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AANLEIDING VAN HET ADVIESVERZOEK

Op 1 juli 2020 nam de Amsterdamse gemeenteraad een motie aan 
waarin het college verzocht werd om “in samenwerking met maat
schappelijke organisaties, sociale bewegingen en het stadscuratorium 
een plan te maken om de openbare ruimte inclusiever te maken, door het 
toevoegen van standbeelden, monumenten, kunstwerken, straatnamen, 
namen van instellingen (zoals scholen, instituten), die de Amsterdamse 
en wereldlijke geschiedenis beter representeren, met specifieke aan
dacht voor culturele diversiteit, migratiegeschiedenis, de LHBTIQ+ 
gemeenschap en vrouwen.” 

De indieners van deze motie 839 (Nadif (GL), Blom (GL), Taimounti 
(Denk) en Mbarki (PvdA) constateerden dat in de huidige openbare 
ruimte veel standbeelden, monumenten, kunstwerken en straatnamen 
te vinden zijn die een eenzijdig verhaal vertellen over de geschiedenis 
van Amsterdam en Amsterdam in de wereld, omdat veel verschillende 
groepen niet gerepresenteerd worden. Met name Amsterdammers 
met een bi-culturele en/of migratieachtergrond, Amsterdammers 
uit de LHBTIQ+ gemeenschappen, vrouwen, religieuze en etnische 
minderheden zijn minder vertegenwoordigd in (kunstuitingen in) de 
openbare ruimte.  

Wereldwijd heeft de Black Lives Matter beweging een beeldenstorm 
ontketend. Standbeelden van prominente figuren met dubieuze denk
beelden of misdadige praktijken worden van hun sokkels gerukt, beklad 
of onthoofd. De impuls om de publieke ruimte te dekolonialiseren kan 
niet langer genegeerd worden. Op 9 december 2020 organiseerde 
Stadscuratorium Amsterdam (SCA) mede naar aanleiding van de 

motie, de Black Lives Matter-beweging en de veranderende blik op de 
openbare ruimte, een live stadsdialoog: ‘Hoe inclusief is de publieke 
ruimte?’ Kunstenaars, opdrachtgevers en ontwikkelaars gingen met 
elkaar in gesprek over de rol van standbeelden en monumenten, en 
het vraagstuk hoe een inclusieve openbare ruimte gerealiseerd kan 
worden. Amsterdam kent weinig beelden die nu, als representatie van 
een racistisch verleden, ter discussie staan. Een inventarisatie komt 
niet verder dan een stuk of zes, en deze zijn voor het grootste deel 
onderdeel van gebouwen zoals De Bazel of Het Scheepvaarthuis. Toch 
vond het stadscuratorium het belangrijk een standpunt te formuleren 
ten aanzien van de vraag hoe we met dit soort beelden om willen gaan 
en formuleerde in juli 2020 haar statement besmette beelden. Deze en 
andere activiteiten in reactie op de motie zijn deels beschreven in de 
Raadsinformatiebrief van 19 januari 2022 van Wethouder Diversiteit 
Rutger Groot Wassink.  

Op 24 december 2021 ontving het stadscuratorium het verzoek van 
wethouder Touria Meliani (zie bijlage) een advies te formuleren over de 
inclusieve openbare ruimte en over hoe kunst in de openbare ruimte – 
en in het bijzonder herdenkingsmonumenten – beter recht kan doen aan 
een meer evenredige vertegenwoordiging in de openbare ruimte van 
groepen Amsterdammers die nu nog niet of minder zijn vertegenwoordigd. 

Alvorens het advies te formuleren is SCA de afgelopen maanden in 
gesprek gegaan met verschillende betrokkenen uit het veld. Het inter - 
stedelijk overleg (Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Amsterdam) inspireerde 
SCA om vaker over de eigen stadsgrenzen heen te kijken en het gesprek 
met de leden van de commissie Buitenkunst bood een zinvolle kijk op 
gepassioneerde doch vaak frustrerende praktijk in de stadsdelen. 
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https://stadscuratorium.nl/stadsdialoog-4-hoe-inclusief-is-de-publieke-ruimte/
https://stadscuratorium.nl/betwiste-beelden/
https://stadscuratorium.nl/wp-content/uploads/2020/07/Besmette-Beelden.pdf
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Het advies wat voor u ligt omvat de beantwoording van dit verzoek, met 
de kanttekening dat SCA het begrip inclusie in een breder perspectief 
plaatst dan het faciliteren van diversiteit en herkenning voor verschil-
lende sociale identiteiten. SCA meent dat bij de beantwoording van de 
vragen een domeinoverstijgende blik op inclusie nodig is, zowel met be - 
trekking tot de totstandkoming van (herdenkings)beelden in de open-
bare ruimte als tot de diverse verhalen en perspectieven die ze repre-
senteren. Dit advies biedt daarom een analyse van de problematiek 
die ten grondslag ligt aan de vragen uit de brief en de motie en biedt 
aanbevelingen voor een inclusiever beleid ten aanzien van (Kunst en 
Cultuur in) de openbare ruimte.

Een inclusieve openbare ruimte begint bij het gezamenlijk bepalen van 
wat bedoeld wordt met inclusie (terminologie, hoofdstuk 1). De open-
bare ruimte is de plek waar je de ander tegenkomt en waar verschillende 
verhalen naast elkaar bestaan. Inclusief beleid erkent dat bestaande 
machtsstructuren invloed hebben op het innemen van die ruimte en 
tot het op de voorgrond brengen van verschillende verhalen en per-
spectieven. Voor een hedendaagse, inclusieve openbare ruimte is het 
daarom belangrijk dat niet alleen de toegang letterlijk gelijkwaardig 
is voor wie geïncludeerd wordt maar dat je ook figuurlijk je weg kunt 
vinden naar die openbare ruimte, en mee kunt doen en denken over die 
ruimte. Er ligt een enorme uitdaging om op inclusieve wijze invulling te 
geven aan nieuwe openbare ruimtes; de stad van 2030-50 maken we 
NU. Daarom gaat dit advies in op de inhoudelijke vraag (welke verhalen 
vertellen we? hoofdstuk 2) en daarna op het organiseren van toegang 
tot processen en het inrichten van inclusieve werkwijzen die tot de 
gewenste inclusieve resultaten kunnen leiden (er is meer voor nodig! 
hoofdstuk 3). 
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Wie ‘luistert’ er en wie mag ‘spreken’? Wat zijn nu de manieren waarop 
verschillende verhalen van de meerstemmige stad voor het voetlicht 
worden gebracht (onder andere middels kunstwerken en straatnamen)? 
Wat is er nodig voor inclusief opdrachtenbeleid? Kunst kan ruimte 
scheppen voor herkenning, voor verbeelding en roept ook nieuwe 
ideeën en vragen op over dat wat je (nog) (niet) kent. Door inclusie  
als een overkoepelende visie en inspiratie tot dialoog te beschouwen, 
wordt ook duidelijk dat het een voortdurende inspanning betreft om  
de vele stemmen van de stad gehoor te geven. Een ambitieuze stad 
past een voortrekkersrol. Investeer fors in de totstandkoming van in-
clusieve (kunst in de) openbare ruimte. De inclusieve stad is nooit ‘af’  
(practice what you preach, hoofdstuk 4).
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I.  TERMINOLOGIE - VAN SUPERDIVERSITEIT  
 TOT INTERSECTIONALITEIT

Wat opvalt aan de motie 839 en bijbehorende adviesvragen aan het 
stadscuratorium is de aanname dat het vergroten van diversiteit van-
zelfsprekend leidt tot inclusie wat niet per definitie zo is, zoals ook een 
gezelschap niet automatisch feministisch is als er een vrouw in zit.  
Heldere communicatie voorkomt spraakverwarring en biedt houvast voor 
gesprek over inclusie. De eerste aanbeveling is dan ook het begrijpen 
van de gehanteerde definities en hoe die zich tot elkaar verhouden, om 
te begrijpen dat publieke ruimte niet automatisch inclusief is wanneer 
die ‘divers’ is. 

I.I NAAR EEN BEWUST INTERCULTURELE COLLECTIE
Diversiteit is voor een groot deel meetbaar en kan dus worden gezien 
als katalysator voor het identificeren van blinde vlekken in het meer-
stemmige verhaal van Amsterdam. Onlangs analyseerde Stichting  
We-rise de verhouding man-vrouw in de kunstwerken in de openbare 
ruimte in Amsterdam. Met name bij monumenten is een groot verschil 
in aantal (121 mannen / 29 vrouwen). De stichting pleit voor een inhaal-
slag. Maar hoe ziet dat er dan uit? Voor de vele facetten van diversiteit 
waarop geïnventariseerd kan worden, verwijst SCA graag naar het over-
zicht van diversiteitsfactoren opgesteld door Movisie. Movisie toont in 
bovenstaand diagram de sterke verwevenheid van de 12 verschillende 
diversiteits- of identiteitsaspecten die van belang zijn voor beleidsmakers. 
Factoren als gender, leeftijd, herkomst, levensbeschouwing, seksuele 
oriëntatie opleiding, mobiliteit, sociale status en financiële situatie 
zijn van invloed op alle aspecten van het leven; dus ook op de manier 
waarop mensen (kunst in) de openbare ruimte beleven. SCA pleit voor 
bewustwording van hiaten in representatie, als basis voor dialoog over 

hedendaagse invulling ervan. Investeer – met mankracht en middel-
en in de totstandkoming van een diverse en inclusieve collectie kunst 
openbare ruimte.

I.II GROEPEN 
Als we het hebben over een ‘groep’ gaat dat ook over wie deze groep 
definieert, en over verschillen binnen die groep, die vaak groter zijn dan 
de overeenkomsten. De term LHBTIQ+ gemeenschap impliceert bij voor-
beeld dat het één groep van met elkaar verbonden mensen betreft. Het 
tegenovergestelde is waar: onder mensen die zich hiermee identi ficeren 
 bestaat juist extreme diversiteit. Er is meestal sprake van een veelheid 
aan gemeenschappen en van diversiteit binnen die gemeenschappen.

