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Onvoltooid verleden tijd

In mijn jeugd in Suriname stond de positie van de vrouw niet 
ter discussie. Vrouwen bestierden het gezin, hadden de zorg 
voor de kinderen en brachten vaak ook het geld binnen. Mijn 
oma Dina zorgde er als hoofd van de familie voor dat mijn 
vader en moeder een eigen plek kregen waar ze samen hun 
leven konden beginnen. Maar er was ook zoiets als de wet. 
Die bepaalde dat een gehuwde vrouw handelingsonbekwaam 
was en niet zelfstandig een wasmachine mocht kopen of 
bankrekening mocht openen. Zij had hiervoor de hand tekening 
van haar echtgenoot nodig. Financiële deskundigheid en 
transacties werden gezien als het domein van de man. In 
Nederland gold deze wet tot 1956. In Suriname werd de 
handelingsonbekwaamheid van vrouwen pas in 1981 
opgeheven. 

ABN AMRO werd tot niet zo lang geleden alleen door mannen 
geleid. Gelukkig zijn we jaren geleden begonnen met een 
inhaalslag. Maar iets wat eeuwenlang de norm was, verander 
je niet in een paar jaar tijd. Zeker als je bedenkt dat het niet 
alleen gaat om meer diversiteit maar ook om inclusiviteit. 
Want naast dezelfde kansen moet iedereen ook een stem 
hebben en gehoord worden. Voor ons als bank is a sense of 
belonging waar het echt om draait. Dan kom je op het terrein 
van je vrij voelen en jezelf durven zijn. Met alles wat je bent, 
met je meedraagt en vertegenwoordigt. Je thuis voelen omdat 
je op een veilige plek bent, waar je met een gerust hart je 
anker uitgooit en de ruimte hebt om te groeien. Die laatste 
stap kunnen we alleen met elkaar maken. Door elkaar onze 
persoonlijke verhalen te vertellen. Over onze achtergrond en 
ervaringen. Over onze dilemma’s en worstelingen. We zijn 
allemaal anders en we hebben allemaal ons eigen verhaal. 

Het is die opeenstapeling van perspectieven die ons vooruit 
gaat helpen. Alleen zo kunnen we met elkaar een organisatie 
bouwen die rechtdoet aan de maatschappij waarin we leven. 
En die ons vanuit al die verschillende achtergronden, ideeën 
en overtuigingen leidt naar een bestendige toekomst voor 
onze bank. Met Eleven Women, and More… nemen elf 
krachtige vrouwen van de bank ons mee in de persoon die  
ze vandaag de dag zijn. En hoe hun verleden—negatief of 
positief—daarop van invloed is geweest. Ieder van hen liet 
zich inspireren door een kunstwerk uit de ABN AMRO Kunst
collectie. Het resultaat mag er zijn. Elf prachtige verhalen, op 
een mooie manier verteld, aan de hand van een kunstwerk. 
Soms indringend, dan weer mijmerend of strijdlustig. De 
expositie Eleven Women, and More… brengt deze elf 
verhalen aan de hand van bijzondere kunstwerken tot leven. 
De kracht van kunst is dat het een dialoog aanwakkert. De 
kracht van verhalen vertellen is dat het anderen inspireert.  
En dat is nu juist wat deze expositie in de nieuwe ABN AMRO 
Kunstruimte beoogt. 

Speciaal voor deze 
gelegenheid heb ik 
me laten verleiden 
om een foto uit de 
historische collectie 
van de bank te 
selecteren. Op deze 
foto zie je een day  
at the office van  
’s werelds eerste 
Vrouwenbank. Dit 
bijkantoor voor 

vrouwelijke cliënten van de Rotterdamsche Bank—een 
voorloper van ABN AMRO—had als oogmerk het groeiend 
aantal vrouwen te bedienen dat hun bankzaken zelfstandig 
wilde behartigen. Het initiatief van Clara Meijers stamt uit 1913, 
maar het zou nog vijftien jaar duren voordat ze voldoende steun 
had om de eerste Vrouwenbank op te richten. Voor mij sym
boliseert de foto van de Vrouwenbank moed en kracht van 
mensen die hun nek durven uitsteken om de vanzelfsprekend
heid ter discussie te stellen. Maar het sterkt me ook in de 
gedachte dat wat vandaag onbespreekbaar en controversieel 
is, morgen kan en zal veranderen en onze toekomst positief zal 
beïnvloeden. Veel thema’s zijn immers nog niet afgerond. 

Anno 2021 geloven we niet in een speciale bank voor vrouwen. 
We willen juist een afspiegeling zijn van de maatschappij.  
Maar wat nu als Clara aan het begin van de twintigste eeuw 
niet vijftien jaar lang had volhard in haar overtuiging? Dan 
hadden we vandaag de dag niet gestaan waar we nu staan.  
Het verleden is vaak een goede raadgever. Dat geldt ook voor  
de elf per soonlijke verhalen in dit boekje. Verhalen die ons de ogen 
openen. En die soms ontroeren en vaak respect afdwingen. Hoe 
ver schillend hun invalshoeken, perspectieven en dromen ook 
zijn, één ding hebben deze elf vrouwen gemeen. Het zijn stuk 
voor stuk vrouwen die hun verleden hebben aangegrepen om 
hun toekomst kracht bij te zetten. In al hun gedaanten, met al 
hun achtergronden, talenten en overtuigingen. Laat je door 
deze elf vrouwen en de door hen gekozen kunstwerken inspi
reren. Laat deze expositie het startsein zijn van een oneindige 
stroom aan bijzondere verhalen en waardevolle ervaringen.  
Er is immers nog een wereld te winnen! 

