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Samenvattende inleiding

In 2020 organiseerde Centrum Beeldende Kunst Zuidoost in 
totaal 8 tentoonstellingen, 8 residenties, 14 publieksgerichte 
activiteiten plus een breed scala aan educatieve programma’s. 
Hiermee bereikte de instelling tenminste 7.993 personen.  
Van ruim 150 kunstenaars is in 2020 werk getoond of gekocht. 
De organisatie kende zeker 63 samenwerkverbanden waar-
onder 17 met scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. 
De aanwezigheid van COVID beïnvloedde de bedrijfsvoering 
zowel inhoudelijk als financieel. Het publiekbereik van CBK 
Zuidoost daalde in 2020 met 57% ten opzichte van het voor-
gaande jaar. Tegelijkertijd is de instelling financieel weerbaar 
gebleken en werd het boekjaar met een bescheiden plus afge-
sloten.

Doelstelling: missie en visie

Stichting Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (CBK Zuidoost) 
ontsluit actuele beeldende kunst voor een divers publiek en 
levert met haar activiteiten ook een bijdrage aan het bestaan 
van kunstenaars en de ontwikkeling van hun oeuvre. Als plat-
form en maakplek voedt CBK Zuidoost discussies over rele-
vante maatschappelijke ontwikkelingen. CBK Zuidoost is actief 
binnen de volgende schakels van de culturele keten: productie, 
presentatie, cultuureducatie en publieksbereik.

Intercultureel handelen en publieksgericht programmeren zit  
in ons DNA.  Onze locatie is inspiratiebron en katalysator. De 
Amsterdamse Bijlmermeer met een Afro-Caribische identiteit is 
onze voedingsbodem. Gelegen in de veelkleurige Bijlmermeer 
verbindt CBK Zuidoost lokale -, grootstedelijke - en ook inter-
nationale kunstproductie en kunstbeleving.

5
<<  Guy Woueté, uit de serie ‘Terre & Visages', 2015 - 2018
Getoond in: ‘Crossing Cultures 30 years Thami Mnyele Foundation Residency Award’

 “Cultuurinstellingen 

zijn altijd een mooie toevoeging, 

voor élke plaats. CBK Zuidoost is dat ook zeker 

voor Amsterdam Zuidoost. De tentoonstellingen zijn een 

zeer mooie weergave van het multiculturele karakter van 

de Bijlmer. Regelmatig worden er nieuwe tentoonstellingen 

gepresenteerd wat het ook zeker de moeite waard 

maakt om hier naar toe te gaan. Verder biedt deze 

instelling ook de mogelijkheid tot het 

lenen van kunstwerken.” 

 
een bezoeker over CBK Zuidoost via Google Reviews 
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Programma: uitgangspunten

De doelstellingen van CBK Zuidoost worden bereikt met een 
jaarlijks programma en bijbehorende activiteiten.

Het programma van CBK Zuidoost kent vier producten: ‘ten-
toonstellingen’, ‘educatie & participatie’, ‘kunstuitleen & 
cadeauwinkel’ en ‘opdrachten & artist in residence’. Deze vier 
producten worden uitgedragen en ondersteund met een vijfde 
product: marketing & communicatie.

Alle producten worden ingevuld op basis van de algemene 
missie en visie van de organisatie. Maar elk product heeft 
eigen uitgangspunten en kenmerken. 

Tentoonstellingen: uitgangspunten en kenmerken
– Artistieke kwaliteit
– Onderwerpen die aansluiten bij leef- en 
  belevingswereld publiek
– Aandacht voor interculturele perspectieven

CBK Zuidoost toont werk dat al is gemaakt maar is binnen het 
tentoonstellingsprogramma ook opdrachtgever voor nieuw 
werk. Dit geeft kunstenaars de gelegenheid oeuvre te ontwik-
kelen en zo krijgt CBK Zuidoost inhoudelijk werk dat past in 
haar tentoonstellingsprogramma; een programma dat commu-
nity based wil zijn en aansluit bij de leef- en belevingswereld 
van ons interculturele publiek.

CBK Zuidoost programmeert in huis voornamelijk groepsten-
toonstellingen rond actuele thema’s die relevant zijn voor de 
samenleving van Amsterdam en specifiek voor Amsterdam 
Zuidoost. Daarnaast wordt tweejaarlijks op locatie een monu-

Artistieke kwaliteit en publieksbereik zijn gelijke grootheden die 
ons programma bepalen. Artistieke kwaliteit toetst CBK Zuid-
oost aan de gebruikelijke criteria als authenticiteit, zeggings-
kracht en materiaalgebruik. De moderne migratiesamenleving 
heeft ook voor de beeldende kunst geleid tot een transnationale, 
postkoloniale vormgeving met culturele connotaties die aan 
meer refereren dan het witte Nederlandse erfgoed en de bijbe-
horende westerse waarden. 

Een intercultureel perspectief genereren is sinds het ontstaan 
van CBK Zuidoost in 1986  de richtinggevende leidraad voor de 
programmering van al onze activiteiten. Wanneer binnen een 
bepaald onderwerp een specifiek intercultureel narratief ont-
breekt, geven we een opdracht aan een kunstenaar voor het 
maken van nieuw werk. Met onze producten zoeken we aanslui-
ting bij sociaal maatschappelijke onderwerpen die belangrijk zijn 
voor ons publiek. Ook hun directe leef- en belevingswereld geeft 
richting aan de programmering. Zo trekken we niet alleen kunst-
kenners, maar ook mensen die interesse hebben in het onder-
werp en daarna de kunst. Daarnaast geven we ons publiek vaak 
een actieve rol als maker of adviseur.

Het realiseren van hoogwaardige kwalitatieve producties die 
tegelijkertijd een breed publiek weten te raken, is een kenmerk 
van CBK Zuidoost. Zo draagt CBK Zuidoost bij aan intercultu-
rele beeldproductie en inclusieve perspectieven in de actuele 
beeldende kunst. Bovendien verstevigt CBK Zuidoost de soci-
ale cohesie van de samenleving waarbinnen zij functioneert en 
ondersteunen we kunstenaars in hun bestaan.
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mentale solotentoonstelling gerealiseerd met nieuw werk  
- ingebed in een oeuvreoverzicht - van een voor ons publiek 
relevante kunstenaar.

Educatie & Participatie: uitgangspunten en kenmerken
– Op maat ontwikkelen
– Actief (doen) en receptief (kijken)
  Primair onderwijs, brede school, voortgezet onderwijs, 
  volwasseneneducatie
– Binnen- en buitenschools
– Aansluiten bij het (onderwijs-)curriculum
– Aansluiten bij leef- en belevingswereld
– Vakoverschrijdend, interdisciplinair
– Aandacht voor interculturele perspectieven

Talentontwikkeling is integraal onderdeel van onze opdracht. 
Dit gebeurt met lesprogramma’s gelieerd aan het onderwijs, 
activiteiten voor de brede school, verlengde schooldag en met 
workshop activiteiten voor jong en oud. Werkplaats CBK 
Zuidoost, gevestigd in HCC/Broedplaats Heesterveld, is als 
‘maakplek’ voor actieve kunsteducatie een belangrijke locatie 
die bijdraagt aan het behalen van de doelen op het gebied van 
Educatie & Participatie.

De onderwijsgerichte educatieve projecten gaan vaak over 
meer dan alleen beeldende vorming. Via kijken naar en praten 
over de getoonde kunstwerken wordt een bijdrage geleverd 
aan vakken als wereldoriëntatie en taalontwikkeling. De kunst-
uitleencollectie is voor het educatieprogramma een rijkgescha-
keerd onderwijsmiddel waarbinnen allerlei onderwerpen en 
thema’s te vinden zijn. Bovendien is het een gebruikerscollec-
tie. De leerlingen mogen niet alleen kunst kijken, ze mogen er 
ook aan zitten.

Voor volwassen amateurkunstenaars in de beeldende disci-
pline is CBK Zuidoost een plek waar men met vragen terecht 
kan, waar één keer per jaar werk wordt getoond in een groeps-
tentoonstelling en waar men via workshops, af te nemen bin-
nen onze Werkplaats, de eigen vaardigheden kan bekwamen.

Kunstuitleen &  Cadeauwinkel: uitgangspunten en kenmerken
– Artistieke kwaliteit
– Jonge kunstenaars
– Diversiteit in techniek
– Aandacht voor interculturele perspectieven
– Aandacht voor participatie

De kunstuitleen van CBK Zuidoost is een instrument voor 
cultuurspreiding, bewonersparticipatie, educatie én het ver-
werven van markt gerelateerde inkomsten.
CBK Zuidoost is een kunstuitleen met een interculturele com-
ponent. In het aankoopbeleid is gerichte aandacht voor kunst 
met invloeden van andere continenten. Inhoudelijke uitgangs-
punten worden gecombineerd met pragmatische gegevens: 
Welk soort werk is populair bij klanten? Welke techniek moet 
worden aangekocht om de diversiteit in stand te houden? 
Hoeveel kunstwerken zijn nodig om de omvang van de collec-
tie op peil te houden? Hoe onderscheidt de collectie zich van 
andere kunstuitlenen? 
CBK Zuidoost betrekt haar publiek actief bij de het verwer-
vingsbeleid van de kunstuitleen en streeft naar participatief 
aankopen waarbij ons publiek mede bepalend is. Kunstenaars 
kunnen zich gedurende het gehele jaar melden om in aanmer-
king te komen voor aankoop. Daarnaast wordt er werk gekocht 
van kunstenaars die bij CBK Zuidoost artist in residence zijn 
en/of exposeren. Zo versterken onze onderlinge producten 
elkaar.
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De kunstuitleen richt zich op particuliere klanten, non-profit instel-
lingen en bedrijven. Voor die laatste twee biedt CBK Zuidoost 
desgewenst een all-in pakket aan. De wens van de klant wordt in 
dat geval gezamenlijk beschreven waarna wij uit de collectievoor-
raad of uit ons netwerk van kunstenaars werken selecteren, op 
locatie ophangsystemen monteren en de werken ophangen. Dat 
laatste kan ook in de vorm van een tentoonstelling op locatie.

Tot slot is de cadeauwinkel van CBK Zuidoost een winkel voor 
kunstuitleenleden en alle andere bezoekers. De winkel biedt 
design en kunst in kleine oplage: sieraden, tassen, keramiek, 
glaswerk en andere voorwerpen waaronder boeken. De meeste 
artikelen zijn in consignatie ingenomen en worden na verkoop 
afgerekend met de maker. Ook deze winkel draagt bij aan de 
inkomenspositie van kunstenaars.

Opdrachten & Artist In Residence: uitgangspunten  
en kenmerken
– Artistieke kwaliteit
– Monumentale - en tijdelijke kunst op straat
– Nieuw werk laten passen in de tentoonstellingen
– Oeuvreontwikkeling en inkomstenpositie kunstenaars 

 steunen
– Aansluiten bij de stedenbouwkundige en sociale context
– Aandacht voor interculturele perspectieven

CBK Zuidoost is opdrachtgever voor nieuw werk, ook los van 
het tentoonstellingsprogramma. Dit geeft kunstenaars de gele-
genheid oeuvre te ontwikkelen en geld te verdienen. CBK Zuid-
oost krijgt hiermee inhoudelijke producten passend bij haar 
uitgangspunten.

Ten eerste ontstaat nieuw werk binnen het internationale resi-
dentieprogramma Bijlmer Artists In Residence (BijlmAIR). Deel-

nemers maken, via een generieke open opdracht, werk dat een 
inhoudelijke relatie heeft met de interculturele samenleving van 
Zuidoost. De gastkunstenaars wonen en werken in een gast-
verblijf binnen HCC/Broedplaats Heesterveld.

Ten tweede leiden opdrachten tot nieuw werk dat niet alleen te 
zien is binnen onze thematische groepstentoonstellingen, maar 
ook in tijdelijkheid in de publieke ruimte of in tijdelijkheid op 
andere plekken waar van nature veel publiek is. Het CBKunst-
plein, tegenover de vestiging aan het Anton de Komplein, is 
één van onze vaste buitenlocaties.

Ten derde is CBK Zuidoost ook actief in het domein van de 
permanente monumentale kunst op straat. We vullen verschil-
lende rollen; al naar gelang de situatie. CBK Zuidoost is aan-
jager, initiator en coördinator op uitvoerend vlak. We initiëren 
nieuwe opdrachtsituaties en begeleiden de realisatie. We com-
municeren over het bestaande openbaar kunstbezit en beant-
woorden vragen van derden over beheer en onderhoud van de 
buitenbeelden.

PR & Marketing: uitgangspunten en kenmerken
– Naamsbekendheid, zichtbaarheid en publieksbereik van

 CBK Zuidoost vergroten
– Per product specifieke doelgroepen bedienen
– Investeren in zowel langdurige relaties met het vaste 

 publiek als het genereren van nieuw publiek
– Uitvoering geven aan de fondsenwervende Stichting 
  Vrienden van CBK Zuidoost

CBK Zuidoost bereikt het bovenstaande met een gepaste mix 
aan communicatiemiddelen.
Dan gaat het in elk geval om: onze website, sociale media 
(Facebook, Instagram, YouTube), campagnes (affiches, flyers), 

<  Bezoeker bij een werk van Jelle Rietveld, uit de kunstuitleen collectie 
(foto: L. Hooft)
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persberichten, nieuwsbrieven, advertenties (dagbladen, week-
bladen, specialistische tijdschriften en fora) plus het gebruik 
en inzet van diverse communicatiemiddelen van onze partners.

CBK Zuidoost bereikt met haar brede activiteitenpalet een 
publiek dat zich in meerdere doelgroepen laat opdelen. Gene-
riek geldt dat onze bezoekers wonen en werken in Zuidoost 
maar ook afkomstig zijn uit groot Amsterdam of daarbuiten. Zij 
hebben interesse in actuele beeldende kunst of in het 
getoonde onderwerp. Het gaat om beginnende kunstconsu-
menten of meer ingewijde kijkers zoals kunstenaars, professio-
nals uit de culturele sector, kunstdocenten met leerlingen en in 
kunst geïnteresseerde leken. In kleur/culturele herkomst gaat 
het om een gemengd publiek, net als in leeftijd. De aan het 
onderwijs gerelateerde educatie bereikt kinderen van 4 tot 18 
jaar. De workshops bereiken aanvullend ook een volwassen 
doelgroep. De tentoonstellingen en uitleen trekken vooral 25 
plus klanten, maar zijn ook cultureel kapitaal voor schoolpro-
jecten en bedienen zo een jonger publiek. De permanente of 
tijdelijke kunst op straat bereiken het meest gedifferentieerde 
publiek denkbaar: iedereen in de straten van Zuidoost

Onze vaste vormgever is LevievanderMeer maar voor speci-
fieke projecten wordt incidenteel samenwerking gezocht met 
andere, veelal lokaal gevestigde partijen.