I.III INTERSECTIONALITEIT
De vraag naar (re)presentatie van (ondervertegenwoordigde) mensen 
en verhalen in de openbare ruimte vergt een intersectionele blik op de 
Amsterdamse bevolking. De term intersectionaliteit werd in 1989 geïn-
troduceerd door professor Kimberlé Crenshaw (Columbia University 
Law School). Met deze term maakte zij onder andere duidelijk dat 
zwarte vrouwen en vrouwen van kleur, net als witte vrouwen, kunnen 
worden uitgesloten om hun vrouw-zijn, maar daar bovenop ook nog 
eens om hun huidskleur. Kortom, dat uitsluiting kan worden ervaren op 
één grond, zoals sekse, maar ook op meerdere gronden tegelijkertijd, 
zoals sekse en huidskleur. Door die verwevenheid inzichtelijk te maken 
worden de verschillende lagen van sociale ongelijkheid zichtbaar. Inter-
sectionaliteit kan bijdragen aan een inclusieve omgeving. Het geeft aan 
dat er aandacht is voor de verschillende gronden en lagen van (histor-
ische) uitsluiting en onderdrukking. SCA adviseert een consequente 
sensitieve houding voor het samenspel van diversiteitsfactoren als 
grond voor nieuwe ontwikkelopgaven. Hetzelfde geldt voor intercultu-
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reel bewustzijn, de gelaagdheid in machtsstructuren, ongelijkheid en 
uit sluiting. Deze verwevenheid van diversiteitsfactoren wordt ook wel 
aangeduid als superdiversiteit.

I.IV INCLUSIE
De openbare ruimte is de plek die stadsbewoners en bezoekers met 
elkaar delen, zowel letterlijk als figuurlijk. In die gedeelde stedelijke 
omgeving komen verschillende belangen elkaar tegen. De openbare 
ruimte is een sociale ruimte vol communicatie en miscommunicatie. 
Stadsbewoners, maar ook andere gebruikers, zoals toeristen, zijn geen 
homogene groepen. ‘Communities’ zijn bovendien meestal niet vast-
omlijnd, en het is goed dat de openbare ruimte die diversiteit en onder-
scheidenheid laat zien. Het is belangrijk om steeds te blijven zien hoe 
verschillende krachten in de openbare ruimte aan het werk zijn, waar-
onder ook verregaande (semi)privatisering van grond en ruimte.
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II. WELKE VERHALEN VERTELLEN WE?

Een deel van de bestaande beelden in de publieke ruimte is neergezet 
om te herinneren of te herdenken. Bij het herdenken van personen is 
vaak sprake van een letterlijke vorm van vereren. Niet alleen de ver-
beelding zelf maar ook (de hoogte van) de sokkel zijn bepalend voor 
het gewenste effect. Nog steeds wordt met grote regelmaat over iemand 
gezegd: die verdient een standbeeld. Of juist dat iemand van zijn sok-
kel gevallen is. Motie 839 pleit voor een letterlijke inhaalslag waarbij 
mensen, groepen en gebeurtenissen die eerder nog niet geëerd waren 
met een beeld in de openbare ruimte, nu wel een standbeeld krijgen 
en verdiende ruimte innemen naast de bestaande beelden. De superdi-
versiteit van de Amsterdamse bevolking, met circa 180 verschillende 
nationaliteiten, vele levensbeschouwingen en een groot scala aan 
andere sociale identiteiten draagt bij aan de urgentie om verschillende 
groepen te representeren in de kunstwerken en herdenkingsmonumenten 
in de stad. Terwijl tegelijkertijd iedereen zal begrijpen dat de herken-
baarheid van iedere Amsterdammer (en bezoeker) een onhaalbare en 
onwenselijke tour de force zou zijn, zelfs bij een qua etniciteit, geloof, 
seksuele geaardheid meer homogene bevolking. 

SCA constateert dat aandacht voor nieuwe thema’s en - tot nu toe ver-
borgen - verhalen, nieuwe en andere perspectieven schept en boven-
dien kansen biedt voor kunstenaars die eerder niet aan bod kwamen, 
maar ook dat eigentijdse vormen belangrijk zijn bij het realiseren van 
nieuwe kunstwerken en herdenkingsmonumenten in Amsterdam.  
Een diverse en inclusie openbare ruimte vraagt om kunstwerken die 
meer zijn dan letterlijke beeltenissen/representaties op een sokkel. 
Een hedendaags herdenkingsmonument, zoals het Nelson Mandela  

II. WELKE VERHALEN VERTELLEN WE?
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gedenkteken is en doet veel meer: het kunstwerk is een vertaling van 
het gedachtengoed van Nelson zowel in uiterlijke verschijningsvorm 
als in de totstandkoming (proces en participatie) en geen verering 
van de persoon. SCA adviseert om de betekenis en werking van re-
presentatie opnieuw onder de loep te nemen vanuit een hedendaags 
en toekomstperspectief.

Ook tijdelijke interventies kunnen tegemoet komen aan de behoefte 
aan herdenkingen, zodat een vloeiendere praktijk van herdenken ont-
staat. Gefaciliteerd door de gemeente kunnen bewoners / initiatiefne-
mers nieuwe (semi)permanente toevoegingen aan de openbare ruimte 
teweeg brengen. Het levend houden van een herinneringspraktijk is dan 
direct verbonden met de initiatiefnemers die er ook zorg voor dragen. 
Het kan een symbolische (re)presentatie van een gebeurtenis zijn die 
voor verbondenheid in het nu kan zorgen, zowel als tijdelijke interventie 
of als een meer permanent gedenkteken dat ook in de toekomst iets 
blijvends toevoegt aan de openbare ruimte en de maatschappij. 

Een goed kunstwerk vertegenwoordigt per definitie niet de volledige 
werkelijkheid maar het kan wel verschillende perspectieven of ideeën 
bij elkaar brengen zodat verschillende groepen zich er toe kunnen 
verhouden. Abolitionist Frederick Douglass zei over een van de eerste 
standbeelden die de afschaffing van slavernij herdenken: “het vertelt 
niet de hele waarheid, en misschien kan geen enkel monument worden 
gemaakt om de hele waarheid van welk onderwerp dan ook te vertellen.”1 

Performances (al dan niet bij bestaande beelden) of andere vormen 
kunnen net zo impactvol zijn als een fysiek beeld. Een mooi voorbeeld 
van het op een andere manier eren van een held, in dit geval de homo - 
seksuele verzetsstrijder Willem Arondéus, is het door Sarah van Sonsbeeck 

1 Smithsonian institute

https://www.smithsonianmag.com/history/what-frederick-douglass-had-say-about-monuments-180975225/#:~:text=%25252525E2%2525252580%252525259CAdmirable%2525252520as%2525252520is%2525252520the%2525252520monument,might%2525252520be%2525252520designed%2525252520to%2525252520illustrate.%25252525E2%2525252580%252525259D
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Nelson Mandela gedenkteken (2021), Mohau Modisakeng, Nelson Mandelapark
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ontworpen roze driehoekige schuimgebakje, gestileerd naar het nazi - 
symbool voor homoseksuelen dat later is geadopteerd als geuzenteken: 
“ik denk dat we toe zijn aan andere vormen van herdenken. Een monu-
ment kan ook tijdelijk zijn en opgegeten worden”, aldus de kunstenaar.2

Behalve met kunstwerken, kunnen juist ook de straatnamen worden 
ingezet om meer diversiteit en herkenning te realiseren in de gedeelde 
ruimte. Afgelopen jaar is in Amsterdam een nieuwe Adviesraad voor 
Naamgeving Openbare Ruimten ingesteld, die meer dan voorheen 
kijkt naar de diversiteit van de voorgestelde namen en naar manieren 
om Amsterdammers hierbij te betrekken. Door naamgeving kan voor 
nieuwe wijken snel een grotere diversiteit tot stand komen, waarbij het, 
net als bij kunstwerken, ook belangrijk is om zowel zichtbaar op straat 
als online informatie over de verdiensten van de vernoemde mensen te 
verschaffen (zie bijlage Collectie advies, 20 juli 2020).

II.I NIEUWE VERHALEN EN NIEUWE VERBINTENISSEN  
 EN BETEKENIS
Nieuwe verhalen kunnen naast, of in dialoog met oude verhalen verteld 
worden en daarmee de visuele geschiedschrijving van de stad, zoals 
die zichtbaar is in beelden, rijker maken. Meer dan nu het geval is zou 
bijvoorbeeld niet alleen de zeventiende-eeuwse geschiedenis van de 
grachtengordel gevierd kunnen worden, maar ook geschiedenissen  
die pijnlijker zijn, zoals het exposeren van koloniale onderdanen op het  
Museumplein tijdens de Wereldtentoonstelling van 1883. Ook plekken 
die relevant zijn voor de geschiedenis en identiteit van migranten 
kunnen met kunstwerken gemarkeerd worden, of bijvoorbeeld de 
praktijk van opvoedingswijken zoals Asterdorp in Amsterdam Noord. 
Bestaande beelden kunnen (tijdelijk) getransformeerd worden, zoals 
het Van Heutsz-monument dat in 2004 Monument Indië-Nederland werd. 

contact@stadscuratorium.nl 
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Arondéus schuimtaartje (2021), Sarah van Sonsbeek, de Balie Amsterdam
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2 Van Sonsbeeck in het Parool 

Creoolse vrouwen voor een plantagehut in het Surinaamse dorp, onderdeel van de 
Wereldtentoonstelling van 1883 op het Museumplein. Foto:  F. Hisgen, reproductie in 
fototypie door G. Roche, Collectie Stadsarchief  

https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/organisatie/dienstverlening/basisinformatie/basisinformatie/registraties/bag/adviesraad-naamgeving-openbare-ruimten/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/organisatie/dienstverlening/basisinformatie/basisinformatie/registraties/bag/adviesraad-naamgeving-openbare-ruimten/
https://www.parool.nl/amsterdam/kunstenaar-maak-een-schandbeeld-van-fout-standbeeld~bb9e0854/
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Een, weinig bekend, ander voorbeeld is het beeld van Vondel in het 
gelijk namige park waar in 2009 op een nieuwe stenen rand een gedicht 
kwam, waarin vermeld wordt dat de (in Duitsland geboren) dichter en 
de halsbandparkieten in het park een migratiegeschiedenis delen.