Laetitia Griffith
Lid Raad van Commissarissen ABN AMRO

Ad Windig
Heemstede 1912 – Callantsoog 1996

Vrouwenbank, Rokin 23–27, 
Amsterdam
Ca. 1950
Zwartwit foto op papier
5.7 x 5.4 cm



Introductie Eleven Women, and More…

Vrouwen binnen de bank: een kleine honderd jaar geleden 
was dat nog ondenkbaar. Dat wordt geïllustreerd door een 
fotogravure uit 1928 in de historische collectie van ABN 
AMRO, waarop tweehonderd leden van de Vereniging voor 
den effectenmakelaar in het beursgebouw aan het Damrak  
in Amsterdam te zien zijn. Na heel goed zoeken is er tussen  
al die mannen welgeteld één vrouw te bespeuren: mevrouw  
Van EeghenDetering, de eerste vrouwelijke effecten
handelaar te midden van haar mannelijke collega’s.

Inmiddels is er veel veranderd, zowel in de bank als in de 
maatschappij. Maar waar staan we nu? Karin van Barneveld, 
werkzaam bij het transformatieteam van ABN AMRO, ging 
daarover nadenken toen zij in 2019 een tentoonstelling in 
CIRCL zag van Helen Verhoeven, winnaar van de achtste  
ABN AMRO Kunstprijs. Onder de titel Eleven Women stelde 
Verhoeven in een aantal schilderijen het veranderlijke beeld 
van de vrouw centraal. Ze schilderde de vrouw als moeder en 
heilige, maar ook als verleidster en moordenaar. Karin vroeg 
zich af of en in hoeverre vrouwen in de bank zich hebben 
kunnen losmaken van het wisselende beeld dat op hen  
wordt geprojecteerd. Bovendien was ze ervan overtuigd dat 
vrouwen beter functioneren wanneer ze zich ergens thuis 
voelen en voldoende ruimte krijgen om zichzelf te zijn.  
Ze werd nieuwgierig naar de stem van de vrouwen zelf.

Met deze vragen kwam Karin bij ons, de afdeling Art & 
Heritage ABN AMRO, die de kunst en historische collectie 
van ABN AMRO beheert. In dialoog met haar ontstond het 
idee een groep vrouwen die bij de bank werken, uit te nodi
gen om aan de hand van kunst uit de ABN AMRO Kunst
collectie over dit onderwerp te praten. Zou kunst een rol 
kunnen spelen om het gesprek aan te wakkeren? Zo ontstond 
een unieke groep van ‘elf vrouwen’ met uiteenlopende 
achtergronden—of het nu gaat om positie, geloof, afkomst, 
huidskleur of seksuele voorkeur. In een serie workshops 
maakten zij een keuze uit werken in de collectie waarin 
de vrouw centraal staat, en vertelden ze aan de hand van 
die keuze hun eigen verhaal. Het werden open gesprekken, 
waarin ze persoonlijke geschiedenissen en verschillende 
perspectieven deelden en ervaringen uitwisselden. Verhalen 
ook waarin zij hun kwetsbaarheid toonden in de wetenschap 
dat jezelf uitspreken uiteindelijk bijdraagt aan een toekomst 
waarin je sterker in de wereld staat.

De fotogravure met mevrouw Van EeghenDetering die ge
maakt werd in de Beurs van Berlage, vormde in de workshops 
de aftrap van de gesprekken. Aanvankelijk viel er in de groep 
een pijnlijke stilte. Daarna barstte de discussie los. Mevrouw 
Van Eeghen was een wegbereider, zeker! Een pionier. 
Tegelijkertijd genoot ze, als nicht van de oprichter van Shell, 
ook nogal wat privileges. Maar het beeld van één vrouw 
tussen al die mannen voelde ook ongemakkelijk, benauwend 
en confronterend. Pijnlijk genoeg riep het zelfs herkenning op. 
1928, dat is tenslotte nog niet zo heel lang geleden.

Krachtige verhalen
De kunstwerken die 
in de workshops 
werden geselecteerd 
—en die nu te zien 
zijn in de tentoonstel
ling Eleven Women, 
and More… in de 
nieuwe ABN AMRO 
Kunst ruimte—maken 

niet alleen duidelijk dat het beeld van de vrouw voortdurend 
ver andert, ze tonen ook aan dat er van dé vrouw geen sprake 
is. De ene vrouw zag in een werk van Yael Davids haar eigen 
loopbaan verbeeld, de ander herkende in een foto van Erwin 
Olaf de wens volkomen zichzelf te kunnen zijn. Een foto van 
Céline van Balen riep herinneringen op aan de misverstanden 
die een migratieachtergrond met zich mee kan brengen, terwijl 
een litho van Marlene Dumas deed denken aan het stereotiepe 
vrouwbeeld. Kortom: uiteenlopende persoonlijke interpretaties 
en associaties die leidden tot elf krachtige verhalen over 
belonging, otherness en diversiteit, die in dit boekje gebundeld 
zijn. Alle verhalen worden getekend door de uitdagingen die de 
vrouwen tegenkwamen en de mogelijkheden die ze aangrepen.

