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Met trots presenteert het Nationaal instituut Neder-
lands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) de eerste 
editie van de Black Achievement Month in Nederland. 
Met dit unieke event zoomt NiNsee een maand lang in 
op de kracht, rijkdom en bijdrage aan de Nederlandse 
samenleving van mensen van de Afrikaanse diaspora.

Het NiNsee heeft niet gekozen voor een Black History 
Month zoals deze gevierd wordt in Amerika en  
Engeland. Het NiNsee wil namelijk niet alleen naar het 
verleden kijken, maar vooral ook naar het heden en de 
toekomst. De Black Achievement Month zal jaarlijks 
plaatsvinden in de maand oktober.

De eerste editie vindt als pilot plaats in Amsterdam en  
Den Haag, met een aantal activiteiten in Leiden en  
Leerdam. Het is onze ambitie ervoor te zorgen dat de 
Black Achievement Month in de komende jaren een 
landelijke uitstraling krijgt.

De Black Achievement Month heeft als doel de bijzon-
dere bijdragen van zwarte Nederlanders over het voet-
licht te brengen en het gezamenlijke verleden, heden en 
toekomst onder de aandacht van de gehele samenle-
ving te brengen.

Het NiNsee wil via een positieve benadering de ge-
meenschap laten zien dat er veel bijzondere prestaties 
geleverd zijn én worden door zwarte rolmodellen in  
Nederland. Ook wil het NiNsee naast de bekende rol-
modellen uit de zwarte gemeenschap de focus leggen 
op die rolmodellen die niet of nauwelijks op de voor-
grond treden.

> Wat te denken van de vele rolmodellen binnen de 
gezondheidszorg, onderwijs, wetenschap en justitie die 
op de achtergrond baanbrekend werk verrichten

> Wat te denken van de vele rolmodellen die baan-
brekend werk verrichten als ervaringsdeskundigen bij 
de multidisciplinaire aanpak van onze jongeren op het 
gebied van scholing en werk

Zij verdienen erkenning en ze verdienen het om in het 
zonnetje gezet te worden!

De Black Achievement Month biedt een programma 
voor jong en oud, voor mensen die veel weten over 
onze gezamenlijke geschiedenis, maar ook voor men-
sen die hier meer over te weten willen komen. Op die 
manier willen we aandacht vragen voor sociaal-eco-
nomische en sociaal-culturele bijdragen van de zwarte 
gemeenschap aan de Nederlandse economie en het 
erfgoed. Die kennisoverdracht is voor de positieve 
beeldvorming binnen de Nederlandse samenleving van 
essentieel belang.

Tijdens de Black Achievement Month worden laagdrem-
pelige en breed toegankelijke activiteiten georgani-
seerd. Denk hierbij aan theater- en dansvoorstellingen, 
filmavonden, boekpresentaties en wetenschappelijke 
workshops.
De Black Achievement Month zal ons een stap verder 
brengen de verbinding en inclusiviteit binnen de Neder-
landse samenleving te bewerkstelligen.

Bestuur NiNsee

Vlnr: Drs. Antoin Deul (voorzitter), dr. Martin Verbeet (algemeen bestuurslid), Roald Helm (penningmeester),  

Marian Markelo (algemeen bestuurslid), mr. Joyce Overdijk-Francis (vice-voorzitter en secretaris)

voorwoord

2

2 Voorwoord
4  Zwarte Uitvinders 
4   A Raisin in the Sun
5   Jetty Mathurin
6   Officiële opening  

Black Achievement Month
6  Wijzer Kijken over colourism
7   John Leerdam &  

Otmar Watson
8  De Bibliotheek van Licht
8  Zwart Amsterdam
9  Imara Limon
10  Afrovibes Festival: Ketima
10  Ernestine Comvalius
11  Dr. Harriette Verwey
11  Zwart Nederland
12   Anansi, geef die fakkel door!
13  John Lachman
13  Zwart Glas
14  Mitchell Esajas
14  Obia - Untold
15  Black Female Achievers
16  Reanchello Anastacia
16  Lezing en discussieavond:  
 De rol van de Antilliaanse 
 man in de Antilliaanse en 
 Nederlandse samenleving
17   Seminar Black Presence  

in de Zorg
18  Decolonizing our education

18   Rialto presenteert  
hoogte punten uit het  
filmoeuvre van Felix de Rooy

19  Felix de Rooy
19  Beat IT Youth Exchange
19  Best of both worlds
20 Boekpresentatie We hadden 
 liefde, we hadden wapens
20  African Diaspora and  

the Cultural Arts seminar
21 Netwerkevent Let them shine
21 Nacht van de Geschiedenis
22  Black Empowerment  

