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ZWART  
DE RODE DRAAD IN MIJN LEVEN 

DEEL TWEE:  KLEURIG ZWART 
Amsterdam, 29 mei 2016  

Zwarte Gedenkdag dat het Joden in 1942 verplicht werd een Davidster te dragen in Bezet Frankrijk 

Gerard B. Kosse 

 

 

ZWARTE HUMOR 
“We leren snel….”, zei de Kameroense kunstenaar Pascale Fayou die de hieronder afgebeelde beelden- 

groep maakte. Hij doelde daarmee op het feit dat Nederlanders graag kankeren, en dus ‘lopen te zeiken’, en 

dat de 160 verschillende nationaliteiten en culturen van Amsterdam-Zuidoost dit Hollandse standaardgedrag 

snel overnemen om iets gedaan te krijgen…Liefst zonder hun eigen steentje bij te dragen! In de multi-etnische 

Volksmond worden zijn veelkleurige plassers daarom aangeduid als <Bijlmerzeikers>. En daarmee wordt 

impliciet ook aangetoond dat die minderheden meer kennis hebben van ‘de autochtone meerderheid’i dan 

andersom! <Uitgaan van een tekort bij anderen>, typeert de manier waarop Nederlanders plegen om te gaan 

met zwarte en andere immigranten. Met de beste, maar vooringenomen, bedoelingen heeft ons land miljarden 

geïnvesteerd in pogingen om alle instromers te integreren in de bestaande samenleving. In Deel Een van mijn 

‘Rode Draad’ gaf ik al aan dat ook de Overheid toegeeft dat al die pogingen zijn mislukt. Naar mijn idee is 

dat falen voor een belangrijk deel te wijten aan het feit dat onvoldoende werd gekeken naar de positief te 

waarderen bagage van immigranten.ii  En net zo belangrijk: we weigerden om hun culturele en 

maatschappelijke onhebbelijkheden in kaart te brengen en daarop een bijsturingswetgeving te ontwikkelen. 

Alle burgers werden geacht gelijk te zijn!iii Dat blinde eenheidsworst-geloof, die steevaste miskenning van 

het bestaan van andere oplossingen, van andere waarden en van andere onhebbelijkheden dan de onze duurt 

voort tot op de dag van vandaag.  

 

GEEN ZWARTKIJKERS…? 
Nederland geeft het niet graag toe. Maar we zijn lang niet zo tolerant, pragmatisch, democratisch en 

vredelievend als we graag over ons zelf beweren. Ons zelfbeeld klopt vaak niet met de feitelijkheden. Ik 

heb in enkele bijdragen voor ons Alumni Clubblad Hilversum 3 daarom een paar keer aangestipt dat mijn 
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zwarte vriend en ik jarenlang het leven zuur werd gemaakt omdat we een multiraciaal homoseksueel stel 

waren. In wezen is er niet zo veel veranderd sinds de jaren 1970. Ondanks betere wetgeving, blijft de 

grondhouding van het grote publiek overwegend gekenmerkt door afwijzing van vreemdelingen en andere 

minderheden. Radicalisering en verrechtsing in geloof en politiek standpunt gaan daarmee hand in hand. De 

opkomst van Extreem Rechts lijkt me daarvan een goede illustratie. 

 

Hoe belangrijk ook, ik ga in deze biografische notitie niet verder kankeren over racisme, discriminatie, falend 

overheidsbeleid en dat soort zaken. Integendeel. Ik pak mijn Eerste Rode Draadiv weer op en focus me op 

het persoonlijk genoegen en de verrijking die <de kleur zwart > me bracht. Een paar voorbeelden: 

 

 

KLEURRIJK WOONGENOT  
Met basale genoegens beginnend: Ik zou in Nederland nergens anders willen wonen dan hier, in bruisend 

Amsterdam-Zuidoost, als lid van een kleine minderheid van ongeveer 20% bleekscheten. De foto hieronder 

van swingende Surinaamse dames op het winkelpleintje bij ons om de hoek geeft een betrouwbaar beeld van 

de etnische mix en levendigheid van onze wijk. In de gauwigheid zie ik voor de Chinese Toko enkele 

Hindoestanen, Surinaamse Creolen, Ghanezen van de Ashanti-stam, een Paki, een Indo en een paar blanken 

die in onze wijk meestal met het pejoratieve Surinaamse woord <ba’kra>v worden aangeduid.  