Fotograaf Dana Lixenberg, van wie ook werk werd geselecteerd 
voor de tentoonstelling, kreeg de opdracht de groep vrouwen te 
portretteren. Ze fotografeerde hen op de bovenste verdieping 
van het hoofdkantoor van de bank, op de plek waar ooit de—
vooral uit mannen bestaande—raad van bestuur zetelde. Het 
leverde een bijzondere serie op, waarin Lixenberg op intieme 
wijze deze krachtige vrouwen weergeeft in al hun eigenheid.

De tentoonstelling zal het komende half jaar voor Karin en haar 
collega’s aanleiding zijn om weer nieuwe gesprekken te voeren, 
met andere vrouwen binnen de bank. Zij zullen ook weer work
shops organiseren, een serie ontmoetingen waarin aan de hand 
van kunst ervaringen van, door en met vrouwen worden gedeeld. 
Zo zal het project blijven groeien. Eleven Women, and More…

De kracht van kunst
Door de dialoog aan te gaan over diversiteit, inclusiviteit en 
individualisme geeft Eleven Women, and More… ruimte aan 
vrouwen om zich uit te spreken. Zowel in de samenleving als  
in het bedrijfsleven gaat het tenslotte óók over het herkennen 
en waarderen van verschillende perspectieven. Tegelijkertijd 
bieden de verhalen een nieuwe blik op de gekozen werken, 
waarmee duidelijk wordt dat kunst telkens uitnodigt tot nieuwe 
interpretaties, nieuwe inzichten biedt en meegroeit mee met de 
tijd. Zo viert Eleven Women, and More… de kracht en schoon
heid van het individu en van de kunst.

Danila Cahen, curator ABN AMRO Kunstcollectie

English Photograving Co.

De eerste vrouwelijke effectenmakelaar 
(Effectenbeurs, Beurs van Berlage, Amsterdam)
25 februari 1928
heliogravure
91.5 x 131.5 cm



Aartie

Dana Lixenberg
Aartie
2021

‘Met haar lichte huid in die donkere hoofddoek vond ik dit meisje in 
de foto van Céline van Balen eerst een beetje onzichtbaar. Maar haar 
indringende blik kwam direct bij me binnen. Die zit vol verlangen. 
Alsof ze denkt: “Wat gaat de toekomst me brengen… Wie ziet mij?” 
Tegelijkertijd zie ik veel potentie in haar, ook in haar drang om gezien 
te worden.
Zelf ben ik van Hindoestaanse afkomst—en in de Hindoestaanse 
cultuur vind ik de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen niet 
per definitie de norm. Voor mij is gelijkwaardigheid een belangrijke 
waarde, zowel privé als professioneel, en dat komt deels vanuit de 
beleving van mijn cultuur. Ik kom uit een gezin met liberale ouders en 
kreeg van huis uit best veel ruimte, maar die ruimte dwong ik ook af;  
ik zag gewoonweg niet in waarom ik minder zou mogen dan mijn 
broer. Die overtuiging zie ik ook in de ogen van dit meisje. De drive  
om vooruit te komen. Al kost dit energie. Je hebt te maken met 
vooroordelen… loopt soms tegen muren op en voelt je, als enige 
vrouw én enige vrouw van kleur, vaak onzichtbaar. Ik ben wel eens 
“tropische verrassing” genoemd. Alsof ze met verbazing naar mijn 
prestaties keken. En juist doordat je je voortdurend probeert aan te 
passen aan de heersende cultuur, verloochen je soms toch een stukje 
van jezelf. Maar nu ik ouder ben, kan ik mijn cultuur erkennen en voel 
ik me daarmee comfortabeler en sterker. Dus als ik naar die foto kijk, 
zie ik eigenlijk twee dingen: de onzichtbaarheid, maar vooral ook het 
lonkende toekomstperspectief.’

