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1.
 Voorwoord: hoe dit essay 
 tot stand is gekomen

In de zomer van 2019 kregen we definitief de diagnose van mijn 
grootmoeder te horen: Alzheimer. Eerder dat jaar had ik een ver-
haal over haar geschreven. Over haar migratie naar Nederland als 
vrouw van een Marokkaanse gastarbeider, over haar zorgen en 
angsten, over hoe ze nooit in dit land heeft kunnen wortelen, over 
gemis en verlangen, over hoe ze altijd bleef dromen over de terug-
keer naar ‘thuis’ maar haar kinderen, kleinkinderen en ondertussen 
achterkleinkinderen niet zou kunnen missen. Ik zou willen zeggen 
dat mijn drang om iets te schrijven over haar leven ontstond uit een 
angst dit onderdeel van mijn familiegeschiedenis te verliezen, en 
daardoor te falen in het doorgeven van haar en dus mijn cultuurhis-
torisch erfgoed aan de volgende generaties. Weten waar je vandaan 
komt, is een existentiële noodzaak. Maar mijn angst ging nog een 
laag dieper. Ik was niet alleen bang dat een onderdeel van mijn per-
soonlijke geschiedenis verloren zou gaan, maar ook een onderdeel 
van de Nederlandse geschiedenis. Mijn grootmoeder wist al een tijd-
je niet meer wie ze was, maar zou Nederland zich haar nog herinne-
ren over honderd jaar?
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In het jaar van mijn grootmoeders diagnose vierde Nederland 50 jaar 
Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland, een van de belang-
rijkste migratiegolven van de 20e eeuw, die de samenleving ingrij-
pend heeft veranderd. En hoewel we al decennialang veel negatieve 
geluiden over deze migratie horen in het politieke debat, ontbrak een 
alternatief narratief op de plekken waar er zo veel moois mogelijk 
was, plekken waar een ander en menselijker perspectief op het ver-
haal verteld kon worden: in film, beeldende kunsten, literatuur, in 
musea, bibliotheken, … en archieven.  

Op 24 februari 2020 vond in het DeLaMar Theater het slotevene-
ment plaats van de reeks ‘Beeldkaravaan’, een viering van 50 jaar 
Marokkaanse arbeidsmigratie in Amsterdam. Tijdens een panelge-
sprek over het documenteren en archiveren van verhalen zoals die 
van mijn grootouders moesten de drie aanwezige instellingen – het 
Stadsarchief Amsterdam (SAA), het Amsterdam Museum en het 
 Instituut voor Beeld en Geluid – schoorvoetend toegeven dat de on-
dervertegenwoordiging die ik overal voelde reëel was. Toen voelde 
ik dat mijn angst nóg een laag dieper ging dan een onderbelicht of 
vergeten deel van de Nederlandse geschiedenis. Het was een angst 
om niet als volwaardig te worden beschouwd. Een angst dat onze 
verhalen er niet toe deden. En dat onze verhalen, en dus wij zelf zo 
uit de geschiedenis konden worden geschreven. Bewust of niet… het 
eindresultaat blijft hetzelfde.

Ik nam na de avond van het gesprek in het DeLaMar Theater via 
LinkedIn contact op met Bert De Vries, de huidige directeur van het 
SAA en spreker in het panel. Ik vertelde hem over mijn bezorgdheid 
en vroeg hem of ik iets kon betekenen om verhalen zoals die van mijn 
grootmoeder een plek te geven in het archief. De Marokkaanse ar-
beidsmigranten van toen zijn nu hoogbejaard of overleden. Hoe do-
cumenteer je hun verhalen? We hadden een fijn gesprek, maar enkele 
weken later brak de Covid-crisis uit en ging ik op moederschapsrust. 
In de zomer van 2020 stuurde ik Bert een exemplaar van mijn toen 
net gepubliceerd essay in boekvorm Dominantie. Waarom we denken 
wat we denken. In het essay ben ik kritisch over de blinde vlekken 
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van belangrijke democratische informatie-instellingen zoals univer-
siteiten, bibliotheken, musea en archieven. Een onvolledig archief is 
immers een historisch incorrect archief. Bert las het essay en  nodigde 
me uit om een gelijkaardig schrijfproject te realiseren binnen het 
SAA, om zo te onderzoeken hoe ver het archief ervoor staat. Dit on-
derzoeksessay over Diversiteit en Inclusie is het resultaat daarvan. 
Hoewel Diversiteit en Inclusie een breed spectrum omvat, heb ik er-
voor gekozen om dicht bij de aanleiding van dit schrijven te blijven 
en te focussen op etnisch-culturele diversiteit en inclusie. Dat neemt 
niet weg dat veel van wat in deze tekst staat, ook geldt voor andere 
onderbelichte verhalen en mensen. 

In de periode van september en december 2021 sprak ik een achttal 
medewerkers met uiteenlopende profielen en functies van het SAA, 
woonde ik de drie lunchlezingen bij die de Werkgroep Diversiteit 
en Inclusie organiseerde, nam ik deel aan een training Emotienet-
werken, las ik verschillende visieteksten, beleidsplannen en onder-
zoeken van het SAA en nam ik als waarnemer deel aan werkgroe-
pen (zoals Nieuwe Terminologie en Diversiteit en Inclusie). Tijdens 
deze onderzoeksfase was ik steeds in contact en gesprek met Mirjam 
Schaap, Adviseur Verwerving en Ontsluiting bij het SAA en voor-
zitter van de Werkgroep Diversiteit en Inclusie. Zij faciliteerde mijn 
aanwezigheid bij alle lezingen en trainingen, en zorgde ervoor dat de 
juiste documenten en contactgegevens bij mij terecht kwamen.

Ik voerde dit onderzoek en schrijfproces uit in volledige onafhanke-
lijkheid en vrijheid. Op geen enkel moment heeft het SAA inspraak 
gehad in de inhoud van dit essay. Dit zijn mijn persoonlijke reflec-
ties, bedenkingen, bezorgdheden, en ideeën; en het staat het SAA 
dan ook vrij om er mee te doen wat ze zelf passend vindt bij haar 
visie en missie. 
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Wie is Warda El-Kaddouri?

Warda El-Kaddouri is literatuurwetenschapper en journalist, 
gevestigd in Amsterdam. In 2019 promoveerde ze in Duitse let-
terkunde aan de Universiteit Gent. Nadien schreef ze o.a. voor 
De Groene Amsterdammer en was ze redacteur voor het Belgische 
kunst- en cultuurtijdschrift rekto:verso. Momenteel is ze cu-
rator dekoloniseren aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
van haar alma mater.



Het democratische belang van een inclusief archief 9

2.
Het democratische belang  
van een inclusief archief

Samen met bibliotheken en musea vormen archieven belangrijke in-
formatie-instellingen, die cultureel erfgoed bewaren en beschermen. 
We verzamelen en houden bij, zodat we in de toekomst kunnen terug-
blikken en begrijpen. Naast culturele en historische instellingen zijn 
bibliotheken, musea en archieven daardoor onvermijdelijk ook sociale 
en politieke instellingen – ook al willen we dat niet altijd toegeven.

 In het geval van archieven kan de politieke functie expliciet 
zijn. Overheden zijn bijvoorbeeld verplicht om informatie bij te hou-
den, zodat die nadien door journalisten, onderzoekers en volksverte-
genwoordigers kan worden opgevraagd. Zo kunnen overheden ver-
antwoordelijk gehouden worden voor hun beslissingen. Deze checks 
and balances zijn een belangrijk mechanisme in een democratie, waar-
door het archief een politieke en juridische functie heeft. 

 Naast bewijsvoering, hebben archieven een onmiskenbare 
cultuurhistorische functie, die impliciet politiek is: ze vormen na-
melijk ons individueel en maatschappelijk geheugen, en daardoor 
ook onze culturele identiteit. De objecten en documenten in het ar-
chief zijn historische artefacten, die ons een verhaal vertellen over 
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wie we zijn en waar we vandaan komen. In zijn boek Archive Fever 
– oorspronkelijk verschenen als Mal d’archive (1995) – koppelde de 
Franse filosoof Jacques Derrida het archief aan autoriteit, macht en 
controle door het woord ‘archief’ etymologisch terug te voeren naar 
het Griekse arkhē, wat niet alleen ‘begin’ maar ook ‘bevel’ betekent. 
‘There is no political power without control of the archive, if not 
of memory’, schrijft Derrida. Volgens hem is de toegankelijkheid, 
het ontwerp en de interpretatie van het archief zelfs een belangrijke 
graadmeter voor democratisering. Archieven zijn, net als bibliothe-
ken en musea, niet voor niets regelmatig een doelwit tijdens gewa-
pende conflicten. Zonder bronnen, is er geen bewijs, geen geheugen 
en dus… geen identiteit. 

In hun rol als bewaarders van cultureel erfgoed laten archieven zien 
wat er op welk moment in de geschiedenis belangrijk genoeg was om 
te verzamelen en te behouden – en wat niet. De archivaris beslist wat 
waardevol is voor de toekomst – en wat niet. In de huidige tijdsgeest, 
en onder impuls van nieuwe emancipatiebewegingen zoals #metoo 
en Black Lives Matter, rijzen steeds meer vragen over het archief als 
instelling: over de onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde 
groepen in zowel de collectie als het personeelsbestand, over domi-
nante perspectieven, over bestaande of gemiste samenwerkingen, of 
over verhalen die ontbreken – zoals ik zelf doe in mijn voorwoord. 

 Deze nieuwe vragen over het archief zouden ongetwijfeld 
tot een historisch accurater archief leiden, en dat is een richting die 
we massaal moeten toejuichen – ook al zijn we soms nog op zoek 
naar gepaste antwoorden. Maar de nieuwe vragen raken ook een ge-
voelige snaar. Ze dwingen namelijk tot oncomfortabele gesprekken 
over een pijnlijke geschiedenis, leiden tot ongemak over een falend 
beleid en een gebrekkige expertise, en bedreigen de bevoorrechte 
positie van de invloedrijke groepen die nu aan het roer staan.

Tijdens mijn bezoek aan het nieuwe depot van het SAA in Noord in 
november 2021 leidt logistieke coördinator Salem Ousadou me rond 
en laat hij me de indrukwekkend georganiseerde rijen met dozen en 
mappen archiefmateriaal zien. ‘Kilometers papieren archief ligt hier’, 
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zegt hij trots met een glimlach. Hij kent het gebouw als zijn broek-
zak. De archiefruimte is koel, het licht is wit, de muren grijsachtig. 
Bijna steriel. ‘De persoonlijke archieven zijn voornamelijk afkomstig 
van bijzondere personen en de rijkste families van Amsterdam die 
een rol of een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de 
stad’, legt Salem uit. De informele slogan van het SAA ‘we zijn het 
archief voor alle Amsterdammers’ echoot door mijn hoofd.

Structureel gemarginaliseerde groepen voelen dat de geïnstitutio-
naliseerde archieven hun cultureel erfgoed onvoldoende kennen, 
waarderen en/of bewaren. Zij creëren daarom steeds vaker hun ei-
gen ruimtes om zélf hun erfgoed te archiveren. Tenminste: als ze 
over voldoende intellectueel en financieel kapitaal beschikken. Hun 
inspanningen zijn een poging om de ondervertegenwoordiging deels 
recht te trekken. Bovendien kunnen ze dat in hun eigen ruimtes ook 
onafhankelijk en op hun eigen voorwaarden doen. Zij beschikken 
immers over de expertise die de gevestigde archieven missen om hun 
cultureel erfgoed te interpreteren en te waarderen. The Black Archi-
ves is een bekend voorbeeld in Amsterdam, maar kunstenaar Richard 
Kofi liet in zijn lunchlezing1 ook andere voorbeelden van zogenoem-
de community archives zien, zoals het ontwerp- en mediacollectief 
NiteShop in Rotterdam. 