 

De voordelen van een multi-culti leefomgeving beperken zich niet alleen tot méér variatie in kleding, kleur, 

voedsel, gezondheidszorg, straatscenes, erotiek, muziek en evenementen. Ook worden er voor autochtone 

Nederlanders verrassende vormen van taalverrijking, gastvrijheid, solidariteit, spiritualiteit, en poëtische 

beleving gedemonstreerd.  

 Als voorbeeld van die twee laatste verrijkings-inputs breng ik in herinnering dat bijvoorbeeld een zeer 

gemêleerd gezelschap jonge en oude bewoners van ons wooncomplex Gouden Leeuw uitbundig participeerde 

in het Afrikaans declameren van het gedicht  <EVEN MAAR> VAN FRITS LE ROUXvi . En daar bleef het 

niet bij: de multi-etnische jonge beoefenaars van de vechtsport Tae Kwondo die in de sportzaal van de Gouden 

Leeuw trainen, gebruikten Frits’ gedicht <70+> als meditatiemateriaal <om hun geest te ledigen en hun angst-

voor-de-dood te overwinnen>.vii Allemaal zinvolle en zingevende bezigheden die je niet zo snel zult 

aantreffen in een uitsluitend-Hollandse-woonwijk…! 
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ZWARTE TAALVERRIJKING 
Taalverrijking en humor …zit vooral veel afstammelingen van Afrikaanse culturen in de genen. Ik wijs 

daarom op het plezier  dat ik beleef aan jonge, zwarte bloggers als Défano Holwijn -- ook bij ons om de hoek. 

Ik noem me soms een van zijn 80.000 <volgers> die 

van zijn dagelijks stukje gein op YouTube 

profiteertviii. Dat doe ik sinds ik hem letterlijk tegen 

het lijf liet tijdens een interview over straattaal dat de 

TV-zender AT5 met hem had. Zijn leuke open 

smoeltje (zie links op de foto) trok toen mijn 

aandacht!  

Zo zie je maar weer wat Eros vermag in ons 

menselijk bestaan. Ik zou zo zeggen: Laat je bekoren 

en laat van je horen! Wij mensen zijn tenslotte vooral 

positief en betrokken op elkaar! Pas geleden werd dat eindelijk wetenschappelijk bewezen: we blijken als 

voornaamste instelling altruïstisch van aard te zijn. De zwartkijkers onder ons die denken dat mensen vooral 

door egoïsme, agressie en winstbejag worden gedreven blijken het bij het verkeerde eind te hebben. Ze 

hebben te lang alléén maar verkeerd in blank, westers gezelschap. Door wat meer te verkeren met zwarte 

culturen die onbaatzuchtigheid en behulpzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, kunnen we meer en 

wederom vermenselijken…! Als dat geen verrijking is, dan weet ik het niet meer. 

 

SINT NIET DE ZWARTE PIET TOESPELEN 
Veel allochtonen ervaren vagelijk een gevoel van ongenoegen en onderwaardering in ons land. Maar ze  

kunnen moeilijk hun vinger precies leggen op de zere plek. Immers, de taal die onze media en overheden 

bezigen staat bol van de tolerantie- en gelijkwaardigheid-retoriek!  Vandaar dat sommige zwarten zich dan 

blijven storten op integratie-futiliteiten als <zwarte piet of niet>. De witte rollenspelers in dit van oudsher 

oer-Nederlands volksfeest krijgen de zwarte piet toegespeeld. De lokale Overheden die vergunningen moeten 

verlenen voor intochten en andere -- inmiddels sterk commercieel getinte -- sinterklaasevenementen, worden 

gebruikt als zondebok voor het onderhuidse racisme waaraan Nederland eigenlijk lijdt.  