Naast de oorspronkelijke betekenis van beelden kan ook het gebruik 
ervan veranderen, denk bijvoorbeeld aan herdenkingen of performan ces. 
Bestaande monumenten leven in de stad en kennen een eigen vaak 
spontane programmering waarmee betekenis wordt toegevoegd. 
Beelden en monumenten zijn vaak aanleiding voor een diversiteit aan 
culturele uitingen en jaarlijks terugkerende herdenkingen. Soms zijn ze 
ook activistisch en demonstratief van aard (manifest, opstand, eren, 
onteren etc). Zo verbrandde de naar haar vernoemde actiegroep Dolle 
Mina in 1974 een korset bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker. 
Op 4 mei verzamelen veel mensen zich bij de momenten voor oorlog 
en verzet, van het Nationale monument op de Dam tot het Rozenoord 
monument van Ram Katzir, de stoelen in het Amstelpark, ter nage-
dachtenis aan de mensen die bij de Rozenoordbrug gefusilleerd zijn. 
Het Homomonument is de plek waar in 2016 gerouwd werd om de 
aanslag in Orlando én de plek waar homostellen trouwfoto’s maken.  
De slavernijmonumenten op het Surinameplein en in het Oosterpark 
zijn op 30 juni en 1 juli plekken waar de nazaten van tot slaaf gemaakten 
hun voorouders herdenken – en waar de burgemeester excuses aan-
bood voor de rol van het Amsterdamse stadsbestuur bij de Trans- 
Atlantische slavernij. Het beeld van een Moor in een gevel op het Rokin 
en het timpaan van het Paleis op de Dam zijn tijdens de Black Heritage 
Tours plekken om stil te staan bij het verborgen slavernijverleden. 
Monumenten zijn dynamisch en wat en wie herdacht worden ook.  
Op 16 augustus 2021 was er voor het eerst een ‘dekoloniale herdenking’ 
bij het Monument Indië-Nederland, het voormalige Van Heutszmonument.  

contact@stadscuratorium.nl 
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Monument Indië Nederland (1935), Frits van Hall, Olympiaplein
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Joost van den Vondel (1867), Pierre Cruypers, Louis Royer, Johan Stracké, Vondelpark
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Nationaal monument Slavernijverleden (2002), Erwin de Vries, Oosterpark

V. Aanbevelingen

Op 23 januari 1970 verbranden leden van de actiegroep Dolle Mina 
voor het standbeeld van Wilhelmina Drucker een corset.  
Foto: Nationaal Archief

Het Nationaal Monument op de Dam (1956), J.J.P. Oud, John Rädecker, de Dam Amsterdam

Herdenkingsbijeenkomst slachtoffers Orlando bij Homomonument in 2016 (monument 
ontworpen door Karin Daan, in 1987) Amsterdam
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Standbeeld André Hazes (2005),  door drie Chinezen, Albert Cuypmarkt 

Ook zijn er monumenten die specifieke personen herdenken. Vrijwel 
altijd, maar zeker op zijn verjaardag en sterfdag, liggen er bloemen en 
biertjes bij het beeld van André Hazes. Oudere socialisten leggen rode 
bloemen bij het beeld van Domela Nieuwenhuis op 1 mei.  
 
Opmerkelijk is dat de interpretatie van die beelden door de stadsbewoner 
of passant vaak niet overeenkomt met de oorspronkelijke intenties van 
opdrachtgever en maker. De Parool-rubriek Mijn Amsterdam biedt mooie 
voorbeelden van de manier waarop mensen hun eigen associaties en 
herinneringen hebben bij beelden. Voor een Turkse immigrante represen  - 
teert De man met de vioolkist, een van de eerste beelden die ze zag toen 
ze in Amsterdam kwam wonen, migratie. Een Afghaanse vluchteling  
associeerde De gevallen hoornblazer in het Weteringsplantsoen met een 
voetballer, tot hij hoorde dat het een monument was om het fusilleren 
van 32 mannen in 1945 te herdenken. 

II.II EEN STAD VOL HISTORISCHE LAGEN – DE TRANSITIE   
 VAN HET VERLEDEN
De fysieke openbare ruimte van de stad is dynamisch en gelaagd. 
Beelden, herdenkingsmonumenten en straatnamen, maar ook het straten - 
plan en gebouwen dateren uit verschillende periodes en bestaan naast 
elkaar. Dat is mede te danken aan de zorg die de stad en het Rijk hebben 
besteed aan instandhouding van dit verleden in steen, brons en ijzer. 
Juist vanwege deze materiële aanwezigheid getuigt de openbare ruimte 
van de stad van culturele en politieke manifestaties, ideeën, gedachten 
en gevoelens uit eerdere periodes, die vaak anders waren of zelfs dia-
metraal staan tegenover gevoelens, waarden en ideeën van nu.   
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 De man met de Vioolkist (1982), anoniem, Marnixstraat
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In de gemeenteraadsvergadering van 17 juni 2020 verklaarde wethouder 
Groot Wassink dat de gemeente geen initiatief neemt tot het weghalen 
van discutabele historische beelden. Het is onvermijdelijk dat er altijd 
discrepantie zal bestaan tussen de historisch gegroeide stad en de 
gevoelens en ideeën van de steeds veranderende stadsbevolking van 
nu. Zowel wat betreft discutabele standbeelden als straatnamen 
 wordt vaak gekozen voor contextualiseren (bordjes met uitleg) in 
plaats van vervanging of verwijdering van namen of beelden.3  SCA is 
van mening dat het erkennen van dit soort discrepanties en meervou-
digheid veel belangrijker is dan het oplossen ervan met beschrijvingen 
die de situatie omkaderen en statisch maken. De discrepantie is een, 
soms wrange, uitdrukking van wat wel het gedeelde verleden genoemd 
wordt. Juist beeldende kunst kan hier het ongemak over dat verleden 
bespreekbaar maken. Naast contextualiseren door tekstbordjes en 
de ontsluiting van de collectie (via bordjes, audiotours, wandelingen, 
website, etc), ziet SCA ook de meerwaarde van nieuwe opdrachten 
als visuele reacties op het verleden in dezelfde ruimte, waardoor het 
gesprek over de openbare ruimte, ook in en door de openbare ruimte 
wordt gevoerd en gevolgd als een dynamisch proces. Een voorbeeld is 
het pleidooi van SCA inzake het beeld van Gra Rueb bij het Olympisch 
Stadion: voer een openbaar debat én geef een opdracht voor een nieuw 
beeld op deze plek.

contact@stadscuratorium.nl 
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3 Ook in Rotterdam is besloten middels de motie ‘Maak de geschiedenis zichtbaar’ (20bb16904) 
de circa 217 straatnamen en 30 beelden, die door Stadsarchief en BKOR (Beeldende Kunst & Openbare 
Ruimte Rotterdam) aangemerkt zijn als refererend aan het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden 
beter vindbaar en duidelijker zichtbaar te maken, door te zorgen voor toelichtingen. Bron: Koersdocument 
Stadsprogramma Koloniaal & Slavernijverleden Rotterdam 2022, https://rotterdam.raadsinformatie.nl/
document/10659062/2/s21bb012548_2_42749_tds p. 6 

De gevallen hoornblazer (1954), Gerrit Bolhuis, 1e Weteringsplantsoen

Monument van Besef (2002), Henry Renfurm, Surinameplein
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II.III UNIVERSELE ZEGGINGSKRACHT EN VERTRAGING
Veel beelden in de openbare ruimte komen vanuit de samenleving tot 
stand. In enkele gevallen neemt de gemeente het initiatief. Bij tragische 
gebeurtenissen, zoals een moord, is er een neiging tot snelle acties. 
SCA pleit voor zorgvuldigheid en het afwegen van de urgentie voor 
een herdenkingsmonument met verschillende partijen, waarbij ook 
een (relevante) locatie, de keuze van kunstenaars, de artistieke vorm, 
en de universele zeggingskracht besproken worden. Bij straatnamen 
geldt een termijn van vijf jaar na iemands dood voordat een vernoem-
ing plaats mag vinden. Dat is in het geval van monumenten wellicht 
lang, maar een zekere rust en afstand in tijd kan leiden tot een sterk-
er en gelaagd werk of beeld, dat ook voor direct betrokkenen en/of 
nabestaanden wellicht meer troost biedt dan een haastig proces. In de 
tussentijd kan juist een tijdelijke interventie of inrichting van een plek 
soms beter voldoen aan de directe behoefte van eren en herdenken 
omdat die door de gemeenschap zelf (mede) kan worden vormgegeven. 
  
SCA adviseert om in het programma van eisen voor een herdenkings-
monument, bijvoorbeeld van een overleden persoon, te streven naar 
een zeggingskracht die universeler is dan alleen een letterlijke beeltenis 
of afbeelding. Dat wil niet zeggen dat het per definitie een meerderheid 
moet aanspreken, maar het geeft wel de mogelijkheid tot het incorporeren 
van verschillende betekenislagen. Geef kunstenaars de benodigde 
ruimte om met hun inbreng een (artistiek) inhoudelijk gelaagd kunstwerk 
te maken dat zich niet hoeft te beperken tot het persoonlijke herdenken. 
In 1973 kreeg Carel Kneulman nog veel kritiek op de abstracte en 
expressionistische benadering van zijn monument voor Gerrit van der 
Veen en het kunstenaarsverzet op de Plantage Middenlaan. Met de tijd 
veranderde de aanvankelijk kritische ontvangst. Recente voorbeelden 
van kunstwerken ter nagedachtenis werden vanaf het begin omarmd 

door Amsterdammers, juist door hun artistieke kracht en universele 
zeggingskracht. De beelden die de moorden op Kerwin Duinmeijer (of-
ficiële achternaam: Lucas) en Theo van Gogh herdenken, spreken veel 
mensen aan omdat de kunstenaars gekozen hebben voor een artistieke 
vorm die uitstijgt boven de fatale momenten in respectievelijk 1983 en 
2004. Nelson Carrilho koos ervoor om niet Kerwin zelf te verbeelden 
maar Mama Baranka waarmee het beeld getuigt van de verscheurdheid 
in de samenleving als gevolg van (postkoloniale) migratie. Jeroen 
Henneman vond de opdracht een ‘prikkelend’ beeld te maken rond het 
thema cactus te beperkt en combineerde in De Schreeuw zowel het 
profiel van Van Gogh als de roep om vrijheid van meningsuiting. Deze 
universele betekenis van het beeld bleek ook in oktober 2020 toen 
Amsterdammers bloemen legden bij De Schreeuw na de moord op de 
Franse leraar Samuel Paty.  De opdracht aan de Zuid-Afrikaanse Mohau 
Modisakeng om niet de mens Mandela centraal te stellen, zoals in de 
tientallen Mandelabeelden overal ter wereld, maar juist zijn gedachtegoed 
te vertalen naar een Amsterdams verhaal, resulteerde in een bijzonder 
gedenkteken dat in 2021 in Zuidoost onthuld werd.

