die de schoonheid inzien van 

duiven en ratten, laten mis-

schien ook vaker vlees uit de 

bio-industrie liggen. Dat kan 

leiden tot een gezondere om-

gang met de natuur. Als de 

stad zich daarvoor inzet, voel 

ik me er meer in thuis.’

Irwan Droog (37) Aantal jaar in Amsterdam: 9 Woont in stadsdeel: Noord Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Met de 

hond naar buiten en lezen.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Voor de helft. Ik ben opgegroeid ben in Den 

Haag, mijn moeder komt uit Amsterdam.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Een heuvelachtiger landschap. Dat 

kan natuurlijk niet, maar meer natuur zou mooi zijn.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Van kinds af 

aan kwam ik hier al, dus Amsterdam voelt vertrouwd. Vooral de buurt bij het Olympisch Stadion en 

het Centrum. Dat geldt ondertussen ook voor Noord.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Nee, maar ik ben wel iets actiever bij demonstraties en 

protesten voor bijvoorbeeld dierenrechten.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? 

‘Ja, ik lees er veel over en het gaat me aan het hart. Ik kijk het ook altijd wel live op tv.’

‘De stad 
is deel van 

de natuur, het 
zou goed zijn 
ons dat meer 
te bese!en’  
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Tekst Rhana Tersteeg

Foto Afsaneh Ghafarian Rabe'I

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik zou de 

zoon van twee dierbaren willen vieren en herdenken. 

Roman Arantes Sabajo is vorig jaar door een noodlottig 

ongeval om het leven gekomen, hij was nog erg jong 

en vol levenskracht en plannen. Ik wil hem als symbool 

stellen voor mensen op een noodlottige manier uit het 

leven gerukt zijn. Zo’n herdenking is heel klein als je het 

vergelijkt met grote herdenkingen, 

maar het lijkt me juist goed om 

ook daar bij stil te staan.’

‘Ik stel me voor dat we deze 

herdenking vormgeven door 

mensen te vragen om op 

bepaalde plekken in par-

ken in Amsterdam samen 

te komen. Zo weten mensen 

dat er eenmaal per jaar in de 

parken een plek is waar ze te-

recht kunnen voor een praatje 

en een drankje. Op die manier 

kunnen ze op een luchtige ma-

nier herinneringen delen. Het is 

niet heel moeilijk om dat te 

organiseren.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Ik zie het ver-

driet bij mijn dierbaren, zij vinden het fijn als Romans 

naam genoemd wordt. Maar ook voor andere mensen 

die achterblijven lijkt het me fijn dat zij 

het vooruitzicht hebben dat er elk jaar 

bij hun dierbaren wordt stilgestaan. 

Zo worden zij niet vergeten.’

Hoe verandert jouw relatie 
met de stad als deze her- 
denking er zal zijn? ‘Als er 

zo’n herdenking zou zijn, dan zou ik 

beslist langsgaan. Je weet niet wie 

je tegen gaat komen, je ontmoet 

mensen met de meest uiteenlo-

pende verhalen. Dat is op een heel 

persoonlijke manier  verbindend. 

Persoonlijker dan wanneer je op de 

Dam staat tussen allemaal mensen 

waar je niet meteen mee connect.’

Vincent van de Waal (40) Aantal jaar in Amsterdam: 23 Woont in stadsdeel: West Dit doe ik het liefst elke dag: 

‘Werk maken.’ Voel ik mij Amsterdammer: ‘Nee, ik ben hier niet geboren. Maar Amsterdam is zeker 

mijn stad geworden.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Ik mis de rauwe randjes, die worden steeds meer 

weggepoetst.’ Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Door de mensen die ik om me heen heb verzameld.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Niet altijd, maar ik ben wel een paar keer op de Dam 

geweest en bij Keti Koti.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of vieringen? ‘Niet bij alles, 

maar wel bij vieringen en herdenkingen die een groot verdriet aangaan.’

‘Ik wil een 
herdenking 

voor mensen 
die op een 

noodlottige 
manier uit 
het leven 

zijn gerukt’ 
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Tekst Lara Nuberg

Foto Yara Jimmink

Wie of wat wil jij herdenken of vieren? ‘Ik wil in 

Amsterdam de kracht van vrouwen herdenken en vieren. 