 

De manier waarop mijn partner Yves en ik Sinterklaas vieren laat zien dat minderheden juist ons volksfeest 

weten te verrijken met handhaving van de traditionele, zwarte en witte, hoofdrolspelers. Hier een impressie:  

 
 

 

NIEUWE DIMENSIES MET HANDHAVING VAN DE GEEST VAN ONS VOLKSFEEST: 

De Surinaamse Lucie (links) gaf Piet een sex-change door zich om te dopen tot Pieternella en mijn Martiniquese Yves (rechter 

foto) heeft Sint Gerard ontdaan van zijn witte baard….omdat onze Islamitisch-Marokkaanse vriendin Amina een gay-roze 

exemplaar had gefabriceerd. Je ziet er nog een stukje van op mijn linker knie. 
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En zo kan ik nog honderden pagina’s vullen met illustraties van economische, sociale, en culturele 

verrijkingen die minderheden met zich mee brengen als ze tenminste in hun eigenheid worden herkend, 

erkend en geaccepteerd door een meerderheid die de grenzen van tolerantie expliciet duidelijk maakt en met 

argusogen bewaakt.  

 

TOELICHTENDE NOTEN  
DIE MINDER LUCHTHARTIG ZIJN TE KRAKEN 

 
i MINDER OVER MEER:  Overal in de wereld weten minderheden meer over de hebbelijkheden en zwakheden van de 
dominerende meerderheidsgroepen dan andersom. Die ‘meerkennis’ betreft nadrukkelijk ook de loopholes en de mis- 
bruikmogelijkheden van de bestaande wetgeving. Dat is niet zo verwonderlijk. Immers, per definitie moeten leden van 
minderheidsgroepen  hun eigen stekkie vinden binnen het bestaande maatschappelijke krachtenveld dat hen gewild en 
ongewild buiten sluit.  
.    
ii MISLUKT INTEGRATIEBELEID: In het eerste deel van Mijn Rode Draad merkte ik al op dat ik in 1979 op diverse 
manieren betrokken was bij het van de grond tillen van Onderzoeksprogramma’s die zich richtten op de snel in omvang 
toenemende Etnische Minderheden in ons land. Immers, onze Overheid en Bedrijfsleven moesten adequaat 
geïnformeerd worden om hun beleid en actieprogramma’s te ontwikkelen voor de nieuwe situatie.   
Echter, het is me helaas niet gelukt om daarbij ook researchaandacht te richten op de talenten, meerwaarde en 
potentiele  bijdragen die immigranten kunnen leveren. Alle Nederlandse onderzoeks- en beleidsinspanningen gingen 
en gaan er nog steeds van uit dat immigranten uitsluitend MINDER hebben en minder kunnen. Bovendien zouden die 
immigranten NIET MEER willen dan een ‘riante’ bijstandsuitkering. En zouden ze al gedemotiveerd zijn als ze 4 tot 5   
jaar in de verstikkende, bureaucratische mallemolen van Regelland ‘meedraaien’ of ‘wachten op een verblijfssatus’…..  
DIE NEGATIEVE VOORINGENOMENHEID IN ALLE BESLUITVORMINGSKRINGEN IN NEDERLAND verklaart voor een 
belangrijk deel de in 2002 officieel toegegeven mislukking van het Nederlandse Integratiebeleid. De meeste Lud-
gerianen van onze Jaargang 1962-1967 zullen gedurende hun onderwijsjaren in  uiteenlopende mate te maken hebben 
gehad met één van de  praktijkgevolgen van de eenzijdige, vooringenomen Oriëntatie- en andere studies die mijn 
toenmalige research werkgever SVO had uitgezet op de door haar gesubsidieerde instituten. Als voorbeeld daarvan 
wijs ik op het omvangrijke programma < Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur> . Zie daarover bijvoorbeeld:  
http://www.slideshare.net/gdries/geert-driessen-paul-jungbluth-jo-louvenberg-1987-onderwijs-in-eigen-taal-en-
cultuur 
 
iii GEDIFFERENTIEERDE WETGEVING, GERICHT OP WEDERZIJDS PROFIJT: Onze wetgeving scheert iedereen over één 
kam. Dat is ineffectief gebleken. Mensen afkomstig uit landen met een uiterst autoritaire gezagsstructuur, 
bijvoorbeeld, zijn niet gewend om met onze extreme individuele keuzevrijheid om te gaan. Vandaar dat we bijna 
dagelijks in de krant kunnen lezen over geweld, ander ongepast en onaangepast gedrag van (vooral Marokkaanse) 
jongeren in de grote steden. 
Het moet mogelijk zijn om per subcultuur <overgangswetgeving en -maatregelen> te ontwikkelen die er expliciet op 
gericht zijn om de minderheden beter aan te passen aan de meerderheid, en om de meerderheid met de neus op de 
meerwaarde van minderheden  te drukken! Ik ben echter geen voorstander van aparte wetgeving-per-ethnie  (zoals 
bijvoorbeeld in Singapore).  
 
