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Amsterdammers kiezen zwarte rolmodellen voor tentoonstelling in
het Amsterdam Museum
Amsterdam Museum wil meer aandacht voor niet-witte voorwerpen en verhalen
Het Amsterdam Museum vraagt deze zomer de hulp van Amsterdammers bij het maken
van de tentoonstelling ‘Zwart Amsterdam’. Het museum gaat samen met gastcurator
Imara Limon actief op zoek naar verhalen en voorwerpen over zwarte rolmodellen van
de hoofdstad. Amsterdammers worden opgeroepen mee te denken over de vraag welke
stadsgenoten belangrijk zijn (geweest) voor Amsterdam en waarom. Het museum hoopt
niet alleen vele verhalen te verzamelen, maar hoopt ook dat mensen bereid zijn
voorwerpen of foto’s aan te dragen die duidelijk maken waarom hun rolmodel een plek
in het museum verdient. Amsterdammers kunnen hun rolmodellen nomineren via email
of op de speciale middag in het museum op 7 augustus. Een selectie van de
rolmodellen en hun verhalen zal te zien zijn in de tentoonstelling ´Zwart Amsterdam´
vanaf 7 oktober.
Het is niet de eerste keer dat het Amsterdam Museum stadsbewoners laat meedenken over hoe zij zich
in het museum terug zouden willen zien. Een traditie die directeur Judikje Kiers nadrukkelijk voort wil
zetten in de komende jaren: “Juist als stadsmuseum is het belangrijk dat mensen zich herkennen in hun
museum. We zullen er dan ook alles aan doen om Amsterdammers de komende jaren de ruimte te
geven om zelf hun verhaal te vertellen en die verhalen in de grotere context van de Amsterdamse
geschiedenis en identiteit plaatsen.”
Onder de noemer ‘Ontmoet Amsterdam’ organiseert het museum sinds 2015 verschillende activiteiten
waarbij steeds wisselende groepen aan het woord komen. Zo is op dit moment de tentoonstelling
‘Transmission’ te zien, waarin transgenders aan de hand van persoonlijke voorwerpen in een audiotour
vertellen over hun ervaringen. Door steeds een andere groep Amsterdammers te vragen, ontstaat een
verzameling stadsverhalen vanuit verschillende perspectieven. “Op die manier doen we als museum
recht aan de enorme diversiteit aan mensen en verhalen die onze stad rijk is. Met elkaar bouwen we
aan een meerstemmig stadsverhaal”, aldus Judikje Kiers.
Talkshow op Kwaku Summer Festival
Het project ‘Zwart Amsterdam’ is van start gegaan op het Keti Koti Festival op 1 juli jongstleden.
Sindsdien hebben de eerste Amsterdammers hun rolmodellen opgegeven, variërend van
beroemdheden als Michaela dePrince, Humberto Tan en Bart Bron tot minder bekende Amsterdammers
als een alleenstaande moeder en een voetbalcoach. Om zoveel mogelijk verhalen te verzamelen zal het
Amsterdam Museum op andere plekken in de stad aanwezig zijn. Zo wordt er op 31 juli om 18.15 uur
een speciale talkshow georganiseerd tijdens Kwaku in de Pompeia-tent met o.a. Jessy de Abreu en
Simone Zeefuik als gasten. Bezoekers kunnen hier ook hun inspiratiebron nomineren.
Over het Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad, over toen, nu en straks. Vier kernwaarden ondernemerschap, vrijdenken, creativiteit en burgerschap – kenmerken de identiteit van de stad. Aan de

hand van deze begrippen wordt de geschiedenis tot leven gebracht en gekoppeld aan heden en
toekomst. Het museum ziet het als zijn maatschappelijke taak om het verhaal van Amsterdam
toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren. Het Amsterdam Museum
wordt structureel gesteund door Gemeente Amsterdam en de BankGiro Loterij.
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