II.IV DRAAGVLAK VOOR BEELDEN: WIE OF WAT  
 WORDT HERDACHT?
Opmerkelijk veel van de vragen die bij SCA binnenkomen betreffen initia - 
tieven die bepaalde groepen gebeurtenissen of personen willen herdenken 
of herinneren. Dat men gezien wil worden in de gedeelde ruimte duidt 
op betrokkenheid van publiek en de rol van kunst. Maar van wie is de 
openbare ruimte? Hoe wil de stad omgaan met de behoefte aan rep-
resentatie? Het is duidelijk dat gezien de beperkte ruimte en middelen 
niet elke persoon of elke gebeurtenis herdacht kan worden. De lokale 
impact van een gebeurtenis of persoon is belangrijk en werkt vaak op 
stadsdeel- of straatniveau, maar de stedelijke ruimte van een stad als 
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Mama Baranka (1984), Nelson Carrilho, Vondelpark Monument Gerrit van der Veen (1973), Carel Kneulman, Plantage Middenlaan

Bloemen ter nagedachtenis aan de onthoofde Samuel Paty, foto: Alphons.net 
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Amsterdam heeft ook een (inter)nationale betekenis. Bij verzoeken  
om (herdenkings)monumenten is het daarom belangrijk na te gaan hoe 
deze gebeurtenis of persoon leeft in (gemeenschappen in) Amsterdam. 
Bij een recent initiatief van de Rwandese regering voor een Rwanda 
monument, vond vooralsnog geen contact plaats met Rwandezen in 
Amsterdam. Wat dat betreft kunnen we leren van de grote hoeveelheid 
beelden in relatie tot vervolging en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Het draagvlak voor herdenken was groot in de decennia na 1945, waarbij 
in de loop der jaren steeds nieuwe groepen aanspraak maakten op een 
herdenkingsmonument. De vraag naar herdenking van gebeurtenissen 
uit WOII neemt toe. Recent is het Holocaust namenmonument onthuld, 
een plek waar nabestaanden hun vermoorde familie kunnen herdenken. 
Inmiddels leven er ook veel mensen in Amsterdam voor wie ‘de oorlog’ 
niet vanzelfsprekend de Tweede Wereldoorlog is, maar de oorlog in 
Syrië, Afghanistan, Oekraïne of op de Balkan. Vanuit een inclusief per-
spectief en diversiteits-oogpunt is het logisch om nu ook aandacht te 
schenken aan de representaties van nieuwe beelden en verhalen.

Een inclusieve publieke ruimte behelst in de eerste plaats een voort-
durend gesprek over wat een monument kan zijn. Het resultaat is bij 
voorkeur een hedendaagse vertaling/representatie in plaats van een 
standbeeld. Vaak komen mensen pas in een later stadium in aanraking 
met verschillende vormen van herdenken (met de gemeente en/of pro-
fessionals uit het kunstenveld), bijvoorbeeld in de zoektocht naar een 
locatie. Het is zaak om mensen in een vroeg stadium kennis te laten 
nemen van andere vormen en vertalingen van herdenken. Onderdeel van 
het proces is te onderzoeken wat de wensen tot herdenken van groepen 
binnen de Amsterdamse samenleving zijn en welke plekken daarbij  
relevant en geschikt zijn. Idealiter wordt een plek gevonden die een 
relatie heeft met hetgeen wordt herdacht. Het is daarbij interessant te 

II. WELKE VERHALEN VERTELLEN WE?

weten of en hoe bestaande beelden door hedendaagse Amsterdammers 
met nieuwe betekenis(sen) kunnen worden geladen. Of zijn er plekken 
in Amsterdam aan te wijzen die speciaal relevant zijn voor tot nu toe ver - 
borgen geschiedenissen en weinig zichtbare groepen? In de gesprekken 
die SCA de afgelopen tijd voerde werd bijvoorbeeld de begraafplaats 
naast de Hortus Botanicus genoemd waar veel mensen uit de kleine 
zwarte gemeenschap in de 17de en 18de eeuw begraven liggen. Ook 
wordt het sobere, en enigszins ontoegankelijke, Atatürk gedenkteken, 
vlakbij het voormalige woonoord Atatürk voor Turkse gastarbeiders 
genoemd als een plek voor een nieuw monument voor migratie.  

Inclusieve openbare ruimte betreft ook aandacht voor het belang van 
fysieke toegankelijkheid, bijvoorbeeld voor doven, blinden en mensen 
die slecht ter been zijn. Bij het Mandela gedenkteken is rekening ge-
houden met toegankelijkheid voor rolstoelen en de informatie is ook 
in braille beschikbaar. Samen met organisaties van blinden en slecht-
zienden kan overleg gevoerd worden over het beter integreren van 
de communicatie over beelden in de stad, met informatie in braille of 
wellicht audio, zoals in Den Haag. 

Het model van het Monument Lab in Philadelphia is een treffend voor-
beeld en bron van inspiratie om in een participatief proces te komen tot 
gedenktekens die ‘passend’ zijn voor de stad. In 2017 stelde Monument 
Lab aan duizenden inwoners van de stad de vraag: “What is an appro
priate monument for the current city of Philadelphia?” De onderzoekslijn 
was gericht op het opbouwen van een dialoog en het stimuleren van 
historische verbeeldingskracht als stimulans voor sociale verandering. 
Het grootschalige Monument Lab onderzoek bestond uit samenwerk-
ende kunstenaars, wetenschappers, onderzoekers en studenten. Bijna 
4.500 creatieve monumentenvoorstellen werden ingebracht door be-
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https://monumentlab.com/projects/monument-lab-philadelphia-discovery-phase-2015
https://monumentlab.com/projects/monument-lab-philadelphia-citywide-exhibition-2017


woners en bezoekers. De voorstellen werken als een creatieve dataset 
van publieke speculatie en werden gepresenteerd aan het stadsbestuur 
van Philadelphia. In het kader van het project werden ook (tijdelijke) 
kunstwerken gerealiseerd.
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Gedenkteken Ataturk (1978), M Turkmen, Ataturk, hoek Strekkerweg
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III.  ER IS MEER VOOR NODIG: PROCES,   
 PARTICIPATIE EN DIALOOG

Een van de vragen in de adviesaanvraag betreft kansengelijkheid: ‘moet 
elke groep die zich bij de gemeente aandient om een herdenkingsmonument 
op te richten (hoe groot of klein de groep ook is) gelijke kansen krijgen op 
realisatie hiervan? Welke mate van draagvlak is gewenst of vereist voor
dat de gemeente tot oprichting van een herdenkingsmonument besluit?’ 
Voor het beantwoorden van deze vraag is uitzoomen nodig om te zien 
welke mogelijkheden er zijn om een initiatief tot een kunstwerk in de 
openbare ruimte te brengen. Wat zijn de loketten, zijn ze goed vindbaar 
en bieden die gelijke kansen? Zijn de wegen om een initiatief tot uitvoer 
te brengen in de praktijk voor iedereen even duide lijk en zichtbaar?  
Factoren als kennis van de (beleids)cultuur, financiële of sociale posities, 
taal en geletterdheid spelen hierbij een rol.  

Een diverse stad met inclusieve processen begint bij bewustzijn over 
toegang. Als inclusieve opdrachtgever heeft de gemeente de uitgelezen 
positie, instrumenten en verantwoordelijkheid om op deze vraag over 
toegang in te spelen. Dat onze tijd en demografie veranderen brengt 
een ‘inhaalslag’ van verschillende groepen met zich mee, zoals ook 
terug te zien is in het straatnamenbeleid. De collectie van beelden en 
(re)presentaties in de openbare ruimte kan verder diversifiëren door 
voorrang te geven aan (voorheen) onderbelichte of nieuwe beelden 
en verhalen. Vanuit een domeinoverstijgend, inclusief perspectief is 
de rol van de gemeente voorwaardenscheppend en faciliterend: de 
gemeente kan middels doorlopende dialoog draagvlak voor een vraag 
signaleren en die in context van verschillende stakeholders en belan-
gen bezien. De terugkerende vraag is: wie bepaalt? Een belangrijke tool 

voor een inclusief werkende gemeente is de dialoog met het netwerk 
van belang hebbenden in de stad. Idealiter leidt die dialoog ertoe dat  
de stad bepaalt, en dat eigenaarschap over een monument of het in 
leven houden ervan bij de betreffende belanghebbenden gevoeld wordt. 
De belangrijkste voorwaarde voor het creëren van toegang, dialoog en 
eigenaarschap in een inclusieve gemeente, is de transparantie van de 
- participatieve - processen en toegankelijkheid van procedures, zoals 
beschreven in de culturele codes: governance, diversiteit en inclusie en 
fair practice.

III.I TOEGANG TOT PROCEDURES: WIE KAN EEN MONUMENT  
 (LATEN) OPRICHTEN
Bij alle processen om tot kunst in de openbare ruimte te komen, bena-
drukt SCA het belang van draagvlak in de buurt/gemeenschap. Som-
mige mensen hebben van oudsher meer toegang dan anderen tot de 
instanties en (financierings)loketten die nodig zijn om een kunstwerk  
in de openbare ruimte te realiseren en de lokale politiek te mobiliseren. 
In Amsterdam zijn er wat dit betreft vele wegen die naar Rome leiden: 
verzoeken komen zowel binnen bij de verschillende afdelingen als de 
verschillende stadsdelen, via gebiedsmakelaars en managers, bij SCA 
of bij de centrale stad (afdeling Kunst en Cultuur). Hoe vervolgens op - 
volging wordt gegeven aan het verzoek of initiatief is niet altijd duidelijk, 
en verschilt per stadsdeel. In samenspraak met de commissie buiten-
kunst waarin de verschillende stadsdelen zijn vertegenwoordigd,  
adviseert SCA om de wegen waarlangs een kunstwerk in de openbaar 
ruimte tot stand komt inzichtelijker en transparant te  maken. De  
afdeling Kunst en Cultuur en SCA kunnen hierin een stadsdeel- en  
discipline-overstijgend gesprek entameren en ook connecties maken 
met andere afdelingen binnen de centrale stad, zoals Diversiteit en 
Grond en Ontwikkeling.
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Voor toegankelijkheid van procedures en draagvlak voor nieuwe kunst-
werken en verhalen in de openbare ruimte is het noodzakelijk dat de 
loketten en de richtlijnen om tot een beeld te komen helder zijn - zowel 
voor burgers als beleidsmakers, van het betrekken van de juiste stake-
holders tot het inclusief samenstellen van een programma van eisen, 
keuze en begeleiding van de kunstenaars, budgetten en (interne en 
externe) communicatielijnen. Het is zinvol om hierin ook te kijken naar 
de praktijk van opdrachtgeverschap in andere (Europese) steden.

III.II PARTICIPATIE EN DIALOOG
De procedures over hoe om te gaan met sensitieve thema’s in de open-
bare ruimte, waarbij vaak tegengestelde belangen spelen, moeten dus 
helderder en transparanter. Complexe kwesties die de afgelopen tijd 
speelden, zoals bijvoorbeeld een monument naar aanleiding van een 
gewelddadige gebeurtenis, of het beeld van André Hazes (in een docu-
mentaire beschuldigd van pedofilie, hetgeen leidde tot reacties van be-
woners) en een mogelijk Rwanda monument (waarbij onduidelijk was 
of de verschillende partijen in het conflict gerepresenteerd zouden zijn) 
laten zien dat deze onderwerpen nogal eens heen en weer geschoven 
worden tussen verantwoordelijke bestuurders en stadsdelen. Vaak zijn 
geschikte locaties ook niet zomaar voorhanden. SCA adviseert in kaart 
te brengen wie wanneer zorg draagt voor het verloop van een goed 
proces (best practices), waarin geluisterd wordt naar de stad (o.a. door 
vraaggestuurde debatten en open dialoog met bewoners aan te gaan). 
Deze ervaringen kunnen worden vertaald naar beleidsinstrumenten. 
SCA adviseert om de gemeentelijke richtlijnen (zie bijlage) hierover 
te updaten aan de hand van dit advies bestuurlijk te borgen en op te 
nemen in de handleiding opdrachtgeverschap.