iv RODE DRAAD IN MIJN LEVEN: Ik doel op mijn vorige bijdrage aan onze alumni website POSTVAKH3.NL:  
http://www.postvakh3.nl/zwartderodedraad.pdf    
 
 
vBA’KRA = BAAS VAN MIJN ZIEL: Ook wel geschreven als ‘bakkra’ is dit een term die dateert uit de Hollandse Slavernij-
periode. Veel gebruikers van dat woord denken dat daarmee <blanken> worden bedoeld. Dat is slechts ten dele waar. 
Immers,  dit woord betekent letterlijk <baas van mijn kra=ziel>. De knechtingsmethoden van de Hollanders en Zeeuwen 
uit de slaventijd waren bijzonder effectief! Het was zelfs zo dat de slaven in onze kolonies hun Meesters niet alleen 
zagen als eigenaar van hun lichaam (voor werk, pronk, seks, emotionele uitlaadklep en ander misbruik) zoals dat het 
geval was in alle andere koloniale machten. Ze ervaarden hun Hollandse Meesters zelfs als de eigenaars van hun ziel, 
van hun denk- en andere geestelijke vermogens! Dit kwalijke, unieke aspect van het Hollands Slavernijverleden verdient 
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5 
 

                                                                                                                                                                                                                  
meer aandacht. Immers, het speelt <onderhuids> nog steeds mee en uit zich vaak in  getroebleerde raciale 
verhoudingen binnen ons land.  
 
   
vi <EVEN MAAR> VAN FRITS LE ROUX: Je kunt Frits’ gedicht (naar aanleiding van de 2e Grote Reunie van de Ludger-
jaargang 1962-1967) vinden in Nummer 14, dd december 2014, van ons Alumni Clubblad Hilversum 3:  
http://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief14.pdf  
Ik zond Frits van de poëzie happening een kort verslag per email van 2 december 2014. Misschien kun je bij hem meer 
details lospeuteren….  
 
vii <70+> VAN FRITS LE ROUX & GEBRUIK ERVAN DOOR BEOEFENAARS VAN DE VECHTSPORT TAE KWONDO: Op 16 

juli 2015 gaf ik Frits feedback over het verrassende gebruik van zijn gedicht <70+> door jonge vechtersbazen.  Het 

volgende citaat uit die mail licht de essentie ervan toe: “Choi Pyo Hong, heeft jouw gedicht twee maal tijdens de training 

gereciteerd. Dat gebeurde als onderdeel van de taekwondo-oefening ´ledig-je-geest; luister-en-overwin-je-angsten ´. 

Bij deze vechtsport is het namelijk de bedoeling dat men zijn eigen karakter verbetert en leert kennen door middel 

van zelfbeheersing  en discipline-van-eigen-zielenroerselen. 

Volgens Choi Pyo is jouw sobere gedicht een prima reciteertekst die ook inhoudelijk op de filosofie van hun 

zelfverdedigingssport van toepassing is. Immers, de Spreker in jouw gedicht…….overwint zijn angst (=motorische 

afkering) voor dood en pijn door deze te transformeren in liefde/vriendschap  (=motorische toewending). 

 
viii TAALVERRIJKING DOOR BIJVOORBEELD DEFANO HOLWIJN: Neem eens een voorproefje van de manier waarop 
deze sexy journalistiek-student zijn allochtone soortgenoten o.m. op taalvaardigheid test: 
http://www.funx.nl/news/amsterdam/26246-defano-holwijn-op-pad-voor-watweetjij-ik-doe-hbo-nigga  
Een TV-verslag over mijn straatontmoeting met Défano vindt je in: 
http://www.at5.nl/tv/in-de-stad/aflevering/15932 
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