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Een inlevende wandeling door de buurt rondom ons wooncomplex Gouden Leeuw in Amsterdam Zuidoost 

Amsterdam, 20-11-2017  -- Gerard B.Kosse 

 

 

In de eerste wandelingi van deze korte reeks liet ik zien dat Yves en ik letterlijk <UIT DE KUNST>  raken: door 

elk jaar diverse geliefde  beelden en schilderijen en de ermee verbonden herinneringen in de door ons  

gehuurde Kunstopslagplaats om te ruilen voor andere objecten en de ermee verbonden stemmingen. Zo 

ontstaat er in ons huis elke herfst weer een andere sfeer. Het is een wondertje, een magisch moment. Elke 

keer opnieuw!  Immers, elk ‘nieuw’ object brengt op zijn eigen manier een schat aan vormen, kleuren, 

suggesties en betekenissen mee. Bovendien brengen ze oude, vergeten gewaande herinneringen en 

dromen weer tot leven en nodigen ze ons uit om er op een nieuwe manier naar te kijken en er van te 

genieten. Ook is het voor mijn partner en mij een manier om ons te realiseren hoe onze smaak en 

waardering van die kunstuitingen in de loop van de jaren zijn veranderd; hoe we zélf zijn veranderd. 

 

Als de dag van gisteren herinner ik me hoe gepassioneerd onze wat koele-kikker-directeur frater Meinardus 

Steggink in de lente van ons afstudeerjaar 1967 een betoog hield over DE STAD VAN DE MENSiii  -- een boek 

van de Amerikaanse hoogleraar en theoloog  Harvey Cox die in Nederland met zijn visionaire boeken een 

ware hausse inluidde over het wegvallen van zekerheden t.g.v. de secularisatie. En dat was niet zo 

verwonderlijk. Secularisatie betekent immers vooral dat allerlei dogma’s en vormen van sociale dwang en 

onderdrukking plaats maakten voor persoonlijke keuze en vrijheid.   

Steggink benadrukte daarbij dat juist 

onze woonvorm en woonplaats 

bepalen  hoe we ons leven inrichten. 

In de stad, in moderne flats, wordt ons 

leven niet gedicteerd door de sociale 

dwang die onze familieleden in een 

dorp uitoefenen. We zouden zélf 

bepalen met welke familieleden en 

vrienden we willen omgaan, hoe we 

ons leven inrichten en hoe we onze 

kinderen opvoeden. Kortom: Vrijheid 

wordt vooral mogelijk gemaakt door 

middel van de  bouwkunst! Op zich 

geen nieuws, want al in 1933 werd dit 

betoogd.  Toen vond het 4e Congres 

plaats van CIAMiv een door Corbusier e.a. gestichte internationale organisatie van architecten die richtlijnen 

opstelde voor de vernieuwing van de architectuur door rekening te houden met de nieuwe technische 

DE BIJLMER als functionele Stad van de Mens  -- een KUNSTWERK  
waarin FUNCTIE het kernbegrip was. Het leidde tot een absolute 

scheiding van wonen, recreatie, verkeer en arbeid… Maar wat zag 
men over het hoofd???! 
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mogelijkheden met vooral beton en staal en met de economische, sociale problemen en ideologische 

ontwikkelingen van die tijd. En in Nederland deed de extreme verzuiling daar nog een schepje bovenop. 

Toentertijd werd vastgelegd dat het tonen van macht, rijkdom en aanzien via architectuur uit den boze was. 

Flatgebouwen werden daarom gezien als de beste, de meest humane en meest functionele woonvorm. 

Nieuwe normen en waarden --vooral gelijke kansen, gelijkwaardigheid, inspraak en andere vormen van 

democratie-- zouden in die functionele woonvorm de beste kansen krijgen. En al die vrije individuen zouden 

vrij gekozen vriendschapsverbanden aangaan in de speciaal daarvoor gebouwde <collectieve ruimtes> van 

elk appartementencomplex. Kortom: een nieuwe, moderne versie van het utopiav van Thomas More uit 

1516 en van de 2000 jaar oude ideeën van Faleas en Plato over de organisatie van ideale samenlevingen!  

 

 

In de zomer van 1973 haalde Bob, mijn Haïtiaanse geliefde met wie ik sinds 1972 samenwoonde, me over 

om in het Nieuwe Utopia te gaan wonen in een riante 5-kamerflat. Ik had lang geaarzeld toen ik <die 

gigantische wooncomplexen> voor me zag. Maar Bobby was daar niet van onder de indruk. Hij had jarenlang 

als balling in New York gewoond en voelde zich opperbest tussen wolkenkrabbers en andere mega-

wooncomplexen. Ook wuifde hij mijn kostenargument van tafel. Voor twee werk-studenten was de 

toenmalige kale maandhuur van Fl 340 echter heel veel geld. In termen van de huidige koopkracht 

vertegenwoordigt dat bedrag namelijk € 1.180!   Maar wat mij vooral over de drempel haalde, was zijn 

argument dat ik nu met hem in  praktijk kon brengen wat <die directeur-frater in Hilversum vertelde over 

het geruchtmakende boek De Stad van de Mens van Harvey Cox>. Tijdens onze lange bed-gesprekken had 

ik hem daar namelijk ettelijke keren over verteld. We bleven daarna in de Bijlmer wonen tot  in 1976….   