De Stichting Vrienden van CBK Zuidoost is een private vrien-
denstichting met een separaat bestuur. Doelstelling is door 
middel van donaties Stichting CBK Zuidoost te ondersteunen 
in het behalen van haar missie.

Organisatie en Governance

Samenstelling bestuur en team

CBK Zuidoost is een Stichting met een bestuur-directie 
model. Het bestuur van CBK Zuidoost streeft naar een diverse 
samenstelling; zowel wat betreft kennis, gender en culturele 
herkomst.

In 2020 bestond het stichtingsbestuur uit: Amma Asante 
(voorzitter), Rianne Heijboer (penningmeester), Jennifer Baarn 
(algemeen bestuurslid), Sascha Janssen (algemeen bestuurs-
lid), Rob Perrée (algemeen bestuurslid) en Henry de Vries 
(algemeen bestuurslid). In 2020 kwam het bestuur vijf keer 
plenair bijeen.

Het team van CBK Zuidoost bestaat uit directie, stafmedewer-
kers en publieksmedewerkers. Het team kent medewerkers 
met een vast dienstverband en medewerkers die, in de flexi-
bele schil, op tijdelijke basis worden verbonden aan de organi-
satie. Het team wordt bovendien aangevuld met stagiaires, 
eventuele re-integratie kandidaten en vrijwilligers die op weke-
lijks terugkerende basis of na oproep diensten leveren. 

De dagelijkse leiding van CBK Zuidoost is in handen van de 
algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de inhoude-
lijke en zakelijke koers van de instelling. In 2020 was Annet 
Zondervan algemeen directeur (0,89 fte).
De staffuncties (in totaal 3,5 fte) zijn verbonden aan de pro-
ducten ‘kunstuitleen & cadeauwinkel’, ‘tentoonstellingen en 
opdrachten’, ‘educatie en participatie’, ‘marketing en communi-
catie’. De ‘officemanager’ is ook een staffunctie en regelt de 
dagelijkse bedrijfsvoeringzaken van de organisatie.
In 2020 zijn deze staffuncties vervuld door: Sharda Balgobind 
(marketing en communicatie), Maureen Cox (kunstuitleen), 
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Claudio Ritfeld, junior curator 
tentoonstelling Pop-Up Mosque

De meeste mensen zullen mij kennen als dichter, performer of muzi-
kant, maar enige tijd voor ik startte met mijn werk bij CBK Zuidoost 
nam ik afscheid van “Claudio de entertainer”. Ik vond het tijd om 
mezelf in een ander daglicht te plaatsen en nieuwe uitdagingen aan 
te gaan. Mijn allereerste kennismaking met CBK Zuidoost was als
deelnemer aan een workshop met 
betrekking tot het werk van Edgar 
Cairo, in 2010. De workshop was 
onderdeel van een filmproject van 
onderzoeker en documentaire-
maker Cindy Kerseborn. Zij was 
destijds de documentaire “Ik Ga 
Dood Om Jullie Hoofd” aan het 
maken. Op dat moment had ik 
nooit kunnen weten dat ik er 10 
jaar later zelf een tentoonstelling 
ging cureren. Dat terwijl ik altijd 
al een bijzondere aantrekkings
kracht heb gevoeld tot goede kunst en galeries gefocust op mo-
derne kunst. Mijn opvatting was dat ik eerst moest assimileren om 
überhaupt een functie te bekleden in de backoffice van een kunstin-
stelling. CBK Zuidoost heeft mij het tegendeel bewezen.     
Met de tentoonstelling Pop-up Mosque vond ik het belangrijk een 
signaal uit te zenden naar de Islamitische gemeenschap van de 
Bijlmer en Amsterdam. Ik ben van mening dat CBK Zuidoost poli-
tiek Zwart is, en visueel gezien kan dat ervoor zorgen dat vooral 
Afrikaanse kunstenaars en kunstenaars uit de Afrikaanse diaspora 
zich door deze kunstinstelling vertegenwoordigd en verwelkomd 
voelen. Ik zag het als mijn taak dit politiek Zwart zijn dieper te on-
derzoeken en bevragen. In eerste instantie was de samenwerking 
met het duo Yazan Maksoud en Nasam Abboud voortgekomen uit 

Het politiek 
Zwart zijn 
dieper 
onderzoeken 

(foto: L. Adu) 17



een organisch proces; na mijn eerste atelierbezoek in functie 
als curator. Mijn conceptvoorstel deelde ik met hen en het 
uiteindelijke deelnemende kunstenaarscollectief werd op mijn 
verzoek door Maksoud en Abboud samengesteld. Het was 

Renske de Jong die zei: “Hé Claudio, dit 
kan jij”. Ik greep de uitdaging met beide 
handen aan en ging met het project en de 
kunstenaars om zoals ik zelf behandeld 
wil worden door een curator; - met veel 
vrijheid, respect voor het verhaal en auto-
nomie voor de kunstenaar. Er waren vaak 

momenten waarop ik bij hen controleerden in hoeverre ik mijn 
eigen visie aan het opdringen was. 

Als ik terugdenk aan Pop-up Mosque herinner ik mij vooral het 
gevoel dat mij enorm overviel toen het net af was. De lucht en 
ruimte die wij hadden gecreëerd ondanks het ter sprake bren-
gen van een zwaar onderwerp. Het heeft mijn spectrum van 
esthetica verbreed als het gaat om hoe politieke onderwerpen 
te verbeelden.  

Het lijkt mij heel cool weer eens met of voor CBK Zuidoost 
te mogen werken. Mijn studie onderzoek richt zich op de 
performativiteit van beeldende kunst, dus ja. Wie weet wat de 
toekomst voor ons in petto heeft.

Claudio Ritfeld is momenteel 

eerstejaarsstudent aan het DAS 

Theater, een masteropleiding 

van de Amsterdamse 

Hogeschool voor de Kunsten

1918
Nasam Abboud en Yazan Maksoud, 'The Minaret,' 2020 / getoond in: 
‘Pop-up Mosque’ (foto: L. Adu)
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Renske de Jong (tentoonstellingen), Delano Mac Andrew 
(educatie), Sipora Ubro (office manager). Als tijdelijk toege-
voegde medewerkers hebben in 2020 Priscilla Macintosh en 
Claudio Ritfeld project gerelateerde werkzaamheden voor 
CBK Zuidoost  uitgevoerd. Monumentale kunstopdrachten 
worden begeleid door de directeur.
De publieksmedewerkers (in totaal 1,75 fte) zijn verantwoor-
delijk voor alle werkzaamheden in het publieke deel van de 
organisatie; klanten uitleen, bezoekers tentoonstelling, helpen 
bij schoolontvangst etc. In 2020 waren Lucy Hooft, Margret Al 
Maggy en Ella Harris in deze rol werkzaam. 
Tot de vaste vrijwilligers van CBK Zuidoost behoorden in 
2020 (in totaal 1,06 fte) Henk Broers (ondersteunend op 
communicatie en uitleen), Marie-Claire Fakkel (ondersteunend 
op educatie), Gitta Grol (ondersteunend op publieksmede-
werker), Dirk-Jan van Someren (ondersteunend op de Werk-
plaats). Door COVID zijn er in 2020 helaas geen stagiaires in 
huis geweest.
De hoeveel inzetbare uren formatie van CBK Zuidoost omvatte 
in 2020: 7,2 fte.
 
Code Cultureel Governance
De Code Cultureel Governance is de basis voor het functione-
ren van het bestuur en de directie van CBK Zuidoost. De ach-
terliggende principes worden nageleefd en besproken in onze 
jaarlijkse evaluerende bestuursvergadering over governance. 
CBK Zuidoost kent een bestuur- directiemodel. De directeur 
is benoemd door het bestuur en in dienst van de organisatie. 
De onderlinge taken en bevoegdheden van directie en 
bestuursleden staan in statuten en een bestuursreglement.  
De directeur is door het bestuur gedelegeerd voor de dage-
lijkse inhoudelijke en zakelijke bedrijfsvoering. Het bestuur is 
eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, 
het functioneren en de resultaten van de organisatie. Het 

bestuur gaat zorgvuldig om met middelen en mensen in de 
organisatie. Jaarlijks spreekt een vertegenwoordiging van het 
bestuur, los van de directie, met het personeel.

Code Culturele diversiteit
De Code Culturele Diversiteit wordt door CBK Zuidoost 
onderschreven en nageleefd. Inclusief denken en handelen 
geeft niet alleen richting aan onze algemene missie en visie. 
Het is ook terug te vinden in onze programmering, ons perso-
neelsbeleid, de partners en kunstenaars waar we mee samen-
werken en het publiek dat we willen bereiken. 

Fair Practice Code
De Fair Practice Code wordt door CBK Zuidoost onderschre-
ven en nageleefd. De vijf kernwaarden van de FPC worden elk 
gereflecteerd in het handelen van CBK Zuidoost. We zijn soli-
dair en nemen onze collectieve verantwoordelijkheid. Niet 
alleen door het delen van kennis en netwerk met derden maar 
ook door een actieve rol te spelen in de branche gerelateerde 
netwerken als het Cultuur Consortium Zuidoost, MOKER-POI 
en De Zaak Nu. We zijn transparant over ons beleid en 
bedrijfsvoering met ons publieke bestuur verslag, via onze 
sociale en gedrukte media. We zijn duurzaam niet alleen in 
onze samenwerkverbanden maar ook met ons beloningsbeleid 
(‘fair pay’) en zetten mede zo in op de ontwikkeling van mense-
lijk kapitaal in de creatieve sector. Diversiteit in al haar vormen 
en betekenissen zit verweven in wie we zijn en wat we doen. 
En we genereren vertrouwen door makers met wie we werken 
te erkennen in hun eigenaarschap en niet alleen oog te heb-
ben voor kwantiteit (output) maar ook voor zaken als toewij-
ding, kwaliteit en intentie (outcome).

Aangaande het werkgeverschap en opdrachtgeverschap volgt 
CBK Zuidoost de norm zoals door de sector vastgelegd in de 
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‘Richtlijn Loon- en functiegebouw presentatie instellingen’ van 
De Zaak NU en de ‘Richtlijn Kunstenaarshonoraria’ zoals vast-
gesteld door onder meer het Mondriaan Fonds. Ook het 
‘Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector’ wordt gevolgd gezien de 
salariëring van het personeel en meer in het bijzonder de 
directeur.

Publieksbereik

Het jaar 2020 wordt overschaduwd door de komst van 
COVID-19. Na de opening van de expositie ‘Pop-Up Mosque’ 
op 6 maart heeft de aanwezigheid van corona onze bedrijfs-
voering op allerlei vlakken hard geraakt. Een aantal maanden 
was de instelling gesloten of slechts voor een beperkt aantal 
mensen toegankelijk. Geplande tentoonstellingen, educatieve 
projecten, debatten en ontmoetingen werden uitgesteld, door-
geschoven of afgelast. Het workshop programma voor volwas-
senen is vrijwel niet uitgevoerd en de verhuur van de ruimte 
aan derden stagneerde. Historisch gezien schommelt het 
bereik van CBK Zuidoost tussen de 16.000 en 18.000; zo 
werd in 2019 18.580 mensen bereikt. Het bereik van 2020 
ligt met 7.993 al met al 57% lager in vergelijking met vorig jaar.

Natuurlijk heeft CBK Zuidoost, net als het hele veld, ingezet 
op andere manieren om haar publiek te bereiken en vast te 
houden. Over het hele jaar hebben 16.000 gebruikers onze 
website weten te vinden. De Facebook vrienden groeiden van 
1.868 naar 2.457 en Instagram groeide van 678 naar 1.426 
gebruikers. Verder waren we zichtbaar via ZOOM, YouTube en 
of Facebook; onder meer met het streamen van openingen 
van tentoonstellingen, de opleveringsmomenten van kunst in 
de openbare ruimte of publieke debatten. Alle livestreams van 
dit jaar hebben bij elkaar een bereik van 5.506 kijkers opgele-
verd. Hoewel we hierdoor een nieuwe manier hebben ontdekt 

om het publiek op te zoeken, blijft het een minderwaardig 
alternatief ten opzichte van ‘real life’, de echte ontmoeting met 
kunst en de interactie met derden die ook aanwezig zijn in een 
fysieke ruimte. In 2021 gaan we zeker via de digitale weg 
weer op zoek naar de binding met ons publiek. In de weten-
schap dat in het post-corona tijdperk streamen en dergelijke 
een nuttig middel is voor publieksbereik. Maar ook vanuit de 
notie dat dit geen vervanging kan bieden voor het fysieke kij-
ken naar en ervaren van actuele kunst.

De media hadden ook in 2020 aandacht voor de producten 
van CBK Zuidoost. Het Radioprogramma Kunststof en VPRO 
televisie MONDO hebben over ‘A fair share of Utopia’ bericht, 
net als Metropolis M in haar digitale editie. Het Parool recen-
seerde zowel de expositie ‘Pop-Up Mosque’ als ‘Crossing 
Cultures’.  NH Nieuws wendde een item aan de tijdelijke pop-
up H/ART de mooie kop: In Amsterdam kun je huren van de 
buren: dat zorgt voor dialoog.

Ontwikkelingen 2020

Eind 2020 heeft CBK Zuidoost een volwaardige plaats ver-
worven in het culturele ecosysteem van Amsterdam. Binnen 
de regeling Kunstenplan 2021 - 2024 is de instelling, op 
advies van de Amsterdamse Kunstraad, geplaatst als A-Bis 
organisatie op functie. Dit is voor CBK Zuidoost de succes-
volle afronding van haar verzelfstandiging als (voorheen) over-
heid gerelateerde organisatie. Eind 2017 kwam CBK Zuid-
oost los van haar, in juridisch opzicht, gemeentelijke inbedding 
en is de organisatie ondergebracht in een geprivatiseerde 
Stichting. 
Uit het advies van de Amsterdamse Kunstraad over CBK Zuid-
oost: “De Kunstraad vindt CBK Zuidoost innovatief in het 
denken over de kunsten. [ ...] Zij heeft waardering voor het feit 
dat de instelling al jaren diep verbonden is met het lokale 
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leven en werkt vanuit een sterk gemeenschapsgevoel. CBK 
Zuidoost laat met de aanvraag [ook] zien, dat het vanuit de 
stevige positie die het de afgelopen jaren heeft verworven in 
Amsterdam Zuidoost, de ambitie heeft om een relevante spe-
ler te worden die van belang is voor de hele stad”. De in dit 
opzicht belangrijke grootstedelijke samenwerkverbanden met 
het Amsterdam Museum en het Stedelijk Museum Amsterdam 
zijn ook in 2020 gerealiseerd. Het betreft overigens program-
ma’s die al zo’n 15 jaar bestaan en die de komende jaren wor-
den gecontinueerd.
 