Céline van Balen 
Amsterdam 1965

Yesim 
1998
kleurenfoto op aluminium (oplage 2/5)
62 x 50 cm 

Dana Lixenberg
Amsterdam 1964

Eleven Women
2021
11 x archival pigment print
50 x 39,2 cm
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‘Die vrouw in die doos op de twee foto’s van Yael Davids doet me 
direct denken aan mijn eigen loopbaan bij de bank. Ze is opgesloten 
en probeert met handen en voeten de doos open te breken. Halver
wege de jaren tachtig begon ik als trainee in een opleidingsklasje.  
Ik was ambitieus. Mijn toenmalige directeur maakte echter één ding 
onomwonden duidelijk: de combinatie “vrouw en leidinggeven” zag 
hij niet voor zich. Ik dacht: “I’ll proof you wrong.” Die vrouw in die 
doos ben ik dus eigenlijk zelf en ik ben een groot deel van mijn 
carrière bezig geweest de doos open te breken. Ik heb echt strijd 
geleverd. Aanvankelijk voelde ik me trouwens wel comfortabel; “Ik 
red me wel”, dacht ik. Totdat ik merkte dat ik te veel van mezelf opgaf. 
Een deel van mij, mijn vrouwelijke zelf, zat nog in die doos. Ik ging 
voor inhoud, voor winnen en resultaat, deed mee aan de strijd om  
de beste te zijn. Dat was eigenlijk ook wel de norm. En de slogan van 
de bank, “zaken mogelijk maken”, paste mij ook zeker. Maar mijn 
vrouwelijke benadering van verbinden, empathie en aandacht voor 
het grotere geheel gaf ik weinig aandacht. Het knaagde, ik voelde mij 
incompleet. Pas toen ik mijzelf toestond om, na opleiding en coaching, 
dit deel in mijzelf ook te waarderen, kon ik mij ook in mijn werk 
vollediger laten zien. Dat er in de loop van de jaren steeds meer 
vrouwen in leidinggevende posities kwamen, hielp ook. Mijn 
strijdlust—I’ll proof you wrong—heeft mij veel gekost én heeft mij 
gebracht waar ik nu sta. Toch gun ik jongere vrouwen een ander 
groeipad. Elkaar zien om wie we echt zijn. Welke “zaken” worden er 
dan nog meer “mogelijk”?’

‘Een meisje dat geen jurk draagt, maar een broek. Dat beeld is voor 
mij heel herkenbaar, het voelt ook meteen als een verademing. Die 
blik, een beetje stoer, jongensachtig, ja, dat raakt me meteen. Vroeger 
was ík dat jongensachtige meisje. Ik paste niet in het plaatje, daar  
liep ik eigenlijk altijd tegenaan. Omdat ik nooit een jurk aan wilde, 
kreeg ik uiteindelijk het label “sportief” opgeplakt. Maar ik herinner 
me nog als de dag van gisteren dat ik een keer niet aan een jurk 
ontkwam, op de eerste communie van een buurmeisje. Ik voelde me 
intens ongemakkelijk, echt alsof ik naakt was. Dus als ik nu zo’n foto 
zie, denk ik vooral: “Wat fijn dat het nu mag, dat je er als meisje stoer 
uit mag zien.” Er is gelukkig veel meer ruimte. “Stoer” betekent voor 
mij dat je dingen durft uit te spreken, dat je anders durft te zijn. 
Tegelijkertijd worstel ik nog steeds met het concept “stoer zijn”.  
Gek genoeg associeer ik het af en toe alsnog met iets mannelijks.
De titel van de foto, Berlin, associeer ik met een gevoel van vrijheid. 
Die vrijheid is ook essentieel in mijn werk. Mijn carrière kwam 
bijvoorbeeld pas echt goed van de grond toen ik volledig mezelf 
durfde te zijn. Aanvankelijk probeerde ik me aan te passen aan wat  
ik dacht dat de cultuur was. Ik wilde een zakelijke versie van mezelf 
laten zien en plaatste daarmee mijn eigen persoonlijkheid op de 
achtergrond. Nu ik mezelf meer durf te tonen, merk ik dat dat niet 
alleen wordt geaccepteerd, maar ook wordt beloond—met bijvoor
beeld een compliment. Het maakt me zelfverzekerder, waardoor ik 
automatisch meer onderneem. Het is een soort vliegwieleffect. 
Dat proces heeft er denk ik voor gezorgd dat ik ook binnen de  
ABN AMRObank wat stappen heb gezet.’

Erwin Olaf 
Hilversum 1959

Berlin, Porträt 02 – 12th of September 
2012
chromogene druk op Fuji Chrystal Archive papier (oplage 2/10)
75 x 56 cm 

Yael Davids 
Jeruzalem, Israël 1968

Pillar
1995–2001
2x cprint op aluminium (oplage 3/8)
34,5 x 24 cm  

Yael Davids 
Jeruzalem, Israël 1968

Pillar
1995–2001
cprint op aluminium (oplage 3/8)
34,5 x 24 cm  
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‘Mooi en krachtig werk! Supermodel van Marlene Dumas herinnert 
me er direct aan dat representatie van diversiteit essentieel is in een 
organisatie. Rolmodellen zijn daarbij belangrijk. Zoals de Britse Naomi 
Campell, die als eerste donkere model aan de wereldtop verscheen.
Mensen hebben moeite met anderszijn, daarom is herkenning 
essentieel. Zelf ben ik op de bank ‘uit de kast gekomen’. Als je 
niemand ziet die hetzelfde is, dan is dat, ondanks de open cultuur die 
we willen zijn, heel spannend. Er worden al snel grapjes gemaakt, 
deels, denk ik, uit onwetendheid. Maar toch kan dit veel impact 
hebben op je gevoel van veiligheid. Gelukkig is er bij mij altijd goed op 
gereageerd. Uiteindelijk staan wij als bank midden in de samenleving 
en dit zou je ook terug moeten zien in de organisatie, in kleur, gender, 
geloofsovertuiging en natuurlijk seksuele voorkeur. De beste versie 
van jezelf is uiteindelijk die waarin je ook echt volledig jezelf kan zijn 
en je je niet anders voor hoeft te doen. Dit kunstwerk haalt voor mij 
dat gevoel van ‘anders zijn’ naar boven, maar maakt me vooral 
strijdbaar. Daarbij zou ik meer willen samenwerken met en luisteren 
naar andere netwerken en minderheden. De Black Lives Matter
protesten hebben mij de ogen geopend, de problemen waar zwarten 
tegenaan lopen, kunnen we ons bijna niet voorstellen. Net als de 
Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe zou ik willen zeggen: Wij, 
met onze privileges hebben de verantwoordelijkheid om onze stem 
te laten horen. Ik wil daarom ook elke gelegenheid aangrijpen om 
te vertellen dat iedereen zichzelf mag zijn.’