 ‘Wat als we gesprekken over identiteit en erfgoed zouden 
voeren op lokale plekken, zoals de enige black owned kapperszaak 
in een snel gentrificerende buurt in Arnhem? Waarom zou zo’n 
kapperszaak geen valabele gesprekspartner zijn? Hier zijn mensen 
sneller geneigd om hun verhalen te delen, én zo’n kapperszaak heeft 
een trouwe community’, zegt Kofi tijdens de lezing. Voor hem is het 
duidelijk: gesprekken over cultureel erfgoed zouden ook buiten de 
muren van het instituut moeten plaatsvinden, in nauwe samenwer-
king met kleine en lokale partners die de informele structuren en 
netwerken kennen.

1.   De lunchlezing van Richard Kofi vond plaats op 28 september 2021 via Teams, met een 
livestream met publiek in de Bazel.
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‘African Kitchen’, Richard Kofi (Wageningen, 1988). Deze tekening maakte Kofi in  

2021 na zijn bezoek aan het West-Afrikaanse restaurant African Kitchen in Gein. 

Als Stadstekenaar van Amsterdam wilde hij alledaagse vormen van samenzijn, plezier 

en zorgzaamheid onderzoeken.
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Hoewel ik het met Kofi eens ben, wil ik er ook voor waarschuwen dat 
dit een mogelijke valkuil kan zijn. Het is belangrijk om eerst intern 
werk te maken van een duurzaam inclusief beleid, en van een visie 
die door iedereen gedeeld wordt voordat het SAA naar buiten kan 
treden. Alleen zo kan het SAA op gelijke voet en met wederzijds res-
pect samenwerken. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat een 
gevestigde culturele instelling in Amsterdam kleinere initiatieven en 
lokale communities overrompelt – ondanks de goede intenties. Hun 
verhalen worden dan wel gehoord en opgenomen, maar op een plek 
die nadien nog steeds ontoegankelijk blijft. Het resultaat is dat deze 
kleine en lokale partners na de samenwerking achterblijven met het 
gevoel dat ze veel hebben gegeven, maar daar weinig voor hebben 
terug gekregen.

De roep om gelijkwaardigheid – een democratisch basisprincipe – 
klinkt terecht luider dan ooit. De democratie zoals we die in het he-
dendaagse West-Europa kennen staat of valt namelijk met de parti-
cipatie en de vertegenwoordiging van haar burgers. Dat geldt in het 
bijzonder voor instellingen die een publieke functie hebben, zoals 
het SAA. Zodra een deel van de burgers buiten de boot valt, verraad 
je het gelijkheidsbeginsel waar liberale democratieën sinds de Franse 
Revolutie op gebaseerd zijn. Een duurzame democratie wordt geken-
merkt door politieke inclusie – en een archief is niet enkel een pas-
sieve weerslag van de maatschappij, maar heeft ook de verantwoor-
delijkheid om daar actief aan bij te dragen.
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3. 
De mythe van neutraliteit

‘Museums are not neutral’ las ik vorige maand nog op de koffiekop 
van het bureau van een kennis, die bij een vooraanstaand museum in 
Amsterdam werkt. De bekende zwarte typografische letters vielen 
meteen op. ‘Ik heb ook een T-shirt’, zei ze lachend. Wat in 2017 be-
gon als een online hashtag-campagne #MuseumsAreNotNeutral van 
twee Amerikaanse museumprofessionals groeide uit tot een globa-
le bewustzijnsbeweging over de vermeende neutraliteit van musea. 
‘Musea zijn culturele instellingen met koloniale wortels, en zijn daar-
door van nature politieke constructies’, staat er op de website van de 
campagne te lezen. ‘De decennialange uitsluiting en marginalisering 
van mensen van kleur in de selectie, interpretatie en preservatie van 
kunst en andere objecten, in jobs, in management- en bestuurlijke 
posities laat zien dat musea politieke ruimtes zijn.’ Vervang de woor-
den ‘musea’ en ‘kunst’ door ‘archief’, en de uitspraak klopt nog steeds.

‘Geen enkel instituut is neutraal’, vertelt junior curator aan 
het Stedelijk Museum van Schiedam Carlien Lammers tijdens haar 
lunchlezing ‘van diversiteit naar structurele inclusiviteit’2. ‘In elke 
selectie zit immers een waardeoordeel of een voorkeur’. Het is muis-
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stil op het Bodeplein in de Bazel waar een twintigtal medewerkers 
van het SAA op een groot scherm kijken. Ook via Teams zijn een 
dertigtal medewerkers aanwezig. Niet alleen in musea, maar ook in 
andere kennisinstellingen zoals universiteiten, bibliotheken, media, 
en dus ook archieven staat het begrip ‘neutraliteit’ steeds meer on-
der druk. Lammers laat een sprekend voorbeeld zien uit de muse-
umsector waar ze zelf actief is: 13% van de collecties in de museum-
zalen in Nederland is gemaakt door vrouwen, en amper 2% van de 
kunstmarkt wordt besteed aan kunst gemaakt door vrouwen. Zijn 
vrouwen minder capabel om waardevolle kunst te maken? Natuur-
lijk niet. Maar de sociale en politieke omstandigheden zorgen er wel 
voor dat vrouwen in het verleden én in het heden onder minder gun-
stige voorwaarden kunst kunnen maken, en dat men bovendien de 
kunst die ze maken anders interpreteert en waardeert dan de (man-
nelijke) standaard. Hetzelfde geldt voor elke andere groep met een 
geschiedenis van marginalisering en discriminatie.

Toch houden de instellingen zelf vol dat ze neutraal zijn. Maar 
wat betekent dat dan, en waarom willen ze zo graag neutraal zijn? 
De onderliggende idee is dat bepaalde instellingen geen politieke 
standpunten innemen of belichamen, zodat ze een plek kunnen zijn 
waar iedereen zich vrij voelt om verschillende ideeën te uiten. Ik 
noem dit de idee van ‘institutionele neutraliteit’. Het streven naar 
institutionele neutraliteit is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan ho-
gescholen en universiteiten waar het noodzakelijk is dat er vrijheid 
en ruimte is voor verschillen in meningen, ideeën en hypothesen. 
Zonder dat zou onderwijs of wetenschap niet mogelijk zijn. Of in 
het geval van het SAA: iedereen moet kunnen vertrouwen op de 
mogelijkheid waarheidsgetrouwe bronnen te consulteren of na te 
laten, zonder angst voor politieke represailles of wijzigingen. 

 Het streven naar institutionele neutraliteit, en dus de inten-
tie om de waarheid zo goed mogelijk weer te geven en er voor ieder-
een te zijn, is nobel. Het wordt pas problematisch als ‘het streven naar 

2.   De lunchlezing van Carlien Lammers vond plaats op 26 oktober 2021 via Teams, met een 
livestream met publiek in de Bazel.
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neutraliteit’ verandert in de bewering ‘neutraal te zijn’. Want wat zou 
dat betekenen in het geval van het SAA? Hoe verzoen je de idee dat 
het archief neutraal is, maar tegelijkertijd zoveel gemeenschappen in 
de stad niet of amper vertegenwoordigt in zijn collectie? De gedach-
te neutraal te zijn geeft instellingen bovendien een vrijkaart om een 
passieve houding aan te nemen, en niet te reageren op politieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Dat komt hen uiteindelijk zuur te 
staan, want de instellingen vergeten daarbij hun inbedding en wortels 
in een ontwikkeling die onvermijdelijk politiek is. De reactie die no-
dig is op maatschappelijke gebeurtenissen, komt daardoor vaak niet 
of te laat. Neutraliteit is een mythe.

De gedachte dat archieven neutraal zijn komt voort uit de overtui-
ging dat de handelingen van de archivaris neutraal zijn. Het archief 
is immers het resultaat van het werk van de archivaris. In de Code of 
Ethics – gepubliceerd in International Council on Archives in 1997 
– staan tien deontologische richtlijnen voor archivarissen. In de eer-
ste richtlijn staat dat de ‘objectiviteit’ en de ‘onpartijdigheid’ van de 
archivarissen ‘een maatstaf voor hun vakbekwaamheid’ zijn. ‘Objec-
tiviteit’ en ‘onpartijdigheid’ zijn geen synoniemen maar bewegen 
zich wel in hetzelfde semantische veld als neutraliteit, en worden 
uitdrukkelijk gekoppeld aan professionaliteit. Een échte archivaris 
die weet wat ie doet, is neutraal.

De Amerikaanse historicus en radicale burgerrechtenactivist Howard 
Zinn stelde als een van de eersten zowat een halve eeuw geleden al de 
neutraliteit van archivarissen publiekelijk aan de kaak. Op 30 septem-
ber 1970 sprak hij de Society of American Archivists als volgt toe:

The archivist, even more than the histori-
an and the political scientist, tends to be 
scrupulous about his neutrality, and to see 
his job as a technical job, free from the 
nasty world of political interest: a job 
of collecting, sorting, preserving, making 
available, the records of the society. But 
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I will stick by what I have said about other 
scholars, and argue that the archivist, in 
subtle ways, tends to perpetuate the politi-
cal and economic status quo simply by going 
about his ordinary business. His supposed 
neutrality is, in other words, a fake. 

Verder in zijn toespraak zegt hij:

If so, the rebellion of the archivist 
against his normal role is not, as so many 
scholars fear, the politicizing of a neutral 
craft, but the humanizing of an inevitably 
political craft. Scholarship in society is 
inescapably political. Our choice is not be-
tween being political or not. Our choice is 
to follow the politics of the going order, 
that is, to do our job within the priorities 
and directions set by the dominant forces of 
society, or else to promote those human va-
lues of peace, equality, and justice, which 
our present society denies.

Volgens Zinn is de wereld van wetenschap en onderzoek – waartoe 
hij het archief rekent – onvermijdelijk politiek.3 Archieven kunnen 
niet neutraal zijn, omdat ze het werk zijn van mensen, die van natu-
re waardeoordelen bezitten. En die waardeoordelen kunnen ze niet 
kunstmatig loskoppelen, waardoor ze aanwezig zijn in hun professi-
onele handelingen. 

3. Ook Halleh Ghorashi noemde in haar lunchlezing objectiviteit in de wetenschap een mythe 
en verwees naar het werk van de Amerikaanse feministische filosofe Sandra Harding. Har-
ding introduceerde het begrip ‘strong objectivity’ in het kader van een theorie genaamd 
‘standpoint theory’. In ‘standpoint theory’ wordt de persoonlijke ervaring en het perspectief 
van de onderzoeker meegewogen in de graad van ‘objectiviteit’. Om het simpel te stellen zijn 
volgens Harding vrouwen, bijvoorbeeld, geschikter om onderzoek te doen over vrouwen 
omdat ze door hun eigen ervaring autoriteit en kennis hebben, die bij mannen ontbreekt.
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In oktober 2021 spreek ik met stagiaire Isis De Ruiter. Haar stageop-
dracht bestaat uit het onderzoeken van het ‘migrantenarchief’ van 
het Stadsarchief. Isis is niet de eerste die zo’n onderzoek uitvoert, zo-
als ik in een vorig hoofdstuk al schreef. Ze botst bij haar onderzoek al 
meteen op een conceptueel probleem, dat illustreert hoe terminolo-
gie een subjectief waardeoordeel kan bevatten. Wat is een migrant? 
‘Het SAA beschreef personen vaak als ‘allochtoon’. Maar iemand 
die bijvoorbeeld in Nederland is geboren, is geen migrant. Het zou 
wel iemand met een migratieachtergrond van bijvoorbeeld tweede 
of derde generatie kunnen zijn. Maar die informatie ontbreekt in de 
beschrijving. Ik neem ze dan ook niet mee als ‘migrantenarchief’’, 
zegt Isis.

 Als concreet voorbeeld haalt ze een fotoreeks aan met als 
titel ‘Jongens Marokkaans’ uit 2001. De fotograaf Simon Wheatley 
nam portretten van jongeren met Marokkaanse wortels in de straten 
van Amsterdam-Oost, maar of deze jongeren zelf gemigreerd zijn, 
is onbekend. ‘De context mist’, legt Isis uit. ‘Omdat ze zo jong zijn, 
vermoed ik dat ze niet zélf gemigreerd zijn, maar hun ouders. Maar 
dat is een aanname. Het is zo beschreven dat ik de feitelijkheid niet 
kan achterhalen.’ Indien de jongeren hier geboren en getogen zijn, 
zouden we ons ook nog kunnen afvragen waarom ze enkel als ‘Ma-
rokkaans’ worden aangeduid in de titel.