III.III UITWISSELING TUSSEN STADSDELEN 
Om niet alleen vanuit de centrale stad, maar juist ook bottom-up naar 
een inclusievere stad toe te werken, begint het organiseren van inclu-
sieve processen van totstandkoming kunst openbare ruimte bij de 
stadsdelen. Zij bieden vaak het eerste luisterende oor van de gemeente, 
die behoeftes en vragen uit de buurt vertaalt naar beleid en concrete 
opdrachtsituaties. Als daarin al een inclusief perspectief en heldere 
richtlijnen voor het verhogen van de diversiteit in representatie van 
verschillende verhalen verankerd zijn, kan ook op stadsbreed niveau 
worden gewerkt aan een inclusieve stad. Vragen als ‘waar geef je geld 
aan uit?’ en ‘hoe staan bepaalde initiatieven met elkaar in verhouding?’ 
vergen meer overleg en afstemming tussen de stadsdelen. Zowel in 
de gevallen waarin de gemeente het initiatief neemt, als in de gevallen 
waarin vooral sprake is van faciliteren met ruimte en (gedeeltelijke) 
financiering, is het belangrijk om particuliere en algemene belangen 
af te wegen bij keuzes voor beelden die tijdelijk of permanent een 
plek krijgen in de openbare ruimte. De vraag is: wie heeft daarbij de 
regie?  SCA adviseert om de verschillende rollen en mandaten tussen 
ambtenaren van de Commissie Buitenkunst, AFK, SCA, Kunst en Cultuur, 
Ruimte en Duurzaamheid, Grond en Ontwikkeling en andere afdelingen 
die betrokken zijn bij kunst in de openbare ruimte, te benoemen, ver-
duidelijken en communiceren (organogram). En hiermee structurele 
uitwisseling tussen de stadsdelen onderling en de centrale stad beter 
te organiseren.

III.VI OPDRACHTGEVERSCHAP EN DE CODES
Bij het ontwikkelen van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte 
heeft de gemeente een voorbeeldstellende functie als het gaat om op-
drachtgeverschap. Het streven naar transparant en inclusief opdracht-
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geverschap staat al jaren centraal in de culturele sector en hoewel 
(of juist omdat) het krachtenveld in de openbare ruimte vaak gecompli-
ceerd is en om maatwerk vraagt, bieden de culturele codes, Governance, 
Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice al de benodigde handvatten 
voor de rol van (mede-)opdrachtgever. 

De code Diversiteit en Inclusie biedt handvatten voor de keuzes van een 
locatie, van de thematiek van een kunstwerk, de keuze van de kunste-
naar en van de mensen die meebeslissen en meewerken aan de hand 
van vier P’s, Publiek, Programma, Personeel en Partners. De Fair Practice 
Code gaat uit van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, 
duurzaamheid en transparantie. Goed opdrachtgeverschap betekent 
volgens deze code ook het organiseren van een Fair Chain, waarin 
(veelal freelance werkende) kunstenaars, bemiddelaars andere betrokken 
professionals een Fair Share en Fair Pay toekomt. Dat wil zeggen dat 
iedereen onder eerlijke omstandigheden kan werken en tegen een rede-
lijke vergoeding, dat opdrachtgevers zich bewust zijn van hun rol en 
positie en solidair zijn met anderen. 

Het zorgvuldig kaderen en organiseren van een opdracht, het programma 
van eisen, de keuze en selectie van kunstenaars, het betrekken van 
stakeholders, participatie, procesbegeleiding en productie volgens 
inclusieve codes en richtlijnen, kost tijd en geld. Zorg dat de beschik-
baarheid van tijd en geld bij aanvang van iedere kunstopdracht goed 
geregeld en verdeeld zijn. 

Het stadscuratorium stelt zich in deze uitwisseling graag bemiddelend 
op door regelmatig en in samenwerking met culturele instellingen, 
gemeentelijke afdelingen en maatschappelijke groepen thema’s als 
herdenken, representatie en inclusie in stadsdialogen te bespreken. 

Ook werkt SCA momenteel met het AFK aan een handleiding voor op - 
drachtgeverschap kunst in de openbare ruimte die voor zowel bur gers 
als beleidsmakers de richtlijnen en tools beschrijft om samen te werken 
bij de totstandkoming van kunstwerken in de openbare ruimte. De hand - 
l   eiding bevordert ook een bottom-up praktijk en biedt tools om beter 
te ‘luisteren’ naar in de stad levende verlangens en ideeën betreffende 
openbare (re)presentatie en hierover in gesprek te gaan.

III.V INTERDISCIPLINAIRE AFSTEMMING
De openbare ruimte is van iedereen en anders dan in een museum of 
een galerie komt kunst in de openbare ruimte tot stand is samenwer king 
met een palet aan stakeholders. Domeinen als Grond en Ontwikkeling, 
Onderhoud en Beheer, Ruimte en Duurzaamheid, Wonen en Wel-zijn, 
denken en scheppen mee aan de integrale ontwerpopgave. Deze denk-
kracht is ook bepalend voor de financiële kaders van kunst in de open-
bare ruimte. Sinds de invoering van de percentageregeling in 2020 is 
SCA in gesprek met deze partijen over hoe mogelijkheden te creëren 
voor kunst in het publieke domein en de stad beter, inclusiever en  
mooier te maken. Ook citymarketing (hoe zet je de stad op de kaart)  
en andere domeinen denken mee en scheppen de financiële kaders; het 
gaat om genereren en activeren van middelen uit andere domeinen. In 
de praktijk blijkt dit een lastige opgave. Meer ervaring en pilots kunnen 
helpen bij het op gang brengen van deze interdisciplinaire werkwijze. 
 
Het belang van de creatieve denkkracht van kunstenaars en ontwerpers 
bij innovatie, inclusie  en stedelijke ontwikkeling wordt erkend. Dit kan 
nieuwe interessante projecten en samenwerkingen opleveren, maar vergt 
ook loskomen van eigen kaders en het verstaan van elkaars taal. Zorg 
dus ook dat Kunst en Cultuur stevig aangesloten blijft op (nieuwe) 
stedelijke ontwikkelingen, zodat er vruchtbare (integrale) ontwerp-
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processen kunnen ontstaan. Zet hiervoor instrumenten zoals de  
per  cen tageregeling in. Hiervoor is reeds de samenwerking tussen en 
afstemming met de afdeling Kunst en Cultuur, SCA, Ruimte en Duur-
zaamheid en Grond en Ontwikkeling in gang gezet. Om die goed toe te 
kunnen passen is het belangrijk dat de mogelijkheid om kunstenaars 
te betrekken bij stedelijke ontwerp vraagstukken, consequent op de 
radar staat van andere afdelingen en zo op tijd kan worden ingezet.  
Dit vraagt ook om betere bestuurlijke borging van processen. De nieuwe 
handleiding Opdrachtgeverschap Kunst in de Openbare Ruimte zal 
hierin voorzien. Het is belangrijk dat de nieuwe handleiding breed 
onder de aandacht wordt gebracht bij alle mogelijk betrokkenen.

III.VI DE ROL VAN DE KUNSTENAAR 
Het complexe krachtenveld in de openbare ruimte vraagt sensitiviteit 
van alle partijen voor de verschillende belangen en voor het ontwik-
kelen van een gelaagd verhaal. Het risico bestaat dat een kunstenaar 
verantwoordelijkheden worden toegeschoven die niet bij diens rol en 
kunde horen. Vermijd een situatie waarin kunst en kunstenaars slechts 
geïnstrumentaliseerd worden voor het oplossen van een probleem of 
het dienen van een agenda, door een inclusief en transparant werk-
proces waarin de verantwoordelijkheden, voorwaarden en rollen van 
tevoren helder zijn. Inclusie betreft dus ook de rol van de kunstenaar: 
in een goed werkproces kunnen alle partijen vanuit hun kwaliteiten en 
vermogen bijdragen aan een gezamenlijk einddoel. Het waarborgen 
van de rol van de kunstenaar en diens artistieke praktijk levert ook het 
meest interessante en relevante resultaat op.
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De culturele code Diversiteit en Inclusie gaat uit van vier P’s. Hoe vertalen die 
zich naar opdrachtgeverschap in de openbare ruimte? 
 
Publiek – in de openbare ruimte is publiek per definitie divers, hoewel er op 
buurtniveau soms meer homogeniteit bestaat. Moeten kunst werken de de-
mografie en kwesties die spelen in een buurt reflecteren? Dit kan op buurt of 
stadsdeelniveau maar ook stadsbreed worden bekeken, en onderschrijft de 
noodzaak van een overkoepelende visie.

Personeel – een transparant proces zorgt voor passende en inclusieve samen-
stelling van kunstwerkgroep en stakeholders. Ook in de selectie van kunste-
naars is diversiteit noodzakelijk. Een zorgvuldig proces zorgt ervoor dat de se-
lectie kunstenaars divers is en dat gekeken wordt naar inhoudelijke en artistieke 
eisen in plaats van identiteit. 

Programma – welke thema’s, plekken en invalshoeken zijn relevant om tot meer 
inclusie te komen? Het is goed als de gemeente op dit punt meer gevoed wordt 
vanuit de samenleving, maar er zouden ook concrete initiatieven genomen 
kunnen worden, zoals een migratie monument. Uit de online-conferentie van de 
afdeling Diversiteit over het migratieverleden van Amsterdam in feb 2022 bleek 
dat er grote behoefte bestaat om dit verleden beter in beeld te brengen door 
onderzoek en presentaties. In Amsterdam is, in tegenstelling tot Rotterdam en 
Utrecht, nog geen burgerinitiatief gekomen voor een kunstwerk.

Partners – hoe wordt een opdrachtsituatie opgebouwd? In een inclusieve, inter-
disciplinaire samenwerking kan horizontaler gedacht worden. Partners kunnen 
aanvullende kennis, kwaliteiten en financiering meebrengen. Onder deze cate-
gorie zouden fondsen kunnen vallen, maar ook projectontwikkelaars, (toekom-
stige) bewoners, en andere instellingen en afdelingen (Grond en Ontwikkeling, 
Diversiteit, Ruimte en Duurzaamheid) en personen die betrokken zijn bij de 
productie van kunst in de openbare ruimte. Belangrijk is wel: wie voert de regie 
en draagt de (eind)verantwoordelijkheid?