‘Wat een verademing… Wat een rust… Ik val meteen voor de 
zachtheid van het schilderij China Girl with Cap van Kiki Lamers.  
Ik kan niet goed tegen contrasten, ze doen me pijn. Dat heeft alles  
te maken met mijn autisme, contrasten genereren gewoon te veel 
prikkels. Door de zachte kleuren in dit werk heb ik daar geen last van. 
De nadruk ligt volledig op de indringende blik. Tegelijkertijd biedt de 
dromerige sfeer in dit werk me de ruimte om zelf te interpreteren.  
Dat vind ik echt prettig.
Een tweede werk dat mij erg raakt, toevallig van dezelfde kunstenaar, 
is Ear. Ik vat dit op als een luisterend oor. In de coronatijd heb ik goed 
naar mezelf geluisterd en meer over mezelf geleerd. Door het ont
breken van prikkels werkt het thuiswerken voor mij ook zo goed.  
Ik hoef minder te filteren, er is geen fysiek contact, niemand kan 
ineens op me afstappen. Dat geeft me een veilig gevoel. Nu pas merk 
ik wat een drukke kantooromgeving met me doet. Daarom ben ik 
tijdens corona begonnen om collega’s iets meer over mezelf te 
vertellen, over hoe ik dingen ervaar en hoe ik kan reageren, als een 
soort hand leiding. Deze toelichting aan collega’s zie ik als een cadeau 
aan mezelf. Zo blijf ik in mijn werk dichter bij mezelf en het verbetert 
mijn werkrelaties. Er was kennelijk een coronacrisis nodig om me dit 
te laten realiseren en een werkvorm te vinden waarin ik optimaal tot 
mijn recht kom.’

Kiki Lamers
Nijmegen 1964

Ear
2001
olieverf op doek
50 x 45 cm

Marlene Dumas 
Kaapstad, ZuidAfrika 1953

Supermodel 
1995
litho (oplage 12/20) 
66 x 51,5 cm

Kiki Lamers 
Nijmegen 1964

China Girl with Cap 
1998
olieverf op doek
120 x 115 cm
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‘Dit is nu eens een totaal ander beeld van een vrouw met een 
hoofddoek. Niet zo stereotiep. Ik vind de dame in de foto stoer, met 
haar blik zegt ze: “If you can’t change the status quo, you have to 
challenge it.” Zelf draag ik een hoofddoek en ik merk dat er veel 
vooroordelen zijn. Dan daag ik mijn omgeving graag uit door van me  
te laten horen, bijvoorbeeld toen ik in de politiek zat, of juist bij mijn 
diplomauitreiking op het vwo, bij die ene docent die vond dat ik  
mijn hoofddoek maar af moest doen. Maar ik zeg altijd: “Wat is  
het probleem? Ik bedek mijn hoofd, niet mijn hersenen.”
Hier op de bank heb ik me nog niet hoeven “verantwoorden”. Ik laat 
zien wat ik kan en ja… dan zie ik mensen wel eens denken, “Zo,  
dat had ik niet gedacht.” Soms zeggen ze letterlijk: “Sorry, ik had je 
anders ingeschat.” Dat betekent wel dat je je—onbewust—steeds 
moet bewijzen, je moet altijd tien stappen harder lopen om de 
aannames van mensen te weerleggen. Dat stopt nooit, want, en dat  
is pijnlijk, we worden niet altijd als gelijken gezien. Ik ervaar dat wel 
eens als vierdubbele diversiteit: ik ben een vrouw, heb een biculturele 
achtergrond, draag een hoofddoek en kom uit Limburg—ook een 
dingetje hier in de Randstad.
Kijk, het mooie van mensen is, vind ik, dat we ons heel goed kunnen 
aanpassen. Maar de aanpassing loopt niet altijd parallel, waardoor 
sommige groepen—in dit geval vrouwen—nog meer hun best moeten 
doen. Ik moet er wel voor waken dat ik in dit proces dicht bij mezelf 
blijf: nieuwsgierig zijn, met een open blik, dat ben ik. Daarom vind ik 
deze foto ook zo mooi. Deze vrouw straalt kracht en vertrouwen uit, 
net als de vogels op de voorgrond, die voor mij symboliseren: fly,  
doe je ding, je komt er heus wel!’

