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Een kritische wandeling naar het Cultureel Educatief Centrum (CEC) aan de overkant van ons wooncomplex 

Gouden Leeuw in Amsterdam Zuidoost 

Amsterdam, 28-11-2017  -- Gerard B.Kosse 

 

 

 

 
Tegenover de hoofdingang van ons wooncomplex staat een groot, modern gebouw waarin allerlei  

culturele, maatschappelijke, recreatieve en educatieve organisaties hun werkruimte hebben rondom een 

kolossaal atrium dat qua inrichting en sfeer steeds verschilt. Podiumkunsten, exposities, hergebruik-

marktjes, congressen, scholings- en politieke bijeenkomsten wisselen elkaar onvoorspelbaar af.  Ook zijn er 

twee restaurants, een cateringbedrijf, en een ondergrondse parking. Verder een aparte multifunctionele 

ruimte waar ter gelegenheid van het Jubileumjaar 50 Jaar Bijlmer een <pop-up museum> is ondergebracht: 

een tijdelijk museum met de lange naam <Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM)>  

  
 

Dit Cultureel Educatief Centrum (CEC) is een plaats waar onderwijs, cultuur en werkgelegenheid 

samenkomen: een innovatieve benadering die -- zoals ik in Deel 4 van deze reeks zal uiteenzetten -- 

organisch aansluit op de <gemene deler> van het levensgevoel en het collectieve bewustzijn van de vele 

culturele en etnische minderheidsgroepen die tezamen meer dan 80% i  van de bevolking uitmaken in 

Amsterdam Zuidoost. Voor de stad als geheel is dat allochtonen-percentage meer dan 50. Daarmee is onze 

Hoofdstad een van de drie belangrijkste kraamkamers van het Nieuwe Nederland. Immers, overal krijgt ons 

land meer kleur!ii Dus ook meer fleur! En daarmee een keur van kansen buiten de eigen Hollandse deur! 

 

 

Al tijdens mijn jeugdige ontgroening op de Kweekschool, in 1962, werd ik geconfronteerd met het feit dat 

er zoiets bestond als Kunst, Kunstgeschiedenis en Opleiding op die terreinen. Veel mallotige ‘ontgroenerij’ 

vond namelijk plaats in een tekenlokaal waarvan al snel bleek dat Frater Olav er de scepter zwaaide. Voor 

veel dorpelingen binnen onze Ludgerjaargang 1962-1967 was dat de eerste keer dat er expliciet over Kunst 

werd gesproken en nagedacht. Voor mij gold dat zeer zeker, alhoewel ik daarvoor wel met plezier boekjes 

had gelezen over de prehistorie -- een periode uit de mensengeschiedenis die me toen mateloos boeide 



2 
 

omdat alles zo primitief en woest moest zijn geweest. De spaarzame afbeeldingen van grotschilderingen in 

die boekjes waren voor mij niet zozeer kunstuitingen als wel bewijzen van ‘magisch denken’. Naar mijn idee 

bereidden die primitievelingen zich zo voor op de jacht. Immers, er moest bizon- en mammoetvlees in de 

huishoudpot komen!  

Maar door mensen als tekendocent Olav, regisseur Ome Toon Sweers en de bij mij vreemd overkomende 

frater Wiebe die het vak <Cultuur & Maatschappijleer> doceerde, leerde ik inzien dat juist onze 

kunstuitingen de mens tot mens maken!  En (veel) later kwam daar nog eens bij dat ik begreep dat 

<kunst beleven en scheppen> een andere manier is om te zeggen dat 

De in Hilversum nog nauw 

getrokken ‘museale’ grenzen van het begrip <kunst> zijn dus in de loop van de 50 jaren die zijn verstreken 

sinds we als gediplomeerd opvoeders afzwaaiden, veel en veel ruimer komen te liggen. Althans bij mij. Ik 

zie het gehele menselijke leven als een kunstwerk. Ieder maakt dat werkstuk op zijn of haar eigen manier -

- binnen de mogelijkheden en sturende invloeden van de concrete situatie waarin men leeft. Vooral door 

dat laatste, door die oneindige aantallen lokale en tijdsgebonden verschillen, zijn de menselijke 

kunstwerkjes zo verschillend! En daardoor ook zo boeiend! 

loop dus met me mee naar de overkant van 

de Bijlmerdreef. Naar de multicultureel vorm gegeven expositie over en ter gelegenheid van 50jaarBijlmer:  

 

 

Wat valt jou op als <anders dan anders> op deze  momentopname van een rustig hoekje van de  expositie? 

 
Dynamisch gepresenteerde mode & schilderkunst voor en door Zwart & Wit van elke leeftijd. De muziek die erbij hoort ♪♪♪, is 
uiteraard niet te zien. De pose-verschillen tussen de witte en zwarte etalagepoppen wél.  