 Ook tijdens een gesprek op het SAA met Mirjam Schaap 
kwam het beschrijven van nationaliteiten als pijnpunt naar boven. 
Ze liet een foto zien uit de fotoserie ‘Mensen op de Dam’ uit 2009 
van fotograaf Leo van der Noort, die ook in de online beeldbank te 
vinden is. De titel van de foto is ‘Twee marokkaanse [sic] jongens 
passeren een reproductie van een schilderij van de Dam in 1898’. 
Of de jongens effectief Marokkaans waren, is hier – in tegenstelling 
tot Wheatley, die onderzoek had gedaan en met de jongeren tijd had 
doorgebracht – onbekend. Of de titel in de beschrijving afkomstig is 
van de fotograaf of van de archivaris kan ik niet meteen achterhalen. 
Bij andere foto’s in de serie staan in de titel gevarieerde beschrijvin-
gen over huidskleur of etniciteit, zoals ‘Marokkaanse vrouwen’ of 
‘Afrikaanse vrouw’ – allen gebaseerd op aannames. Dit staat haaks 
op de verwachting dat het archief ‘neutraal’ zou zijn en daardoor ‘fei-
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telijk juist’. Zowel de fotograaf als de archivaris hebben een waarde-
oordeel toegevoegd: de fotograaf in diens selectie tijdens het schie-
ten van de foto’s (‘een jongen met donker haar en donkere ogen zal 
wel Marokkaans zijn’) en de archivaris in de beschrijving.
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Titel op de beeldbank: ‘Twee marokkaanse jongens passeren een reproductie van 

een schilderij van de Dam in 1898’, Leo van der Noort 2009
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Titel op de beeldbank: ‘Twee Marokkaanse vrouwen passeren al pratende een reproduc-

tie van een schilderij van de Dam met het stadhuis in aanbouw in 1656, vervaardigd 

door Jacob van der Ulft (1627-1689)’, Leo van der Noort 2009
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Titel op de beeldbank: ‘Een Afrikaanse vrouw passeert een reproductie van een 

schilderij van de Dam in 1674’, Leo van der Noort 2009
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Zonder dat ik de vraag over institutionele neutraliteit stelde, kaartte 
Emmy Ferbeek, lid van het Management Team en verantwoorde-
lijk voor Diversiteit en Inclusie, het onderwerp over de vermeende 
neutraliteit van het archiveren zelf aan. Wanneer ik haar in oktober 
2021 sprak, was ze nog Hoofd Collectie, maar had ze al succesvol ge-
solliciteerd voor de functie Hoofd Publiek, waar ze in januari 2022 
startte. ‘Als archivaris ben je ‘neutraal’. Wij nemen bronnen op en 
stellen die ter beschikking aan onderzoekers. Wij geven zelf geen 
mening. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat we neutraal zijn. 
We houden al op neutraal te zijn op het moment dat we kiezen wel-
ke bronnen we opnemen.’

 Met andere woorden: wat is belangrijk genoeg om te archive-
ren? Welke selectiecriteria worden gebruikt? Hoe ziet het acquisitie-
beleid eruit? Het zijn allemaal vragen die bijdragen aan hoe je archief 
er uit zal zien. Een van de pijnpunten van het SAA is dat het grootste 
deel van de acquisitie passief gebeurt. ‘Als organisaties en individuen 
niet zelf met hun archief naar ons toe komen, dan hebben we die ar-
chieven simpelweg niet, en dat is eigenlijk ook een selectie’, legt Emmy 
uit. ‘De laatste jaren hebben we bij het SAA nagedacht over actieve ac-
quisitie en hier ook beleid over geschreven. Eerst gingen we bewust op 
zoek naar archieven van migranten. Nu hebben we een trendanalyse 
laten maken, en willen we inclusief actief acquireren op die trends. In 
theorie klopt dat, maar we lopen in de praktijk tegen een enorm ob-
stakel aan: passieve acquisitie kost ons zoveel tijd dat we geen ruimte 
meer hebben voor actieve acquisitie. En relatiebeheer kost ook tijd, en 
daar heb je bovendien de juiste mensen voor nodig.’ 

 De stap van gericht migrantenarchieven verwerven naar in-
clusief verwerven op algemeen maatschappelijke trends is bijzonder 
ambitieus. Als het SAA er niet in slaagt specifieke migrantenarchieven 
te verwerven, hoe kan ze dan algemeen inclusief verwerven? Emmy 
geeft aan dat er een tekort is aan expertise en middelen (mankracht, 
tijd, geld). Wanneer ik vraag of er dan niet extra specifieke posities ge-
creëerd moeten worden, krijg ik te horen dat ‘er dan wel aantoonbaar 
werk moet zijn’. Misschien zie ik iets over het hoofd, maar ligt dat be-
wijs er niet al enige tijd? Het doet vermoeden dat inclusie geen priori-
teit is, wat in scherp contrast staat met de maatschappelijke urgentie.
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4.
De spanning tussen 
de maatschappelijke urgentie 
en de uitblijvende actie

Amsterdam is een superdiverse stad, of een zogenoemde minority 
majority city: geen enkele gemeenschap behoort nog tot de meerder-
heid. Met een 170-tal nationaliteiten is het zelfs een van de meest 
diverse steden ter wereld. De stad is historisch gezien altijd een mi-
gratiestad geweest, en een plek die andersdenkenden verwelkomde. 
Vandaag noemen Amsterdammers ‘vrijheid’ en ‘tolerantie’ nog steeds 
als kernwaarden van hun stad. 

 Het SAA heeft de taak om dit wezenlijk onderdeel van de 
culturele identiteit van de stad te eren. Toch is dat niet altijd even 
makkelijk gebleken. ‘Wij zeggen altijd dat wij het archief van alle 
Amsterdammers zijn. Maar dat zijn we natuurlijk niet. En dat besef 
kwam er twintig jaar geleden al’, zegt Emmy. ‘We moeten ervoor zor-
gen dat we de archieven van Amsterdammers die hier relatief kort 
zijn ook opnemen, zodat zij zich ook in onze archieven kunnen her-
kennen’, zegt ze.

 Ik ben opgelucht dat het besef er is; vooral bij directie en 
management, waar de beslissingen worden genomen. Daarmee zegt 
het SAA dat de verhalen zoals die van mijn grootmoeder er wél toe 
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doen, en dat betekent alvast één strijd om erkenning die ik niet meer 
hoef te voeren. Het baart me echter wel zorgen dat er in die twintig 
jaar zo weinig vooruitgang is geboekt – zowel in collectie als bij pu-
bliek en personeel. Emmy’s wens dat Nieuwe Amsterdammers zich 
in het archief kunnen herkennen getuigt bovendien van empathie. 
Maar een inclusief archief gaat om méér dan het tegemoetkomen 
aan ondervertegenwoordigde groepen. Een inclusief archief zou in-
trinsiek gemotiveerd moeten zijn, omdat het een democratisch ba-
sisprincipe belichaamt waar uiteindelijk iedereen beter van wordt. 
Anders gezegd: doe het niet alleen voor een ander, doe het omdat je 
gelooft dat dit het beste is het voor het SAA. 

Het moment van besef waar Emmy naar verwijst, zorgde voor enig 
momentum in de vroege jaren 2000. In een intern rapport getiteld 
‘Verwerving Erfgoed Migranten. Twee jaar praktijkervaring met het 
verwerven van migrantenerfgoed in het gemeentearchief Amsterdam 
en keuzes voor vervolgbeleid’ uit 2003 wordt gereflecteerd op de in-
tentie om meer ‘migrantenarchief’ te acquireren; een intentie die het 
SAA in 2001 formuleerde. Het SAA probeert dus al minstens twee de-
cennia de archieven van Nieuwe Amsterdammers te verwerven. 

 Het rapport beschrijft o.a. archiefgesprekken met verte-
genwoordigers van migrantenorganisaties en noemt dit slechts een 
eerste stap. In 2013 schreef Ron Blom, werkzaam bij de sectie Ver-
werving van het Stadsarchief, een tweede rapport getiteld ‘Acquisi-
tie Migrantenerfgoed: tien jaar later’, waarin hij de stand van zaken 
schetst. Het rapport uit 2013 is grotendeels een herhaling van het 
rapport uit 2003, wat weinig vooruitgang suggereert. In 2019 ver-
scheen nog een profiel van het acquisitiebeleid met de titel ‘Kiezen 
voor later. Profiel voor een eigentijdse en toekomstgerichte acqui-
sitie van Amsterdamse archieven en collecties’. Ook hierin wordt 
bevestigd dat het archief van Nieuwe Amsterdammers onvoldoende 
vertegenwoordigd is. En ook hier trekt het SAA zelf nog steeds aan 
de alarmbel over het gebrek aan mankracht en expertise. Mijn be-
zorgdheid bleek dus terecht. Hoe kan dit?
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4. 1  De vrijblijvendheid van goede intenties

In 2025 viert de stad Amsterdam haar 750e verjaardag. Naar aanlei-
ding van deze unieke verjaardag stelde het SAA Visieplan 2025 op, 
waarvan ik een conceptversie heb ontvangen. Hoewel dit document 
geen officieel beleidsdocument is, zegt de inhoud wel iets over hoe 
directie en management naar de toekomst van het SAA kijken. Een 
van de vier onderdelen in de tekst is gewijd aan ‘een diverse identi-
teit, inclusieve beleving en ontmoeting’. We lezen het volgende: 

Hoewel het Stadsarchief als chroniqueur van 
de Amsterdamse geschiedenis neutraal is, 
heeft de nadruk op de archieven door de eeu-
wen heen als vanzelfsprekend gelegen op de 
‘leidende’ culturen van de stad: bestuur, 
ambtenarij, industrie, maatschappelijke or-
ganisaties, kunst en cultuur, enzovoorts. In 
deze tijd is de opvatting van archiefvorming 
en presentatie breder: het archief is ‘van 
de stad’ en behoort dus van en voor iedere 
Amsterdammer, ongeacht haar/zijn/hun ach-
tergrond, te zijn. Het Stadsarchief streeft 
– nu en in 2025 – een grotere diversiteit 
en inclusiviteit na, zowel in archieven en 
collecties en in publieksuitingen als in het 
personeelsbestand. In 2025 moet deze inten-
tie tot uiting komen in het nieuwe publieks-
concept van ‘beleven en ontmoeten’, waarin 
de toegang tot De Bazel laagdrempelig is, en 
waar iedere Amsterdammer die geïnteresseerd 
is in geschiedenis en identiteit van haar/
zijn/hun stad zich thuis voelt.

In de eerste zin staat dat het SAA ‘neutraal’ is. In het vorige hoofd-
stuk ‘de mythe van neutraliteit’ legde ik al uit waarom dit enigszins 
problematisch is. Daarop volgt een reflectie van het SAA waarin ze 
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laten zien dat ze zich wel bewust zijn van de lacunes in hun werking. 
Dominante verhalen en culturen zijn nu eenmaal meer zichtbaar in 
de collecties. Naast de kritische zelfreflectie volgt een intentie: het 
archief wil diverser en inclusiever worden. Het wordt een speer-
punt van 750 jaar Amsterdam. Met het gebruik van genderneutrale 
voornaamwoorden in de tekst laat het SAA trouwens ook zijn wel-
willendheid voor genderdiversiteit zien. Maar hoe het SAA de am-
bitieuze belofte van een inclusieve werking in collectie, personeel 
en publieksprogramma wil waarmaken, blijft onduidelijk. Hoewel 
dit een document in progress is, blijven concrete actiepunten, met 
daaraan gekoppeld een tijdlijn van uitwerking en een geraamde be-
groting uit. En dat brengt me bij het eerste grote pijnpunt bij het 
SAA als het om verandering gaat inzake diversiteit en inclusie: de 
vrijblijvendheid van goede intenties. Iedereen wil diverser en inclu-
siever worden, maar ik vrees dat het veel meer zal vragen om dat te 
bereiken dan vermoed wordt.