Ik stel me voor dat in alle stadsdelen een vrouwenmo-

nument staat, in de vorm van een standbeeld van een 

vrouw, allemaal met verschillende achtergronden. Die 

standbeelden zijn heel groot, bijvoorbeeld ter grootte van 

het Vrijheidsbeeld in New York. Ze staan bij de entrees 

van de stad, daar waar je met de auto de stad in rijdt. 

Hierdoor kan iedereen direct zien wat Amsterdam uit wil 

stralen: vrouwen vinden wij belangrijk. We herdenken 

die dag niet in stilte – we zijn al veel te lang stil geweest  

– maar schreeuwen twee minuten samen, om al die vrou-

wen die verkracht zijn in Amsterdam en nooit herdacht, 

om zoveel geschiedenissen van femicide en seksisme die 

nooit zijn verteld of opgeschreven. Tegelijkertijd wil ik de 

kracht van vrouwen vieren. Jaarlijks staan 

we dan met duizenden Amsterdam-

mers naast elkaar, hand in 

hand, in een cirkel om 

de stad, van standbeeld 

naar standbeeld. Als sym-

bool voor het prioriteren van 

vrouwen, van het beleid 

in het Stadhuis en op de 

werkvloer, op school tot 

op straat en in huis.’

Waarom is dat belangrijk voor jou? ‘Vrouwenon-

derdrukking en seksisme is een wereldwijd gegeven. 

Vrouwenrechten staan ook hier potentieel ter discussie. 

Een recht als abortus is geen gegeven, over een vrou-

wenlichaam mag worden gedebatteerd in de kamer. 

Grappen over vrouwen, ook in de media, zijn de norm. 

Daar worden geen vragen bij gesteld. Uitdrukkingen als, 

‘rijden als een vrouw’ of ‘ouwe wijven geur’ zien wij als 

normale beledigingen. De vrouw als tweede sekse is zo 

genormaliseerd en geïnternaliseerd in mannen én vrou-

wen, dat leidt makkelijk tot agressie, minachting, haat 

of zelfhaat. Terwijl; zorgen voor vrouwen is als zorgen 

voor je hele samenleving. Alles begint daarbij.’

Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze 
herdenking er zal zijn? ‘Als Amsterdam besluit 

vrouwen en meisjes voorop te stellen, als eerste of-

ficiële Vrouwenstad ter wereld, dan kunnen we hier 

met elkaar beginnen een andere wereld te creëren. 

Natuurlijk moet dit wel samen met mannen 

gebeuren. Educate your sons. Huisregel 

nummer 1 in Amsterdam zou 

moeten zijn: vrouwen wor-

den in deze stad met respect 

bejegend en mannen helpen 

elkaar daarbij en spreken elkaar 

aan op vrouwonvriendelijk en sek-

sistisch gedrag. Het zou maken 

dat ik me meer gelijk voel en 

meer ontspannen.’

Minka Bos (47) Aantal jaar in Amsterdam: 31 Woont in stadsdeel: Oost Dit doe ik het liefst elke dag: ‘Nadenken.’ 

Voel ik mij Amsterdammer: ‘Ja.’ Dit mis ik in Amsterdam: ‘Diversiteit verspreid door de gehele stad.’ 

Hierdoor voel ik mij thuis in Amsterdam: ‘Vroeger had ik het gevoel dat iedereen hier kon wonen, nu heb 

ik dat minder. Ik zie in Amsterdam wel mogelijkheid tot verandering, tot groei, tot dialoog. Dat 

daar plek voor is, zorgt voor een thuisgevoel.’

Ga je weleens naar herdenkingen in Amsterdam? ‘Ik ga naar lokale 4 mei herdenkingen in Amsterdamse 

buurten en naar Keti Koti in het Oosterpark.’ Voel je je betrokken bij de grote (nationale) herdenkingen of 

vieringen? ‘Ja, al voel ik me alleen betrokken bij de lokale varianten van deze herdenkingen en 

vieringen. Ik hou van herdenkingen die minder formeel zijn en meer over mensen gaan.’