De vernieuwde Bijlmer anno 2017 met ons structuralistisch wooncomplex Gouden Leeuw  in de rode ellips -- Hier ligt vanaf 1987 de  
vaste  basis van waaruit ik vele jaren Afrika bezocht en waar ik me thuis voel tussen de ruim 180 verschillende culturen en volkeren 
die er tegenwoordig in Amsterdam Zuidoost wonen. Foto in oktober j.l. genomen door een bevriende piloot   
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Al meer dan 25 jaar is het Centrum Beeldende Kunst Zuidoostvi hét expertise en animatiecentrum voor 

beeldende kunst met interculturele accenten. Maar dat laatste , die interculturele optiek, was lange tijd niet 

aanwezig. En, zo is mijn persoonlijke stelling:  juist die afwezigheid van multiculturele expressie deed de 

Bijlmer Utopie de das om!  De Bijlmerdroom was uitsluitend bedacht en vorm gegeven door blanke 

Hollanders voor blanke Hollanders! Met andere woorden door mensen die zich niet of nauwelijks bewust 

waren van het feit dat hun cultuur sterk beïnvloed is door het Hollandse Polderlandschap met zijn rechte 

sloten, en door het calvinistisch gedachtengoed. Een levensovertuiging die zich kenmerkt door heel veel 

aandacht voor individualiteit en abstracte ideeën over geluk en verlossing; door rechtlijnigheid in vorm en 

levenshouding , door ‘gereglementeerde’ orde, door rationele afstandelijkheid, door weinig spontaneïteit en 

erkenning van andermans originaliteit, en door benepen zuinigheid.  Dat alles is de onuitgesproken, 

onderliggende boodschap die vele  tientallen Kunstwerken in het ‘oude deel’ van de Bijlmer uitstralen.  

Desondanks vind je nergens in ons land zoveel fascinerende moderne kunstwerken in de openbare ruimte 

als in de Bijlmermeer. Hieronder neem ik je eens mee aan de hand van een mini-selectie binnen een straal 

van zo’n 500 meter rondom ons wooncomplex Gouden Leeuw. Dus net buiten de rode ellips op de luchtfoto 

die je op de vorige pagina zag.   
   

In navolging van de zuinige overheid vermeld ik de namen van de scheppers van mijn selectie unieke, 

abstracte, werken niet.  Maar je kunt ze wel vinden op de (incomplete) websitevii die daarvoor bestaat.  

Bij het bouwen van de peperdure, witte blokkendozen-villa’s die je hieronder ziet, moesten de poortpalen 

een poosje weg. Ze raakten zoek en kwamen pas weer tevoorschijn toen hun schepper dreigde de 

Gemeente voor de rechter te slepen. …

Als we achter de bovenstaande villa’s de Bijlmerweide inlopen, dan staan we in een mum van tijd voor een 

stel kunstwerken die in of bij waterpartijen staan en uitnodigen om ze steeds vanuit een andere hoek te  
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bezien -- vooral omdat hun weerspiegeling van moment tot moment verandert -- zoals het leven zelf.     
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Ook de verslaafden die permanent logeren in het <junkenpaleis> dat ondergebracht is in het glazen, 

donkere gebouw links mengden zich in de strijd. Niet zozeer omdat ze de rode zuilen wilden beschermen 

tegen de gemeente-schilders die kwamen opdagen. Maar om een stel uitheemse broedvogels te 

garanderen dat ze ook dit jaar weer ongestoord “tussen die paaltjes” hun nest konden bouwen.  

 

Pas toen de Bijlmer -- op de geïsoleerd liggende Gouden Leeuw na -- verviel tot een Amerikaans aandoend 

getto, kregen vooral nijvere “ambtenaren die op zwartjes vielen” in de gaten dat het overgrote deel van de 

(toen nog maar 115) verschillende culturen  bij zowel de woonvormen, 

de kunstuitingen, als de grijze, extreem functionele indeling van de openbare ruimte. Vandaar dat 

ongepland, maar in hoog tempo allerlei <etnisch geïnspireerde kunst> zijn intrede deed in Amsterdam 

Zuidoost, en de anonieme hoogbouw grotendeels werd gesloopt. Maar het begon met  

  
KANSEN EN KUNSTEN 



6 
 

 

 
 

  
 



7 
 

Zomaar, ongenood, aanschuiven bij een van de <wereld-barbecues> in het Nelson Mandela Park is heel 

normaal. Maar doe dan niet zo <bakkra> , niet zo zuunig-blank! Laat het je smaken….en trakteer zelf ook 

eens. Je zult  versteld staan over alle lof en fraaie zaken die je Afrikaanse, Afghaanse, Surinaamse en andere 

mee-eters dan te berde brengen over juist onze Hollandse bakkra cultuur en kunsten!  
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Al met al concludeer ik dat de Bijlmer in Nederland de plek bij uitstek is om je een te 

voelen. Juist door de hier aanwezige diverse, bonte verscheidenheid aan kunst en cultuur voel ik me  sterk 

verbonden met de mensheid in het algemeen, en voel ik me juist hier een wereldburger in het fraaie land 

dat Nederland heet.  

