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mijmeringen tijdens wandelingen in Amsterdam Zuidoost: de enige buurt in Europa waar meer dan 180 

verschillende culturen, nationaliteiten en ethniën als in een smeltkroes samen wonen  

Amsterdam, 4-12-2017  -- Gerard B.Kosse 

 

 

 

 

Op een afstand van nog geen 1000 stappen van ons wooncomplex Gouden 

Leeuw bevindt zich de woon-winkel-toren Kraaiennest. Op mijn foto links 

hiernaast domineert dat gebouw als een staande, saaie blokkendoos van 

meer dan 15 etages. Maar als je per metro arriveert op het 4 etages hoge 

station met dezelfde naam, dan zie je dat die blokkendoos eigenlijk een 

holle, opengewerkte kubus is met een hoge, zwevende binnentuin er achter 

zodat elk appartement er zich op heeft. De luchtfoto hieronder laat dit zien.  

 
De tuin in het langwerpige atrium (op de foto rechts) bevindt zich ongeveer op het niveau van de 4e etage. Het is voor buitenstaanders 
alleen zichtbaar als je op het perron staat van het  metrostation. Daarvan zie je hier het donkergekleurde langwerpige dak.  

Maar wat me vooral opvalt en bevreemdt is de moskee. Zo’n gebouw ‘hoort’ naar mijn gevoel eigenlijk thuis 

in een droge, hete omgeving in het Verre Oosten… Het bouwkundig contrast tussen enerzijds de slanke, 

elegante minaretten en ronde koepels van dat Islamitisch gebeds- en gemeenschapshuis en anderzijds de 

rechtlijnige Hollands-calvinistische cultuur die de rest van de bebouwde omgeving uitstraalt, zet me aan het 

denken. En mij niet alleen. Tijdens koffiegesprekjes met de bezoekers en de Zuid-Amerikaans-Indiaanse 

medewerkers van de banketbakkerij in het winkelcentrum komt vaak naar voren dat die moskee een 

dominerend, Arabisch stempel drukt op deze buurt omdat het gebouw zo duidelijk ‘anders’ is en daarmee 

verwijst naar andere gebruiken, naar andere normen en waarden, en dus naar een andere cultuur dan de 

onze.  

 

“Maar we zijn er nu wel aan gewend. ’t Is ook wel mooi”, merkte een Chinese medewerker van de 

kantoorboekhandel op. En hij voegde er een zinnetje aan toe dat me altijd is bij gebleven, omdat het de 

kerntaak van stadsplanners zou moeten zijn : “Iedereen moet zich hier tenslotte thuis voelen.”  
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Hoe dat multi-culti-thuisgevoel vooral met Afro-Aziatische kunstzinnige cultuurelementen  gestalte kreeg 

in de H-Buurt tijdens de miljarden kostende vernieuwingsoperatie van de Bijlmer, laat zich <in a nutshell> 

samen vatten met de onderstaande Foto-collage van de hand van Frits Le Roux. Hij kwam me na afloop 

van de derde Grote Reuniei van onze Ludgerjaargang 1962- 1967 informeren over het verloop ervan. Neem 

er de tijd voor, laat de beelden tot je doordringen….en proef daarmee andere werelden: 
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De rechte, blinde muren en onderdoorgangen van de hoge flatgebouwen die de in <Ons Indië> 

geboren, eigen-

zinnige bouw-

meester van de 

Bijlmer, Siegfried 

Nassuth, schiep 

werden alle, stuk 

voor  stuk , door 

etnische kunste-

naars  getrans-

formeerd.  

 

Het zijn nu 

kleurrijke kunst-

werken die qua 

vorm en beeld-

taal sterke asso-

ciaties oproepen 

met de Grote  

Mythenii uit het 

Verre Oosten en 

de Oeroude ver-

halen die in de 

orale literatuur 

van Zwart Afrika 

springlevend zijn! 

 

EN WAT BOVENAL 

OPVALT is het 

gegeven dat het er 

in deze buurt zo 

levendig aan toe 

gaat: kinderen van 

alle kleuren spelen 

er met elkaar. Er 

wordt gesport, en 

gepicknickt. Ook 

hoor je veel gelach  

en gezang en 

wordt er fanantiek  

geschaakt en ge- 

gedamd.  
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Ook spelen mensen van alle  rassen en culturen tegen elkaar door uiterst moeilijke, strategische denkspelen 

te beoefenen zoals het Chinese Wei chiiii (ook wel ‘go’ genoemd), en allerlei varianten van Afrikaanse 

dobbelspellen.   