CBK Zuidoost is in 2020 meer dan in het verleden actief 
geweest met het voeren van de lobby voor actuele beeldende 
kunst; lokaal, stad breed en landelijk. Het mede vormgeven 
van de cultuur politieke agenda van de toekomst vindt plaats 
via het Cultuur Consortium Zuidoost, een samenwerk- en lob-
byverband van Bijlmer Parktheater, Imagine IC en CBK Zuid-
oost. In 2020 is er als Cultuur Consortium Zuidoost bijvoor-
beeld twee keer ingesproken bij Raadsvergaderingen Kunst & 
Cultuur; met name ter ondersteuning van de interculturele 
ambities van de zittende wethouder. Bovendien is CBK Zuid-
oost actief lid van MOKER-POI, de vereniging voor Amster-
damse presentatie- en ontwikkelinstellingen. MOKER-POI is 
onderdeel van de koepelorganisatie Amsterdamse Culturele 
Instellingen (ACI). Landelijk gezien zijn we aangesloten bij 
De Zaak Nu. Binnen al die gremia dragen we ook de komende 
jaren bewust ons interculturele denken en handelen uit.
Bovendien delen we kennis en netwerk met derden. In 2020 
is culturele diversiteit als onderwerp door de gehele sector 
omarmd. Wij merkten dat onder meer door de veelvuldige 
vragen van collega instellingen. Bij openstaande vacatures 
wordt CBK Zuidoost gezien als een partij die mogelijk kan 
matchen op toekomstig personeel van kleur. Oproepen om te 
solliciteren delen we dan ook in onze sociale media en - waar 

mogelijk - zorgen we voor een meer persoonlijke verbinding 
met kansrijke kandidaten van kleur. We willen met dit kennis-
delen niet alleen invulling geven aan onze ketenverantwoor-
ding als A Bis organisatie maar ook blijvend een bruggen-
bouwer zijn tussen subculturen die elkaar nu nog té veel 
zoeken maar niet vinden.

In 2020 is CBK Zuidoost zich bewuster geworden van haar 
kracht als partij die makers stimuleert in hun ontwikkeling. Via 
verschillende vormen van opdrachtgevershap draagt CBK 
Zuidoost substantieel bij aan de maakcultuur van Amsterdam. 
Kunstenaars krijgen, via onze opdrachtsituaties, de kans hun 
oeuvre te ontwikkelen en te tonen. We begeleiden kunste-
naars - waar nodig - door met hen ook in te zetten op langdu-
rige werkrelaties gebaseerd op wederzijds vertrouwen. CBK 
Zuidoost is zo niet alleen een plek voor publieksparticipatie en 
presentaties maar ook een ontwikkel- en maakplek.
In 2021 gaan we dit profiel verder ontwikkelen en accentue-
ren. Dat gebeurt door onze Werkplaats op Broedplaats Hees-
terveld beschikbaar te stellen aan makers en met hen een 
‘open floor’ programma te realiseren. Ook het interdisciplinaire 
kunst&cultuurlab SHEBANG - een initiatief van het Cultuur 
Consortium Zuidoost - zal na een lange voorbereidingstijd in 
2021 starten. Bovendien ontwikkelen we voor 2021 een for-
mat om via de uitleen kunstenaars werk in opdracht te laten 
maken dat wordt toegevoegd aan de collectie. Dit alles is aan-
vullend op het al jarenlange bestaande BijlmAIR programma 
en het opdrachtenbeleid voor monumentale en tijdelijke kunst 
in de openbare ruimte.

Een nieuwe ontwikkeling binnen de educatie is het aangaan 
van een vaste verbinding met drie  onderwijsinstellingen uit het 
primair en voortgezet onderwijs. CBK Zuidoost bedient van 
oudsher, meestal op ad hoc basis, meerdere scholen uit de 

<  Black Achievement Month / moderator Nicole Terborg in gesprek met 
schrijver Vamba Sharif / Achtergrond: deel van installatie Femke Herregrave / 
in de context van: ‘A Fair Share of Utopia’ (foto: A. Zondervan) 



28 29

omgeving. In 2020 zijn we echter gestart met een meerjarig 
samenwerkverband met het Bindelmeer College plus de 
basisscholen de Rozemarn en Het Gein. Deze samenwerking 
loopt door tot 2024. Doel is om het schoolcurriculum beel-
dende kunst met onze specifieke kennis en capaciteit mede te 
ontwikkelen. Dit vraagt een nauwere samenwerking met de 
groepsdocenten of vakspecialisten. Deze ontwikkeling speelt 
in op de wens om een deel van ons educatieve programma 
meer kwalitatief dan kwantitatief te ontwikkelen.

Het workshop programma voor kinderen dat zich afspeelt in 
Werkplaats CBK Zuidoost groeit gestaag door. In 2020 zijn 
meer lessen afgenomen en hebben we het aanbod gesplitst op 
leeftijd ( 6 t/m 9 en 10 t/m 14); dus in plaats van een groep naar 
twee groepen. Dit gebeurde mede op basis van doorverwij-
zende partners zoals het Jongeren Cultuurfonds, stichting Buurt-
talent ontwikkeling, Stadspas Amsterdam, stichting Samen 
Doen Amsterdam en GGD Amsterdam Ouder-Kind-Team.

Met de kunstuitleen is in 2020 de stap gezet om als Pop-Up 
een tijdelijke nieuwe vestiging te openen op locatie, meer in 
het bijzonder daar waar nieuwbouw wordt gerealiseerd en dus 
dicht bij potentiële klanten. Deze tijdelijke tweede winkelloca-
tie werd precies geopend in een periode dat de COVID regel-
geving minder stringent was. Voor 2021 streven we er naar 
om deze ontwikkeling te continueren.
Er zijn in 2020 voor € 21.000 in totaal 26 werken aangekocht 
bij respectievelijk: Iriée Zamblé, Auke van der Hoek, Hans 
Mooren, Airco Caravan, Boudewijn Payens, Katrin Korfmann, 
Jelle Rietveld, Iléne Themen. De deelnemers van CBK Zo 
Young hebben ons geadviseerd bij deze aankopen. Zo’n 50 % 
van deze aankopen vallen onder de definitie intercultureel 
namelijk kunst die in beeldtaal niet alleen is geïnspireerd op de 
westerse canon van de kunstgeschiedenis.

In 2020 is ook gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie 
van een nieuwe database voor de kunstuitleen. Dit gebeurt in 
nauwe samenwerking met een aantal andere kunstuitlenen in 
Nederland. Voor het traject is een aparte vereniging opgericht; 
de KunstCoöp. Helaas is de beoogde afronding niet behaald. 
Enerzijds wegens de complexiteit van het vraagstuk en ander-
zijds wegens corona waardoor overleggen minder makkelijk 
tot stand kwamen. Het in gebruik nemen van de nieuwe soft-
ware staat nu gepland eind eerste kwartaal 2021. Voor zo ver 
nu bekend zijn daar geen verdere materiële verplichtingen aan 
verbonden.

Eind 2020 is de nieuwe website van CBK Zuidoost opgele-
verd. De vorige website was al weer vijf jaar oud en toe aan 
vernieuwing. Samen met de vaste vormgever van CBK Zuid-
oost is gekozen voor een kleurrijke interface waarbij de ver-
schillende domeinen een eigen herkenbare kleur hebben. 
Voorts zijn er verbeteringen gerealiseerd op het vlak van snel-
heid, interactiviteit, commercie en gebruikersgemak. Doordat 
de website is gebouwd met Wordpress CMS is deze boven-
dien eenvoudiger te onderhouden en beheren dan voorheen.

De Stichting Vrienden van CBK Zuidoost doneerde een bij-
drage van € 3.000 ter ondersteuning van de realisatie van de 
nieuwe website. De jaarlijkse Vrienden dag is wegens COVID 
niet doorgegaan. Het aantal donateurs is in 2020 gelijk geble-
ven: 167 personen steunen CBK Zuidoost als vaste vriend 
met een donatie.

Betekenis voor de stad Amsterdam

Met haar activiteiten draagt CBK Zuidoost bij aan de dyna-
miek van een levendige stad met tal van verbindingen. CBK 
Zuidoost speelt via kennisuitwisseling en samenwerkverban-
den een actieve rol binnen het netwerk van Amsterdamse cul-
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Noémi Beyer, docent Beeldende Vorming

 
Als docent Beeldend ben ik verbonden aan het project 
Wereldmakers en bied ik via CBK Zuidoost ook lessen 
beeldende vorming aan als naschoolse activiteit in Zuidoost. 
Op tienjarige leeftijd verhuisde ik van Paramaribo naar 
Amsterdam Zuidoost. Dat voelde meteen als thuiskomen 
met zoveel culturen. In mijn 
werkzaamheden combineer ik
mijn liefde voor kunst met mijn 
liefde voor kinderen. Beiden be-
invloeden en inspireren mij op 
een hele prettige manier. Ik krijg 
energie van mijn werk en haal er 
veel voldoening uit. In mijn eigen 
kunstpraktijk werk ik graag met 
klei en grafiek.

In 2020 ben ik onverwachts op een heel andere manier 
verbonden geweest met CBK Zuidoost dan de jaren 
daarvoor. Sinds 2017 werk ik als docent beeldend 
mee aan het multidisciplinaire project Wereldmakers, 
een samenwerking tussen CBK Zuidoost en het 
Bijlmerparktheater. In het kinderatelier Zuidoost, de 
makersplek van CBK Zuidoost in Heesterveld, werkte ik met 
de kinderen samen aan een decor voor de eindvoorstelling 
van Wereldmakers. Hiervoor werkten we intensief samen met 
de kinderen uit de theatergroep. 
De afgelopen twee jaar zijn beeldend en theater nog meer 
samengesmolten en zijn er ook andere kunstvormen aan 
toegevoegd, zoals dans en fotografie. Dit jaar verliep vanwege 
COVID alles dus anders. In het eerste half jaar van 2020 
hebben we een online lessenserie gedaan en in het najaar 
zijn we gestart met een nieuw concept. Helaas belemmert de 

(foto: L. Adu) 31

Op avontuur 
bij CBK 
Zuidoost



pandemie nog steeds de continuïteit van het project. Het ‘live’ 
ervaren van en met elkaar mis ik enorm. Daar kan geen online 
vervanging tegenop!

Ik hoop dat ik in de toekomst kan blijven werken voor 
Wereldmakers, omdat ik me zeer 
verbonden voel met de diverse 
samenleving van Zuidoost. Daarnaast vind 
ik het belangrijk dat kinderen kennismaken 
met de eveneens grote diversiteit aan 
kunst en kunstvormen die er zijn. CBK 
Zuidoost vervult hierin een essentiële rol 
en brengt kunst dichtbij de mensen. Kunst 

waarin herkenning zit, maar ook kunst die tot nieuwe manieren 
van kijken leidt. 

Ook al kunnen we nu nog even niet op reis, dankzij CBK 
Zuidoost kunnen we wel op avontuur: door een kunstwerk te 
maken, te ervaren of naar eentje te kijken. Hopelijk mogen zij 
snel weer open!

3332  

Noémi Beyer is vakdocent 

Beeldende Vorming op twee 

basisscholen en werkt als 

workshopdocent in 

de Teekenschool, het atelier 

van het Rijksmuseum

(foto: N. Beyer]
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turele instellingen. We zichtbaar in de gehele culturele keten 
en verbinden de culturele dynamiek van Zuidoost met het 
centrum en vice versa.

CBK Zuidoost is een actief lid van MOKER-POI, een vereni-
ging van 42 presentatie- en ontwikkelinstellingen. Op die 
manier zijn we ook vertegenwoordigd binnen het overlegor-
gaan ACI (Amsterdamse Culturele Instellingen). Bovendien 
zijn we zijn lid van De Zaak NU, de landelijke branchevereni-
ging voor presentatie instellingen. Het Bijlmer Parktheater, 
Imagine IC en CBK Zuidoost hebben zich verenigd onder de 
noemer Cultuur Consortium Zuidoost. Dit Consortium is een 
gesprekspartner voor het Stadsdeel Zuidoost, de Gemeente 
Amsterdam, private partijen en de politiek als het gaat om 
specifieke cultuurpolitieke doelen van Zuidoost in relatie tot 
het ecosysteem van kunst & cultuur. 

De meerjarige samenwerking met het Amsterdam Museum 
leidde tot een opdracht aan Raquel van Haver en de verdere 
ontwikkeling van het digitale erfgoed educatieproject ‘Groei-
stad’. Het Stedelijk Museum Amsterdam is een jarenlange 
partner voor het artist-in- residence programma BijlmAIR. Met 
onze stedelijke branchegenoot SBK Amsterdam is ook in 
2020 met regelmaat wederzijds ervaring en kennis gedeeld 
over de kunstuitleen activiteiten. Met de Black Archives werd 
als reflectie op de BLM demonstratie in het Mandelapark een 
tijdelijke interventie gerealiseerd op het CBKunstplein. In 
2020 was er geen bijdrage aan wegens COVID afgelaste 
manifestaties als ‘We Make The City’, ‘Museumnacht’ en ‘Art 
Amsterdam’.

Lokaal zijn het Bijlmer Parktheater en Imagine IC de partijen 
met wie we structureel en intensief - voor en achter de scher-
men - samenwerken. In 2020 werd gewerkt aan de ontwikke-

ling van SHEBANG dat in 2021 daadwerkelijk gaat starten. 
Daarnaast zijn er de meer ad hoc verbindingen met andere 
culturele initiatieven in Zuidoost; van OSCAM tot Vinger.NL en 
stichting Open Ateliers. CBK Zuidoost is bovendien lid van de 
VAZO Bedrijvenvereniging Zuidoost.

Onze expertise op het gebied van interculturele programme-
ring en divers publieksbereik kan zich blijvend verheugen op 
belangstelling. Scouts die curatoren of kunstenaars zoeken 
van kleur weten ons te vinden voor advies. Net als instellingen 
die benieuwd zijn naar onze strategie die in hun ogen leidt tot 
een programma met artistieke kwaliteit en een betrokken 
publiek. Ook de sterke binding van CBK Zuidoost met de 
lokale samenleving wordt als bijzonder gewaardeerd.