Youth Day
22 Soul, Jazz & Blues –
 Denise Jannah
23 De koto in de schijnwerpers
23 Afsluiting
24 Black Youngsters on the Road
24  Praat Nederlands met mij – 

Kenny B
24 A Raisin in the Sun
24  Viering Marrondag  

& Afrovibes
24  Afrovibes Festival 
25  Voor mijn kinderen -  

Likeminds
25  Wandeling Zwarte Pioniers  

in Den Haag
25  Mijn (Bij)Vrouw – VIG
25  Meet the Boss Lady

inhoud

3



Locatie: NEMO Science Museum
Adres: Oosterdok 2, 1011 VX Amsterdam
Entree: gratis
Inloop: 10.30 uur
Aanvang: 11.00 uur

De opening van de Black Achievement Month is 
verdeeld over twee dagen en begint op zaterdag 1 
oktober in het NEMO Science Museum in Amsterdam 
met een programma voor het hele gezin. 

Speciaal voor kinderen is er de NiNsee-tentoonstelling 
Zwarte Uitvinders over, hoe kan het ook anders, 
zwarte uitvinders en hun ontdekkingen. Wist je 
bijvoorbeeld dat het stoplicht en het maandverband 
zijn uitgevonden door Afro-Amerikanen ten tijde van 
de slavernij? Tijdens de tentoonstelling ontdek je de 
bijzondere verhalen achter deze mannen en vrouwen 
en hun uitvindingen. 

De dag begint met een welkomstwoord door NEMO-
directeur Michiel Buchel en toespraken door NiNsee-
voorzitter Antoin Deul, wethouder diversiteit Simone 
Kukenheim en projectleider van de Black Achievement 
Month John Leerdam, die interessant zijn voor jong én 
oud. Keynote speaker is Harriette Verwey, cardioloog 
aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 
Het programma wordt vervolgd door een rondleiding 
door NEMO en een lunch. 

Programma Zwarte Uitvinders
11.05 – 11.10    Welkomstwoord directeur NEMO 

Science Museum Michiel Buchel
11.10 – 11.15    Toespraak voorzitter NiNsee Antoin 

Deul
11.15 – 11.25    Toespraak wethouder diversiteit 

Simone Kukenheim

11.25 – 11.45    Inleiding dr. Harriette Verwey, 
cardioloog aan het LUMC

11.45 – 12.05   Vragenuurtje o.l.v. projectleider Black 
Achievement Month John Leerdam

12.05 – 12.10  Afsluiting John Leerdam
12.10 – 14.00  Rondleiding NEMO Science Museum
14.00 – 14.30  Lunch voor kinderen en ouders
14.30 – 16.00  Vervolg rondleiding

Wil je erbij zijn? Meld je dan voor 30 september aan via  
info@ninsee.nl ovv ‘Zwarte Uitvinders op 1 oktober’. 
Vermeld ook het aantal deelnemende kinderen/ouders!

NEMO Science Museum 
In NEMO Science Museum ontdekt iedereen, van jong 
tot oud, hoe fascinerend wetenschap en technologie 
zijn. Op vijf verdiepingen vol tentoonstellingen, 
experimenten, demonstraties en workshops ervaren 
bezoekers hoe bijzonder alledaagse dingen zijn. 

NEMO-bezoekers leren over de basisbeginselen van 
wetenschap en technologie. Over fenomenen zoals 
elektriciteit, licht, geluid en zwaartekracht. Ze leren 
door te doen, mee te maken, mee te kijken, mee te 
voelen en te luisteren. Het publiek wordt uitgenodigd 
om zichzelf en de 
wereld om zich heen 
te ontdekken en 
onderzoeken. Om 
vragen te stellen en na 
te denken. Dat is leren 
op de NEMO-manier.