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/diversiteit/symposium-migratieverhalen/
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III.VII BEMIDDELAARS/CURATOREN
SCA adviseert het inzetten van  bemiddelaars/curatoren per stads-
deel die als externe leden van SCA samen werken aan een inclusief, 
domein overstijgend proces. Opdrachtgeverschap in de openbare 
ruimte vereist maatwerk in een complex krachtenveld, waarbij soms 
zeer uiteenlopende partijen bijdragen.  Zo ontstaan snel misverstanden 
of ‘vertaalfouten.’ Het verstaan van elkaars taal gaat niet vanzelf, vergt 
oefening en wordt vergemakkelijkt door het inzetten van bemiddelaars. 
Dit zijn curatoren of mediators die zijn geworteld in het culturele veld, 
die oog hebben voor wat er nodig is vanuit zowel ambtelijk, proces-
matig als kunstinhoudelijk perspectief, en die ideeën kunnen ‘vertalen’. 
De curator kan deel uitmaken van een kernteam, heeft een mediërende 
rol en houdt de inhoud en artistieke waarden in het oog. Door vanuit 
een onafhankelijke positie te opereren verschilt de curator van de project - 
leider, die juist scherpe keuzes moet kunnen maken en de benodigde 
ambtelijke stappen kan ondernemen. Omdat er vaak onverwachte en 
kunst specifieke taken bij het productieproces komen kijken is de bege-
leiding ervan een mogelijke taak van de bemiddelaar/curator. SCA advi-
seert om daar ruimte voor te maken op de begroting van het project.  

Onderzoek en implementeer de manier waarop kunstinstellingen in de 
verschillende stadsdelen hier een rol in kunnen spelen. Daar is veel 
kennis en ervaring te vinden met betrekking tot ondersteuning van 
artistiek en ontwerpend werk (in de openbare ruimte). CBK Zuidoost 
neemt bijvoorbeeld vaak de rol van bemiddelaar en procesbegeleider. 
Kies deze instellingen uit op hun ervaring met kunst in het publieke 
domein, inclusieve visie en werkwijzen. Het inzetten van bemiddelaars 
versoepelt het proces, maar kost ook mensuren. Zorg dat deze mee 
begroot worden en dat de verantwoordelijkheden bij aanvang goed 
afgestemd zijn.

III.VIII  COMMUNICATIE EN ONTSLUITING
De Oostenrijkse schrijver Robert Musil merkte ooit op dat veel beelden 
onopgemerkt blijven. ‘Er is niets ter wereld onzichtbaarder dan een  
monument’. En als we ze al zien, is lang niet altijd duidelijk welke ‘verhalen’ 
het vertelt. Toch is het, juist vanuit het oogpunt van een inclusieve pub-
lieke ruimte, belangrijk dat de verhalen ‘zichtbaar’ worden. Een visueel 
aantrekkelijk, inspirerende en gebruiksvriendelijke website is een opgave 
die er nog steeds ligt. SCA verwijst hiervoor ook naar het eerder uitge-
brachte (juni 2020) advies COLLECTIE (zie bijlage). Een goede website, 
vergelijkbaar met die van Rotterdam of Den Haag zou een goede gids 
zijn door het rijke, meerstemmige verhaal van de Amsterdamse kunst 
in de openbare ruimte. Tot de collectie horen bijzondere beelden die 
ook nu al verhalen vertellen over de in de motie genoemde groepen  
(zie essay SCA over diversiteit die al aanwezig is). Zorg voor betere  
ontsluiting en communicatie over artistieke interventies zodat de om-
gevingen de kunst voor meer bewoners en bezoekers tot leven komt. 
Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan audio voor mensen met een  
visuele beperking.
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IV.I ‘INCLUSIEF’ IS NOOIT AF
Diversiteit is goed te organiseren: het is merendeels kwantitatief en 
meetbaar. Inclusie is echter niet iets dat afgevinkt kan worden, en ver-
dient voortdurende aandacht in het proces van makers van de open-
bare ruimte. Maak ruimte voor het idee dat inclusief beleid nooit ‘af’ is 
en richt vanuit die sensitiviteit nieuwe processen in. Vanuit die basis 
kunnen nieuwe instrumenten worden ontwikkeld om te kunnen luiste ren 
naar de meerstemmige stad, ook - of juist -  als sommige stemmen niet 
boven anderen uitkomen. Inclusie gaat over bewustwording van de  
status quo en het bevragen van (de vanzelfsprekendheid) van machts-
verhoudingen: tussen mensen, maar ook bijvoorbeeld tussen menselijke 
cultuur en ecologische systemen. Samen maken we de stad. Ga uit 
vandeze onderlinge verbondenheid om domeinoverstij gend samen 
te werken aan een (fysieke en symbolische) openbare ruimte waarin 
iedereen zich welkom, geaccepteerd en betrokken kan voelen en 
waarin iedereen mee kan doen.  

IV.II REFLECTIE EN COLLECTIE
Stadsbrede en discipline-overstijgend reflectie op de rol(len) van de ge-
meente als (mede)opdrachtgever in de openbare ruimte is een ongoing 
proces in de inclusieve stad. Wie heeft de regie? Hetzelfde geldt voor 
het beleid ten aanzien van het inclusiever en toegankelijk maken van 
de totale collectie kunst in de openbare ruimte. Zeker bij projecten die 
vanuit een maatschappelijke intentie (representatie, diversiteit, inclusie, 
welzijn, veiligheid) tot stand komen is het zinvol om na een aantal jaren 
te onderzoeken of en op welke manieren een kunstwerk geland is in de 
omgeving. Bij aanvang van een kunstopdracht wordt vaak benoemd wat 
 men met het kunstwerk wil bereiken. Plan bij aanvang van een project 

in de openbare ruimte al een evaluatiemoment in om te onderzoeken 
wat de impact is (geweest) en of dat heeft bijgedragen aan de inclusie 
van de openbare ruimte. Stel hierin vragen centraal als: hoe verhouden 
de intenties van kunstenaar en opdrachtgever zich tot de manier waarop 
mensen het werk ervaren en ‘gebruiken’? Heeft het werk bijgedragen 
aan een meer (diverse, inclusieve) gedeelde ruimte? Hoe wel het maat-
werk blijft, kunnen zo inzichten worden meegenomen naar nieuwe 
situaties, bij wijze van reflectie op de collectie van de stad; wat gaat er 
goed, wat behoud je en wat niet? 

IV.III INTERSTEDELIJKE UITWISSELING 
Bovengenoemde reflectie kan ook worden meegenomen naar een 
(inter)nationaal gesprek over inclusieve openbare ruimte. Ten behoeve 
van dit advies heeft SCA een eerste interstedelijke overleg georganiseerd 
met experts uit grote steden waaronder Den Haag en Utrecht, om op 
kennis en ervaringen uit te wisselen. Hoewel (kunst in) de openbare 
ruimte in iedere stad anders is georganiseerd, kunnen we op zowel in-
houdelijk als praktisch vlak heel veel van elkaar leren. Zoek structurele
interstedelijke uitwisseling op om van elkaar te leren. Zo hoeft niet 
iedere stad zelf het wiel uit te vinden om de cultuuromslag naar een 
inclusieve stad te maken. SCA onderzoekt de mogelijkheden om in 
samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed komend jaar een 
grotere bijeenkomst te organiseren over dit onderwerp. 
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IV.IV KUNSTENPLAN EN AMSTERDAM 750 JAAR
In het kader van het nieuwe Kunstenplan en Amsterdam 750 jaar ligt het 
voor de hand   aandacht voor de inclusieve openbare ruimte te vragen 
en voor de rol die kunst hierin speelt. SCA ziet Amsterdam 750 jaar 
als een uitgelezen kans om een participatief traject te starten waarbij 
ieder stadsdeel de capaciteit (financieel en mensuren) krijgt om een of 
meerdere opdrachten te ontwikkelen in een breed uitgezet participatie-
traject met een vergelijkbare opzet als Monumenten-lab. Dit is ook in 
navolging van en passend bij de aanbevelingen van de Amsterdamse 
Kunstraad zoals beschreven in de culturele Inversteringsrekening.
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And Life Is Over There (2017), Femmy 
Otten, Foto: Eric de Vries, Stroom Den Haag

Onthulling ‘Vriendinnen’ (2014), Tony van de 
Vorst, Foto: Stroom Den Haag

Tayouken piss (2009), Pascale Tayou, Groesbeekdreef

Judith de Leeuw, Diversity in Bureaucracy, Kleine-Gartmanplantsoen, 2021

De dematerialisatie van de vijf geboden in de vijf zintuigen (2019), Tirzo Martha,  
Foto: Naomi Moonlion, Stroom Den Haag
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En quête (des Marges Fluctuante) 2020-2022, Sit-in-Performance door Guy Woueté bij de tentoonstelling 
If Things Grow Wrong in Museum De Lakenhal Leyden Photo: Taco van der Ebfoto: max 

V. Aanbevelingen
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BEVINDINGEN UIT HET EERSTE INTER-
STEDELIJKE OVERLEG (FEBRUARI 2022) 

In Utrecht leidden verschillende nieuwe moties van minder gerepre-
sen teerde groepen uit de samenleving tot de ontwikkeling van nieuwe 
monumenten: de aanname van een motie op initiatief van Turkse on-
dernemers tot een eerbetoon aan de eerste gastarbeiders (momen teel 
in wording) en een motie vanuit de gemeenteraad die zal resulteren 
in een slavernijmonument. De procesvorm wordt begeleid door een 
projectleider en een interdisciplinair kernteam. Ook wordt in wijken 
geëxperimenteerd met volledige inclusie van bewoners bij alle stadia 
van buitenkunst. 

In Den Haag werkt een projectleider monumenten aan een herdenkings - 
beeld voor slavernij waarin meerdere perspectieven en groepen gerepre - 
senteerd zijn. In de afgelopen jaren zijn veel verschillende ‘inclusieve’ 
werken gerealiseerd binnen de Beeldengalerij in het centrum van Den 
Haag. Deze beeldengalerij (naar een concept door Peter Struycken)  
schept een kader (dat voornamelijk de afmetingen van het beeld betreft 
en inhoudelijk juist open is) waardoor veel meer mogelijk wordt, dan 
wanneer de context voor een werk nog onduidelijk is. Door uit te gaan 
van vaststaand, helder proces kan de focus liggen op de selectie van 
de kunstenaars en onderwerpen. 

