GEDEELDE GESCHIEDENIS
Zomer 2015 kreeg ik van de Gemeente Amsterdam de vraag of ik voor de afdeling Diversiteit
een beleidskader wilde helpen ontwikkelen op het thema Gedeeld Verleden. Het
uitgangspunt was en is om via vier geïdentificeerde thematische kernverhalen verbindingen
te leggen binnen de zeer diverse Amsterdamse bevolking. Het idee is daarbij dat iedereen in
ieder geval deze stad met elkaar deelt en dat er heel veel verhalen over de achtergronden
van en door die bewoners zijn te vertellen aan elkaar. En natuurlijk hoe hen dat naar
Amsterdam heeft gebracht en hoe zij daar hun toekomst zien. Die kernthema’s hebben
betrekking op het Koloniaal- en het Slavernijverleden, Oorlog en Vervolging en
Migratiegeschiedenis. Zware thema’s misschien, maar wel heel belangrijk. En ze zijn op alle
mogelijke manieren in te vullen. Het gaat dus om het met elkaar delen van al die misschien
nog nooit vertelde verhalen en geschiedenissen, met de kernthema’s als kapstok.
Ik ben begonnen met eerst enkele brainstormsessies te organiseren met een gelimiteerd
aantal mensen met een groot scala van achtergronden in Amsterdam. Met elkaar zijn we
gaan peilen wat binnen dit project in wording de behoeftes en meningen zijn. Logischerwijs
(en gelukkig maar) blijken die zeer uiteen te lopen, maar ook weer niet zodanig dat er geen
spoor zou zijn uit te zetten. Er is kritiek geformuleerd op vastgeroeste structuren waardoor
veel verhalen en geschiedenissen nooit gehoord worden, maar tegelijk werd ook breed
gevoeld dat dit project een kans kan zijn om die nooit gehoorde verhalen nu eens publiek te
maken.
Van deze bijeenkomsten is een verslag gemaakt en met een kleinere vertegenwoordiging
nog eens besproken voordat het naar de wethouder ging. Daarnaast is er ook overleg
geweest met de verschillende bestaande programmalijnen binnen de gemeentelijke afdeling
Diversiteit, Mensenrechten, Anti-discriminatie, Actieplan dialoog, Roze agenda (LHBT) en
Vrouwenemancipatie. Ook hun ervaringen hebben zeer nuttige inzichten opgeleverd en
worden in de rapportage verwerkt.
Inmiddels is er gerapporteerd aan de verantwoordelijke wethouder (Simone Kukenheim) en
wordt er nu gewerkt aan een concreet beleidskader en eventueel een pilot project.