 

GRAFFITI & ROND SLINGEREND VUIL zul je hier niet aantreffen! En dat is ook geen wonder. Immers, uit alles 

blijkt dat zowel huurders als kopers van appartementen in deze stadswijk ZICH BETROKKEN VOELEN: 

betrokken met hun leefomgeving en betrokken met hun mede-bewoners! In een paar hap-snap babbeltjes 

werd me duidelijk dat 4 van de 5 mensen die ik aansprak al hun buren met naam en toenaam kenden! 

Bovendien, dat ze talrijke contacten onderhielden met een groot aantal buurtbewoners van verschillende 

rassen  en dus afkomstig uit verschillende culturen! Kortom: het is niet overdreven om te stellen dat 

Amsterdam Zuidoost een experimentele kraamkamer is voor <samenleven in de Nieuwe Multi-culturele 

Samenleving van de Nabije Toekomst> . 

 

Dat goedbedoelende --overwegend blanke!-- Overheden, Woningbouwcorporaties en Inves-

teerders de multiculturele plank flink mis kunnen slaan, illustreer ik met de onderstaande twee 

foto’s van beschilderingen van twee blinde muren in twee verschillende woonwijken. Het eerste 
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figuratieve werk staat in de succesvolle H-buurt waarover ik het hierboven had en is geschilderd 

door een afro-Braziliaanse kunstenaar. En het tweede staat in een van de meest problematische  

buurten van Amsterdam. Het is geschilderd door een blanke artiest die <iets multicultureels> dacht 

te maken en koos voor een wereldkaart met daarop de namen van alle belangrijke steden van de 

landen van herkomst van de bewoners van die buurt: een semi-abstracte aanpak die niet aanslaat.  

 

Maar (blanke) beleidsmakers onderkennen zoiets nagenoeg nooit. Het valt hen bijvoorbeeld niet 

op dat er in deze wijk bij mooi zomers weer nauwelijks mensen bij elkaar zitten te babbelen. Of dat 

er hier bijna geen Surinaamse creolen te zien zijn die hun kostbare zangvogeltjes uit laten in kleine 

kooitjes. Neen. Die beleidsmakers houden vast aan de lucratieve vooroordelen van ons koloniaal 

verleden. Dus wordt een enkele schietpartij breed uitgemeten voor De Telegraaf, wordt de Dienst 

Handhaving versterkt om illegale verhuur (aan illegale vreemdelingen) op te sporen, en wordt de 

rondslingerende vuilnis pas opgehaald op de ervoor geplande Hollandse tijden “omdat die aso’s 

het toch nooit leren”. Kortom: er is alleen sprake van dezelfde, eeuwenoude zwartmakerij waarin 

de Hollanders al in de 17e eeuw uitblonken. Een zwartmakerij  “waarbij de inwoners van Afrika 

ontdaan werden van hun onderlinge verschillen in economie, macht, cultuur en godsdienst, en als 

‘negers’ op de laagste trede van de mensheid geplaatst werden.”iv.   

 

 

De foto hieronder spreekt boekdelen. Maar aan respect gaat iets vooraf: iets wat ons intrigeert, 

wat onze interesse en nieuwsgierigheid oproept en zo onze persoonlijke waarnemings- en oordeel-

grenzen verlegt. Kunstuitingen doen dat bij uitstek! En daarbij denk ik niet alleen aan fraaie 

beeldhouwwerken,  schilderingen, en podiumkunsten. Maar vooral ook aan mode, koken, 

omgangsvormen en een potje Wei Chi of schaak tegen elkaar spelen.   
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En zoiets kun je heel plezierig en spelenderwijs leren. Ook door de draak te steken met de schone 

schijn, met het idee een bepaalde identiteit te bezitten. Daarom memoreer ik tot slot van deze 

wandeling het uitstapje dat mijn man en ik gisteren maakten:  naar het luxe warenhuis De Bijenkorf 

dat ongegeneerd commercieel inspeelt op de hedendaagse verslaving aan SCHONE SCHIJN en de 

ermee samenhangende fake identiteit van RIJKAARD.   