 Hoe formuleer je dan het best doelstellingen die verder 
gaan dan intenties? Ik hou zelf niet van management-jargon, maar 
hier is het concept van SMART-doelen (Specific, Measurable, Attai-
nable, Relevant, Time-based) een must. Het komt erop neer dat je de 
doelen zo formuleert, dat ze tastbaar worden. Zo kan je inschatten 
wat haalbaar is en welke stappen nodig zijn. Zonder SMART zijn 
doelstellingen vrijblijvend, en blijf je hangen in intenties.

Ook bij het nieuwe Hoofd Programmering en Publicatie, Sophie 
Tates, leeft de bezorgdheid over het niet-bindend karakter van de 
doelstellingen:

Ik vind dat de doelstellingen bindend moe-
ten zijn. Neem nu bijvoorbeeld de sollici-
tatieprocedure. Ik vind dat je altijd een 
diverse poule moet uitnodigen. Stel dat er 
honderd sollicitatiebrieven binnenkomen, en 
slechts een enkele brief is van een persoon 
van kleur, dan moet je die uitnodigen, want 
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ze komen bijna nooit over de drempel. Zon-
der keiharde eisen met cijfers blijven we 
in intenties hangen. Meestal gaat het zo: 
het begint met een vrij actieve en over-
tuigde club in huis, daarna komt er een 
 diversiteitsmedewerker met de expertise die 
ervoor zorgt dat het onderwerp altijd en 
overal op de agenda staat. Je hebt ook een 
adviesraad diversiteit en inclusie nodig, 
en uiteindelijk – en dat is misschien het 
belangrijkste – een directie die het aan-
durft om structureel geld en middelen vrij 
te maken. Het management kijkt immers rich-
ting directie voor sturing. Hoe serieus is 
dit voor hen? Als de directie afwachtend 
is, dan zal het management dat ook zijn.

Tijdens de gesprekken die ik voerde, de trainingen en vergaderingen 
die ik bijwoonde, en in de beleidsdocumenten die ik las, nam ik vaker 
een afwachtende houding waar. Het SAA heeft talrijke goede inten-
ties, maar relatief weinig tastbare resultaten.

 Ongeveer een jaar geleden riep het SAA de Werkgroep 
Diversiteit en Inclusie in het leven, bestaande uit medewerkers die 
naast hun normale takenpakket willen werken aan de verandering 
die nodig is. Concrete actiepunten zijn dus afhankelijk van de good-
will van personeelsleden die intrinsiek gemotiveerd zijn en bereid 
zijn extra werk op zich te nemen in hun al drukke agenda’s, zonder 
dat zij per se over de nodige expertise beschikken. Wanneer ik digi-
taal kennis met ze maak in de zomer van 2021 geven ze toe dat ze zelf 
nog veel moeten uitzoeken. 

 Wanneer ik het actieplan 2021-2022 lees, ben ik vooral aan-
genaam verrast over de kritische zelfreflectie. De genoemde risico’s 
voor Diversiteit en Inclusie – te weinig prioriteit, opgevat als tijde-
lijk i.p.v. structureel project, onvoldoende monitoring – zijn correct 
ingeschat. De plannen zijn vooral gericht op bewustwording (trai-
ningen, lunchlezingen, tips en inspiratie op digitale platformen), 
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onderzoeken over de stand van zaken of het overwegen van nieuwe 
partnerschappen met andere (gevestigde) instellingen om ervarin-
gen te delen. Wanneer ik Mirjam in het voorjaar 2022 vraag hoe het 
met de Werkgroep loopt, antwoord ze met een zucht: ‘De Werkgroep 
ligt even stil. Iedereen heeft het te druk. Maar we gaan binnenkort 
starten met een nieuw actieplan voor 2022-2025 waarin we voort-
bouwen op het vorige en concreter zullen worden.’

Wanneer ik Emmy sprak, vroeg ik haar naar haar perspectief op de 
stand van zaken. ‘Het SAA is een ambitieuze organisatie. We doen 
ontzettend veel en we hebben altijd overal te weinig tijd voor. Dat 
bedoel ik niet als excuus, maar zo gaat het. Het is ook een kwestie 
van prioriteit, en diversiteit en inclusie kost tijd.’ Het is een verhaal 
dat ik bij veel instellingen te horen krijg – van universiteiten tot thea-
terhuizen. Verandering kost daadwerkelijk tijd. Ik vraag me alleen af 
of we die tijd überhaupt nog hebben, en of we na twintig jaar besef 
bij het SAA de lat niet hoger kunnen leggen.

De roep om een inclusievere samenleving klinkt steeds luider en 
dringender, maar bij veel gevestigde instellingen hoor je vaak dat ze 
(nog) meer tijd nodig hebben om diversiteit en inclusie operationeel 
te maken. Hoe valt deze spanning rijmen? Ik vraag aan Emmy hoe zij 
erover denkt. Ze is even stil en zegt: ‘Ik ben niet van de harde lijn. Het 
heeft tijd nodig.’ ‘Maar heb je die tijd nog?’, vraag ik. Opnieuw valt 
er een stilte en ze herhaalt: ‘Ik denk dat het tijd nodig heeft. Ik ben 
geen revolutionair.’ Weer stilte. ‘Denk je dat het anders kan?’, vraagt 
ze me. ‘Misschien ben ik naïef’, zeg ik, ‘maar ik geloof dat het sneller 
kan gaan eens het voor een instelling de urgentie duidelijk is. Het 
blijft vaak bij bewustzijn creëren over het belang van diversiteit en 
inclusie, maar effectieve actie of verandering volgt ofwel laat of niet.’ 
Stilte. ‘Ja…’ Ik heb een gevoelige snaar geraakt, maar ik laat de stilte 
en het ongemak er zijn, omdat ik weet dat iemand deze lastige vra-
gen moet stellen om iets in beweging te zetten. 

‘Inclusiever worden zou net zo belangrijk voor een instelling moe-
ten zijn als, bijvoorbeeld, digitalisering. Hoewel er tegenover digita-
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lisering soms ook weerstand is, is het gevoel van urgentie groter. Bij 
diversiteit en inclusie is de houding vaak ‘het zou mooi zijn, en het 
komt vast wel’’, zeg ik. ‘Dat klopt’, knikt Emmy. ‘De urgentie voelt 
minder omdat we er persoonlijk minder last van hebben.’ Ik neem 
aan dat ze verwijst naar de witte bubbel van de erfgoedwereld. ‘Zou 
de urgentie groter zijn als het personeel diverser was?’ Weer een stil-
te. ‘Ja… Ik denk dat het wel uitmaakt.’ Ze denkt even na. ‘Het is dus 
wel nodig’, zegt Emmy. Opnieuw een stilte. ‘Dit is voor mij wel een 
eye opener, hoor… Maar het heeft toch tijd nodig.’ Twee weken later 
loop ik haar na een lunchlezing op de Bazel tegen het lijf. ‘Je vergelij-
king van diversiteit en inclusie met digitalisering heeft me echt aan 
het denken gezet. Bedankt daarvoor!’

4.2. Het probleem van happy talk en kleurenblindheid 

Diversiteit is een woord dat in eerste instantie bij weinig mensen 
weerstand opwekt. Sterker nog, diversiteit wordt gezien als iets wat 
‘gevierd’ moet worden, iets om ‘trots’ op te zijn, en wordt beschreven 
als een ‘verrijking’ of ‘meerwaarde’. Dat is nog nadrukkelijker het ge-
val voor Amsterdam, waar – zoals ik eerder schreef – diversiteit een 
belangrijk onderdeel is van de culturele identiteit van de stad. Het 
spreekt voor zich dat dit sentiment ook leeft binnen het SAA. Socio-
logen Douglas Hartmann and Joyce Bell waarschuwen echter voor 
wat zij happy talk noemen. Als je zou doorvragen wat men in het 
alledaagse discours met ‘diversiteit’ bedoelt, dan zouden de antwoor-
den uitblijven of oppervlakkig en abstract geformuleerd worden. 
 Happy talk is bij de hoogste directie- en managementleden 
van organisaties en bedrijven geen uitzondering. De mensen rond 
die tafels zijn meestal hoogopgeleid, wit en man. In zo’n homogene 
groep is het makkelijker om de positieve aspecten van diversiteit aan 
te prijzen, omdat ze er zelf niet mee in aanmerking komen. Als dat 
wel het geval zou zijn, dan zouden ze zien dat diversiteit ook onver-
mijdelijk spanning betekent. Managementboeken stellen diversiteit 
voor als een middel voor innovatie (en voor profitsectoren uiteinde-
lijk ook winst), om het te kunnen ‘verkopen’ als een positieve veran-
dering voor het bedrijf.
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Happy talk in management discours gaat voorbij aan het feit dat ‘ver-
schillen’ op de werkvloer en in organisaties ook ongelijke machts-
structuren reproduceren.4 In haar lunchlezing over de verbindende 
kracht van verhalen5 legde hoogleraar Diversiteit en Integratie Hal-
leh Ghorashi uit dat racisme en discriminatie in culturele instellingen 
zoals het SAA niet langer expliciet aanwezig zijn, maar dat ze wel 
doorsluimeren in een discursieve macht. Doordat diversiteit wordt 
gezien als een maatschappelijke vanzelfsprekendheid, die organisch 
zal doorwerken in de instelling, hoeft niemand er verantwoording 
voor af te leggen. Dat zou eventueel kunnen verklaren waarom het 
SAA ter plaatse lijkt te blijven trappelen.

 Vergelijkbaar met happy talk is de overtuiging dat etnici-
teit of huidskleur een irrelevante factor is. ‘Ik geloof niet in kleur. Ik 
kijk naar de mens. Dat is belangrijker’, zei een medewerker tijdens 
een van de gesprekken. Nog iemand anders zei: ‘Ik draag niet uit wat 
mijn roots zijn. Ik ben gewoon iemand, niet anders dan een ander. 
Gewoon mens.’ Het zijn goedbedoelde uitspraken, zoekend naar dat-
gene wat ons existentieel verbindt: ons bestaan als mens. En als we in 
een post-raciale wereld zouden leven, waarin etniciteit of huidskleur 
er écht niet meer toe doen, dan zouden deze uitspraken ook de reali-
teit weergeven. Maar helaas zijn we nog niet zo ver…

 De wetenschappelijke literatuur zou de geciteerde uitspra-
ken als ‘kleurenblindheid’ classificeren. Hoe nobel de intenties van de 
sprekers ook mogen zijn, de gevolgen van deze filosofie zijn wel dege-
lijk problematisch. Wie beweert blind te zijn voor kleur, is immers ook 
blind voor de discriminatie en ongelijkheid die gepaard gaat met kleur. 
Het klinkt misschien paradoxaal, maar om racisme en discriminatie 
op basis van huidskleur en etniciteit te bestrijden, moet je eerst een 
onderscheid maken op exact die categorieën. Hoe breng je de onge-
lijkheid anders in kaart? Praten over bijvoorbeeld ‘zwarte’ of ‘witte’ 
mensen is vaak een taboe omdat het klinkt alsof je het hokjesdenken 
in stand houdt. 

4. Lees meer: publicseminar.org/essays/the-happy-talk-of-diversity
5. De lunchlezing van Halleh Ghorashi vond plaats op 30 november 2021 via Teams, met een 

livestream met publiek in de Bazel.

https://publicseminar.org/essays/the-happy-talk-of-diversity/
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Toch is het verwijt van categoriseringsdwang onterecht. Ter vergelij-
king: hoe zouden we seksisme kunnen bestrijden zonder het te hebben 
over gender? Is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen tegen te 
gaan met de filosofie ‘ik zie geen verschil tussen man en vrouw, want 
we zijn allemaal gewoon mens’? Een kleurenblind perspectief heeft 
volgens een onderzoek van de Sociaal-Economische Raad uit 2020 een 
negatieve impact op personen uit minderheidsgroepen die niet vol-
doen aan het verwachtingspatroon van de dominante groep.6

Een recente wetenschappelijke publicatie onderzocht drie vormen 
van diversiteitsretoriek: value-in-diversity (diversiteit is een meer-
waarde), challenge-in-diversity (diversiteit betekent uitdagingen) en 
contingent-in-diversity (diversiteit betekent meerwaarde als uitda-
gingen worden overwonnen). De onderzoekers kwamen tot de con-
clusie dat de eerste vorm het vaakst voorkomt maar de laatste eigen-
lijk het effectiefst is.7

6. Lees meer: www.ser.nl/-/media/ser/downloads/thema/diversiteitinbedrijf/publcaties/2020/ 
culturele-diversiteit-naar-inclusie.pdf 

7. Lisa Michelle Leslie et al.: ‘Happy Talk: Is Common Diversity Rhetoric Effective Diversity 
Rhetoric?’, in: Academy of Management. 2021, volume 1. Online publicatie. 

 journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2021.10174abstract

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/thema/diversiteitinbedrijf/publicaties/2020/culturele-diversiteit-naar-inclusie.pdf
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/thema/diversiteitinbedrijf/publicaties/2020/culturele-diversiteit-naar-inclusie.pdf
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2021.10174abstract
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5. 
Training Emotienetwerken

Op 12 oktober 2021 nam ik deel aan de training Emotienetwer-
ken, een relatief nieuwe methode ontwikkeld door de Reinwardt 
Academie en Imagine IC, waarbij de deelnemers verschillende ge-
voelens bij een erfgoed-item visualiseren en bespreken. Het is een 
manier om het bewustzijn te vergroten over de dynamiek van erf-
goed, en de verschillende perspectieven er op.