Zwarte uitvinders

Datum: 1 oktober
Locatie: Theater aan het Spui
Adres: Spui 187, 2511 BN Den Haag 
Prijs:  € 20,00 combiticket voorstelling + 

afterparty met @SIX. 
Aanvang: 19.30 uur
Datum: 22 oktober
Locatie:  Bijlmer Parktheater
Adres:   Anton de Komplein 240,  

1102 DR Amsterdam
Prijs:  € 21,00
Aanvang:  20.00 uur

A Raisin in the Sun -
Well Made
Productions

4

zaterdag 1 oktober

zaterdag 1 oktober + 
zaterdag 22 oktober

Na een succesvolle tournee brengt Well Made Productions 
het toneelstuk A Raisin in the Sun weer naar de 
Nederlandse theaters!

De familie Younger wacht met spanning op de uitbetaling 
van de levensverzekering van de overleden vader. Elk 
familielid heeft een eigen idee over hoe het geld het beste 
besteed kan worden: moeder Lena wil een huis kopen in 
een goede, witte buurt, zoon Walter Lee heeft zijn zinnen 
gezet op een investering in een drankzaak en progressieve 
dochter Beneatha bekostigt liever haar medicijnenstudie. 
De familieleden komen lijnrecht tegenover elkaar en hun 
dromen te staan.

A Raisin in the Sun vertelt een verhaal over familiebanden 
die buigen, maar niet barsten onder druk van onderlinge 
strubbelingen en sociale systemen. De oeropvoering in 
1959 betekende een kleine revolutie in Amerika: het was 
de eerste voorstelling op Broadway met een zwarte cast, 
regisseur en auteur. Niemand had verwacht dat het werk 
van Lorraine Hansberry ook nog eens uitgeroepen zou 
worden tot het beste toneelstuk van dat jaar. Dit is het 
eerste deel van het drieluik Raisin Cycle van Well Made 
Productions over de zwarte identiteit in het Westen door 
de jaren heen.

Regie: Teunkie van der Sluijs. Spel: Jetty Mathurin, 
Mandela Wee Wee, Samora Bergtop, Djamila Landbrug, 
Yamill Jones, Adam M. Kissequel en Yorick Zwart.

Jetty Mathurin
Cabaretière, presentatrice en actrice  
Jetty Mathurin is een multitalent en een alleskun-
ner. Tijdens de Black Achievement Month is zij te 
zien in het succesvolle toneelstuk A Raisin in the 
Sun van Well Made Productions in Amsterdam én 
Den Haag. 

Jetty, waarom vind je het belangrijk dat er een Black 
Achievement Month wordt gehouden? 
“We mogen en kunnen het verleden niet vergeten. 
Onze kinderen en kleinkinderen moeten weten 
waar ze vandaan komen en zich realiseren dat onze 
geschiedenis niet begint bij de slavernij. Op die 
manier leren ze wie ze zijn en ontdekken ze welke 
kracht er in hun schuilt. Ik hoop dat ze tijdens de 
Black Achievement Month in aanraking komen met 
goede voorbeelden. Dat geeft hun kracht voor de 
toekomst. Zo leren ze een eigen beeld van zichzelf 
te creëren.” 

Wat hoop je dat het publiek meeneemt na het zien 
van A Raisin in the Sun? 
“Tijdens de voorstelling maak je kennis met een gez-
in dat worstelt met zichzelf en de omstandigheden 
waarin het zich bevindt. Een familie die dromen 
nastreeft. Er gebeurt van alles tijdens de voorstelling 
waardoor de onderlinge banden onder druk komen 
te staan. Ik hoop dat het publiek de verbondenheid 
en liefde van dat gezin voelt; dat gevoel van er on-
voorwaardelijk voor elkaar zijn.” 

Door wie raak jij geïnspireerd? 
“Door jonge mensen. Ik werk gezien mijn leeftijd 
altijd wel met jongeren en die beschikken over zo’n 
enorme veerkracht. En dat terwijl ze soms helemaal 
niet zijn verzekerd van een baan. Hun toekomst is 
soms zo onzeker. Niet alleen de ploeg waarmee ik 
werk inspireert me, maar ook mijn kinderen en klein-
kinderen. 
Het thema van mijn volgende voorstelling is de 
overdracht. Ik ben nooit in de overgang geweest, 
zeg ik spottend, maar in de overdracht. Het gaat 
daarbij om delen en uitwisselen. Dat is zo belangrijk. 
Ik merk elke keer als ik vertel 
over beslissingen die ik moest 
nemen of hindernissen die op 
mijn pad kwamen, dat jonge 
mensen daar veel uit halen. 
Ik zeg dan: ‘Jouw geluk is je 
eigen verantwoordelijkheid. 
Laat je door niemand stop-
pen.’ En dat komt bij ze aan!”
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Locatie:  Compagnietheater
Adres:  Kloveniersburgwal 50, 1012 CX Amsterdam
Entree:  gratis
Inloop:  18.30 uur
Aanvang:  19.30 uur