CBK Zuidoost is voor de beeldende kunsteducatie (zowel 
binnen-  als buitenschools) een belangrijke partij in Zuidoost 
en op die manier ook stad breed van betekenis.

CBK Zuidoost levert met haar aanwezigheid in Zuidoost een 
positieve bijdrage aan het imago van en woon- en leefklimaat 
in Stadsdeel Zuidoost. Ons directe publiek, de inwoners van 
Zuidoost, voelen ‘ownership’ doordat zij zich herkennen in het 
programma en doordat zij betrokken worden bij de samenstel-
ling.

Nieuw publiek afkomstig van búiten Zuidoost is vaak verrast. 
Niet alleen over de kwaliteit van het getoonde maar ook over 
de kwaliteit van de buitenruimte van Zuidoost; de straten, 
gebouwen en mensen. Sommigen ontdekken nu pas dat de 
Bijlmer niet meer dát is wat door de media jarenlang als beeld 
is gecultiveerd: een gevaarlijke plek.

Van oudsher adviseert CBK Zuidoost het Stadsdeel Zuidoost 

<  AiRich / detail installatie 'Zonder titel', 2020 /  getoond tijdens: ‘A Fair Share 
of Utopia’ (foto: L. Adu)
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over vraagstukken die spelen rond het domein van kunst in de 
openbare ruimte; van beheer tot het initiëren van nieuwe monu-
mentale kunstopdrachten. In 2020 is er ook intercollegiaal 
contact geweest met het Stadscuratorium Amsterdam over 
ontwikkelingen binnen het domein kunst in de openbare ruimte.

Met haar programmering levert CBK Zuidoost een belangrijke 
bijdrage aan de inkomens- en oeuvre-ontwikkeling van beel-
dende kunstenaars. De instelling hanteert de door de sector 
vastgestelde richtlijnen in het Experimenteerreglement Kunste-
naarshonorarium. Daarnaast heeft CBK Zuidoost een raadge-
vend, coachende rol voor kunstenaars. Niet iedereen die zich 
aanmeldt krijgt ruimte om te exposeren, kan gastkunstenaar 
worden of met ons een educatief project uit te voeren. Maar 
iedere kunstenaar met een vraag krijgt - meer of minder feed-
back - over het getoonde portfolio, het gewenste project of 
wordt actief doorverwezen naar andere partijen.

Financiële paragraaf: samenvattende toelichting 

bij de jaarrekening

In financieel opzicht heeft COVID gelukkig niet tot grote pro-
blemen geleid. De uitgaven van CBK Zuidoost bevatten in 
2020 € 950.689. Het boekjaar is met een bescheiden plus 
van € 1.046 afgesloten.

De organisatie was succesvol in het genereren van een derde 
geldstroom. Dit leidde in 2020, ondanks COVID, tot een per-
centage culturele ondernemerschap van 24 %. Deze 24 % is 
vooral te danken aan inkomsten via de uitleen, educatie en 
opdrachten. Het percentage is lager dan in 2019 dat toen met 
33 % in historisch opzicht relatief  hoog was, door een eenma-
lige projectinvestering. De behaalde 24 %  is hoger dan het, in 
het Kunstenplan 2017 - 2020, benoemde einddoel van 22 % 
marktwerking in 2020.

De marktwerking van de organisatie zit voor een belangrijk 
deel in de kunstuitleen en die kon, ondanks gesloten deuren, 
redelijk goed worden gecontinueerd. Zo betaalden bestaande 
leden ‘gewoon’ hun maandelijkse abonnementsgelden via 
incasso. Niet behaalde inkomsten uit educatie, verhuur ruimte 
of andersoortige opdrachten zijn deels gecompenseerd door-
dat er minder kosten zijn gemaakt. Bovendien was de 
opdrachtenportefeuille in 2020 goed gevuld; met onder meer 
de herplaatsing van de monumentale sculptuur ‘de Kus’ van 
Jeroen Henneman, de coördinatie van de kunstopdracht die 
gaat leiden tot het Nelson Mandela Gedenkteken, de opleve-
ring van het lichtkunstwerk STRAATTAAL van Frederike Top en 
een opdracht van de GGD Amsterdam om de COVID testlo-
catie van Zuidoost een beter aanzien te geven met werk van 
lokale kunstenaars. Dit laatste projekt wordt in maart 2021 
opgeleverd.

CBK Zuidoost huurt haar pand aan het Anton de Komplein 
van woningcorporatie Ymere. Het meerjaren onderhoudsplan 
(MOP)  van CBK Zuidoost stamt uit 2017 en heeft een loop-
tijd tot 2032. Dit jaar is een bedrag gedoteerd van € 26.081 
gedoteerd ter reservering van toekomstig kleinschalig en groot 
onderhoud. In 2020 is € 3.540 onttrokken aan de MOP voor 
regulier onderhoud en voor een investering verbetering licht-
situatie publieke ruimte.

>  Overzicht ‘Pop-Up Mosque’ met werk van: Amjad Hashem (voorgrond) en
Nasam Abboud  & Yazan Maksoud (achtergrond)  (foto: L. Adu)
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O v e r z i c h t  a c t i v i t e i t e n

Tentoonstellingen en Opdrachten

Nieuwe aanwinsten

16 januari t/m 15 februari
Kunstenaars: Airco Caravan, Auke van der Hoek, 
Kathrin Korfmann, Hans Mooren, Boudewijn Payens, 
Jelle Rietveld, Iléne Themen, Iriée Zamblé
In samenwerking met: CBK Zo Young
Bereik: 285
Aankoop voor de collectie van de kunstuitleen in samenwer-
king met CBK Zo Young deelnemers die het vaste team heb-
ben geassisteerd bij atelierbezoeken en als klankbordgroep 
hebben geadviseerd over de aan te kopen werken.

Pop-up Mosque

5 maart t/m 13 juni
Kunstenaars: Nasam Abboud, Yazan Maksoud, Maya Jaber, 
Roua Jafar, Amjad Hashem, Oussama Diab
In samenwerking met: LOLA BAE, Petra Ardai (Digest the 
Future) en Claudio Ritfeld
Extra activiteiten: artist-talk in LOLA Bae over het maakproces 
olv Petra Ardai op 15 februari; artist-talk olv Petra Ardai en 
performance door Maya Jaber 11 maart, finnisage en zeep 
uitdeel-ritueel 13 juni
Bereik: 462
De tentoonstelling Pop-up Mosque onderzocht de invloed van 
politieke taal op onze samenleving door deze zo veel mogelijk 
weg te laten. Onze woordkeuze en ons globaal bewustzijn 
worden dagelijks beïnvloed door nieuwsberichten en artikelen. 
Dit is zeer bepalend voor hoe wij elkaar zien en hoe we met 
elkaar omgaan. De kunstenaars in Pop-up Mosque gingen op 
zoek naar een onbevlekt vocabulaire waarmee zij hun Islamiti-

Yasser Ballemans (voorgrond), Rob van Veggel (achtergrond midden), Airco 
Caravan (achtergrond onder), Gerrit Meijer (achtergrond boven) / getoond in: 
‘Zomer Salon Royaal’ (foto: A. Zondervan)
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Razia Barsatie, kunstenaar uit tentoonstelling 
Crossing Cultures: 30 Years Thami Mnyele Residency 
Award Amsterdam

Ik denk dat mensen mijn naam en werk kunnen herkennen van 
de Grote Suriname Tentoonstelling in De Nieuwe Kerk in 2019. 
Ik had daar een geurinstallatie met Su-
rinaamse kruiden. Inmiddels ben ik 15 
maanden in Nederland en ben ik een 
artist-in-residence bij de Rijksakade-
mie van Beeldende Kunsten. In mijn 
werk observeer en onderzoek ik graag 
onderwerpen die te maken hebben 
met culturele en morele machtsstruc-
turen binnen de Hindoestaanse cultuur 
en die als normaal worden beschouwd. 
Bewust of onbewust gaan al mijn 
werken over angst. Mijn werk is multi-
disciplinair, ruimtelijk, experimenteel en 
gericht op materiaalonderzoek. Ik werk 
voornamelijk in de context van huise-
lijke situaties en gebruik daarom ook 
materialen uit de huishouding, zoals 
specerijen en keukendoekjes. Dat zie 
je ook terug in de tentoonstelling 
Crossing Cultures, zoals de gele keu-
kendoekjes en de handen van bloem, 
klei en kruiden. Geur neemt een cen-
trale positie in mijn werk in. Ik creëer 
een geurenatmosfeer om mijn eigen 
angst tot rust te brengen. Mijn eerste 
onderzoek om geuren te manifesteren
in objecten begon tijdens mijn residen-
cy bij de Thami Mnyele Foundation. 

(foto: L. Adu) 45

Als 
kunstenaar 
wil ik een 
spoor 
achterlaten 
voor de 
nieuwe 
generatie
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Pauline Burmann van de Thami Mnyele Foundation ontmoette 
ik in Moengo, Suriname via kunstenaar Marcel Pinas. Hij ver-
telde mij over de samenwerking tussen Stichting Kibii, waar ik 

toen werkzaam was, en de Thami Mnyele Foun-
dation. In Suriname ben ik altijd bezig met ver-
schillende activiteiten als lesgeven en freelancen, 
waardoor ik bijna geen tijd heb om mij bezig te 
houden met mijn eigen kunstpraktijk. Toen ik de 
kans kreeg om een residentie te doen en mij wel 
voor de volle 100% te kunnen focussen op mijn 
praktijk greep ik die met beide handen aan! 

Op dit moment ben ik samen met kunstenaar Marjet Zwaans 
genomineerd voor de Theodora Niemeijer Prijs, de enige  
Nederlandse Beeldende Kunstprijs die uitsluitend aan vrouw-
en toegekend wordt. De prijs is een Nederlandse prijs en om 
als Surinaamse kunstenaar hiervoor genomineerd te worden 
doet mij zeker wat. Ik zie deze prijs als een schouderklopje 
voor mij en Marjet Zwaans en ook als een eer en stimulans 
voor vrouwelijke kunstenaars. Daarnaast ben ik bezig met een 
multidisciplinaire geur&video-installatie die te zien zal zijn bij 
de Rijksakademie OPEN in juni 2021.

In de toekomst wil ik graag op de hoogte gehouden worden 
van de artist-in-residencies van CBK Zuidoost. Als kunstenaar 
wil ik graag een spoor achterlaten voor de nieuwe generatie. 
Bijvoorbeeld door andere Surinaamse kunstenaars te inspir-
eren en te stimuleren om zich aan te melden voor deze residen-
cy. Op deze manier kan ik een structurele bijdrage leveren aan 
de verbinding tussen de kunstgemeenschappen in Nederland 
en in Suriname. 

Razia Barsatie woont in 

Suriname, maar werkt op 

verschillende plekken in

de wereld. Haar werk is 

geïnspireerd op het 

dagelijkse leven in de 

cultuur van het Hindoeïsme

Razia Barsatie / detail installatie getoond in: ‘Crossing Cultures 30 years Thami 
Mnyele Foundation Residency Award’  (foto: L. Adu)
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Pop-up Kunstuitleen hART

15 augustus t/m 31 september
Kunstenaars: een selectie uit de uitleencollectie met ook de 
recente aankopen van Kh Bamba en Barcinado Boucoum
In opdracht van: Greystar, Stadsdeel Zuidoost
In samenwerking met: Bijlmer Klassiek, Emily Kocken, stichting 
HoBu, Urban Africans, Vinger.NL
Bereik: 351
In het nieuwe appartementencomplex ‘Our Domain’ van pro-
jectontwikkelaar Greystar werd een pop-up kunstuitleen gere-
aliseerd. Nieuwkomers in het gebouw, veelal studenten, ont-
vingen een voucher die ingewisseld kon worden voor één jaar 
gratis lenen van kunst. Deze 100 abonnementen werden 
betaald door de opdrachtgevers van CBK Zuidoost en waren 
binnen vier weken ingewisseld. De inrichting van de tijdelijke 
uitleen lag in handen van Studio STAM en Jamahl Richters. 
Met deze actie is gerichte belangstelling gewekt voor de uit-
leen als fenomeen bij een jonge doelgroep. Er werden 4 klei-
nere events georganiseerd, met onder meer een optreden van 
Bijlmer Klassiek, een lezing van Emily Kocken en een aanvul-
lende tentoonstelling in samenwerking met Urban Africans.

A Fair Share of Utopia

3 september t/m 21 november
Kunstenaars CBK Zuidoost: AiRich, Ghana ThinkTank (een 
collectief bestaande uit Christopher Robbins, John Ewing en 
Maria del Carmen Montoya), Femke Herregraven, Claudia 
Martínez Garay, Nástio Mosquito,  Marianne Nicolson
Kunstenaars NEST: Brook Andrew, Raul Balai, Simphiwe 
Ndzube, Müge Yilmaz
In Samenwerking met: NEST en Manon Braat (gastcurator)
Extra activiteiten: 3 september in Bijlmer Parktheater ope-
ningsavond onder leiding van Richard Kofi en Simone Zeefuik 
met Raul Balai en Clarice Gargard; 18 september 

sche hybriditeit konden verbinden met het heden en de toe-
komst. In deze context gebruikten ze de Arabische etymologie 
van het woord moskee dat staat voor assemblage, - een plek 
waar mensen samenkomen.
  
Zomer Salon Royaal

2 juli t/m 22 augustus
Bereik: 512
Zomer Salon Royaal is de zomerexpositie van CBK Zuidoost; 
het gaat om een ‘open floor’ concept. Een thematische 
groepstentoonstelling waar iedereen die wil aan mee kan 
doen: de bevlogen amateur kunstenaar maar ook de gearri-
veerde collega van naam. Het thema dit jaar is ‘De Toekomst’ 
en een groep van maar liefst 86 kunstenaars deed mee. Een 
jury bestaande uit Eshter Meijer, Dimitri Madimin en Marie-
Claire Fakkel heeft een vijftal winnaars verkozen: Adam Bela-
rouchia, Lawil Karama, Giannina Rijsdijk, Anne Verhoijsen en 
Bob van der Waard. De winnaars van vorig jaar werden 
getoond in de openbare ruimte, met banners van hun werk 
opgehangen aan de blinde muur tegenover CBK Zuidoost.