‘In deze twee verschillende kunstwerken zie ik heden, verleden  
en toekomst bij elkaar komen. De zachtheid van het meisje met 
de hoofddoek in de foto van Céline van Balen herinnert me vooral 
aan mijn oma. Waarschijnlijk door de combinatie van stilte en vuur 
die ik in haar ogen zie. Alsof het kind zich, net als mijn oma destijds, 
bewust is van haar positie, van hoe ze zich hoort te gedragen,  
terwijl ze stilzwijgend en tegen haar wil instemt met de keuzes die 
voor haar worden gemaakt.
Mijn oma doorbrak de stilte na een groeiend innerlijk verzet. Ze 
besloot op veertigjarige leeftijd dat ze geen analfabeet meer wilde 
zijn en leerde lezen en schrijven in twee talen. Ook leerde ze fietsen, 
ging eropuit met groepsreizen en besloot ze dat zij de enige was die 
keuzes voor zichzelf mocht maken. De strijd die zij heeft gevoerd om 
te mogen zijn wie ze is, geeft mij mijn kracht. Dat ik mijn eigen mening 
uitspreek en mijn eigen keuzes maak is dan ook heel belangrijk voor 
mij. Ik neem hier bewust de ruimte voor en creëer die ook voor 
anderen.
De tweede foto die mij aantrekt, is die van Dana Lixenberg van 
moeder en kind. Nu ik zwanger ben, denk ik veel na over de manier 
waarop ik mijn kracht kan doorgeven.’

Dana Lixenberg
Amsterdam 1964

Myong en Anthony, uit de serie 
Imperial Courts (1993–2015)
1993
zilvergelatinedruk  (oplage 1/5 + 2 AP)
102 x 83 cm 

Céline van Balen 
Amsterdam 1965

Somoea 
1996
kleurenfoto op aluminium 
(oplage 3/6)
62 x 50 cm 

Stig/Sassen 
(Martine Stig en Vivianne Sassen)
Nijmegen 1972 / Amsterdam 1972

uit de serie Osdorp Girls
2005
inkjet print (oplage 1/8)
100 x 80 cm



Nontya

Dana Lixenberg
Nontya 
2021

Romy 

Dana Lixenberg
Romy
2021

‘Hyper loneliness. Dat begrip schoot me te binnen bij het zien van de 
foto van Koos Breukel. Wordt deze vrouw wel gehoord en gezien? Ik 
zie iemand die haar hele leven te maken heeft gehad met een maat
schappij die haar nét iets anders behandelde dan anderen. Een vrouw 
die er nooit helemaal bij hoorde… die regelmatig is ondermijnd en 
onderschat. En waarschijnlijk ook een vrouw die te dominant werd 
gevonden, te bazig. Maar haar ogen zeggen gelukkig iets anders. 
Alsof ze wil zeggen: “Ik mag zijn wie ik ben; daarin zit juist mijn 
kracht!” Wellicht dat daar kritiek op komt, maar dat doet er niet toe.
Eigenlijk zijn dit allemaal zaken waar ik ook, zelfs vanuit een leiding
gevende positie, mee te maken heb gehad. Als ik iemand aanstuur, 
krijg ik vaak te horen dat ik “bossy” ben. Misschien omdat ik als 
leidinggevende niet pas in het beeld dat de maatschappij van een 
zwarte vrouw heeft gevormd.
Vroeger leidde dat ertoe dat ik aan mijzelf begon te twijfelen. 
Inmiddels heb ik geleerd hiermee om te gaan en het een plekje te 
geven. Meestal lukt dat, in ieder geval vaker dan in het verleden.  
Als ik het idee heb dat het verandering teweeg kan brengen, ga  
ik het gesprek aan. Zulke feedback zie ik als een belangrijke en 
positieve investering. Het betekent voor mij dat ik echt om iemand 
geef en het idee heb dat iemand zich ontwikkelt en bewust wordt.
Ik voel me bevoorrecht in mijn positie, dat ik sta waar ik sta en doe 
wat ik doe. Ik hoop daarmee het idee van zwart vrouwelijk leiders chap 
te normaliseren, ook om de volgende generatie leiders te helpen.’

‘Jezelf durven zijn. Gezien durven worden. Dat is wat dit schilderij 
direct bij me oproept.
De flamboyante uitstraling van deze vrouw vind ik erg fascinerend. 
Maar zo open durft jammer genoeg niet iedereen te zijn. Dat vind ik zó 
zonde! Je kunt veel meer dan je denkt, daar geloof ik in. Ik ben altijd 
mezelf, leef vanuit een passie. Het gaat dan niet alleen om uiterlijk, 
maar juist ook over inhoudelijke zaken. Ik spreek me altijd open en 
eerlijk uit. En mijn ideeën worden gewaardeerd. Ook, of juist, bij  
ABN AMRO! Zo moedigde ik voormalig CFO Clifford Abrahams aan om 
met mij mee te doen met de challenge #sneakersopdebank, waarin 
collega’s zichzelf voorstellen aan de hand van een foto waarop ze hun 
sneakers dragen. Ik vond het erg belangrijk dat hij meedeed, omdat 
Clifford geregeld op sneakers rondliep. Hij vond dat kledingstijl niets 
zegt over hoe je je werk doet. Je moest vooral jezelf zijn. Ik dacht, als 
onze CFO met zijn sneakers op de foto gaat, is dat een inspiratie voor 
ons allemaal. Dat hij dat ook deed en meeging naar de fotoshoot, vond 
ik echt tof! Dat toont verbindend leiderschap. De overtuiging dat alles 
kan, die Justdoit! / cando mentality, heb ik echter niet altijd gehad. 
Bij lange na niet. Bij mij kwam dat met de jaren. Ik ben geen jong 
meisje meer, ik ben moeder en heb geleerd te vertrouwen op mijn 
eigen kracht. Wat ík van mezelf laat zien? Ik doe graag felle rode 
lipstick op en word erg blij van ongewone combinaties in kleding en 
kleuren. Dat zijn als het ware mijn sneakers.’