SCA kijkt in de komende jaren naar het effect van nieuwe procedures  
in Rotterdam waar een centraal aanspreekpunt gecreëerd is waar initia-
tieven betreffende gedenktekens en monumenten ingediend kunnen 
worden. Gevraagd wordt om een motivering van het verzoek: welke 
gebeurtenis, persoon of zaak wordt met het gedenkteken herdacht en 
wat is het maatschappelijk draagvlak, een voorstel voor een locatie, 

financieringsvoorstel en ontwerp. In Rotterdam wordt de voorstellen 
voor gedenktekens beoordeeld door de Commissie van advies inzake 
straatnamen en gedenktekens. De commissie kijkt onder andere naar 
de volgende voorwaarden: het historisch belang voor de buurt, wijk, 
stad of land, maatschappelijk draagvlak,  context van de locatie, duur-
zaamheid, toegevoegde waarde ten opzichte van reeds bestaande 
gedenktekens, vormgeving en artistieke kwaliteit welke in relatie staan 
tot de te herdenken gebeurtenis, persoon of zaak en naar de kosten 
beheer en onderhoud. Het interstedelijk overleg bevestigt ook dat het 
inrichten van een zorgvuldig en inclusief proces bij het oprichten van 
(herdenkings)beelden veel investering (tijd en middelen) kost. Sinds 
een burgerinitiatief (van Ömer Ilik) in 2006 pleitte voor een Monument 
voor de Gastarbeider in Rotterdam duurde het tot 2013 voor het  
gerealiseerd was.
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https://www.rotterdam.nl/loket/gedenktekens-in-de-openbare-ruimte/


contact@stadscuratorium.nl / www.stadscuratorium.nl 29contact@stadscuratorium.nl / www.stadscuratorium.nl 29

Slavernijmonument (2013) van Alex de Silva, Lloydkade, Delfshaven Rotterdam 

V. Aanbevelingen
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BEVINDINGEN UIT GESPREK MET COMMISSIE 
BUITENKUNST MET VERTEGENWOORDIGERS 
UIT DE STADSDELEN 

De commissie Buitenkunst constateert dat emoties bij betrokkenen 
hoog op kunnen lopen, ook in relatie tot kwesties rond inclusie en 
diversiteit. Juist door deze emoties kan kunst een manier zijn om tot 
gesprekken te komen, ook over inclusie.

Over het algemeen beoordeelt de commissie Buitenkunst de processen 
rondom kunst in de openbare ruimte al behoorlijk inclusief en partici-
patief. Door meertalige communicatie (Engels, Turks, Arabisch)  
zou dit nog vergroot kunnen worden. In projecten als Muren van West 
staat participatie met bewoners centraal. De verhalen van bewoners 
komen in een vertaling door kunstenaars terecht op de muren. Als voor - 
beeld stellend project wordt ook genoemd het Mandela gedenkteken, 
zowel wat betreft de procedure als het thema: buurtbewoners konden 
kiezen tussen verschillende schetsontwerpen én zijn door de kunste-
naar betrokken in het ontwerpproces en hebben letterlijk een gezicht 
gekregen in de uitwerking van het kunstwerk.

Wat betreft keuze kunstenaars (en straatnamen) geldt dat Zuidoost  
en Nieuw-West al behoorlijk divers zijn. Dat leidt tot gevoelens van 
herkenbaarheid van de bewoners en meer omarmen van  de eigen 
woonomgeving. Hier reflecteert de kunst de demografie van de wijken. 
Het zou goed zijn om over de hele stad te streven naar een divers palet 
in zowel thema's als kunstenaars.

Aan de hand van een grondige inventarisatie van beelden in de open-
bare ruimte kan onderzoek gedaan worden naar diversiteit; in hoeverre 

is de huidige collectie een representatie van de stad. Het is ook belangrijk 
om de eigen geschiedenis niet weg te verhullen. Om tot een evenwich-
tiger openbare ruimte te komen zijn meer financiële middelen voor 
nieuwe kunst noodzakelijk. Inclusie betekent ook: goed kijken wie in  
de kunst/begeleidingscommissie zit, omdat bepalend is voor welke 
kunstenaars op de longlist komen. 

Er is een (gezond) spanningsveld tussen de vrijheid van de kunstenaar 
en de wens tot participatie door bewoners. Er moet ruimte blijven voor 
artistieke vrijheid van de kunstenaar. Kunst gaat niet in de eerste plaats 
over mooie vormen en prettige kleuren, het mag of moet soms schuren. 
Als opdrachtgever moet je ook niet te veel op de stoel van de kunste-
naar gaan zitten..

Het is goed om meer ruimte te maken voor tijdelijke kunstwerken en 
andere vormen, zoals performances en projecties, die inhaken op de 
actualiteit. Community art en festival achtige projecten zijn ook be-
langrijk om jonge kunstenaars ervaring op te laten doen met kunst in 
de openbare ruimte. Een andere optie is om budget vrij te maken om 
ervaren kunstenaars jonge kunstenaars te laten begeleiden. Wanneer 
het gaat om herdenkingsmonumenten is het goed te streven naar ander 
soort beelden en een andere vormentaal. De tijd van helden op sokkels 
lijkt voorbij. Toch ligt het wellicht genuanceerder; een recent klassiek 
beeld als dat van verzetsheldin Jacoba van Tongeren werd zeer goed 
ontvangen in de buurt en leidde tot een fijne samenwerking met een 
school. Bovendien is een sokkel uit het oogpunt van behoud en beheer 
ook heel praktisch.

Inclusie betreft ook toegankelijkheid voor blinden en mensen die  
slechter ter been zijn.
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De procedures over hoe om te gaan met problematische en sensitieve 
thema’s, waarbij tegengestelde belangen spelen, moeten helderder en 
transparanter. Ingewikkelde kwesties die de afgelopen tijd speelden, 
zoals bijvoorbeeld een monument naar aanleiding van een gewelddadige 
gebeurtenis, het beeld van Andre Hazes (in documentaire beschuldigd 
van pedofilie, hetgeen leidde tot bewoners reacties) en een mogelijk 
Rwanda monument (waarbij onduidelijk was of de verschillende partijen 
in het conflict gerepresenteerd zouden zijn) laten zien dat deze kwest-
ies nogal eens heen en weer geschoven worden tussen verantwoordeli-
jke bestuurders en stadsdelen.

Het is goed om de Handleiding Opdrachtgeverschap in de Openbare 
Ruimte (onder andere de nieuwe percentage regeling) breed te ver-
spreiden en aandacht te vragen voor de hernieuwde versie, ook onder 
de gebiedsmakelaars en mensen betrokken bij Grond en Ontwikkeling, 
zodat iedereen precies weet hoe en wat te doen. Ook kun je op die 
manier meegeven dat bij de keuze van de kunstenaar rekening gehouden 
wordt met diversiteit en inclusie en dat niet altijd gekozen wordt voor 
bekendere of zelfde kunstenaars.
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bevolking. Kunstwerken vertegenwoordigen de werkelijkheid niet, maar 
een kunstwerk kan wel verschillende perspectieven bij elkaar brengen 
en oproepen tot dialoog, juist door de randen op te zoeken van wat 
mogelijk is. Het model van het Monument Lab in Philadelphia is een 
goede inspiratiebron om te komen tot kunst in de openbare ruimte die 
‘passend’ is voor Amsterdam, waarbij de ideeën van stadsbewoners 
worden gehoord en opgetekend. 

De historisch gegroeide aanwezigheid van beelden, herdenkings-
monumenten en straatnamen betekent dat sommige hedendaagse 
Amster dammers zich herkennen in de (beelden van de) stad- en anderen 
niet of minder. Nieuwe verhalen kunnen naast, of in dialoog met oude 
verhalen verteld worden en daarmee de visuele geschiedschrijving van 
de stad, zoals die door kunstwerken zichtbaar wordt gemaakt, rijker 
maken. SCA hecht grote meerwaarde aan nieuwe opdrachten en uit-
dagende ideeën die het gesprek over de (kunst in de) openbare ruimte 
aanjagen en oprekken, als visuele reacties op het verleden. Hierdoor 
wordt het gesprek ook gevoerd waar het thuis hoort, in en langs de 
openbare ruimte. Contextualiseren met behulp van tekstbordjes kan 
bijdragen aan meer begrip, maar raakt niet de kern.

Naast de oorspronkelijke betekenis van bestaande beelden kan ook het 
‘gebruik’ ervan veranderen, denk bijvoorbeeld aan herdenkingen of per-
formances. Een levende herinneringspraktijk is direct verbonden met 
het draagvlak en wie er zorg voor draagt. Betekenis en zeggingskracht 
van beelden veranderen door de tijd. Een goede website, vergelijkbaar 
met die van Rotterdam of Den Haag fungeert als een goede gids door 
het rijke, meerstemmige verhaal van de Amsterdamse collectie kunst in 
de openbare ruimte.
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V.  RESUMÉ

Bij het nadenken over en initiëren van nieuwe monumenten die een betere 
afspiegeling zijn van de samenleving is het belangrijk los te komen van 
gangbare kwaliteitsnormen en beeldtaal. Hoe kunnen we deze bevragen 
en tot nieuwe oplossingen komen? Het broodnodige streven naar een 
meer inclusieve representatie kan op vele manieren gebeuren. Door 
transparante processen en goed opdrachtgeverschap te organiseren 
rond relevante thema’s, gekoppeld aan plekken en buurten, door be -
woners en kunstenaars te engageren met uiteenlopende achtergronden, 
door zowel bestaande als nieuwe kunst in de openbare ruimte goed te 
ontsluiten, maken we Amsterdam inclusiever. 

Kijk goed naar het onderscheid tussen diversiteit en inclusie, een ruimte is 
niet automatisch inclusief als die divers is. Inclusie vergt daarom een 
overkoepelende visie en een stadsbrede aanpak die domeinoverstijgend is.

SCA adviseert om structureel en stadsbreed te monitoren hoe divers 
en inclusief de kunst in de openbare ruimte is en waar hiaten of blinde 
vlekken kunnen zitten. Hiermee kan tegemoet gekomen worden aan 
de doelstelling van Motie 839: niet door eenzijdig en kwantitatief een 
inhaalslag te maken waarbij mensen, groepen en gebeurtenissen die 
eerder nog niet geëerd waren met een beeld in de openbare ruimte, 
nu wel een standbeeld krijgen, maar door de collectie van beelden in 
de openbare ruimte verder te diversifiëren. Dat kan op veel manieren, 
heel praktisch door het proces goed te organiseren en bijvoorbeeld 
door bestaande beelden te herijken, en door voorrang te geven aan 
(voorheen) onderbelichte of nieuwe beelden en verhalen. De vraag naar 
representatie van (ondervertegenwoordigde) mensen en verhalen in 
de openbare ruimte vergt een intersectionele blik op de Amsterdamse 



SCA pleit voor zorgvuldigheid en het afwegen van de urgentie voor een 
herdenkingsmonument met verschillende partijen, waarbij ook een 
(relevante) locatie, de keuze van kunstenaars, de artistieke vorm, en de 
universele zeggingskracht besproken worden. In de tussentijd kan juist 
een tijdelijke interventie of inrichting van een plek soms beter voldoen 
aan de directe behoefte van herdenken omdat die door de gemeenschap 
zelf (mede) kan worden vormgegeven. Een inclusieve publieke ruimte 
behelst dus ook voortdurend gesprek over wat een monument behelst.