Unlocked/Reconnected

2 juli t/m 22 augustus
Kunstenaar: Su Tomesen
Bereik: 512
In samenwerking met: 200 beeldende kunst instellingen in 
Nederland
Om te vieren dat de eerste lockdown van 2020 eindigde heb-
ben 200 presentatie instellingen in Nederland gelijktijdig één 
specifiek werk naar keuze gepresenteerd. De bijdrage van 
CBK Zuidoost bestond uit een videowerk van Su Tomesen. 
De bijdragen van alle locaties waren digitaal te bekijken.
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publieksparticipatie met Building Conversation; 10 oktober 
Black Achievementh Month talk onder leiding van Nicole Ter-
borg met Vamba Sharif en Clarice Gargard; 21 november 
finnisage met rondleiding expositie door curator Manon Braat 
en een gedachteoefening met publiek door Jan van de Venis.
Bereik: 477
Als je vandaag zou sterven en één generatie later terugkeert, in 
welke wereld zou je dan geboren willen worden, ongeacht waar 
of wie je bent?’ Dat is de vraag die aan de kunstenaars van ‘A 
Fair Share of Utopia’ is gesteld en op basis waarvan zij nieuwe 
werken hebben gemaakt voor Nest en CBK Zuidoost. In haar 
essay ‘What if We’re All Coming Back?’ in The New York Times 
van oktober 2018 probeert mensenrechtenadvocaat Michelle 
Alexander zich een voorstelling te maken van de wereld waarin 
je terecht zou komen als je zou reïncarneren op een willekeurige 
bestemming en onder willekeurige omstandigheden. Haar essay 
ligt ten grondslag aan de tentoonstelling. Vanuit het gedachte-
experiment om zich een fundamenteel andere, duurzame en 
humane organisatie van de samenleving voor te stellen, specule-
ren de kunstenaars over een onbekende toekomst waar zijzelf 
onderdeel van uitmaken. Bij de tentoonstelling verscheen de 
publicatie ‘Wat Niet Is Maar Kan Zijn’, waarin tien schrijvers en 
negen kunstenaars vanuit het gedachte-experiment verkennen of 
het mogelijk is hun eigen belangen opzij te zetten voor een 
betere wereld voor volgende generaties. Uitgever: Jurgen Maas 
met redactie van Mister Motley. 

Crossing Cultures: Crossing Cultures: 30 years 

Thami Mnyele Foundation Residency Award

10 december 2020 t/m 27 maart 2021 
Kunstenaars: Razia Barsatie, Sharelly Emanuelson,  
Neo Matloga, Moshekwa Langa, Atta Kwami, Georges Senga, 
Michele Tabor, Guy Woueté 

In samenwerking met: Stichting Thami Mnyele Foundation 
Residency Award
Bereik: 92 (t/m december 2020) 
In 2020 bestaat de Thami Mnyele Foundation Residency 
Award 30 jaar. Sinds 1990 actief en met een kleine groep 
bevlogen vrijwilligers is de stichting al jarenlang aanjager voor 
nieuwe narratieven en kunstenaars die tegenwoordig door 
steeds meer culturele instellingen worden gezien en omarmd. 
De stichting is een artist-in-residence die de (culturele) uitwis-
seling tussen beeldende kunstenaars uit diverse Afrikaanse 
landen, de Afrikaanse diaspora en Nederland bevordert. De 
kunstenaars in deze tentoonstelling hebben met elkaar 
gemeen dat ze allen te gast zijn geweest als artist-in-residence 
bij de Thami Mnyele Foundation. Alle acht zijn ze afkomstig uit 
Afrika en de Afrikaanse diaspora. Allemaal hebben ze nog 
steeds een band met Nederland of Europa; ze hebben zich 
hier gevestigd of reizen vanwege hun werk regelmatig heen en 
weer tussen hun thuisland en Europa. 
De deelnemende kunstenaars hebben ieder hun eigen beeld-
taal, hun eigen werktechniek en ze vertellen allemaal een eigen 
narratief. Bij de tentoonstelling verscheen een gelijknamige 
publicatie, uitgegeven in eigen beheer en vormgegeven door 
LevievanderMeer.

Raquel van Haver in het kader van: 

Refresh Amsterdam

Van 11 december 2020 t/m 28 maart 2021
Kunstenaar: Raquel van Haver
In samenwerking met: Amsterdam Museum
Te zien in het Amsterdam Museum
Bereik: 500 (tot en met 16 december)
Voor deze editie van Refresh Amsterdam maakte Raquel van 
Haver een nieuw groots groepsportret met leden van een 
(vrienden)groep die uit activisten, kunstenaars, studenten, 

< Georges Senga / ‘Le Vide - The Void’, 2018 
Getoond in: ‘Crossing Cultures 30 years Thami Mnyele Foundation
Residency Award’
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historici en filosofen bestaat. Van Haver maakte deel uit van die 
groep; een groep die vandaag de basis vormt voor verschil-
lende grassroots-organisaties. Regelmatig ageerde de groep 
tegen racisme in Nederland, in het bijzonder tegen de figuur 
Zwarte Piet. Dat gebeurde al in 2011 tijdens de tentoonstelling 
Zwart van Roet van MC Theater op het Westergasfabriekter-
rein. Dit groepsportret komt voort uit een jaarlijkse opdracht 
van CBK Zuidoost aan een kunstenaar om met nieuw aan te 
sluiten bij programmering van het Amsterdam Museum.

Educatie & Participatie

Groeistad

Het project ‘Groeistad’ is een initiatief van het Amsterdam 
Museum, ARCAM, Monumenten en Archeologie, Stadsarchief 
Amsterdam en CBK Zuidoost. ‘Groeistad’ is een interactieve 
digitale lesomgeving voor het basisonderwijs over het erfgoed 
van Amsterdam. CBK Zuidoost is als partij inhoudelijk verant-
woordelijk voor het onderdeel kunst in de openbare ruimte dat 
ook wordt gezien als materieel erfgoed. In 2020 werd gestart 
met het plaatsen van nieuwe items over kunst in de openbare 
ruimte in samenwerking met de Rijksakademie.

Lesprogramma’s in huis of op school

Bereik: 591
Dit bereik omvat diverse ontvangsten van diverse groepen in 
huis bij CBK Zuidoost en of lessen van kunstenaars op meer-
dere basis- en voortgezet onderwijs scholen. Met enkele scho-
len is een meerjarig intensief samenwerkverband gestart 
opdat er een structureel lesprogramma wordt ontwikkeld, dat 
direct aansluit op het bestaande binnenschoolse curriculum. 
Lessen over de monumentale kunstwerken op straat, 
bestaande uit begeleidde wandelingen langs het openbaar 
kunstbezit van Zuidoost, zijn blijvend populair.

Bezoeker ‘A Fair Share of Utopia’ met op de achtergrond werk van
Claudia Martinez Garay  (foto: L. Adu)
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Brede School

Bereik: 1.116
Voor het Primair Projectenbureau Onderwijs Zuidoost werd op 
meerdere basisscholen lesprogramma’s gerealiseerd in het 
kader van de Brede School.  Zo speelt CBK Zuidoost ook een 
inhoudelijke rol in het educatieve aanbod na de reguliere 
schooltijd van 15 tot 16 uur.

Wereldmakers (verlengde schooldag)

Kunstenaars: Noémi Beyer, Delano Mac Andrew
In samenwerking met: Bijlmer Parktheater, Cinekid, FOAM, 
We are on the move
Bereik: 80
Een interdisciplinair educatief programma voor kinderen uit het 
primair en voortgezet onderwijs met een lange cursorische 
opbouw inclusief lesmomenten beeldend; een programma dat 
leidt tot een spectaculaire beeldende - theater productie. De 
deelnemende kinderen van het beeldende kunst onderdeel 
maakten het decor. Ontwikkeld met projectsubsidie van de 
Gemeente Amsterdam. Een bijdrage van het Jongerencultuur-
fonds Amsterdam maakte dat ook kinderen uit minder draag-
krachtige gezinssituaties konden deelnemen.

Keti-Koti activiteit

30 juni
Kunstenaar: Dan Ernst
In samenwerking met: OSCAM, New Metropolis Zuidoost
Bereik: 13
Ter gelegenheid van de Keti-Koti viering bundelden een aantal 
initiatieven gelegen in en om de Amsterdamse Poort een cul-
turele programmering. Onder leiding van Dan  Ernst werd in 
de binnentuin van CBK Zuidoost met klei gewerkt rond de 
thema’s ‘slavernij’ en ‘vrijheid’.

Zomerschool Zuidoost

Gedurende de zomervakantie
Kunstenaars: Sangiorgio Blonk, Aileen Middel
Bereik: 96
Een serie graffiti workshop voor kinderen die tijdens hun vakan-
tie extra schooluren opzoeken om zich beter te ontwikkelen.

Life Skills Academy

Kunstenaars: Dan Ernst, Marjon Post
Bereik: 48
Life Skills Academy richt zich op het vergroten van zelfvertrou-
wen en sociale vaardigheden van kinderen die de overstap 
gaan maken richting het voortgezet onderwijs. Met een aantal 
workshops beeldende kunst werd bijgedragen aan hun alge-
mene ontwikkeling en zelfvertrouwen.

Workshop programma kinderen

Kunstenaars: Aileen Middel, Nicole O’Niel, Les Adu
Bereik: 532
Op zaterdag een cursorisch programma (6 tot 12 lessen per 
cursus) voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar, uitgevoerd met 
waar mogelijk in Zuidoost woonachtige en werkende kunste-
naars. Respectievelijk: stripteken, fotografie, schilderen, teke-
nen en streetart.
 
Workshop programma volwassenen

Kunstenaars: Raquel van Haver
Bereik: 25 
Het workshop programma voor volwassenen is in 2020 door 
COVID slechts minimaal gerealiseerd. De nieuwe workshop 
MMAAK is een Masterclass voor de gevorderde makers die 
zich wil verdiepen in het toepassen van een specifieke techniek. 
In 2020 was Raquel van Haver de docent. 
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Werkplaats aan derden

In samenwerking met: Life Skills Academy, stichting Buurt 
talentontwikkeling, DGAI Music School
Bereik: 307
De Werkplaats van CBK Zuidoost wordt waar mogelijk ook 
gedeeld met initiatieven uit de lokale gemeenschap die met 
hun programma bijdragen aan de algemene en culturele ont-
wikkelingen van de jeugd uit Amsterdam Zuidoost. 

Opdrachten

De Kus: feestelijke opening herplaatsing
Kunstenaar: Jeroen Henneman
In opdracht van: Edge, G&S Vastgoed, Stadsdeel Zuidoost
In samenwerking met: Imagine IC, Saraswati Art
Dit iconische en in de Bijlmer geliefde kunstwerk uit 1982 lag 
enkele jaren gedemonteerd te wachten op een nieuwe plek. 
De eigenaren Egdge en G&S Vastgoed hebben eerst het 
beeld gerestaureerd en daarna overgedragen aan Stadsdeel 
Zuidoost. Die verzorgde de herplaatsing aan de rand van het 
Anton de Komplein. De oplevering was aanleiding voor een 
culturele programmering onder regie van CBK Zuidoost met 
onder meer een optreden van Saraswati Art en Manoushka 
Zeegelaar - Breeveld die een - voor de gelegenheid geschre-
ven - tekst voordroeg van Sacha Bronwasser. Imagine IC pre-
senteerde een bescheiden vitrineopstelling over de betekenis 
van het beeld voor de bewoners van Zuidoost.

Black Live Matters installatie

Kunstenaars: inwoners van Amsterdam en Levison Ghijs-
bertha
In samenwerking met: The Black Archives
Na de grootse BLM demonstatie in het Nelson Mandela Park 
zijn een deel van de handgemaakte protestborden van de 

deelnemers verzameld. Op het CBKunstplein werden een 
aantal wanden geplaats met daarop deze bonte verzameling 
aan oproepen. Ontwerper Levison Ghijsbertha leverde een 
overkoepelend visueel ontwerp.

BijlmAIR 2020

Kunstenaars: Joanneke Meester, Esther Meijer/Nieuw Jurk, 
André Smits en Monika Dahlberg, Naro Snackey, Andrea Stul-
tiens, Anton Vreede, Wes Mapes
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Het vaderschap heeft mij naar Nederland gebracht en juist 
die rol van vader heeft mijn creativiteit gestimuleerd en gede-
finieerd. Op een zodanige manier dat ik echt het gevecht met 
mijn angst moest aangaan om een kunstenaar te worden. 

Toen ik aan het Sandberg Instituut 
studeerde begon ik met werken 
als ‘bouwman’ bij CBK Zuidoost. 
Ik hielp bijvoorbeeld bij de opbouw 
van tentoonstellingen. Vanuit die 
positie leerde ik alle mensen van 
CBK Zuidoost goed kennen en 
mag ik ze allemaal. Doordat ik hier 
werkte kreeg ik een eerste inkijk in 
hoe de kunstwereld in Nederland er 
uit ziet. Voor mij was het een echte 
eye-opener: door te zien hoe men-
sen hun werk kunnen exposeren na 
hun studie. Hoe ik dat ook zou kunnen doen, buiten de VS.    

Vergeleken met de VS is hoe ik hier in Nederland als kunste-
naar leef, meer een privéaangelegenheid. In de VS hang je in 
grote groepstentoonstellingen en moet je er een baan naast 
hebben om in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. 
In New York was ik voortdurend omgeven door kunstenaars, 
maar altijd bang om zelf een kunstenaar te zijn. Ik wist ge-
woon niet hoe. Nu ben ik vrij om mezelf hierin te ontwikkelen. 
Het voelt bijna als een beloning om hier met mijn zonen te zijn 
en tegelijkertijd te kunnen focussen op mijn kunstenaarschap. 
In 2020 verbleef ik een aantal maanden in jullie residency 
BijlmAIR en dat was geweldig. Ik zie de Bijlmer als het juweel 

(foto: L. Adu) 61

De Bijlmer 
is het 
juweel van 
Amsterdam

Wes Mapes, artist-in-residence BijlmAIR en deelnemer 
Zomer Salon Royaal 2020
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van Amsterdam. En andere gebieden zoals deze ook, zoals Nieuw-West 
of elk ander gebied met een multiculturele vibe. Toen ik in de residency zat 

heb ik onderzoek gedaan en nieuw werk gemaakt voor de 
tentoonstelling Air in Zuidoost#2020. Alleen ging die door 
Corona niet door en werd deze uitgesteld naar eind 2021. 
Het oorspronkelijke idee voor deze tentoonstelling werd 
een nieuw idee en breidde uit naar een idee voor ‘Rooted/
Uprooted’, de tentoonstelling die in mei 2021 te zien is in 
CBK Zuidoost. Dit kunstwerk is een combinatie geworden 
van mijn leven in New York, mijn onderzoek bij het Sand-
berg, mijn familielijnen en mijn rol in onze stamboom. Een 
hoogtepunt. 
Het materiaal waarmee ik werk is vooral esthetisch, omdat 

het, laat ik het zo zeggen: het succes en het al lang bestaande erfgoed 
van Nederland als een natie is dankzij alle  inspanningen van de inheem-
sen, Afrikanen, Aziaten en ‘anderen’, ook wel ‘allochtonen’ genoemd. Dat 
is een narratief. Er is een overheersende arrogantie op sociaal gebied 
aanwezig, in Amsterdam en in heel Nederland dat tot de realiteit moet 
komen. Dit begint met kleine acties van medemenselijkheid. Bijvoorbeeld 
door de curricula in scholen te veranderen en toegeven en erkennen dat 
er fout is gehandeld. Maar ook door in het reine te komen met de rol van 
Nederland in de trans-Atlantische slavenhandel.
Ik zie mijn toekomst niet in Nederland, omdat Nederland voor mij een te 
rechtse plek is. Ik wil ergens gaan wonen, waar ik een stuk land kan ko-
pen, een huis kan bouwen en mijn kinderen kan laten opgroeien. Samen 
met mijn samenwerkingspartner Sandy van den Brink. Ik kies er niet voor 
om in een witte omgeving te leven. Ik kies voor representatie van alle 
mensen, waar iedereen kan leven en groeien. 