  

Elk jaar gaan mijn man en ik grinnikend <op Sinterklaasverkenning> . Eerst bepalen we dan ons  

 <type>, dus onze commerciële identiteit met 

behulp van de modieus wisselende Bijenkorf-

website. Onze keuze viel dit jaar op de 

identiteit <beautylover>. Dus was onze 

uitstralings-outfit snel bepaald:  

Ik ging chique gekleed met hoed op en 

zachtleren handschoenen aan. En natuurlijk: 

met een peperdure, té nadrukkelijk geurende 

eau de toilette op.  

Yves daarentegen ging casual en wat slordig 

gekleed (maar met een tasje van de exclusieve 

parfumafdeling van de Bijenkorf!) en zou zich 

gedragen met de airs van “een rijke neger”. Dus 

conform de verwachting dat ook rijke zwarten 

niet echt in de gaten hebben ‘hoe het hoort’.. 

 

Besmuikt grijnzend als twee kwajongens gingen we zo  op zoek naar de neppe <new style> die de 

luxe merken van wereldfaam zoals Louis Vuition, Hermés, Tiffany en Cartier in december 

tentoonstellen in hun ‘Grandes Boutiques’ van De Bijenkorf op De Dam. 

 

En gisteren was het meteen al komisch raak: terwijl we ons heimelijk vergaapten aan de discreet 

weggemoffelde prijskaartjes van de ‘goedkopere’ artikelen, kwam een hautain glimlachende 

verkoop-adviseur in beweging toen hij zag dat Yves duidelijk zoekend rond keek bij wat tasjes en 

andere accessoires. Ik had hem zojuist overdreven nadrukkelijk gewezen op een hoesje dat voor 

zijn smartphone geschikt leek. Een hebbedingetje dat slechts 2.150 eurootjes bleek te kosten!  

 

Toen Yves daarop de naderende verkoper achteloos vroeg of hij niet “iets exclusievers dan dat 

ding” had, schoot die ‘sales-advisor meteen breed glimlachend in zijn strijkage-rol omdat hij ons 

daardoor voor koopgrage rijkaards aanzag. Hij liet ons minzaam voor gaan naar een afgesloten 

vitrine waarin een “beschermend mannelijk etui”  lag te pronken zonder prijskaartje. “Uw eigen 
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monogram komt natuurlijk op het magnetische sluitstuk”, 

lichtte de adviseur glimlachend toe als reactie op mijn 

botte opmerking dat de letters niet klopten. Maar Yves’ 

volledige voornaam zou ook aangebracht kunnen worden 

“als mijnheer daar meer prijs op stelt”. Uiteraard ook met 

briljantjes…. “En wat mot zo’n grapje dan wel niet kosten?” 

vroeg ik zo onbeschoft en plat mogelijk. Geschrokken 

kijkend, bleek onze sales advisor niet meteen een 

antwoordje klaar te hebben op zo’n rechtstreekse vraag 

naar de platvloerse realiteit.  Maar hij wilde dat ‘uiteraard 

wel even berekenen’...  

 

Echter, bij het lezen van Yves’ volledige naam die ik op een 

goudkleurige tablet mocht intikken, verschoot de verkoper 

opvallend van kleur en leek hij te vrezen zijn sales-

commissie mis te lopen. De op zijn Frans door mij 

uitgesproken naam René-Yves-Roger bleek namelijk veel te 

veel ruimte in te nemen. <Zelfs als we deze  naam met hele kleine briljantjes zetten.> Ook zouden 

we dan rekening moeten houden met zo’n zeven mille extra!.. Een nuancering waarop ik reageerde 

met de hem ontnuchterende vraag of hij me misschien aanzag voor “een of andere stinkend rijke 

goser”. Neen, dat was ik bepaald niet. En ik gaf daarbij mijn ware identiteit van <gewone man> 

bloot door pissig op te merken dat ik voor zo’n glimding dan meer dan drie maand krom zou 

moeten liggen. 