 

De stilzwijgende premisse waarmee veel witneuzen naar de Expositie <50jaarBijlmer> kwamen, zo bleek 

me  zaterdag keer op keer, was er een van <een retrospectieve rangschikking van feiten>. Men dacht 
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uitsluitend of hoofdzakelijk foto- en ander materiaal te zien te krijgen over de eigenzinnige architect van de 
Bijlmermeer en de geschiedenis van zijn utopisch vormgegeven betonnen droomiii. Maar van dat alles bleek 
bij binnenkomst helemaal niets. De ontvangstruimte leek immers meer op een feestje. Kijk maar: 

 
Ontvangstruimte van het tijdelijk museum OPEN SPACE CONTEMPORARY ART MUSEUM (OSCAM)  met bar, garderobe en disc jockey 
-- waarachter je beleving van veelzijdige hedendaagse (multiculturele) mode, schilderkunst en muziek naadloos overloopt in een 
serie historische presentaties op borden in de bekende honingraatstructuur van de Bijlmerflats    

Deze ontvangst en wat er daarna volgde bleken evenzovele uitingen van de kunstzinnige visie van de 

organisatoren op de historische expositie over  50 jaar Bijlmermeer, namelijk, dat “de kracht van mode en 

kunst ligt in het onbekende, het ongemakkelijke, en het ongrijpbare.”  Een Bijlmergedachte bij uitstek! 

 

“Maar wat moeten al die  rond rennende kinderen hier?” vroeg een bezoeker zich hardop af…  

‘Een goede vraag’ 

zei ik daarop. 

“Vooral als U op 

grond van uw 

ervaring  met de  

meeste  westerse 

Kunsttempels en 

historische Expo-

sities  verwachtte 

rust en decorum 

aan te treffen.” 

 

“Maar wel apart; 

zo’n gebeuren, 

deze feestelijke 

aanpak” was de 

reactie van mijn 

gesprekspartner.  
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En dat brengt me bij een volgend punt in het discours over de multi-culturele samenleving: De vraag naar 

de wenselijkheid  van een eenzijdige aanpassing aan onze bestaande Hollandse gewoontes, normen en 

waarden.  

Over die wenselijkheid  wordt heel weinig gesproken en nog minder geschreven in het ideologisch 

gekleurde, pijnlijke integratiedebat dat al vanaf de komst van de eerste  buitenlandse --lees:  donker 

gekleurde--   Bijlmer-bewoner voortwoekert. Het lijkt me echter een wezenlijke vraag. Des te meer omdat 

diverse politici bij hoog en laag altijd beweren dat integratie ‘van twee kanten moet komen’. Dat vraagt dus 

niet alleen iets van de instromende allochtonen, maar ook van de al lang zittende autochtonen, zou ik zo 

zeggen. En laten we in dit concrete geval wel wezen: ER IS EEN HOOP TE VIEREN met dit 50 jarig jubileum! 

De vernieuwde Bijlmer is immers een smeltkroes van culturen geworden. En daar hoort dus ook een ‘potje 

filosoferen à la Gerard’ bij, zoals je hierboven (rechts) ziet! 

 

Al sinds mijn eerste beroepsmatige schreden -- in 1976 -- op het gebied van minderhedenbeleidiv was me 
duidelijk dat er < tegen de klippen op> , TEGEN DE WIL VAN BETROKKENEN & DE AUTOCHTONE BEVOLKING 
een integratiebeleid wordt gevoerd, zonder dat expliciet de vraag aan de orde gesteld is of de instromers 
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wel willen en kunnen integreren. In de alledaagse praktijk zien we dat mensen van een bepaalde afkomst 

graag bij elkaar in de buurt wonen. Dat geldt ook voor de meeste autochtonen. Ook voor de politici van de 
meest multicultureel gezinde partijen! Immers, ze laten hun kinderen liever niet naar een ‘zwarte 
school’ gaan. Zelfs niet als die school -- zoals bij ons om de hoek in de Bijlmer -- tot de allerbeste scholen 
in Nederland behoort… Ook de ‘juiste’ politieke gezindheid kan kennelijk dat menselijke karaktertrekje, die 
hang naar gelijkheid,  niet zomaar overwinnen!  