Wes Mapes is een mixed-

media kunstenaar die 

momenteel woont en werkt 

in Amsterdam. Hij heeft een 

veelzijdige kunstpraktijk die 

schilderkunst, sculptuur, 

installatie, muzikale compo-

sitie en performance bij 

elkaar brengt 

Wes Mapes, detail uit installatie ‘Canalization, Carnation & Comeuppance (An 
Ode to Julius & Evelina Campbell) : A Neo Kemetic Work' / getoond in: ‘Rooted 
Uprooted’ (2021)  (foto: L. Adu)
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S a m e n w e r k v e r b a n d e n

Kunstenaars
AiRich / Nasam Abboud  / Abttoy / Kenneth Aidoo / Charayda 
Andeloe / Magda Augusteijn / Les Adu / Kh Bamba / Yasser 
Ballemans / Razia Barsatie / Adam Belarouchia / Lillian Berg / 
Maga Berr / Noémi Beyer / Joep van der Bijl / Sangiorgio Blonk / 
Walter Bosman / Barkinado Boucoum / Ank Bredewold / Sandy 
van den Brink / Barbara Broekman / Gabriele Buffa / Nelson 
Carrilho / Brian Coutinho / Ruben La Cruz / Airco Caravan / 
Monika Dahlberg / Alexander Dahms / Gerda Dapper / Alena 
Davidovich / Nynke Deinema / Oussama Diab / Dimon / Robbert 
Doelwijt / Bouba Dola / Ruud van der Duin / Babe Dusseldorp / 
Sharelly Emanuelson / Carmen Entius / Dan Ernst / Kinsley 
Essemiah / Feras Dahan / Kirtsen Gartz / Ghana ThinkTank 
(Christopher Robbins, John Ewing en Maria del Carmen 
Montoya) / Netty Gelijsteen / Marian Genet / Levison Ghijsbertha 
/ Ramaz Goiati / Moyca Gort / Walter Gotsch / Hedi Griffioen / 
Gita Hacham / Melle Hammer / Lisa Hartog / Amjad Hashem / 
Raquel van Haver / Karolien Helweg / Jeroen Henneman / Femke 
Herregraven / Auke van der Hoek / Miek Hoekzema / Luc 
Houweling / Ji-Min Huang / Maya Jaber / Maartje Jacquet / Roua 
Jafar / Boukje Janssen / Mark Jooren / Hamid El Kanbouhi / 
Danièle Kanis / Lawil Karama / Rick Keijzer / Marlene Keja / 
Sigrid Kips / Emily Kocken / Katrin Korfmann / Jan Koster / 
Gerdien Kroes / Rieneke Kroese / Atta Kwami / Jaqueline Lamme 
/ Moshekwa Langa / Jikke van Loon / Lot Madeleine / Yazan 
Maksoud / Wes Mapes / Claudia Martínez Garay / Neo Matloga / 
Joanneke Meester / Esther Meijer-Nieuw Jurk / Gerrit Meijer / 
Aileen Middel-Mick La Rock / Mohau Modisakeng / David Moinot 
/ Hans Mooren / Nástio Mosquito / Sabina Muller / Marianne 
Nicolson / Olga Nunnink / Gertie Offermans / B. Oldenburg / 
Chaim Oren / Fleur Ouwerkerk / Nicole O’Niel / Marjon Post / 
Marjonna Mozaiek / Boudewijn Payens / Jamahl Richters / 
Merete Richters / Jelle Rietveld / Giannina Rijsdijk / David 

Rhemrev / Marco Roling / Carla de Rooij / Dion Rosina / Prosper 
de Roos / Angela Tellier / Tamar Rozenblat / Carla Rump / Leroy 
Sankes / Haydee Sarucco / Nellie Schouw / Carmen Schabracq 
/ Djon Seedorf / Georges Senga / André Smits / Naro Snackey / 
Saskia Spitz / Andrea Stultiens / Michele Tabor / Iléne Themen / 
Su Tomesen / Monique Veenboer / Rob van Veggel / Anne 
Verhoijsen / Peter Vial / Anton Vreede / Munir de Vries / Bob van 
der Waard / Siobhan Wall / Guy Woueté / Iriée Zamblé / Sheila 
Zandwijken

Instellingen
Amsterdam Museum / ARCAM / Art Zaanstad / Bijlmer Klassiek 
/ Bijlmer Parktheater / the Black Archives / Bradwolff Projects / 
Cinekid / DGAI Music School / Digest the Future / FOAM / 
Gemeente Amsterdam / GGD Amsterdam, OKT team / Greystar 
/ Imagine IC / Jongeren Cultuurfonds/ LevievanderMeer / LOLA 
Bae / Life Skills Academy / Mister Motley / MOKER-POI / Nest 
(Den Haag) / New Metropolis Zuidoost / NEVERNEVERLAND / 
Open Ateliers Zuidoost / Public Art Amsterdam / OSCAM / 
Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost / Rijksakademie / 
Saraswati Art / SBK Nederland / Stadsdeel Zuidoost / Stadspas 
Amsterdam / stichting Buurttalentontwikkeling / stichting HoBu / 
stichting Hondsrugpark / stichting Samen Doen / Stedelijk 
Museum Amsterdam / Stadscuratorium Amsterdam / Studio 
Stam / Thami Mnyele Foundation Residency Award / Uitgeverij 
Jurgen Maas / Urban Africans / Vinger.NL / Were Are On The 
Move / Zomerschool Zuidoost

Onderwijs
de Achtsprong / Bijlmerdrie / Bindelmeer College / de Brink / 
b.s. Driemond / Holendrechtschool / b.s. Huntum / Ir. Lely 
Lyceum / Open Schoolgemeenschap Bijlmer / de Knotwilg / 
o.d.s. Nellestein / b.s. Regenboog / ROC van Amsterdam MBO 
College Zuidoost / Samenspel / de Schakel / de Tamboerijn / 
Wereldwijs
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F i n a n c i ë l e  v e r a n t w o o r d i n g
J a a r r e k e n i n g

Detail installatie Black Lives Matter beweging op CBKunstplein / verzameling 
protestborden demonstratie juni 2020 in Nelson Mandela Park Amsterdam 
Zuidoost
(foto: A. Zondervan) 67
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De functionele exploitatierekening       2020

 
BATEN 
Directe opbrengsten    166.278
Indirecte opbrengsten            0 
Amsterdams Fonds voor de Kunsten       95.483
Gemeente Amsterdam     589.045
Fondsen en overige bijdragen    50.391
   901.197  
 
LASTEN 
Personeelskosten beheer     94.043 
Materiële lasten beheer      87.166
Personeelskosten activiteiten    363.746  
Materiële lasten activiteiten    405.734
   950.689

Resultaat  –49.492
 
Rentebaten             0 
Bijzondere baten en lasten  0 

RESULTAAT  –49.492 
 
Mutaties reserves

Naar bestemmingsreserve website   0
Van bestemmingsreserve personeel    38.538
Van bestemmingsreserve website    12.000

     1.046

68

Performance Antonio Guzman, 
‘Biografica - An Indigo Battle between Wisdom and Fear’ 
(foto: M. Steeman)

>>  Pop-up Kunstuitleen (h)Art 
(foto: A.Zondervan)
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In 2020, Centrum Beeldende 
Kunst Zuidoost organized a total 
of 8 exhibitions, 8 residencies, 14 
public activities, and a wide range 
of educational programmes. This 
reached at least 7,993 people. Work 
by more than 150 artists was shown 
or purchased in 2020. The organi-
zation had at least 63 partnerships, 
including 17 with schools in primary 
and secondary education. COVID 
affected business operations both 
in terms of content as well as 
financially. Audience numbers of 
CBK Zuidoost decreased by 57% 
in 2020 compared to the previous 
year. At the same time, the institu-
tion proved to be financially resilient, 
and the financial year ended with a 
modest surplus.

Objective: mission and vision

Stichting Centrum Beeldende 
Kunst Zuidoost (CBK Zuidoost) 
provides a diverse audience access 
to contemporary visual art, and 
through its activities supports artists 
as well as the development of their 
oeuvre. As a platform and place of 
production, CBK Zuidoost feeds 
discussions about relevant social 

developments. CBK Zuidoost is 
active within the following links 
of the cultural chain: production, 
presentation, cultural education and 
public outreach.

Intercultural activity and audi-
ence-oriented programming are 
in our DNA. Our location is a 
source of inspiration and catalyst. 
The Amsterdam Bijlmermeer with 
its Afro-Caribbean identity is our 
breeding ground. Located in the 
multi-coloured Bijlmermeer, CBK 
Zuidoost connects local, metro-
politan, as well as international art 
production and experience.

Artistic quality and reaching an 
audience are equal quantities that 
determine our programme. CBK 
Zuidoost assesses artistic quality 
against the usual criteria such as 
authenticity, expressiveness and use 
of materials. The modern migrant 
society has also led to a transna-
tional, post-colonial design for the 
visual arts with cultural connotations 
that refer to more than the white 
Dutch heritage and the accompa-
nying Western values.

“Cultural institutions 

are always a great addition to any place, 

and this is certainly the case with CBK Zuidoost 

in Amsterdam Zuidoost. The exhibitions are a beautiful 

representation of the multicultural character of the Bijlmer. 

New exhibitions open on a regular basis, which definitely 

makes a visit worthwhile. Furthermore, this 

institution offers the possibility to 

borrow works of art.”

 

 
a visitor about CBK Zuidoost via Google Reviews

S u m m a r y :  p u b l i c  a n n u a l  r e p o r t 
S t i c h t i n g  C B K  Z u i d o o s t  2 0 2 0

<  Groepsfoto (deel van het) team CBK Zuidoost 2020  (foto: L. Adu)
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tion programme; a programme that 
aims to be community-based and 
connect to the life and experiences 
of our intercultural audience.

In-house CBK Zuidoost mainly 
programmes group exhibitions 
related to current themes that 
are relevant to the people of 
Amsterdam and specifically to those 
in Amsterdam Zuidoost. In addition, 
a monumental solo exhibition with 
new work is realized on location 
every two years - embedded in an 
oeuvre overview - by an artist rele-
vant to our audience.

Education & Participation: 
principles and characteristics
– Custom development
– Active (doing) and receptive 
(watching)
– Primary education, community 
school, secondary education, adult 
education
– Curricular and extracurricular
– Connects with the (educational) 
curriculum
– Connects with life and experi-
ences
– Cross-curricular, interdisciplinary
– Attention to intercultural perspec-
tives

Talent development is an integral 
part of our mission. This is done 
with curricula related to education, 
activities for community schools, 
an extended school day, and with 
workshops for children of all ages. 
Werkplaats CBK Zuidoost, located 
in HCC/Broedplaats Heesterveld, 
is an important location that contrib-
utes to achieving the goals in the 
field of Education & Participation as 
a ‘place of creation’ for active arts 
education.

The school-oriented educational 
projects are often about more than 
just visual education. Looking at and 
talking about the artworks on display 
contributes to an understanding of 
subjects such as world orientation 
and language development. The art 
rental collection is a varied educa-
tional resource for the educational 
programme, covering all kinds of 
subjects and themes. Moreover, it is 
a user collection. The students are 
not only allowed to look at art, but 
they can also touch it.
For adult amateur visual artists, 
CBK Zuidoost is a place where 
people can go when they have 
questions, where work is shown 
once a year in a group exhibition, 
and where they can develop their 

Generating an intercultural perspec-
tive has been the guiding principle 
for the programming of all our activ-
ities since the foundation of CBK 
Zuidoost in 1986. When a specific 
intercultural narrative is lacking 
within a particular subject, we 
commission an artist to create new 
work. With our products we seek 
connection with social issues that 
are important to our audience. The 
world they live in also gives direction 
to the programming. In this way, we 
not only attract art professionals, but 
also people who are interested in the 
subject first and then the art. In addi-
tion, we often give our audience an 
active role as creators or advisers.

Realizing high-quality projects 
that simultaneously reach a wide 
audience is a characteristic of 
CBK Zuidoost. This way, CBK 
Zuidoost contributes to intercultural 
image production and inclusive 
perspectives in contemporary 
visual art. Moreover, CBK Zuidoost 
strengthens the social cohesion 
of the society in which it functions 
while supporting artists in their 
existence.

Program: principles

The objectives of the CBK Zuidoost 

Foundation are achieved with an 
annual programme and related 
activities.

The CBK Zuidoost programme has 
four products: ‘exhibitions’, ‘educa-
tion & participation’, ‘art rental & gift 
shop’ and ‘assignments & artist in 
residence’. These four products are 
propagated and supported with a 
fifth product: marketing & commu-
nication.

The outcome of all products is 
based on the general mission and 
vision of the organization. But each 
product has its own principles and 
characteristics.

Exhibitions: 
principles and characteristics
– Artistic quality
– Subjects that relate to the audi-
ence’s life and experiences
– Attention to intercultural perspec-
tives

CBK Zuidoost shows existing 
work but is also a commissioner 
for new work within the exhibition 
programme. This gives artists the 
opportunity to develop their oeuvre 
while CBK Zuidoost is able to show 
substantive work that fits its exhibi-
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Commissions & 
Artist In Residence: 
principles and characteristics
– Artistic quality
– Monumental and temporary art in 
public space
–  New work in line with the exhibi-
tions
– Support oeuvre development and 
income position of artists
– Connecting with the urban and 
social context
– Attention to intercultural perspec-
tives

CBK Zuidoost commissions new 
work, also independently of the 
exhibition programme. This gives 
artists the opportunity to develop 
their oeuvre and earn money. CBK 
Zuidoost thus receives substantive 
products that match its principles.