SCA adviseert om in het programma van eisen voor een herdenkings-
monument het streven naar een zeggingskracht die universeler is dan 
alleen een letterlijk beeltenis, op te nemen.

De lokale impact van een gebeurtenis of persoon is belangrijk en werkt 
vaak op stadsdeel- of straatniveau, maar de stedelijke ruimte van een 
stad als Amsterdam heeft ook een (inter)nationale betekenis. Bij ver-
zoeken om (herdenkings)monumenten is het daarom van belang na 
te gaan wat het draagvlak en de relevantie is om deze gebeurtenis of 
persoon specifiek in Amsterdam te herdenken. 

Een belangrijke voorwaarde voor het creëren van toegang, dialoog en 
eigenaarschap in een inclusieve gemeente, is het zo helder en trans-
parant mogelijk maken van de gezamenlijke processen en procedures. 
SCA adviseert om de wegen om een kunstwerk tot stand te brengen 
inzichtelijker en deelbaar te maken.

Investeer in inclusie met mankracht en middelen. Gebruik 750 jaar  
Amsterdam om groots uit te pakken voor de inclusieve ruimte in alle 
stadsdelen, met het participatieve model van het Monument Lab in 
Philadelphia als voorbeeld om te komen tot kunst in de openbare 

V. RESUME

ruimte die ‘passend’ is voor Amsterdam. Pionier, maak ruimte voor 
experiment en onderzoek. Investeer in inclusie!

DE AANBEVELINGEN OP EEN RIJ

1:   TERMINOLOGIE - VAN SUPERDIVERSITEIT TOT  
 INTERSECTIONALITEIT

• Voorkom spraakverwarring met overeenstemming over de gehan- 
teerde definities en hoe die zich tot elkaar verhouden, bijvoorbeeld om 
te begrijpen dat een ruimte niet automatisch inclusief als die divers is. 
• SCA pleit voor bewustwording van hiaten in representatie, als ba-
sis voor dialoog over hedendaagse invulling ervan. Investeer – met man-
kracht en middelen in de totstandkoming van een diverse en inclusieve 
collectie kunst openbare ruimte.
• Stadsbreed monitoren wat er al is en waar hiaten of blinde vlekken 
kunnen zitten. 
• Wees bewust van de diversiteit binnen groepen. Als we het heb-
ben over een ‘groep’ gaat dat ook over wie deze groep definieert, en over 
verschillen binnen die groep, die vaak groter zijn dan de overeenkomsten.
• Wees consequent sensitief voor het samenspel van diversiteits-
factoren als grond voor nieuwe ontwikkelopgaven. De vraag naar repre-
sentatie van (ondervertegenwoordigde) mensen en verhalen in de open-
bare ruimte vergt een intersectionele blik op de Amsterdamse bevolking.
• Faciliteer goede samenwerking tussen de verschillende betrokken 
diensten (Kunst en Cultuur, Ruimte en Duurzaamheid, Diversiteit, Grond 
en Ontwikkeling). Inclusieve kunst in de openbare ruimte draagt bij aan 
een stad waarin iedereen zich welkom, geaccepteerd en betrokken moet 
kunnen voelen en dat iedereen mee moet kunnen doen. Inclusie vergt 
daarom een overkoepelende visie die domeinoverstijgend is.
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2:  WELKE VERHALEN VERTELLEN WE? 
• Neem bij het gecompliceerde proces van inclusieve openbare 
ruimte, de betekenis en werking van representatie opnieuw onder de 
loep vanuit een hedendaags perspectief. We kunnen niet verwachten 
dat een beeld de volledige, complexe werkelijkheid vertegenwoordigt, 
maar het kan wel verschillende perspectieven of ideeën bij elkaar brengen.
• Een goed kunstwerk vertegenwoordigt per definitie niet de 
volledige werkelijkheid maar het kan wel verschillende perspectieven 
of ideeën bij elkaar brengen zodat verschillende groepen zich er toe 
kunnen verhouden.
• Zet naamgevingen van straten en bruggen in als aanvullende 
maatregel om een inclusieve stad te creëren.
• Wees creatief met opdrachtgeverschap door nieuwe verhalen 
naast, of in dialoog met oude verhalen te vertellen. Verrijk hiermee de 
oorspronkelijke betekenis van bestaande beelden, denk bijvoorbeeld 
aan herdenkingen of performances. 
• SCA pleit voor zorgvuldigheid en het afwegen van de urgentie 
voor een herdenkingsmonument met verschillende partijen, waarbij ook 
een (relevante) locatie, de keuze van kunstenaars, de artistieke vorm, 
en de universele zeggingskracht besproken worden. Ook een tijdelijke 
interventie of inrichting van een plek voldoet soms beter aan de directe 
behoefte van herdenken omdat die door de gemeenschap zelf (mede) 
kan worden vormgegeven.  
• Zet een herdenkingsmonument in om een universele boodschap 
uit te dragen waarvan de zeggingskracht overstijgend is, en neem dit 
op in het programma van eisen. 
• Zorg voor voldoende draagvlak bij (herdenkings)monumenten.
• Laat betrokkenen in een vroeg stadium kennis nemen van an-
dere vormen en vertalingen van herdenken. Een inclusieve publieke 
ruimte behelst in de eerste plaats een voortdurend gesprek over wat 
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een monument kan zijn. Het resultaat is bij voorkeur een hedendaagse 
vertaling/representatie in plaats van een standbeeld.

3:   ER IS MEER VOOR NODIG: PROCES, PARTICIPATIE  
 EN INCLUSIE

• De belangrijkste voorwaarde voor het creëren van toegang, dia-
loog en eigenaarschap in een inclusieve gemeente, is dat de processen 
en procedures zo helder en transparant mogelijk verlopen. Maak de we-
gen om een kunstwerk tot stand te brengen inzichtelijker en deelbaar.
• De collectie van beelden in de openbare ruimte kan verder diver-
sifiëren door voorrang te geven op (voorheen) onderbelichte of nieuwe 
beelden en verhalen.
• Breng in kaart wie wanneer zorgdraagt voor het verloop van 
goede opdrachtsituaties (best practices), waarin goed geluisterd wordt 
naar de stad (o.a. door vraaggestuurde debatten en open dialoog met 
bewoners aan te gaan) en vertaal de ervaringen naar beleidsinstrumenten.
• Verhelder de rollen en mandaten tussen onder meer de ambten-
aren van de Commissie Buitenkunst, AFK, SCA, Kunst&Cultuur, Grond 
en Ontwikkeling en andere afdelingen die betrokken zijn bij kunst in de 
openbare ruimte. Richt hiermee structurele uitwisseling in tussen de 
stadsdelen onderling en de centrale stad. 
• Neem als gemeente een voorbeeldstellende functie in als het 
gaat om opdrachtgeverschap. De al bestaande culturele codes bieden 
een goed houvast. 
• Onderzoek draagvlak dat de beschikbaarheid van tijd en geld bij 
aanvang van iedere kunstopdracht goed geregeld en verdeeld zijn. Het 
zorgvuldig kaderen en organiseren van een opdracht, het programma 
van eisen, de keuze van kunstenaars, het betrekken van stakeholders, 
eventuele participatie, procesbegeleiding en productie volgens in-
clusieve codes en richtlijnen, kosten tijd en geld.
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• Zorg dat Kunst en Cultuur stevig aangesloten blijft op nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen, zodat er vruchtbare (integrale en inclusieve) 
ontwerpprocessen ontstaan. Zet hiervoor instrumenten zoals de  
percentageregeling in.  
• Vermijd een situatie waarin kunst en kunstenaars ‘slechts’ geïn-
strumentaliseerd worden voor het oplossen van een probleem of het 
dienen van een agenda, door een inclusief en transparant werkproces 
waarin de verantwoordelijkheden, voorwaarden en rollen van tevoren 
helder zijn.
• SCA adviseert bij opdrachten bemiddelaars in te zetten om een 
inclusief, domeinoverstijgend proces goed te laten verlopen. Het ver-
staan van elkaars taal in een interdisciplinaire context als de openbare 
ruimte gaat niet vanzelf, vergt oefening en wordt vergemakkelijkt door 
het inzetten van bemiddelaars. SCA adviseert om daar ruimte voor te 
maken op de begroting van het project.
• Onderzoek en implementeer de manier waarop kunstinstellingen 
in de verschillende stadsdelen hier een rol in kunnen spelen.
• Neem zichtbaarheid en communicatie rondom de collectie  
serieus. Een goede website, vergelijkbaar met die van Rotterdam of 
Den Haag functioneert als een inspirerende en toegankelijke gids  
door het rijke, meerstemmige verhaal van de Amsterdamse kunst in  
de openbare ruimte.

4:   PRACTICE WHAT YOU PREACH!
• Maak ruimte voor het idee dat inclusief beleid nooit ‘af’ is en richt 
vanuit die sensitiviteit nieuwe processen in. Inclusie is niet iets dat 
afgevinkt kan worden. 
• Plan bij aanvang van een project in de openbare ruimte al een 
reflectiemoment in, om te onderzoeken wat de impact is (geweest)  
en of dat heeft bijgedragen aan de inclusie van de openbare ruimte.
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• Zoek structurele interstedelijke uitwisseling op om van elkaar  
te leren. Zo hoeft niet iedere stad zelf het wiel uit te vinden om de  
cultuuromslag naar een inclusieve stad te maken. SCA onderzoekt 
de mogelijkheden om in samenwerking met de Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed komend jaar een grotere bijeenkomst te organiseren over  
dit onderwerp. 
• Investeer in inclusie met mankracht en middelen. Gebruik 750 
jaar Amsterdam om groots uit te pakken voor de inclusieve ruimte in 
alle stadsdelen, met het participatieve model van het Monument Lab 
in Philadelphia als voorbeeld om te komen tot kunst in de openbare 
ruimte die ‘passend’ is voor Amsterdam.
• Investeer fors in de totstandkoming van inclusieve (kunst in de) 
openbare ruimte. De inclusieve stad is nooit ‘af’. Een ambitieuze stad 
past een voortrekkersrol.
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