Marlene Dumas 
Kaapstad, ZuidAfrika 1953

The Girlfriend 
1986
olieverf op doek
200 x 160 cm

Koos Breukel
Den Haag 1962

Unexpected Visitor
1994
zilvergelatinedruk (oplage 2/6)
128,5 x 103,5 cm 



Samantha

Dana Lixenberg
Samantha 
2021

Sanne

Dana Lixenberg
Sanne
2021

‘Als ik The Girlfriend zie, denk ik aan een vrouw in haar volle 
potentieel. Ik merk het ook bij mezelf, voel me ontspannen, adem uit. 
Maar Barbie associeer ik meer met een vrouw die doet wat van haar 
wordt verwacht. Het werk is nagenoeg zwartwit, een beetje vlak. 
Alsof het een vrouw is die haar eigen diepte nog niet kent of niet  
mag laten zien. Dat voel ik ook als ik naar haar kijk: het voelt krapper, 
ik voel minder ademruimte.
Elf jaar geleden begon ik bij de bank in een opleidingsklasje. Er zaten 
elf vrouwen in, dat was toen een heel ding. Mijn oma werkte ook bij 
een bank. Zij mocht na haar huwelijk niet meer werken, dat is niet 
eens zo heel lang geleden. Dat opleidingsklasje liet dus een hele 
mooie stap zien wat betreft gelijke kansen voor vrouwen. Tegelijkertijd 
heb ik zelf ervaren dat gelijkheid verder gaat dan vrouwenquota. Het 
gaat er ook om dat je als vrouw jezelf helemaal kan inbrengen, dat je 
die veelzijdigheid die ik ook in The Girlfriend zie, kan laten zien binnen 
dit bedrijf. Dat heb ik zelf niet altijd ervaren. Ik voelde me vaker 
aangemoedigd kwaliteiten als resultaatgerichtheid, efficiëntie en 
competitie in te zetten. Die zijn natuurlijk nodig in een organisatie als 
die van ons, maar ik heb ook een andere kant, die is spiritueler, maar 
evengoed waardevol. Die kant wordt gewoon nog lastiger ontvangen. 
Bovendien voel ik me als vrouw—ook vanuit mijn generatie—voort
durend verbonden met de vraag hoe ik een bijdrage kan leveren aan 
een meer inclusieve en duurzame wereld. Wanneer onze inbreng niet 
alleen wordt geaccepteerd, maar ook wordt gewaardeerd, zetten we 
denk ik opnieuw een essentiële stap.’

Marlene Dumas 
Kaapstad, ZuidAfrika 1953

The Girlfriend 
1986
olieverf op doek
200 x 160 cm

Erwin Olaf 
Hilversum 1959

Berlin, Porträt 02 – 12th of September 
2012
chromogene druk op Fuji Chrystal Archive papier (oplage 2/10)
75 x 56 cm

‘De foto van dit meisje, van Erwin Olaf, brengt veel bij me naar boven. 
Ze valt me op door haar kledingstijl, maar misschien nog wel meer 
door het zelfvertrouwen dat ze uitstraalt. Volgens mij gaat dat samen. 
Zelf ben ik van SurinaamsHindoestaanse afkomst. Dat ik als kind 
geen jurk wilde dragen, werd niet echt geaccepteerd. Aanvankelijk 
stopte ik die wens dan ook weg, maar vanaf mijn zestiende droeg ik 
enkel nog pakken met een stropdas. Achteraf had het allemaal te 
maken met mijn geaardheid, toch kwam ik pas bij ABN AMRO uit de 
kast. Het was een ingewikkeld proces, en het heeft enige tijd geduurd 
voordat ik mijn weg hierin kon vinden.
Al tijdens mijn stage kreeg ik te horen dat mijn kledingstijl niet werd 
gewaardeerd. Vooral de mannen gaven aan zich oncomfortabel te 
voelen bij mijn pakken. Maar ook vrouwen, heus niet allemaal wit, 
hadden zich helemaal aan de wittemannencultuur geconformeerd. 
Een gesprek werd niet gevoerd; er ontstond eerder een soort 
pesterige sfeer. Ik volhardde in mijn kledingstijl, want die hoort bij  
mij en daar voel ik me goed bij, maar eenzaam was het wel.
Op dit moment word ik regelmatig met racisme geconfronteerd, vaak 
van de kant van klanten. Dat ik me daarbij niet altijd gesteund voel 
door collega’s, brengt die eenzaamheid weer naar boven. Gelukkig 
durf ik me er nu wel over uit te spreken. Zo heb ik Robert Swaak, de 
CEO van ABN AMRO, een mail gestuurd over een klant die mij 
racistisch bejegende. Hij reageerde heel positief en heeft me een 
podium gegeven om mijn ervaringen te delen. Dat was best spannend 
om te doen. Nog steeds is het niet makkelijk voor mij om inzicht te 
geven in wat racistische opmerkingen met mij doen, en word ik door 
mijn collega’s niet altijd begrepen. Toch ben ik blij dat ik me durf uit te 
spreken en dat er in het bedrijf gezocht wordt naar manieren om met 
dit soort ervaringen om te gaan. We zijn er nog niet, maar we maken 
wel stappen in de juiste richting…’