Firstly, new work is created 
within the international residency 
programme Bijlmer Artists In Resi-
dence (BijlmAIR). Through an open 
commission, participants create 
work that has a substantive relation-
ship with the intercultural society 
of Amsterdam Zuidoost. The guest 
artists live and work in a guest 
house within HCC/Broedplaats 
Heesterveld.

Secondly, commissions lead to new 
work that besides in our thematic 
group exhibitions, can be tempo-
rarily seen in public space or in 
other naturally busy places. The 
CBKunstplein, opposite the location 
at the Anton de Komplein, is one of 
our permanent outdoor locations.

Thirdly, CBK Zuidoost is active 
in the domain of permanent 
monumental art in public space. 
Depending on the situation, we 
fill different roles. CBK Zuidoost 
is a driving force, initiator and 
coordinator of the implementation. 
We initiate new commissions and 
supervise their realization. We 
communicate about the existing 
public art collection and answer 
questions from third parties about 
the management and maintenance 
of outdoor sculptures.

PR & Marketing: principles and 
characteristics
– Increase brand awareness, 
visibility and audiences of CBK 
Zuidoost
– Serving specific target groups 
per product
– Investing in both long-term rela-
tionships with the regular audience 

own skills through workshops they 
can purchase in our Werkplaats.

Art Rental & Gift Shop: 
principles and characteristics
– Artistic quality
– Young artists
– Diversity in techniques
– Attention to intercultural perspec-
tives
– Attention to participation

The art rental of CBK Zuidoost is an 
instrument for cultural distribution, 
resident participation, education, 
and the realization of private income.

CBK Zuidoost is an art rental with 
an intercultural component. The 
purchasing policy pays specific 
attention to art with influences from 
other continents. Substantive prin-
ciples are combined with pragmatic 
data: What kind of work is popular 
with clients? Which techniques 
must be purchased to maintain 
diversity? How many works of art 
are needed to maintain the size 
of the collection? How does the 
collection differ from other art 
libraries?

CBK Zuidoost actively involves its 
audience in the acquisitions for 

its art rental and strives for partic-
ipatory purchases in which our 
audience is a determining factor. 
Throughout the year, artists can 
apply to be eligible for purchases. In 
addition, work is bought from artists 
who are artist in residence and/or 
exhibit at CBK Zuidoost. In this way, 
our products reinforce each other.

The art rental focuses on private 
customers, non-profit organiza-
tions and companies. For the latter 
two, CBK Zuidoost offers an all-in 
package. For this, we assist the 
customer in formulating their wishes, 
after which we select works from the 
collection stock or from our network 
of artists, assemble suspension 
systems on location and hang the 
works. This is also possible in the 
form of an exhibition on location.

Finally, the CBK Zuidoost gift shop 
is a shop for customers of the art 
rental and all other visitors. The 
shop offers limited edition design 
and art: jewellery, bags, ceramics, 
glassware and other objects, 
including books. Most articles are 
on consignment and profits are 
settled with the maker after sale. 
This shop also contributes to the 
income position of artists.
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Pop-up Mosque

5 March to 13 June
Artists: Nasam Abboud, Yazan 
Maksoud, Maya Jaber, Roua Jafar, 
Amjad Hashem, Oussama Diab
In collaboration with: LOLA BAE, 
Petra Ardai (Digest the Future) and 
Claudio Ritfeld
Extra activities: artist talk led by 
Petra Ardai about the creative 
process in LOLA Bae on February 
15; artist-talk led by Petra Ardai 
and performance by Maya Jaber 
11 March, finissage and soap 
dispensing ritual 13 June
Reach: 462
The Pop-up Mosque exhibition 
explored the influence of political 
language on our society by omitting 
it as much as possible. Daily, our 
choice of words and our global 
awareness are influenced by news 
reports and articles. This is very 
decisive for how we see each 
other and how we interact with 
each other. The artists in Pop-up 
Mosque searched for an immac-
ulate vocabulary with which they 
could connect their Islamic hybridity 
with the present and the future. In 
this context they used the Arabic 
etymology of the word mosque, 
which means assembly, - a place 
where people gather.

Summer Salon Royale 

(Zomer Salon Royaal)

2 July to 22 August 
Reach: 512
Summer Salon Royale is the 
summer exhibition of CBK 
Zuidoost; it is an “open floor” 
concept. A thematic group exhibi-
tion open to anyone who wants to 
participate: the enthusiastic amateur 
artist but also the well-known 
established colleague. This year’s 
theme is “The Future” and a group 
of no fewer than 86 artists partic-
ipated. A jury consisting of Esther 
Meijer, Dimitri Madimin and Marie-
Claire Fakkel chose five winners: 
Adam Belarouchia, Lawil Karama, 
Giannina Rijsdijk, Anne Verhoijsen 
and Bob van der Waard. Last year’s 
winners were displayed in public 
space, with banners of their work on 
the wall opposite CBK Zuidoost.

Unlocked/Reconnected

2 July to 22 August
Artist: Su Tomesen
Reach: 512
In collaboration with: 200 visual art 
institutions in the Netherlands
To celebrate the end of the first 
lockdown of 2020, 200 art institu-
tions in the Netherlands simultane-
ously presented one work of their 

and generating new audiences
– Implement the fundraising Foun-
dation Friends of CBK Zuidoost

CBK Zuidoost achieves the above 
with an appropriate mix of communi-
cation tools.
Among other things: our website, 
social media (Facebook, Instagram, 
YouTube), campaigns (posters, 
flyers), press releases, newslet-
ters, advertisements (newspapers, 
weekly newspapers, specialist 
magazines and forums) plus the use 
and deployment of various means of 
communication of our partners.

With its broad range of activi-
ties, CBK Zuidoost reaches an 
audience that can be divided into 
multiple target groups. Generally 
speaking, our visitors live and work 
in Amsterdam Zuidoost, but they 
also come from greater Amsterdam 
or beyond. They are interested 
in contemporary visual art or in 
the subjects of the exhibitions. 
There are new art consumers or 
more informed viewers such as 
artists, professionals from the 
cultural sector, art teachers with 
students, and lay people interested 
in art. Culturally speaking, it is a 
mixed audience, as well as in age. 

School-related education reaches 
children from 4 to 18 years old. 
The workshops also reach an adult 
target group. The exhibitions and 
art rental mainly attract people of 
25 years of age and up, but they 
are also cultural capital for school 
projects and thus serve a younger 
audience. The permanent or tempo-
rary art on the street reaches the 
most differentiated public imagi-
nable: everyone in the streets of 
Zuidoost.

Overview of activities 2020

Exhibitions and Commissions

New acquisitions

16 January to 15 February
Artists: Airco Caravan, Auke van 
der Hoek, Kathrin Korfmann, Hans 
Mooren, Boudewijn Payens, Jelle 
Rietveld, Iléne Themen, Iriée Zamblé
In collaboration with: CBK zo Young
Reach: 285
Acquisition for the art rental 
collection in collaboration with 
CBK Zo Young who assisted the 
permanent staff during studio visits 
and advised on the works to be 
purchased.
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one generation later, in what kind 
of world would you like to be born, 
regardless of where or who you 
are? That is the question posed 
to the artists of ‘A Fair Share of 
Utopia’, and they responded to 
by making new work for Nest and 
CBK Zuidoost. In her essay ‘What 
if We’re All Coming Back?’ in The 
New York Times of October 2018, 
human rights lawyer Michelle Alex-
ander tries to imagine what the 
world would be like if you were 
to reincarnate at any place and 
circumstance. Her essay is the 
basis for the exhibition. From the 
thought experiment of imagining 
a fundamentally different, sustain-
able and humane organization of 
society, the artists speculate about 
an unknown future of which they 
themselves are part. The exhibition 
was accompanied by the publica-
tion “Wat Niet Is Maar Kan zijn” 
(What Is Not But Could Be), in 
which ten writers and nine artists 
explore the thought experiment and 
ponder on whether it is possible to 
put their own interests aside for a 
better world for future generations. 
Publisher: Jurgen Maas, edited by 
Mister Motley. 

Crossing Cultures: Crossing 

Cultures: 30 years Thami 

Mnyele Foundation Resi-

dency Award

10 December 2020 to 27 March 
2021 
Artists: Razia Barsatie, Sharelly 
Emanuelson, Neo Matloga, 
Moshekwa Langa, Atta Kwami, 
Georges Senga, Michele Tabor, 
Guy Woueté 
In collaboration with: Stichting 
Thami Mnyele Foundation Resi-
dency Award
Reach: 92 (until December 2020)
In 2020, the Thami Mnyele Founda-
tion Residency Award celebrated 
its 30th anniversary. Since 1990, 
and together with a small group 
of enthusiastic volunteers, the 
foundation has been the driving 
force behind new narratives and 
artists that are now recognized 
and embraced by more and more 
cultural institutions. The founda-
tion is an artist-in-residence that 
promotes (cultural) exchange 
between visual artists from various 
African countries, the African dias-
pora and the Netherlands. The 
artists in this exhibition have in 
common that they have all been 
guests as artists-in-residence at the 
Thami Mnyele Foundation. All eight 

choice. CBK Zuidoost’s contribu-
tion consisted of a video work by 
Su Tomesen. The contributions from 
all locations could be viewed online
.
Pop-up Art rental hART

15 August to 31 September
Artists: a selection from the rental 
collection including recent acquisi-
tions of Kh Bamba and Barcinado 
Boucoum
Commissioned by: Greystar, District 
Zuidoost
In collaboration with: Bijlmer 
Klassiek, Emily Kocken, HoBu foun-
dation, Urban Africans, Vinger.NL
Reach: 351
In the new apartment complex “Our 
Domain” of project developer Grey-
star, a pop-up art rental was real-
ized. Newcomers to the building, 
mostly students, received a voucher 
that could be exchanged for one 
year of free art rentals. These 100 
subscriptions were paid for by 
project developer Greystar and 
were exchanged within four weeks. 
The installation of the temporary 
rental was taken care of by Studio 
STAM and Jamahl Richters. This 
activity has aroused specific interest 
in art rental among a young target 
group. Four smaller events were 
organized, including a performance 

by Bijlmer Klassiek, a lecture by 
Emily Kocken, and an additional 
exhibition in collaboration with 
Urban Africans.

A Fair Share of Utopia

3 September to 21 November
Artists CBK Zuidoost: Ghana Think-
Tank (a collective by Christopher 
Robbins, John Ewing and Maria del 
Carmen Montoya), Femke Herre-
graven, Claudia Martínez Garay, 
Nástio Mosquito, Marianne Nicolson
Artists NEST: Brook Andrew, Raul 
Balai, Simphiwe Ndzube, Müge 
Yilmaz
In collaboration with: NEST and 
Manon Braat (guest curator)
Extra activities: 3 September in the 
Bijlmerparktheater opening night 
led by Richard Kofi and Simone 
Zeefuik with Raul Balai and Clarice 
Gargard; 18 September audi-
ence participation with Building 
Conversation; 10 October Black 
Achievement Month talk led by 
Nicole Terborg, with Vamba Sharif 
and Clarice Gargard; 21 November 
finissage with guided tour of the 
exhibition by curator Manon Braat 
and a thought exercise with the 
audience by Jan van de Venis.
Reach: 477
If you were to die today and return 
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This number includes various 
receptions from various groups 
at CBK Zuidoost and/or classes 
from artists at several primary and 
secondary schools. Long-term 
intensive collaboration has been 
started with several schools in order 
to develop a structural curriculum 
that is directly linked to the existing 
in-school curriculum. Classes about 
the monumental works of art in 
public space, consisting of guided 
tours along the public art collection 
of Zuidoost, are always popular.

Community school

Reach: 1.116
Teaching programmes were real-
ized at several primary schools for 
Primair Projectenbureau Onder-
wijs Zuidoost in the context of the 
Community School. For example, 
CBK Zuidoost also plays a substan-
tive role in the educational offer 
after regular school hours from 3 
pm to 4 pm.

Worldmakers (extended 

school day)

Artists: Noémi Beyer, Delano Mac 
Andrew
In collaboration with: Bijlmer Park-
theater, Cinekid, FOAM, We are on 
the move

Reach: 80
An interdisciplinary educational 
programme for children from 
primary and secondary educa-
tion with a long course structure, 
including visual teaching moments; 
a programme that leads to a visually 
spectacular theater production. The 
participating children of the visual 
arts part made the decor. Devel-
oped with project subsidy from 
the City of Amsterdam. A contri-
bution from the Amsterdam Youth 
Culture Fund (Jongerencultuurfonds 
Amsterdam) made it possible for 
children from less fortunate family 
situations to participate.

Keti-Koti activity

30 June
Artist: Dan Ernst
In collaboration with: OSCAM, New 
Metropolis Southeast
Reach: 13
On the occasion of the Keti-Koti 
celebration, a number of initiatives 
located in and around the Amster-
damse Poort bundled cultural 
programming. Under the leadership 
of Dan Ernst, people worked with 
clay on the themes of “slavery” and 
“freedom” in the courtyard of CBK 
Zuidoost .

are from Africa and the African dias-
pora. They all still have a connection 
with the Netherlands or Europe; 
they have settled here or regularly 
travel back and forth between their 
home country and Europe because 
of their work. The participating 
artists each have their own visual 
language, their own techniques, 
and they all tell their own narrative. 
The exhibition was accompanied 
by a publication of the same name, 
self-published and designed by 
LevievanderMeer.

Raquel van Haver in 

the context of: Refresh 

Amsterdam

11 December 2020 to 28 March 
2021
Artist: Raquel van Haver
In collaboration with: Amsterdam 
Museum
On display in the Amsterdam 
Museum
Reach: 500 (until 16 December)
For this edition of Refresh 
Amsterdam, Raquel van Haver 
made a large new group portrait of 
a group (of friends) consisting of 
activists, artists, students, historians 
and philosophers. This group, of 
which Van Haver was part, forms 
the basis for various grassroots 

organizations today. They regularly 
stood up against racism in the Neth-
erlands, in particular against the 
figure of Zwarte Piet, for instance 
during the MC Theater exhibition 
Zwart van Roet at the Wester-
gasfabriek in 2011. This project 
stems from an annual commission 
from CBK Zuidoost to an artist to 
connect with the programming of 
the Amsterdam Museum.