 Tijdens mijn reis van Amsterdam Nieuw-West naar het 
hart van de Bijlmer denk ik na over mijn rol tijdens de training. De 
kans is groot dat er geen mensen van kleur zullen deelnemen. Hoe 
voer je een gesprek over diversiteit en inclusie in een homogene 
groep? Natuurlijk zullen er wel op andere vlakken verschillen zijn, 
maar de hete hangijzers gaan toch vaak over huidskleur en etnici-
teit. Zal ik zelf deelnemen, of enkel observeren? Als ik deelneem, 
ben ik dan niet een token; een artificiële toevoeging van ‘diversi-
teit’ omdat het moet? Maar als ik niet deelneem, kan de indruk 
ontstaan dat ik de deelnemers controleer, terwijl ik net hoop dat 
iedereen vrijuit kan spreken. In beide gevallen leidt mijn aanwe-
zigheid als buitenstaander tot ongemak. Ik besluit in samenspraak 
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met Mirjam dat het team zelf mag kiezen, en ze nodigen me uit om 
deel te nemen. 

Het eerste erfgoed-object dat we onder ogen krijgen is een afbeel-
ding van een man op een bakfiets met twee kinderen, afkomstig 
uit de beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam. We krijgen een 
groot vel papier en stiften met als opdracht op een as aan te geven 
hoe we ons bij de foto voelen (intens/mild, prettig/onprettig). We 
proberen wat we zien te beschrijven. Het woord ‘allochtoon’ valt 
al vrij snel. ‘Maar dat mag je niet meer zeggen’, onderbreekt ie-
mand. ‘Het is nu: persoon met een migratieachtergrond.’ Hoewel 
ik ergens opluchting voel dat het bewustzijn er is en de reflex om 
zichzelf en anderen te corrigeren, voelt het toch pijnlijk dat men-
sen denken dat iets niet mag, dat het hen wordt opgelegd. Je mag 
alles zeggen, maar wil je het?, vroeg ik me af. Maar ik zeg het niet 
luidop, want ik wil – zeker als buitenstaander – de sfeer niet ver-
pesten in de eerste minuten van de oefening.
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De titel op de beeldbank luidt: ‘Man van allochtone afkomst fietst met twee 

kinderen in de bakfiets op stoep op het Ceramplein’. Foto door Bart van Dijk, 

27 september 2009, Flickr group 
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We krijgen de beschrijving te zien, en het woord ‘allochtoon’ staat 
erin. Ik trek een grote lijn van het woord ‘prettig’ naar ‘onprettig.’ De 
groep wordt muisstil. ‘De beschrijving dateert wel van 2009, just so 
you know’, verdedigt iemand. Al snel komt een gesprek op gang over in 
hoeverre taal de werkelijkheid kan weerspiegelen of zelfs veranderen.

 ‘Je wil de bevolkingsgroep toch ook kunnen aanduiden?’, 
vraagt iemand. Er wordt mijn kant op gekeken. Het voelt alsof ik 
mijn keuze moet verantwoorden. Het tokenisme werkt, want dit ge-
sprek had waarschijnlijk anders gelopen als ik er niet was, maar nu 
voel ik mij ongemakkelijk. Ik ben verbaasd over mijn eigen verba-
zing. Ik heb al een oneindig aantal keren in deze situatie gezeten en 
toch komt het elke keer binnen. ‘Als het historisch relevant is, zou ik 
afkomst vermelden, ja’, antwoord ik. ‘Als dit bijvoorbeeld een foto 
was geweest van een Marokkaanse gastarbeider in de jaren 1970 bij 
een fabriek, dan zou ik ‘Marokkaans’ niet laten vallen. Maar bij deze 
foto lijkt het me niet historisch relevant. Het is bovendien een aan-
name. We weten niets over deze man.’ 

 Naarmate we het gesprek voeren schuiven steeds meer men-
sen van prettig naar onprettig. Wanneer we reflecteren in het nage-
sprek vat iemand het treffend samen: ‘We beschrijven als archivaris-
sen iets omdat het opvalt, omdat het anders is dan de witte norm. We 
vinden dat dan noemenswaardig. Niemand zou mij beschrijven als 
een witte man van Australische afkomst op een bakfiets.’ De methode 
lijkt te werken.

Het tweede erfgoed-item is het woord ‘tot slaaf gemaakte’. Bij gebrek 
aan een Nederlands equivalent is ‘tot slaaf gemaakte’ de letterlijke 
vertaling van het Engelse enslaved. Door de Slavernijtentoonstelling 
van het Rijksmuseum in 2021 kwam de discussie over de term onder 
de aandacht. De gedachte achter de wijziging is dat een mens niet als 
‘slaaf’ wordt geboren of voor het bestaan als ‘slaaf’ kiest, maar ‘tot 
een slaaf wordt gemaakt’. De nieuwe term benadrukt dat.

 Zodra we het woord te zien krijgen, klinkt er een collectie-
ve diepe zucht. ‘Een taalkundig gedrocht, maar goed… als het moet, 
dan moet het’, zegt iemand. Opnieuw dat gevoel dat je iets moet, dat 
je het doet om een ander tegemoet te komen. ‘Dat ‘tot slaaf gemaakte’ 
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taalkundig complex zou zijn vind ik geen goed argument’, reageert 
een andere medewerker. Nog iemand anders pikt in: ‘Maar taal ver-
andert toch niets aan de inhoud?’ Weer iemand anders antwoordt: 
‘Als je je taalgebruik aanpast, gebeurt er historisch gezien niets. Dat 
klopt. De inhoud blijft hetzelfde. Maar je respecteert wel de keuze 
van diegene over wie het gaat.’ Het onderwerp leeft duidelijk. Ik be-
slis om dit keer te observeren en niet mee te praten. ‘Hmm, ik vind 
het toch lastig. Het gebruik van de term is ook meteen stelling ne-
men’, zegt nog iemand. Het niet gebruiken van de term is ook stelling 
nemen, denk ik stilletjes, en het citaat van Howard Zinn over de ver-
meende neutraliteit van archivarissen in een context die van nature 
politiek is, komt weer naar boven.
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Pagina uit de inventaris van de suikerplantage Dordrecht uit 1836, waarop de 

tot slaaf gemaakten als eigendommen worden getaxeerd. Deze inventaris bevindt 

zich in het archief van Handels-, Scheeps-, Assurantie- en Plantagezaken Louis 

Bienfait en Soon, 1729-1921, toegangsnummer 646, inventarisnummer 68 
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Het valt me op dat er bij de tweede casus veel minder ongemak is 
dan bij de eerste – hoewel het over een veel intenser onderwerp gaat. 
Ik vraag me af of het iets te maken heeft met mijn aanwezigheid als 
‘betrokken persoon’ bij de eerste casus en de afwezigheid van een 
‘betrokken persoon’ in de tweede. Dit gesprek zou ongetwijfeld an-
ders gelopen zijn als er een zwarte collega aan de tafel zat die een 
persoonlijke connectie heeft met het slavernijverleden.

Om het onderwerp tastbaarder te maken, introduceert de trainer 
tijdens de training een extra erfgoed-object: een kopie van een in-
ventaris van een suikerplantage uit 1836. De inventaris bevat naast 
een lijst met voorwerpen ook een lijst met tot slaaf gemaakten met 
westerse (vooral christelijke) namen die door hun Nederlandse ‘eige-
naar’ werden gekozen. Men zag de tot slaaf gemaakten immers niet 
als mensen, maar als gebruiksvoorwerpen. Nog voor ik het tastbaar 
historisch bewijs van de totale ontmenselijking kan laten inzinken, 
krijgen we van Mirjam te horen dat de beschrijving deze buiten-
gewoon pijnlijke maar essentiële informatie niet vermeldt. Ik ben 
stomverbaasd. Horen archivarissen niet zo feitelijk mogelijk te be-
schrijven en te catalogiseren? Hoe zoek je zoiets op als het nergens 
vermeld staat?

 Een medewerker legt uit: ‘Als je een inventaris van een sui-
kerplantage uit die periode in je handen krijgt, dan wéét je dat die 
lijst er ook bij zal zitten.’ Ik kijk haar met grote ogen aan en meng me 
dan toch in het gesprek: ‘Ik ben geen archivaris. Ik weet dat niet. Ik 
ben in shock.’ Het is eruit voor ik het besef. Ik hoor de emotie in mijn 
stem, en stilletjes vervloek ik die emotie. Waarom is dit niet noe-
menswaardig en de vermoedelijke afkomst van de man op de bakfiets 
wel?, denk ik, maar ik zeg het niet. Op haar beurt is de medewerker 
geschrokken van mijn reactie. ‘ Oh… Ik stond daar eigenlijk helemaal 
niet bij stil. Als je het werk zo lang en zo vaak doet, dan vind je dat 
normaal. Nu besef ik dat dat niet zo is.’

 De voorbeelden laten zien dat de bubbel van de erfgoed-
wereld er niet alleen een is van kleur. Als je levenslang archiefwerk 
doet, sta je niet meer stil bij wat vanzelfsprekend is en wat niet. Het 
risico op tunnelvisie is nog een reden waarom het SAA nood heeft 
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aan vers bloed en nieuwe partnerschappen. Dat wordt nog eens be-
nadrukt wanneer de facilitator van de training alle deelnemers uit-
nodigt voor een plenair nagesprek. 

Iedereen stemt in dat via de Emotienetwerken-methode over gevoe-
lens praten in een professionele context uniek en waardevol is. Maar 
er heerst ook een sfeer van moedeloosheid. ‘Wat is nu de oplossing?’, 
vraagt iemand. ‘Ik weet nog steeds niet wat ik moet doen.’ Het klinkt 
als een noodkreet. Het illustreert waarom een langetermijnvisie 
rond diversiteit en inclusie onmisbaar is. Zo voorkom je de teleur-
stelling dat een training van een halve dag niet alles kan ‘oplossen’. 
De ultieme handleiding bestaat helaas niet. De collectie en de werk-
vloer van een historische instelling zoals het SAA inclusiever maken 
vraagt hard werken. En al hoort niemand dit graag: het werk stopt 
ook nooit.

Tijdens de opdracht met de erfgoed-items kreeg het team de vraag 
welke stakeholders of externe partijen ze zouden kunnen benaderen 
(of beter: inhuren) om hun expertise te delen. Zo goed als niemand 
kon een partij bedenken. ‘We staan er te ver van af’, zei een van de 
medewerkers. ‘Ik besef nu nog meer dat de witte erfgoedbubbel reëel 
is. Mensen van kleur horen eigenlijk al in ons team te zitten.’

Gedurende mijn onderzoeksperiode organiseerde het SAA ook de 
anti-bias training ‘Met Andere Ogen’ van Critical Mass, waarbij je 
via een 3D-bril letterlijk in de huid kruipt van iemand anders om te 
ervaren hoe het is om bijvoorbeeld een persoon van kleur te zijn in 
een witte omgeving. In overleg met Mirjam beslisten we dat ik deze 
training niet zou volgen om de vertrouwelijke en veilige sfeer voor 
het team te garanderen.