 

 

i DERDE GROTE REUNIE VAN DE LUDGERJAARGANG 1962-1967 --  DD 29 SEPTEMBER 2017 
Traditiegetrouw zou ik Verslag doen van ook deze Reunie < VIJFTIG JAAR NA DATO> t.d.v. ons alumniblad Hilversum 3  
en/of onze alumni-website. Echter, mijn kwakkelende gezondheid weerhield me van actieve deelname aan dit heuglijk 
evenement. Vandaar dat Frits Le Roux me na afloop kwam briefen over het verloop ervan. Bovendien ontving ik van 
Ton Boogmans een opsomming van de associaties die de reünie-deelnemers voelden opborrelen toen ze oog in oog 
kwamen te staan met het oude naambord van ons befaamde Internaat- & Kweekschoolgebouw. Kortom: voer genoeg 
om mijn alter ego LUDJE een ironisch verslag te laten produceren.  
En Frits deed tijdens een rondleiding in mijn fascinerende woonomgeving dermate veel inspiratie op dat hij mij de op 
bladzijde 2 van dit kunstverhaal afgedrukte foto-collage cadeau deed!  
Je vindt hier het verslag van de reünie: https://www.postvakh3.nl/ludjes%20verslag%20van%20de%20reunie.pdf   
Bovendien bracht de Redactie van ons clubblad een lezenswaardig Jubileum-nummer uit. Het was immers al weer de 
25e editie! Je vind het hier: https://janmac.nl/H3/Magazine25.html 
  
ii DE GROTE MYTHEN VAN DE WERELD 
<Zonder mythen geen cultuur> was de -- in het Engels gestelde -- slogan die met reuzenletters was geschilderd op een 
van de muren in het auditorium waar ik mijn eerste colleges van het Masters Program Applied Anthroplogy volgde in 
de jaren 1980. En daar ben ik het helemaal mee eens. Stel je voor dat Japanse of Chinese toeristen ons land zouden 

                                                           

https://www.postvakh3.nl/ludjes%20verslag%20van%20de%20reunie.pdf
https://janmac.nl/H3/Magazine25.html
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aandoen zonder enig benul van onze Christelijke traditie en de ermee verbonden kunstuitingen. Hoe zouden zij 
aankijken tegen onze kathedralen en veel van de schilderijen van Rembrandt?  
Voor meer plezier en waardering van de in deze 4e kunstbijdrage getoonde muurschilderingen raad k iedereen aan 
eerst een mythologie-atlas of iets dergelijks te raadplegen. Met name kan ik deze mythologie encyclopedie aanraden:  
Arthur Cotterel. DE GROTE MYTHOLOGIE ENCYCLOPEDIE, 2012. 512 pp. Op internet vind je tal van soortgelijke 
publicaties en verwijzingen.  
Oral Literature in Africa  is een standaard-werk van Ruth Finnegan dat sinds zijn eerste editie in 1970 nog steeds de 
weg wijst binnen dit zo interessante cultuurterrein van de Afrikaanse verbeelding. Een aanrader! Tal van 
verhalenbundels (edited by Evans-Pritchard, Whiteley and Lienhardt) verschenen eveneens bij dezelfde vermaarde 
uitgever: de Oxford University Press East  and Central Africa. 
 
iii WEI CHI / GO 
Ga voor een beknopte toelichting op dit oeroude, strategische denkspel naar:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Go_(game)    
 
iv DE ONTMENSELIJKING VAN DE ZWARTE MENS TOEN EN NU: 
Een kritische herinnering aan ons koloniaal  verleden in deze <tijd van het Nieuwe Racisme> vind je in het 
lezenswaardige boek van de Utrechtse universitair docent Theo Salemink: DE AFRIKAANSE MYTHE. Kok: Kampen, 1997. 
239 p. ISBN 9 789024 291939. 
 
v HET IDENTITEITS-BEGRIP 
In verschillende bijdragen voor ons clubblad Hilversum 3 en onze alumni website Postvakh3.nl heb ik laten blijken dat 
ik mezelf reken tot de groeiende groep mensen die de Boeddhistische zienswijze aanhangt met betrekking tot het 
begrip <identiteit>. Namelijk dat er NIET zoiets bestaat als een <IK> of een <EIGEN IDENTITEIT>. Integendeel, het zijn 
in die visie twee, door ons zelf geschapen en ons opgedrongen ILLLUSIES!  
Maar het zijn wel heel erg sterke en ook onmisbare illusies! Immers, ze liggen ten grondslag aan het overgrote deel 
van ons maatschappelijk stelsel met zijn rechtspraak, ideologie, religies, en commercie! 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Go_(game)