Education & Participation

Groeistad (Growth City)

The project ‘Groeistad’ is an initi-
ative of the Amsterdam Museum, 
ARCAM, Monuments and Arche-
ology, Amsterdam City Archives 
and CBK Zuidoost. ‘Groeistad’ 
is an interactive digital teaching 
environment for primary education 
about the heritage of Amsterdam. 
CBK Zuidoost is responsible for 
the content regarding art in public 
space, which is also considered 
material heritage. In 2020, we 
started with new items about art in 
public space in collaboration with 
the Rijksakademie.

Teaching programmes at 

home or at school

Reach: 591
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Saraswati Art
This iconic and beloved artwork 
from 1982 was disassembled 
and waiting for a new location for 
several years. The owners, Egdge 
and G&S Vastgoed, first restored 
the statue and then transferred it 
to district Zuidoost. They took care 
of the relocation at the edge of the 
Anton de Komplein. The delivery 
was the reason for cultural program-
ming directed by CBK Zuidoost, 
including a performance by 
Saraswati Art and Manoushka 
Zeegelaar - Breeveld who 
presented a text written for the 
occasion by Sacha Bronwasser. 
Imagine IC presented a modest 
display case about the significance 
of the sculpture for the residents of 
Zuidoost.

Black Live Matters installa-

tion

Artists: residents of Amsterdam and 
Levison Ghijsbertha
In collaboration with: The Black 
Archives
After the massive BLM demonstra-
tion in the Nelson Mandela Park, 
some of the participants’ handmade 
protest signs have been collected. 
Walls were placed on the CBKun-
stplein with this colourful collection 

of appeals. Designer Levison Ghijs-
bertha provided an overarching 
visual design.

BijlmAIR 2020

Artists: Joanneke Meester, Esther 
Meijer/Nieuw Jurk, André Smits en 
Monika Dahlberg, Naro Snackey, 
Andrea Stultiens, Anton Vreede, 
Wes Mapes

Summer school Zuidoost

During the summer holidays

Artists: Sangiorgio Blonk, 

Aileen Middel

Reach: 96
A series of graffiti workshops for 
children who are looking for extra 
school hours during their holiday.

Life Skills Academy

Artists: Dan Ernst, Marjon Post
Reach: 48
Life Skills Academy focuses on 
increasing the self-confidence and 
social skills of children about to 
make the transition to secondary 
education. A number of visual arts 
workshops contributed to their 
general development and self-con-
fidence.

Workshop programme for 

children

Artists: Aileen Middel, Nicole 

O’Niel, Les Adu

Reach: 532
On Saturday a course programme 
(6 to 12 lessons per course) 
for children from 6 to 14 years 
old, where possible performed 
with artists living and working in 
Zuidoost. Respectively: cartoons, 
photography, painting, drawing and 
street art.

 Workshop programme for 

adults

Artist: Raquel van Haver

Reach: 25 
In 2020, the programme of work-
shops for adults was only minimally 
realized due to COVID. The new 
workshop MMAAK is a Masterclass 
for advanced makers who want to 
learn more about a specific tech-
nique. Raquel van Haver was the 
teacher in 2020.

Workshop to third parties
In collaboration with: Life Skills 
Academy, Buurt talent development 
foundation, DGAI Music School
Reach: 307
Where possible, CBK Zuidoost’s 
Workshop is also shared with initia-
tives from the local community that 
contribute with their programme to 
the general and cultural develop-
ments of the youth from Amsterdam 
Zuidoost.

Commissions

The Kiss: festive opening of 

relocation

Artist: Jeroen Henneman
Commissioned by: Edge, G&S Vast-
goed, district Zuidoost
In collaboration with: Imagine IC, 
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Most people know me as a poet, 
performer or musician, but some 
time before I started working at 
CBK Zuidoost I said goodbye to 
“Claudio the entertainer”. I felt it was 
time for a different direction and 
take on new challenges. My very 
first experience with CBK Zuidoost 
was as a participant in a workshop 
about the work of Edgar Cairo, in 
2010. The workshop was part of a 
film project by researcher and docu-
mentary maker Cindy Kerseborn. 
At the time, she was making the 
documentary “Ik Ga Dood Om Jullie 
Hoofd”. I could never have known 
that I was going to curate an exhi-
bition there myself 10 years later. 
Even while I have always felt a spe-
cial attraction to good art and galler-
ies focused on modern art. I thought 
I first had to assimilate in order to 
hold a position of any kind in the 
back office of an art institution. CBK 
Zuidoost has proven me wrong.
With the Pop-up Mosque exhibition, 
I wanted to send a message to the 
Islamic community of the 
Bijlmer and Amsterdam. I believe 
CBK Zuidoost to be politically 

Black, and visually this ensures that 
African artists and artists from the 
African diaspora in particular feel 
represented and welcomed by this 
art institution. I took it upon myself 
to investigate and question this 
political Blackness further. Initially, 
the collaboration with the duo Ya-
zan Maksoud and Nasam Abboud 
emerged from an organic process; 
after my first studio visit as a curator. 
I shared my concept proposal with 
them, and the eventual participating 
artist collective was put together by 
Maksoud and Abboud at my request. 
It was Renske de Jong who said: 
“Hey Claudio, you can do this”. I took 
on the challenge and handled the 
project and the artists as I would like 
to be treated by a curator myself; 
with a lot of freedom, respect for 
the narrative, and autonomy for the 
artist. There were often times when 
I checked with them to what extent I 
was imposing my own vision. >

Claudio Ritfeld, junior 

curator of the Pop-Up 

Mosque exhibition

“To research 
political 
Blackness”

Claudio Ritfeld is currently a first 

year student at DAS Theater, 

a master’s degree from the 

Amsterdam School of the Arts.

Claudio Ritfeld, Noémi Beyer, Razia Barsatie, Wes Mapes  (foto’s: L. Adu)
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theatre group. In the past two years, 
visual arts and theatre have merged 
even more, and other art forms have 
been added, such as dance and 
photography. This year, because of 
COVID, everything was different. In 
the first half of 2020, we organized 
a series of online lessons and in the 
autumn we started a new concept. 
Unfortunately, the pandemic is still 
hampering the continuity of the proj-
ect. I miss experiencing the classes 
and each other “live”. No online 
replacement can beat that!

I hope that I can continue to work 
for Wereldmakers, because I feel 
very connected to the diverse so-
ciety of Zuidoost. I also think it is 
important that children become 
acquainted with the great diversity 
of art and art forms that exist. CBK 
Zuidoost fulfils an essential role in 
this and brings art closer to people. 
Art that includes recognition, but 
also art that leads to new ways of 
looking. 

Even if we are not yet able to travel, 
thanks to CBK Zuidoost we can go 

on an adventure: by creating, expe-
riencing or looking at a work of art. 
Hopefully they can reopen soon!

Noémi Beyer is a teacher of 

Visual Education at two primary 

schools and gives workshops at the 

Teekenschool (the Rijksmuseum’s 

studio).

When I think back to Pop-up 
Mosque, I especially remember 
the feeling that overwhelmed me 
when it was just finished. The air 
and space we created, despite 
the heavy topic. It has broadened 
my spectrum of aesthetics when 
it comes to how to depict political 
topics.
It would be very cool if I could work 
with or for CBK Zuidoost again. My 
study research focuses on the per-
formativity of visual art, so yes. Who 
knows what the future holds for us. 

As a visual teacher I am associated 
with the Wereldmakers project, and 
also offer visual education classes 
as an after-school activity in Zui-
doost via CBK Zuidoost. At the age 
of ten I moved from Paramaribo 
to Amsterdam Southeast. With so 
many cultures, it immediately felt 
like home. In my work I combine my 
love for art with my love for children. 
Both influence and inspire me in a 
very pleasant way. I get energy from 
and a lot of satisfaction from my 
work. In my own artistic practice I 
like to work with clay and printing.

In 2020, I was connected with CBK 
Zuidoost in a completely different 
way than in the years before. Since 
2017, I’ve been working as a visual 
teacher in the multidisciplinary proj-
ect Wereldmakers, a collaboration 
between CBK Zuidoost and the 
Bijlmerparktheater. In the children’s 
studio Zuidoost, the workshop of 
CBK Zuidoost in Heesterveld, I 
worked with the children on a set 
for the final performance of Wereld-
makers. For this we worked inten-
sively with the children from the 

Noémi Beyer, 

teacher 

Visual Education

“On adventure 
at CBK Zuidoost!”
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People may know my name and 
work from the Great Suriname Exhi-
bition in De Nieuwe Kerk in 2019. I 
presented a scent installation with 
Surinamese herbs. I have now been 
in the Netherlands for 15 months 
and am an artist-in-residence at 
the Rijksakademie van Beeldende 
Kunsten. In my work I like to ob-
serve and research topics related to 
cultural and moral power structures 
within the Hindu culture that are 
considered normal. Consciously 
or unconsciously, all my works are 
about fear. My work is multidisci-
plinary, spatial, experimental and 
focused on material research. I 
mainly work in the context of do-
mestic situations, and therefore also 
use household materials, such as 
spices and kitchen towels. This is 
reflected in the exhibition Crossing 
Cultures, for instance by the use of 
the yellow kitchen towels and the 
hands made of flour, clay and herbs. 
Fragrance occupies a central posi-
tion in my work. With it, I create an 
atmosphere to calm my own fear. 

My first research into manifesting 
scents in objects started during my 
residency with the Thami Mnyele 
Foundation.

I met Pauline Burmann of the Thami 
Mnyele Foundation in Moengo, Su-
riname through artist Marcel Pinas. 
He told me about the collabora-
tion between the Kibii Foundation, 
where I was working at the time, 
and the Thami Mnyele Foundation. 
In Suriname I am always busy with 
various activities such as teaching 
and freelancing, so I have almost no 
time to engage in my own art prac-
tice. When I got the chance to do 
a residency and to be able to focus 
100% on my practice, I grabbed it 
with both hands!

Currently, I have been nominated 
together with artist Marjet Zwaans 
for the Theodora Niemeijer Prize, 
the only Dutch Visual Art Prize that 
is exclusively awarded to women. 
The prize is a Dutch prize and to be 
nominated for this as a Surinamese 

artist certainly moves me. I see 
this prize as a pat on the back for 
me and Marjet Zwaans, and as an 
honour and incentive for female 
artists. Additionally, I am working on 
a multidisciplinary fragrance/video 
installation that will be shown at the 
Rijksakademie OPEN in June 2021.

In the future I would like to be 
kept informed about the artist-in-
residencies of CBK Zuidoost. As 
an artist I would like to leave a 
trace for the new generation. For 
example, by inspiring and encour-
aging other Surinamese artists to 
apply for this residency. In this way 
I can make a structural contribution 
to the connection between the art 
communities in the Netherlands and 
Suriname.

Razia Barsatie (Suriname, 1982) 

is one of the few female artists in 

Suriname. She lives in Suriname 

but works in different places in the 

world. 

Razia Barsatie, artist from the 

exhibition Crossing Cultures: 

30 Years Thami Mnyele

 Residency Amsterdam

“As an artist 
I want to leave 
a trace for 
the new generation”
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of The Netherlands as a nation state 
is solely possible due to the efforts 
of the Indigenous, African, Asian 
and “Others” like “allochtonen”. So, 
that is a narrative. There is an per-
miating arrogance within the socio 
sphere of Amsterdam primarily but 
The Netherlands overall that needs 
to come to grip with reality. This 
needs to start with small gestures, 
packaged as true acts of human-
ity. For example, changing school 
curriculums, acknowledging wrong 
doing. And come to terms with real-
ity and the Dutch Role in the trans-
atlantic slavetrade. 
In the future I will leave The Nether-
lands, buy land and build a house 
and raise my kids. Build a live with 
my partner / co-collabarator in many 
things, Sandy van den Brink. To 
me The Netherlands is becoming 
a right wing space. I choose not to 
live in white space and I never will. 
I choose for representation for all 
people to live and grow. 

Wes Mapes, a mixed-media artist 

lives and works in Amsterdam. He 

has a very versatile art practice that 

brings painting, sculpture, instal-

lation, musical composition and 

performance together. He creates 

spacious multi-part artworks which 

invites to reflect and contemplate. 

His inspiration comes from post-

colonial theory, alternative history 

models, maths, local building prac-

tices, modern architecture and Pan-

African identity. Mapes has a BA in 

Communication Science of the Cali-

fornian State University Long Beach 

and a MA in Art and Design of the 

Sandberg Institution in Amsterdam.

Being a father brought me to The 
Netherlands and through this role of 
being a father my creative role has 
been stimulated and defined. In the 
sense that I had to beat back fear of 
becoming an artist.  
 
When I studied at the Sandberg 
Institute I started as a ‘bouwman’ at 
CBK Zuidoost, helping out with the 
practical side of building up exhibi-
tions. From that I gravitated towards 
the people working at CBK Zui-
doost. I have a relationhip with the 
people of CBK of all walks of life. I 
really like each of them individually. 
Also being at CBK, that was my first 
understanding of what the art world 
in The Netherlands was. It was a 
real eye-opener: to see how people 
actually exposed their work post-
graduation. How I can do that too 
while not being in the US.
It’s an introduction in the creative 
capacity of being here. In the US 
you go in group shows. Compared 
to the US, how I live in The Neth-
erlands it will take much more like 
a private setting. It’s more the fact 
you have to have a job, you can-

not solely have an art practice over 
there without having a job. 
In New York I also was around art-
ists, but always afraid of being an 
artist. I didn’t know how to.  
Now I’m free to develop what I 
want. It feels almost rewarding be-
ing with my sons over here and 
focusing on my art practice. 
In 2020 I stayed in your residency 
BijlmAIR for a couple of months 
which was great. I see the Bijlmer 
as the gem of Amsterdam. And ar-
eas like this as well. New West, any 
area with a multicultural vibration. I 
spent my time there to research and 
make work for the exhibition Air in 
Zuidoost. But because of Corona 
this show has been postponed to 
the end of 2021. But the original 
idea of this show became a new 
one and expanded to an idea for 
the Rooted/Uprooted show. This 
artwork is a culmination of living in 
New York and research at Sand-
berg, my family lines and my role in 
the family tree.
The material I work with is aestatic 
because, well let me say it like this: 
the succes and longstanding legacy 

Wes Mapes, artist-in-resi-

dence in BijlmAIR and artist 

in ZomerSalon Royaal 2020

“The Bijlmer 
is the gem 
of Amsterdam”
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