 Volgens een recent onderzoek van de Universiteit Utrecht 
zijn anti-bias trainingen niet altijd effectief.8 Zonder duidelijke lan-

8. ‘Over de (on)zin van anti-bias trainingsprogramma’s’ door Universiteit Utrecht en Instituut  
GAK, 2020. www.instituutgak.nl/onderzoek/kennisbank/over-de-onzin-van- anti-bias-  
trainingsprogrammas

http:// www.instituutgak.nl/onderzoek/kennisbank/over-de-onzin-van--anti-bias-- trainingsprogrammas
http:// www.instituutgak.nl/onderzoek/kennisbank/over-de-onzin-van--anti-bias-- trainingsprogrammas
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getermijnvisie en monitoring nadien, is de kans op succes klein. ‘De 
trainingen hebben slechts een tijdelijk effect’, zegt Ana van Meegen 
Silva, expert duurzame toegankelijkheid bij het SAA, wanneer ik 
haar in het najaar 2021 via Teams spreek. Zij is een van de weini-
gen bij het SAA met een migratieachtergrond op een beleidsfunctie, 
en lid van de Werkgroep Diversiteit en Inclusie. ‘Nu is er aandacht, 
maar na een tijdje vervalt iedereen weer in oude patronen. Mensen 
hebben te weinig tijd en geen connectie met de doelgroep.’ Ana’s be-
zorgdheid is niet onterecht. Zo lang het groter plaatje van SAA’s visie 
bij het team ontbreekt én er geen gevoel van urgentie heerst, zal de 
impact van zo’n training daadwerkelijk minimaal zijn.

 Over het facultatief of verplicht maken van trainingen be-
sluiten de onderzoekers van het rapport dat verplicht maken weer-
stand kan oproepen, en dus een averechts effect kan hebben. Tege-
lijk laten hun resultaten zien dat vrijwillige trainingen vrijwel enkel 
de deelnemers aantrekken die al intrinsiek gemotiveerd zijn. Hun 
advies is om de trainingen vrijwillig te organiseren, maar met dui-
delijke communicatie die deelname sterk aanbeveelt. Dat is ook de 
lijn waarvoor het SAA kiest, legt Emmy uit wanneer ik haar ernaar 
vraag.  Mirjam geeft de voorkeur aan verplichte trainingen. ‘Andere 
trainingen zijn ook verplicht, dus waarom deze dan niet?’ Een te-
rechte vraag. Het is belangrijk dat er naar het team duidelijk gecom-
municeerd wordt waarom bepaalde keuzes gemaakt worden, en dat 
het management ook zelf zijn eigen beslissingen kritisch onder de 
loep neemt.

Volgens Ana zijn de trainingen ook een lapmiddel. ‘Door de minima-
le uitstroom bij het SAA-personeel is het moeilijk om nieuwe men-
sen binnen te halen. De trainingen zijn er om de mensen die hier al 
zijn bewuster te maken. Maar eigenlijk heb je gewoon meer FTE’s 
nodig om die nieuwe perspectieven binnen te halen.’
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6. 
‘Maar we vinden ze niet’

‘We willen een etnisch-cultureel divers team, maar we vinden ze 
niet.’ Het is een veelgehoord argument voor het gebrek aan diversi-
teit op de werkvloer. Tegelijk hoor ik ook jongeren vertellen dat ze 
instellingen of bedrijven niet binnenkomen, en zie ik getalenteerde 
en hoogopgeleide mensen van kleur vaak onder hun niveau werken. 
De spanning kent meerdere oorzaken: van lage schooladviezen bij 
kansarme jongeren en jongeren met een migratieachtergrond tot 
niet over het juiste netwerk beschikken. 

Dat laatste geldt voor beide partijen, trouwens. Je vindt ze niet, omdat 
je op zoek bent naar meer van hetzelfde. Binnen het SAA klinken deze 
geluiden: de erfgoedsector is klein en wit, en ook de studenten in de 
opleidingen zijn wit. De vijver om uit te vissen is beperkt. Daarbij heeft 
het SAA nog het specifieke probleem dat de uitstroom zeer laag is. 
 Ik ben geen HR-expert en ik heb geen zicht op het perso-
neelsbeleid van het SAA, dus ik vind dit het moeilijkste onderdeel 
om over te schrijven. Toch wil ik enkele gedachten delen over wat ik 
tijdens de gesprekken hoorde. Veel van de uitspraken zijn namelijk 

https://www.groene.nl/artikel/de-kamer-binnenlopen-en-weten-dat-je-er-thuishoort
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niet uniek, en verhullen een patroon in ons denken over mensen van 
kleur in een professionele context.

 De Gemeente Amsterdam heeft de ambitie om 30 procent 
van de managementposities tegen 2025 in te vullen door personen 
met een migratieachtergrond. Quota zijn wat mij betreft een neces-
sary evil, een noodzakelijk kwaad dat je enkel als allerlaatste red-
dingsmiddel kan inzetten. Het is effectief (kijk maar naar wat vrou-
wenquota hebben verwezenlijkt in de afgelopen decennia), maar 
het draagt ook bij aan 1) het gevoel dat deze groep ‘geholpen’ moet 
worden omdat ze ‘zwakker’ zijn, zoals ook Halleh Ghorashi in haar 
lunchlezing aangaf, en 2) het creëert ook bij de personen in kwestie 
het gevoel dat ze niet geworven werden omwille van hun kwaliteiten. 
In zijn essay in De Groene Amsterdammer ‘De kamer binnenlopen en 
weten dat je er thuishoort’ schrijft Rasit Elibol hoe dit kan leiden tot 
imposter syndrome. ‘Wie lijdt aan het imposter syndrome, denkt dat 
hij zijn positie niet heeft verdiend en dat het een kwestie van tijd is 
voordat hij wordt gesnapt.’9 Een gevoel dat vooral vrouwen en men-
sen van kleur blijken te hebben.

 ‘Voor de Gemeente Amsterdam zal het lukken om die 30% 
te behalen, maar bij het SAA helaas niet’, zegt Ana. Zij was niet de 
enige bij het SAA die er zo over dacht. Geen enkele persoon die ik 
sprak, geloofde dat het doel realistisch was. ‘Het beleid en de werke-
lijkheid liggen te ver uit elkaar’, vervolgt Ana. Als de doelstelling niet 
wordt behaald, hangen er ook geen consequenties aan vast. Het zijn 
dus geen quota, maar de vrijblijvende variant: streefcijfers.

Wanneer ik met Sophie Tates spreek, vraag ik haar hoe divers haar 
team is. Zij zijn immers het spil voor de connectie met het publiek. 
Ze lacht nerveus. ‘Niet’, zegt ze dan met een diepe zucht. ‘We zijn 
homogeen: wit en op leeftijd. De jongste is 36. Dat is problematisch.’ 
Volgens bruikleencoördinator van het SAA Mike Manuputty, die 
zelf wel een divers team leidt, is de archiefsector niet aantrekkelijk 
voor jongeren. ‘Het archief heeft een stoffig imago’, zegt hij. Logis-
tiek coördinator Salem ziet nog een bijkomende sociaaleconomische 

9. www.groene.nl/artikel/de-kamer-binnenlopen-en-weten-dat-je-er-thuishoort

https://www.groene.nl/artikel/de-kamer-binnenlopen-en-weten-dat-je-er-thuishoort
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reden voor het gebrek aan diversiteit: ‘Het archief staat te ver van 
het dagelijkse leven. Ook voor witte Nederlanders. Of je interesse 
hebt in geschiedenis en cultuur is afhankelijk van opleidingsniveau, 
sociaaleconomische klasse en sociaal-culturele achtergrond. In het 
gemiddelde huishouden staat archivaris of kunsthistoricus niet bo-
venaan de lijst van gewenste beroepen. Zeker bij de arbeidersklasse 
is de verwachting dat getalenteerde kinderen kiezen voor een gega-
randeerd succesvolle en goedbetaalde baan, zoals arts of advocaat.’

 Salem haalt een belangrijk punt aan dat deels kan verklaren 
waarom de archiefsector geen voor de hand liggende keuze is voor 
jongeren van kleur die opgroeien in een grootstedelijke context. De-
gene die kiezen voor een carrière in de kunsten of cultuursector kie-
zen liever voor de museum- of theaterwereld. Wanneer ik dit vertel 
aan mijn man, Samir el Hadaoui, rolt hij met zijn ogen. ‘Ja, dat klopt 
deels, maar zijn verklaring gaat ook uit van normatieve kaders van 
wat waardevolle ‘kunst’ is of wat ‘waardevol archief’ is. Wie bepaalt 
dat? Zijn de podcasts van SeSi Community Center die we maken met 
studenten uit de sociale en culturele opleidingen van de Hogeschool 
van Amsterdam waardevol genoeg om te bewaren? Zijn de spoken 
word- en hiphop-teksten over de stad geen orale verteltraditie die 
we een plek zouden moeten geven in het Stadsarchief? Jongeren zijn 
hier écht wel mee bezig, alleen niet op de manier van de oudere klas-
sieke archivaris in de Bazel.’

 ‘Als je naar de UvA gaat, dan zullen de collegezalen bij ge-
schiedenis en kunst nu wel divers zijn, maar dat was vijftien jaar ge-
leden niet het geval’, zegt Salem. Hoe zorg je ervoor dat het SAA een 
aantrekkelijke werkgever wordt voor die nieuwe talenten? De jonge-
ren geboren tussen 1996 en 2010, ook wel Gen Z genoemd, hechten 
veel waarde aan diversiteit en inclusie op de werkvloer, vooral op 
vlak van etniciteit en gender. Volgens verschillende onderzoeken – 
zoals het rapport ‘New Rules – How Is Gen Z Changing the World 
of Work’10 van internationaal marketingbureau  LEWIS – zijn Gen 
Z-jongeren minder bereid om te werken voor een werkgever die di-
versiteit en inclusie niet als kernwaarde heeft. Nog meer dan Mil-

10. www.heforshe.org/sites/default/files/2021-05/lewis-genz-report-final.pdf

https://www.flipsnack.com/teamlewis/new-rules-how-is-gen-z-changing-the-world-of-work.html
https://www.flipsnack.com/teamlewis/new-rules-how-is-gen-z-changing-the-world-of-work.html
https://www.teamlewis.com/nl/
http://www.heforshe.org/sites/default/files/2021-05/lewis-genz-report-final.pdf
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lenials zijn Gen Z’ers opgegroeid in een superdivers Nederland; zij 
vinden diversiteit vanzelfsprekend, in tegenstelling tot de Gen X’ers, 
geboren tussen 1965 en 1980. Die laatste staan op dit moment meest-
al aan het roer van de meeste bedrijven en organisaties in Nederland. 
En dat kan op termijn een probleem worden. 

 Gen Z zal volgens de data van het World Economic Forum 
tegen 2025 ongeveer een kwart van de beroepsbevolking uitma-
ken. Het mag dus niet verwonderen dat het werven van jonge men-
sen geen makkelijke taak zal zijn. Als werkgevers hun toekomstige 
werknemers willen begrijpen, dan zullen ze diversiteit en inclusie de 
urgentie en de aandacht geven, die het nodig heeft. De krapte op de 
arbeidsmarkt is nu al alarmerend en the war for talent is volop aan de 
gang. Geen tijd te verliezen dus…

Tijdens de gesprekken hoorde ik ook vaak de volgende uitspraak: 
‘Meer diversiteit bij SAA zou geweldig zijn, maar we moeten rekru-
teren op basis van kwaliteiten, niet kleur.’ Ik kan alleen maar hopen 
dat dat niet bedoeld was als verklaring voor waarom er weinig diver-
siteit is bij het SAA op beleids-, directie-, en managementfuncties. 
Dat zou immers impliceren dat kwaliteit en kleur elkaar uitsluiten. 
Uiteraard hoort selectie en werving te gebeuren op basis van de no-
dige competenties. Maar kwaliteit en kleur beschouwen als elkaar 
uitsluitende factoren reproduceert het stereotiepe idee dat gemargi-
naliseerde groepen ‘minder competent’ zijn en daarom ‘hulp’ nodig 
hebben. 