‘Zorgen 
voor vrouwen 
is als zorgen 
voor je hele 

samenleving’ 
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Begin 2021 dienden wij als alliantie bij de Gemeente 

Amsterdam een plan in om onderzoek te doen naar wie 

en wat Amsterdammers willen herdenken. Het doel van 

dit onderzoek zou zijn om het huidige herdenkings- en 

herinneringslandschap inclusiever te maken en om daar-

mee de gelaagde geschiedenis van Amsterdam zichtbaar 

te maken. We vroegen 82 Amsterdammers over hun visie 

op herdenken. Wat missen zij nu? Waarom? Wat vinden 

zij het belang van herdenken? Welke verhalen willen zij 

zelf doorgeven? Hun antwoorden waren persoonlijk, 

divers en uniek.

 

En dit waren ze allemaal, in het boek dat nu voor u ligt. 

82 Amsterdammers, 82 verhalen. Veel dank aan alle 

Amsterdammers die hun verhaal vrijwillig met ons hebben 

gedeeld. Amsterdammers die zich niet altijd volledig 

geaccepteerd of gezien voelen door de stad. Die her-

kenning en erkenning missen als het gaat om het verhaal 

van de geschiedenis van Amsterdam. Hun verhalen staan 

nu opgetekend en kunnen niet meer worden vergeten.

 

We hebben helaas niet iedereen kunnen interviewen, 

met als gevolg dat dit boek bij voorbaat al niet volledig 

inclusief is. Sommige Amsterdammers die we benaderden 

hadden de economische vrijheid niet om tijd vrij te ma-

ken en vrijwillig een bijdrage te leven. Anderen hadden 

beperkte mogelijkheden voor deelname, vanwege hun 

mentaal of lichamelijk anders beperkt zijn. We erkennen 

dit en zullen hier bij een volgend project meer rekening 

mee houden, opdat uiteindelijk ieders stem gehoord 

kan worden.

 

Achter dit boek zit een fantastisch team, dat samen een 

saamhorig en meerstemmig geheel heeft gecreëerd. 

Allereerst onze projectleider Kübra Terzi, zonder wie 

dit boek nooit tot stand was gekomen. De journalisten 

Rhana Tersteeg, Mina Etemad, Maurice San-A-Jong, 

Lara Nuberg en Minka Bos hebben met hun scherpe 

pen de persoonlijke en kwetsbare verhalen weten te 

vertalen naar deze bijzondere interviews. Fotografen 

Karijn Kakebeeke, Gino Kleissen, Yara Jimmink, Afsaneh 

Ghafarian Rabe'I en Elco van der Wilt zijn in alle stadsdelen 

van Amsterdam geweest en hebben vanuit hun eigen 

creatieve blik sprekende portretten gemaakt. Veronique 

Gielissen had aan zeer weinig woorden genoeg om dit 

boek prachtig vorm te geven. De kleurrijke illustraties 

van Monique Wijbrands maken het compleet. Cathelijn 

de Reede ging voortvarend aan de slag om Wij zijn 

Amsterdam een visuele identiteit te geven.

 

Tevens dank aan Clayde Menso en Esther Gaarlandt 

die hebben meegedacht in de ontwikkelingsfase van dit 

project. Uiteraard veel dank aan de Gemeente Amsterdam, 

voor het mogelijk maken van Wij zijn Amsterdam.

 

En als allerlaatste, dank aan jou, de lezer. Voor jouw 

interesse in dit belangrijke onderwerp.

 

Namens de alliantie Wij zijn Amsterdam,

Amsterdam Museum, Gonca Yalçıner

EducatieStudio/Musea Bekennen Kleur, Aspha Bijnaar

Amerpodia

Studio Durian, Ardjuna Candotti & Lara Nuberg

In mijn Buurt - Leren door Ontmoeting, Minka Bos

dankwoord
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Wie of wat wil jij herdenken of vieren? 
Waarom is dat belangrijk voor jou? 
Hoe verandert jouw relatie met de stad als deze herdenking er zal zijn?

En nu stellen we de vraag ook aan jou: 