Marlene Dumas 
Kaapstad, ZuidAfrika 1953

Barbie 
1997
litho (oplage XI/XX A.P.)
50 x 38 cm



Koos Breukel wordt als portret

fotograaf gedreven door nieuwsgierig
heid naar mensen. In zijn studio in 
Amsterdam portretteert hij de meest 
uiteenlopende personen: van 
vrienden, familie en collega’s tot 
politici en buurtbewoners. Soms 
ontstaat zo’n portret spontaan, zoals 
in het werk Unexpected Visitor, 
wanneer er een jonge vrouw on
verwacht zijn studio binnenkwam. 
Breukel raakte geïntrigeerd door de 
trotse uitstraling van de vrouw en 
besloot haar op deze wijze te 
portretteren.

Céline van Balen is een sociaal 
bewogen fotograaf. Ze portretteert 
mensen die meestal onzichtbaar 
blijven. Van Balen velt geen oordeel 
en benadert haar geportretteerden zo 
objectief mogelijk. Eind jaren negentig 
fotografeerde zij enkele moslim
meisjes. Doordat zij het gezicht subtiel 
uitlicht, lijken de intieme foto’s op 
klassieke portretschilderijen.

Yael Davids onderzoekt in haar 
sculpturen en performances de rol 
van het lichaam in relatie tot objecten 
en de ruimte waarin het zich bevindt. 
Het tweeluik Pillar is de fotografische 
documentatie van Davids’ gelijk
namige performance, waarin ze zich 
in een zuil bevindt. Door de gaten in 
de wanden van de zuil met haar 
lichaam op te vullen wordt ze er 
onderdeel van.

In psychologisch geladen schilderijen 
verwerkt Marlene Dumas thema’s  
als ‘seksualiteit’, ‘liefde’, ‘dood’ en 
‘schuld’. Ze probeert daarbij de 
vooroordelen van de kijker te 
ondermijnen door de tegenstrijdig
heden daarin bloot te leggen. Zo is 
The Girlfriend stoer en tegelijkertijd 
verleidelijk. In de litho’s Barbie en 
Supermodel speelt Dumas met het 
stereotiepe van het vrouwelijke 
schoonheidsideaal.

Kiki Lamers werd bekend met 
olieverfschilderijen van kinderen, 
in zachte en sobere pasteltonen.  
Ze beschouwt haar schilderijen als 
abstracte representaties van emoties. 
Het beeld van een kind is voor Lamers 
als een onbeschreven blad waarop je 
een bepaalde emotie kan projecteren. 
Thema’s als ‘schuld’ en ‘onschuld’  
spelen hierin een rol, zoals in het 
portret China Girl with Cap. Ook de 
zachte intimiteit van de closeup van 
een lichaamsdeel (Ear) is tekenend 
voor het oeuvre van Lamers.

Op intieme wijze portretteert fotograaf 
Dana Lixenberg de meest uiteen
lopende personen, vaak tijdens lange
termijnprojecten waarbij ze meer
maals naar dezelfde buurt terugkeert. 
Tussen 1993 en 2015 fotografeerde ze 
de bewoners van het sociale woning
bouwproject Imperial Courts (Watts, 
Los Angeles). Ze begon hiermee na de 
Rodney Kingopstand van 1992. Hier
mee wilde Lixenberg een tegenwicht 
te bieden aan de eenzijdige, sensatio
nele manier waarop de media South 
Central L.A. in beeld brachten.  
Met haar serie toont ze de kracht  
en menselijkheid van de wijk en 
haar gemeenschap. Zo nuanceert 
Lixenberg de vooroordelen over de 
buurt op haar kenmerkende, 
ingetogen manier.

De bekende Nederlandse fotograaf 
Erwin Olaf zet in geënsceneerde 
foto’s en video’s de werkelijkheid naar 
zijn hand. Zijn streven naar technische 
en esthetische perfectie geeft zijn 
werk een magischrealistische span
ning. Berlin is de eerste serie die de 
fotograaf buiten zijn studio opnam. Hij 
werd geïnspireerd door de stijl van het 
interbellum en stelde zich een wereld 
voor waarin de machtsverhouding 
tussen kinderen en volwassenen werd 
omgekeerd.

De Nederlandse fotografen Martine 
Stig en Vivianne Sassen werkten van 
2000 tot 2006 regelmatig samen aan 
commerciële opdrachten, onder de 
naam Stig/Sassen. In Osdorp maakten 
zij voor een modetijdschrift een serie 
over straatmode met hoofddoeken. 
Stig en Sassen lijken onze stereotiepe 
blik te willen overrulen: is de af ge
beelde hoofddoek een religieus item, 
een modieus accessoire of beide?
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