 

 

Professor Joop van Stigt, de architect van het structuralistische wooncomplex Gouden Leeuw waar Yves en 

ik nu al zo lang met plezier wonen, werkte heel bewust toe naar kosmopolitisme, naar wonen-in-

verbondenheid toen hij zijn tekenpen in 1970 ter hand nam. Dat deed hij vooral door  allerlei cultuur-

elementen van het Dogonvolk in Mali te verwerken in zijn ontwerp voor goed en plezierig samen-wonen. 

Daarover vertel ik het een en ander tijdens de volgende kunstminnende wandeling in onze buurt. 

Hier volsta ik met twee foto’s van het eigen kunstbezit van onze Vereniging van Eigenaars. Dat kondigde ik 

immers al aan tijdens mijn eerste kunstminnende wandeling met de titel <Uit de Kunst>. 

 

  
Twee momenten van de Levencyclus 

Het graf(links) op onze speelweide bevat aarde, lucht, water, geluid en beeldmateriaal uit de jaren 1970 

Rechts, in een van de kunstenaars-patio’s van ons complex: een woezel-beeld met de naam <Alle kindertjes komen uit 

de buik van Oeroe Tiki Boeroe> 
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i UIT DE KUNST  
De bedoelde kunstwandeling vind je hier: http://www.postvakh3.nl/uitdekunst.pdf 
 
ii DE BETONNEN DROOM  
Op 13 december 2016 nam Amsterdams geliefde burgervaarder Eberhard van der Laan het eerste exemplaar in 
ontvangst van het boek <De Betonnen Droom> dat Daan Dekker schreef over het KUNSTWERK DE BIJLMER & ZIJN 
VISIONAIRE ARCHITECT SIEGFRIED NASSUTH. De in Nederlands Indië geboren bouwmeester kreeg voor zijn 
kunstzinnige Bijlmer-schepping in 1998 de oeuvreprijs van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en 
Bouwkunst.  
 
iiiDE STAD VAN DE MENS (1965)  
De Nederlandse vertaling uit 1966 was voor veel mensen in katholiek Nederland een cultuurschok. Immers, de in dit 
boek uiteengezette visie op de mens en zijn samenleving ging veel en veel verder dan de modernisering die binnen de  
Rooms Katholieke Zuil van Nederland was ingezet met het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965)  en waarmee wij 
tijdens onze 5 jaren durende internaat- en kweekschool periode op St Ludgerus intensief kennis maakten.  
In mijn biografie over wijlen mijn geliefde memoreer ik hoe Bobby me altijd placht over te halen om in  praktijk te 
brengen wat ik eigenlijk wel inzag. In dit geval benadrukte hij daarom ook dat wij als -- nog steeds zwaar 
gediscrimineerd -- homoseksueel en gemengd raciaal stel juist in de Utopische Bijlmermeer konden ontsnappen aan 
opgedrongen kennissen en familieleden en aan bemoeizuchtige pestkoppen. De anonimiteit van de Bijlmer zou ons in 
staat stellen nieuwe relaties aan te knopen op grond van vrije keuze en gemeenschappelijke doelen, gevoelens en 
interesses.  
Meer hierover in: GEWOON GELUK- BIOGRAFIE OVER BOB TURNIER 1947-1992. Gerard B.Kosse. Meppel, 1994; pp 
190-192 Een geheugenopfrissertje over het Vaticaans Concilie vind je hier:  
  
iv CIAM  
Meer over dit groot internationaal architectuur-platform dat de levens van honderden miljoenen mensen diepgaand 
heeft beïnvloed, vind je in deze twee korte artikelen op internet: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_Internationaux_d%27Architecture_Moderne  
en 
http://www.kunstbus.nl/architectuur/ciam.html  
 
v UTOPIA 
Als je vergeten bent wat we tijdens de CML-lessen van Wiebe in de jaren 1962-1967 op Ludgerus leerden, dan is hier 
een geheugenopfrissertje:  https://www.ensie.nl/redactie-ensie/utopia  

 
vi CENTRUM BEELDENDE KUNMST ZUIDOOST 
Bezoek deze website voor de vele evenementen en mogelijkheden om met hedendaagse multi-culturele kunstuitingen 
in Amsterdam Zuidoost kennis te maken: https://www.cbkzuidoost.nl/ . 
 
vii KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE VAN AMSTERDAM 
De website van de gemeente die pretendeert <alle buitenkunst> van de stad toegankelijk te maken (maar dat niet 
doet), is een prima middel om wandelroutes uit te zetten, en nader kennis te maken met de al door jou ontdekte 
wonderen van creativiteit die vanaf de openbare weg toegankelijk zijn. Bezoek dus: 
https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/kunst-openbare/  
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