Wanneer het gaat over diversiteit en inclusie ligt de focus vaak op 
werving en selectie, maar wat gebeurt er eens je de juiste mensen 
binnenhaalt? Anders gesteld: eens je een divers personeelsbestand 
hebt, hoe zorg je dan voor een inclusieve werkvloer? ‘Ook al komen 
personen met een migratieachtergrond binnen, ze vertrekken snel 
weer of ze krijgen tijdelijke functies. Ze klimmen nooit op tot senior 
posities, laat staan management.’ Ook Mike en Salem komen tot die 
conclusie. ‘Qua man-vrouw verhouding zit het bij het SAA wel goed, 
maar etnisch-culturele diversiteit vind je alleen bij de vloerfuncties. 
Hoe hoger je gaat, hoe witter het wordt’, zegt Salem. 
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Ook Ana maakt zich zorgen over het zogenoemde ‘draaideureffect’. 
‘De mensen die aan de poort staan, krijgen geen kansen’, zegt Ana. 
Ze geeft het voorbeeld van een jonge collega op de ICT-afdeling. ‘Hij 
liep eerst stage, en kreeg daarna een tijdelijk contract van 12 uur per 
week via een uitzendbureau. Hij is leergierig, werkt hard, en brengt 
veel nieuwe expertise binnen. De meeste jongens met dit profiel 
willen een beter betaalde IT-baan bij een bedrijf, maar hij wil bij de 
Gemeente werken.’ ‘Waar loopt het dan mis?’, vraag ik haar. ‘We heb-
ben nu geen vaste plek voor hem. En zelfs bij mogelijke uitbreiding, 
wordt er niet aan hem gedacht maar aan andere mensen die al binnen 
de instelling zitten.’ ‘Hoe komt dat?’, vraag ik. ‘Profilering? Netwerk? 
Ik heb geen idee’, antwoordt ze.

Een van de meest diverse teams binnen het SAA is het team van Mike. 
Volgens hem is de groep hecht, en heerst er een gemoedelijke sfeer. 
‘We doen aan sociale controle. Als iemand een grens overschrijdt, 
spreken we de persoon aan. Omdat je zo met elkaar vertrouwd bent, 
denk je dat je alles kan zeggen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Een 
grap kan bij iemand niet goed vallen. Dan zeggen we ‘doe maar niet’. 
We corrigeren elkaar.’
 Een van de medewerkers, die ik sprak, noemde de ‘het-is-
toch-zo-fijn-hier’-sfeer bij het SAA een potentiële valkuil. Want als 
alles al goed loopt, hoeft er ook niets te veranderen. Maar wat als je 
een van de werknemers bent, die ook minder fijne ervaringen heeft 
binnen het team? Hoe kaart je dat aan? Niemand wil de killjoy zijn: 
de persoon die de prettige sfeer komt verpesten door iets vervelends 
aan te kaarten. En als je toch over dat ongemak heen komt, waar kan 
je dan terecht? Geen enkele persoon die ik sprak, kon me vertellen of 
er een meldpunt of vertrouwenspersoon was. 
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7. 
Nieuwe Terminologie

Als student taal- en letterkunde vond ik de lessen over de filosofi-
sche vraagstukken over de betekenis van taal de meest memorabele. 
Kunnen wij denken omdat er woorden bestaan voor dat wat we ver-
beelden of creëren we woorden voor datgene wat we conceptueel 
bedenken? Is taalverwerving universeel? Als een woord ontbreekt in 
een bepaalde taal, wat zegt dat over het belang van datgene waar het 
woord naar verwijst? Het zijn vragen waar ik nog steeds graag mijn 
hoofd over breek. Ook in het SAA wordt nagedacht over taal, en over 
de veranderlijkheid van taal. 

Taal verandert omdat de werkelijkheid verandert. Meestal gebeurt 
dat in alledaags taalgebruik organisch over de jaren heen, maar 
soms ook onder impuls van instituten (vb. onderwijs of media) of 
emancipatiebewegingen. Nieuwe woorden komen, oude woorden 
verdwijnen. Bestaande woorden krijgen nieuwe betekenissen. De 
laatste jaren halen de keuzes voor het al dan niet gebruiken van be-
paalde termen vaak de media en worden ze het onderwerp van een 
– intens – publiek debat. Denk in Nederland maar aan de discussie 
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over genderneutrale voornaamwoorden of het gesprek over koloni-
ale woordenschat, zoals de aankondigingen van de NOS om de term 
‘wit’ te gebruiken i.p.v. ‘blank’, van het Amsterdam Museum over het 
schrappen van ‘de Gouden Eeuw’, of recenter de discussie over de 
term ‘bersiap’ in de Revolusi-tentoonstelling van het Rijksmuseum.

 Ook binnen het SAA speelt de vraag welke woorden aan 
vernieuwing toe zijn. In september 2021 woonde ik een overleg bij 
van de werkgroep Nieuwe Terminologie. Met behulp van de woor-
denlijst in de publicatie Woorden doen ertoe. Een incomplete gids voor 
woordkeuze binnen de culturele sector (2018), samengesteld door het 
Nationaal Museum van  Wereldculturen, werkten ze een plan uit. 
Omdat de zichtbaarheid van het SAA het grootste is op de website 
en in de beeldbank lag daar de focus.

 ‘Ik vind dat er al goede alternatieven voorhanden zijn. ‘Inuit’ 
voor ‘eskimo’ of ‘Amazigh’ voor ‘Berber’ bijvoorbeeld’, zegt iemand. 
‘Maar die alternatieven zijn te specifiek. Onze gebruikers zoeken niet 
op die manier’, reageert een ander medewerker. Net als de tienduizen-
den Amsterdammers met wortels in het Noorden van Marokko ben ik 
zelf een Amazigh, dus nieuwsgierig tik ik beide termen in de zoekbalk 
van de beeldbank in. 0 zoekresultaten. Ik weet niet of ik opgelucht of 
teleurgesteld moet zijn. Waarschijnlijk eerder dat laatste.

 ‘Kunnen we niet kijken hoe mensen zoeken? Welke ter-
men zijn gangbaar? In hoeverre is er behoefte aan nieuwe woorden? 
Wordt er bijvoorbeeld überhaupt gezocht op de term ‘queer’?’ Ik trek 
mijn wenkbrauwen op. Op dat moment liep in de inkomhal de ex-
positie ‘Amsterdam Regenboogstad – 25 jaar Pride’. Één verdieping 
hoger staat de relevantie van het woord ‘queer’ ter discussie. En dan 
zegt Mirjam wat ik dacht. ‘Moeten we de gemiddelde bezoeker van 
vandaag als uitgangspunt nemen voor toekomstig beleid? Want die is 
oud en wit. Als publieke instelling zouden we er toch voor iedereen 
moeten zijn en onze blik naar de toekomst richten.’ ‘Maar niemand 
heeft tot nu toe geklaagd, toch?’, zegt iemand. ‘En wat zegt dat dan?’, 
antwoordt Mirjam.

De ruimte waarin het overleg plaatsvindt, is voor de medewerkers 
die er al jarenlang werken waarschijnlijk gewoon een van de vele ver-



gaderruimtes. Voor mij was het indrukwekkend. De lange gordijnen, 
de gouden randen aan de muren, het hoge plafond. Alles straalde 
vergane glorie uit. Een overleg over koloniale woordenschat in een 
koloniaal gebouw. Ondertussen zoek ik in de beeldbank van het SAA 
een van de termen waarvan iedereen het eens was dat die dringend 
verbannen moest worden. Het woord doet zelfs pijn wanneer ik het 
op mijn toetsenbord tik: ‘bosn*ger’. Ik zie zes zwartwit prenten op 
mijn laptopscherm verschijnen. Twee jonge mannen en een kind. De 
ene staat in profiel, de andere frontaal – alsof ze het object zijn van 
een wetenschappelijke studie. En dat waren ze blijkbaar ook.

 De titel van de reeks is ‘Les habitants de Suriname’. In de be-
schrijving lees ik dat ze ‘inwoners’ waren van het ‘Surinaamse dorp’ 
op het Museumplein als onderdeel van de Wereldtentoonstelling in 
1883. Een nogal eufemistische beschrijving van hoe deze mensen het 
slachtoffer waren van een biologisch racistische ideologie die het ko-
loniaal imperialisme mogelijk maakte, hoe ze werden beroofd van 
hun menselijkheid, en hoe ze werden tentoongesteld als dieren in 
het hart van deze stad. Ik zou absoluut niet willen dat het SAA deze 
prenten onvindbaar maakt, censureert of wist. Het is een zwarte pa-
gina in onze geschiedenis waar we net mee in het reine zouden moe-
ten komen.
 

Titel op de beeldbank: Portret en-face en portret en-profil van Kojo-A-Slen-Gri, 

45 jaar oud, Kwamina A-Pé-Sé, 18 jaar oud en Johannes Kojo, 13 jaar oud: “Nègres 

importés d’Afrique, type pur” (bosneger), Aucaners; woonplaats: Mon-prousou. Kojo- 

A-Slen-Gri, Kwamina A-Pé-Sé en Johannes Kojo waren inwoners van het Surinaamse 

dorp, onderdeel van de Wereldtentoonstelling van 1883 op het Museumplein. Platen 

uit de publicatie «Les habitants de Suriname: notes recueillies à l’exposition 

coloniale d’Amsterdam en 1883», door Roland Bonaparte. Foto’s genomen tijdens de 

Wereldtentoonstelling door F. Hisgen, reproductie in fototypie door G. Roche
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Archiveren is een vak dat nauwkeurigheid vraagt. Een enkele let-
ter of cijfer verkeerd, en de geschiedenis klopt niet meer. Tijdens 
het overleg discussiëren de medewerkers dan ook vaak over techni-
sche vragen zoals: wat met historische titels?, wat als de verouderde 
woorden verwijzen naar een familienaam?, wat als het woord een 
homoniem en dus naar iets anders verwijst? De belangrijkste vraag 
was echter: hoe zorg je ervoor dat de verouderde termen alsnog 
vindbaar blijven?

 Twee maanden later spreek ik Peter Kroesen, medewerker 
Informatievoorziening bij het SAA. Ook hij kaart dit onderwerp 
aan. Hij geeft me een stevige handdruk en introduceert zichzelf la-
chend als iemand die ‘het perspectief van de chagrijnige oude witte 
hetero-man vertegenwoordigt’. Ik moet er zelf ook om lachen. ‘Dat 
is hoe ik me voel, en dat geeft ook niks. Ik ben 53 jaar, man, wit en 
hetero, dus ik heb alles tegen mij tegenwoordig’, zegt hij. ‘Echt? Voelt 
dat zo?’, vraag ik. ‘Nou ja, nee, niet tegen. We hadden laatst een trai-
ning Emotienetwerken over woordgebruik. Om de zoveel jaar ver-
andert de terminologie, en dat is altijd door mensen van een jaar of 
dertig. Die zijn het niet eens met de woorden die de generatie voor 
hen heeft bedacht. Ik gebruik als oude witte man terminologie die 
mij ooit als ‘correct’ is aangeleerd, en heb dus geen kwade bedoelin-
gen. Mijn generatie pakt maatschappelijke veranderingen net iets 
later op. Aanpassen vergt tijd.’11

Peter haalde het voorbeeld aan van de foto van de man op de bakfiets 
tijdens de training Emotienetwerken waar het woord ‘allochtoon’ ter 
discussie stond. ‘Bepaalde beschrijvingen kunnen vandaag niet meer, 
maar ze geven wel een beeld van de tijdsgeest toen. Je moet ze dus 
wel bewaren. We gooien toch ook niet alle nationaalsocialistische 
kranten uit de jaren 1930 bij het grofvuil omdat er lelijke dingen in 
staan? Je bewaart het. Als je aan uitgomhistorie doet, nee, dat kan 
niet. Alles moet vindbaar blijven. Als je nu zegt de beschrijving van 

11. Over de weerstand tegen ideologisch gekleurde taalverandering is dit een goede leestip: 
www.nrc.nl/nieuws/2022/01/07/woorden-worden-woker-en-wekken-weerstand-op
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de foto is ‘man op een bakfiets’ vind ik dat prima. Als het maar ergens 
te vinden is dat de eerdere beschrijving ‘man van allochtone afkomst 
op een bakfiets’ was. Als je doet alsof het niet bestaan heeft, dan doe 
je aan geschiedvervalsing.’ 