Je hoort het vaak bij ons in de buurt: “Ieder zijn eigen ding” . Dat die verschillende stijlen en leefvormen  
heel goed met elkaar kunnen optrekken en zelfs van elkaar genieten en leren, bewijst de diversiteit van de 

bezoekers van de tentoonstelling  <50 jaar Bijlmer>. De geportretteerde mensen wonen allemaal in de 
onmiddellijke omgeving van de hier bezochte tentoonstelling in de Bijlmer! Naar mijn gevoel een geslaagd 
voorbeeld van ‘wederzijdse integratie met verrijkt behoud van de eigen cultuur’.  
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 En dus is de vraag naar de aard van die verrijking gauw beantwoord. Die zit niet alleen in de voor ons 
westerlingen zo andere, zo expressieve en soms zelfs huiveringwekkende zeggingskracht  van de beeldtaal 
in de kunstwerken van onze nieuwe landgenoten. Die zit hem vooral  in hun omgang met elkaar! Kijk maar:  

Het politieke waanbeeld van integratie als aanpassing is wat mij betreft onmogelijk en ongewenst. Immers, 
zo’n culturele en maatschappelijke eenheidsworst doodt elke creativiteit, elke ontwikkeling, alle plezier om 
te zijn wie we zijn. 

LANG LEVE HET VERSCHIL! 

GBK 
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i BEVOLKINGSSSAMENSTELLING VAN AMSTERDAM 
Zie: https://allecijfers.nl/gemeente/amsterdam/ 
Visualisatie van de aantallen allochtonen per buurt wordt geleverd m.b.v. kaarten, vind je hier: 
http://kaarten.locatiedata.nl/allochtonen%20gemeente/?zipcode=1309   
  
ii WIT NEDERLAND: EEN ANACRONISTISCH (ZELF)BEELD 
Zonder dat wij,  blanke Nederlanders, het ons expliciet realiseren hebben we vaak nog het idee dat we leven in een 
uitsluitend door blanke mensen bewoond, bewerkt en bestuurd land. Vooral Babyboomers als wij geven vaak blijk van 
die misvatting en oogklep. Dat komt soms tot uiting in komieke misverstandjes. Zo kreeg Yves kortgeleden een 
werkelijk prachtige puzzel van Amsterdam cadeau omdat de schenker van mij had gehoord dat Yves ‘graag 
puzzelt….niet wetend dat ik doelde op kruiswoordpuzzels.  
Het cadeau dat mijn Caribische man kreeg, bleek gemaakt door een befaamde Groningse tekenaar om en nabij onze 
generatie die dacht dat hij het voor de hele wereld herkenbare Amsterdam had uitgebeeld met volkse, sfeervolle 
wintertaferelen op een gracht ergens in het <Walletjes> kwartier. Die 1000-stukjes-puzzel bleek bovendien deel uit te 
maken van een Puzzel-reeks over Wereldsteden. Maar nagenoeg niemand van onze vrienden herkende er onze 
Hoofdstad in.  
Wat bleek namelijk? De afbeelding leidde de aandacht van onze multi-culti-vriendenkring vooral naar de afgebeelde 

mensen en hun interacties! Niet naar de raak afgebeelde grachtenwereld die zo typerend is voor Amsterdam. 

Surinaams-Creoolse en Hindoestaanse  vrienden en vriendinnen reageerden uitsluitend op de getekende taferelen!  

De ‘land marks’ werden niet herkend of belangrijk gevonden. Men zag vooral <blanke mensen> die plezier hadden in 

het verre Hollandse verleden. Hun typeringen waren daar dan ook variaties op:   

a).         “bakkra’s in de sneeuw van vroeger” 

b).         “Hollandse winterpret . Het lijkt wel Jan Steen” 

c).          “Dat is lang geleden! Zulke leuke bakkra’s zie je tegenwoordig niet meer” 

Ook viel het me op dat zelfs de blanke leden van de Beleidsgroep van Gouden Leeuw waarvan ik deel uit maak, de 

puzzelafbeelding plaatsten in de jaren dat er nog alleen blanken leefden in de stad: dus ergens voorafgaand aan 1970.    

 
iii OVER ARCHITECT NASSUTH EN DE GESCHIEDENIS VAN ZIJN BETONNEN DROOM <BIJLMERMEER>…. 
Hierover verscheen kort geleden een al veel geprezen, intrigerend boek van de jonge journalist-schrijver Daan Dekker:  
DE BETONNEN DROOM-- de biografie van de Bijlmer en zijn eigenzinnige bouwmeester. Thomas Rap.nl, 2017.  
318 pagina’s; inclusief 9 pp Bibliografie, verdeeld in 6 rubrieken:  boeken, artikelen, archieven, documentaires,  films 
en websites.   
   
iv BEROEPSMATIGE & PRIVE-BETROKKENHEID BIJ HET MINDERHEDEN-RESEARCH BELEID OP NATIONAAL NIVEAU 
In deel 2 van het Biografisch Diepte-interview dat Frits Le Roux me afnam, rapporteert hij vooral op de bladzijden 3 
t/m 6 de hoofdlijnen van mijn betrokkenheid bij de Derde Wereld en de ermee verbonden Minderhedenproblematiek 
in ons land. Zie: https://www.postvakh3.nl/interviewgbk2.pdf 
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