 Ik was het eens met deze ‘chagrijnige oude witte hetero- 
man’. In mijn inaugurele lezing die ik als curator dekoloniseren aan 
de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van mijn alma mater Universi-
teit Gent gaf, zei ik het volgende: 

Dekoloniseren gaat niet over wissen of 
 cancellen. Het is net het toevoegen en cor-
rigeren van wat feitelijk is. Ik hoop dat we 
het schilderij van Leopold II van die speci-
fieke muur [in een zaal van de Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal- en Letter-
kunde in Gent] weghalen, maar ik hoop ook 
dat we dat schilderij goed bewaren, zodat  
we ernaar kunnen blijven verwijzen. Zodat  
we kunnen leren begrijpen wat er is gebeurd, 
en de geschiedenis niet kunnen vergeten of 
ontkennen. Dekoloniseren gaat niet over het 
herschrijven van de geschiedenis, maar over 
het herschrijven van de verhalen die we ver-
tellen en de verhalen die we niet vertellen 
over het verleden, en het perspectief dat  
we daarbij innemen of weglaten.

In maart 2022 vraag ik Mirjam hoe de plannen ervoor staan. Ik was 
blij om te horen dat ze ondertussen goedgekeurd zijn, al ging dat niet 
zonder slag of stoot: de opzoekbaarheid van oude termen bleek zo-
wel inhoudelijk als technisch een heikel punt. ‘De consensus is nu 
om een intern termenlogboek bij te houden van de verandering in 
woordgebruik’ legt Mirjam uit. Het lijkt me geen geschiedvervalsing 
of anachronisme als ik straks ‘bosn*ger’ intik, en geen zoekresulta-
ten meer aantref. Ik kan dezelfde prenten namelijk alsnog vinden 
wanneer ik ‘Wereldtentoonstelling 1883’ of ‘dorp Museumplein’ in-
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tik. Sterker nog: ik vind dan nog veel meer prenten. Ook van vrou-
wen en andere zwarte slachtoffers uit verschillende werelddelen. Ik 
moet dan wel gerichter zoeken, maar ik zie niet in waarom dat een 
probleem zou moeten vormen.

 Ten slotte haalt Mirjam nog de disclaimer aan: een korte 
tekst die op de website komt te staan waarin wordt uitgelegd waar-
om sommige termen wel of niet te vinden zijn. ‘Ik vind de disclaimer 
eigenlijk een zwaktebod. Als er kwetsende termen op de website 
staan, dan moet je die gewoon weghalen en niet wachten tot iemand 
het je vraagt’. Enkele weken later stuurt ze me de definitieve tekst-
versie door. De disclaimer leest als volgt:

Op deze website vindt u soms teksten, be-
schrijvingen en toegangen die lang geleden 
zijn gemaakt. Een aantal bevat termen die we 
tegenwoordig niet meer zouden gebruiken. Op 
het moment van publicatie werden ze als ac-
ceptabel beschouwd, tegenwoordig beseffen we 
dat ze als racistisch, discriminerend of op 
een andere wijze als kwetsend of uitsluitend 
kunnen worden ervaren. Een aantal kwetsende 
of uitsluitende termen is of wordt met te-
rugwerkende kracht aangepast. Dit doen we 
als er goed bruikbare hedendaagse alterna-
tieven zijn die verder geen gevolgen hebben 
voor de inhoud van de tekst of beschrijving. 
In andere gevallen zullen we oorspronkelijke 
termen en beschrijvingen behouden.

In de bijhorende mail schrijft ze: ‘We geven in die disclaimer namelijk 
feitelijk toe dat we racistische en discriminerende termen gebruiken 
(die tenminste ‘als zodanig kunnen worden ervaren’…), en dat we die 
dus ook niet per se hebben vervangen (‘een aantal met terugwerken-
de kracht vervangen’, maar blijkbaar alleen als er alternatieven zijn 
(?). Nu ik die disclaimer herlees, vind ik dat we hem eigenlijk moeten 
herschrijven.’
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Ik herinner me nog een discussie over de disclaimer tijdens het over-
leg. Na ons gesprek blader ik door mijn notities en zie tussen mijn 
gekrabbel ‘disclaimer-discussie’ staan. Ik lees: ‘Mirjam: racisme en 
discriminatie mag wettelijk niet, dus niet gepast om disclaimer zo 
te formuleren. Antwoord twee witte mannen: ja, dan maar rechts-
zaak aanspannen’. Ik zette een uitroepteken bij dat laatste en in grote 
letters ‘LOL’ (Laughing Out Loud). Nederland mag dan wel de juri-
dische kaders hebben om racisme en discriminatie te bestrijden, in 
de praktijk vinden ze nog elke dag op grote schaal ongestraft plaats. 
In 2019 leidde nog geen 2 procent van de discriminatiemeldingen 
tot een rechtszaak. Het proces van melden tot aangifte en vervolging 
duurt lang en is complex. Om nog maar te zwijgen van de bewijslast. 
Ondertussen verschijnen wekelijks nieuwsberichten en rapporten 
over racisme en discriminatie in elke vezel van onze maatschappelij-
ke structuren: van het niet vinden van een stage vanwege je naam of 
uiterlijk tot ongegronde vermoedens van fraude door de Belasting-
dienst die tot een ongezien toeslagenschandaal leidden. Zeggen dat 
slachtoffers van racisme en discriminatie simpelweg naar de recht-
bank kunnen stappen is een uitnodiging om zelf vooral niets te moe-
ten veranderen.
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8. 
What’s next?

De wens van het SAA om als publieke instelling diverser en inclu-
siever te worden, is gedreven door een maatschappelijk belang: een 
afspiegeling te zijn van de superdiverse stad Amsterdam. In de eerste 
hoofdstukken van dit essay liet ik zien waarom een inclusief archief 
eigenlijk een democratische vereiste is, waarom een inclusiever ar-
chief ook een historisch accurater archief is, en hoe archieven onver-
mijdelijk ook sociale en politieke ruimtes zijn. Het is belangrijk dat 
het SAA reflecteert over zijn vermeende institutionele neutraliteit, 
om een langetermijnvisie uit te kunnen werken rond diversiteit en 
inclusie – zeker in het licht van 750 jaar Amsterdam. De urgentie is 
in de huidige tijdsgeest groter dan ooit.

 De initiatieven die nu bij het SAA plaatsvinden zijn nog 
sterk afhankelijk van de intrinsieke motivatie van een deel van de 
werknemers; zoals het opzetten van werkgroepen, het bijwonen van 
lunchlezingen, en de deelname aan facultatieve trainingen. Het zijn 
bottom-up initiatieven die relatief traag verlopen. Op basis van de 
overleggen en trainingen die ik heb bijgewoond, en de gesprekken 
die ik heb gevoerd, schat ik deze acties wel waarde- en impactvol, 
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maar is het effect van korte duur zo lang er geen duidelijke omkade-
ring én een langetermijnvisie is. 
 Carlien Lammers noemde in haar lunchlezing projecten zo-
als het aanpassen van taalgebruik en het onderzoeken van omgang 
met beladen woorden – bijvoorbeeld in de Werkgroep Nieuwe Ter-
minologie en de training Emotienetwerken – ‘laaghangend fruit’. 
Volgens haar zijn er ook ‘structurele veranderingen’ nodig, zoals het 
aanpassen van het wervingsbeleid of een verandering in het beslis-
singsproces over programmering. Die structurele veranderingen 
kunnen er enkel komen als directie en management een langeter-
mijnvisie voor diversiteit en inclusie uitwerken, en daar structureel 
middelen voor reserveren. De interne rapporten over bijvoorbeeld 
het actief verwerven van migrantenarchief laten keer op keer zien 
dat er een tekort is aan mankracht, tijd en expertise.

 Het viel me op dat veel medewerkers wel van goede wil zijn, 
maar geen houvast hebben op beleidsniveau. ‘We willen diverser en 
inclusiever worden’, maar hoe, wanneer en waarom is voor velen on-
duidelijk. Zoals ik al observeerde zijn er veel goede intenties, maar 
weinig tastbare resultaten door vrijblijvendheid en gebrek aan besef 
van urgentie. Dat leidt er helaas toe dat de collectieve motivatie bij het 
team rond diversiteit en inclusie relatief laag is, en dat men het gevoel 
heeft enkel inspanningen te leveren voor een ander. Maar diversiteit 
en inclusie heeft niet enkel een dienende rol. Het is geen ‘gunst’ voor 
een externe vragende partij. Het SAA hoort diverser en inclusiever te 
zijn omdat ze er inherent beter van wordt. Naast de maatschappelijke 
drijfveer is er dus nog een intrinsieke drijfveer nodig. Die motivatie 
ontbreekt nog, maar kan er met een vernieuwde visie wel komen.

 Ook zijn er medewerkers die al met goede ideeën rondlo-
pen. Zo had Sophie Tates het tijdens ons gesprek over kunstenaars en 
onderzoekers uitnodigen voor een residentieprogramma of werken 
met co-curatoren voor tentoonstellingen. Ook Mirjam Schaap, die 
de Werkgroep Diversiteit en Inclusie voorzit, is belezen in het onder-
werp, en probeert diversiteit en inclusie holistischer te benaderen. 
Salem Ousadou merkte ook op dat Noord-Afrikaanse culturen veel 
meer op verteltradities zijn gericht en oral history projects dus ook 
waardevol kunnen zijn. Ook al bevindt het SAA zich dus nog in de 
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fase van het ‘laaghangend fruit’, zijn er intern zeker al impulsen van 
medewerkers die nadenken over de ‘structurele veranderingen’. Het 
is wel belangrijk dat zij gehoord worden, en niet het gevoel krijgen 
dat hun inspanningen tevergeefs zijn. Ik verwacht dat het SAA ook 
nog externe hulp nodig zal hebben van gerichte experten op het vlak 
van inclusief HR-beleid.

Zoals ik al zei in mijn voorwoord: dit zijn mijn reflecties en beden-
kingen na zes maanden rondkijken en luisteren bij het SAA. Wat ik 
schrijf, is ook vrijblijvend. Toch hoop ik dat ik iets heb kunnen be-
wegen om van diversiteit en inclusie écht een prioriteit te maken bij 
het SAA. Ik zie namelijk zo veel mogelijkheden! Om even terug te 
grijpen naar mijn voorwoord: ik ben ook lang niet de enige die zich 
bewust is van de lacunes in het archief, en van het historische belang 
om de verhalen van de eerste generatie gastarbeiders uit Marokko en 
Turkije vast te leggen. 

Zo begon comedian en tv-presentator Salaheddine Benchiki on-
langs een YouTube-reeks ‘De laatste verhalen van de eerste genera-
tie’ waarin hij dieptegesprekken voert met zes hoogbejaarde Marok-
kaans-Nederlandse mannen. Schrijfster en artistiek directeur van 
Mama Rotterdam, Süheyla Yalcin, startte haar eigen cross-mediaal 
archief NederTürk, dat ze omschrijft als een ‘verzameling van orale 
geschiedvertellingen, een remedie tegen de vergeten migratieverha-
len van Turkse contractarbeiders in Nederland’ en ‘een archief voor 
de toekomst’. En recent deelde fotografe Cigdem Yuksel een oproep 
op sociale media. Ze verzamelt op dit moment namelijk foto’s van de 
eerste generatie Turkse vrouwen voor een expositie in het Rotter-
dams Fotomuseum in 2023. 

 Er beweegt iets, en dat stemt me hoopvol. Ook voor potentië-
le samenwerkingen met het SAA is het momentum nu groter dan ooit. 
Het is slechts een kwestie van de juiste richting uit kijken, de waarde 
en de potentie zien van wat voor je staat, en vertrouwen in de experti-
se van de ander. Zoals jullie ook bij mij hebben gedaan door mij uit te 
nodigen om een kijkje te nemen en mijn bedenkingen te delen over het 
SAA. Ik wens jullie nog heel veel succes en mooie projecten toe.
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