In het Compagnietheater vindt op zondag 2 oktober 
de officiële opening plaats van de Black Achievement 
Month met een avondvullend programma. 

Er zijn optredens van onder meer muzikale dui-
zendpoot en soul en jazz zangeres Sarah Jane Boss, 
West-Afrikaans dansgezelschap Untold en het internati-
onaal geroemde ZO! Gospel Choir. 

Burgemeester Eberhard van der Laan verzorgt het 
welkomstwoord en NiNsee-voorzitter Antoin Deul leidt 
de avond in. 

Keynote speaker is de Britse kunstenaar en filmre-
gisseur Steve McQueen, die de regie in handen had 
van de internationaal gelauwerde en drievoudig Os-
carwinnende film 12 years a slave. In deze film wordt 
Solomon Northup, een vrije Afro-Amerikaanse man, in 
1841 gekidnapt in Washington en verkocht als slaaf. Hij 
wordt vervolgens twaalf jaar lang gedwongen als slaaf 
te werken op een plantage in Louisiana. 

De presentatie van de avond is in de capabele handen 
van comedian Jeffrey Spalburg. 

Het volledige programma ziet er als volgt uit: 

19:30 – 19:35 uur  Openingsfilm
19:35 – 19:40 uur  Host MC Jeffrey Spalburg
19:40 – 19:45 uur   Openingstoespraak burgemeester 

Van der Laan
19:45 – 19:50 uur   Inleiding door voorzitter NiNsee 

Antoin Deul
19:50 – 19:55 uur  Host MC Jeffrey Spalburg
19:55 – 20:05 uur  Optreden Sarah Jane Boss
20:05 – 20:10 uur  Host MC Jeffrey Spalburg
20:10 – 20:25 uur  Optreden Untold
20:25 – 20:30 uur  Host MC Jeffrey Spalburg
20:30 – 20:40 uur   Keynote speaker Steve McQueen 

in gesprek met Shay Kreuger

20:40 – 20:45 uur  Host MC Jeffrey Spalburg
20:45 – 20:55 uur  Optreden ZO Gospel Choir
20:55 – 21:00 uur  Host MC Jeffrey Spalburg
21:00 – 21:10 uur  Optreden
21:10 – 21:15 uur  Afsluiting MC Jeffrey Spalburg
21:15 – 22:30 uur  Borrel in foyer

Wil je bij de officiële opening van de Black  
Achievement Month aanwezig zijn, dan kun je je voor 
30 september aanmelden via info@ninsee.nl (maximaal 
2 personen per aanmelding) ovv ‘officiële opening 
Black Achievement Month op 2 oktober’.

Compagnietheater
Het Compagnietheater biedt (on)bekend podiumtalent 
de gelegenheid om vlieguren te maken. Grote en kleine 
wonderen ontstaan in dit theater op de Kloveniers-
burgwal. Vroeger met het huisgezelschap de Theater-
compagnie (fusie van De Trust en Art & Pro) van Theu 
Boermans en tegenwoordig door jonge makers die in 
het kader van talentontwikkeling de ruimte krijgen om 
hier hun kunsten te vertonen. Drama in het midden van 
het leven, in het hart van de stad. 

De programmering van het Compagnietheater is altijd 
in beweging. Van muziekthea-
ter tot exposities, van culturele 
ontvangsten tot jeugdvoor-
stellingen. Ook als huistheater 
van het Nationale Toneel en als 
thuisbasis van diverse festivals - 
profileert het Compagnietheater 
zich als een huis vol talent. 

Locatie:  NoLIMIT
Adres:  Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam
Entree:  gratis
Inloop:  19.00 uur
Aanvang:  19.30 uur

Uiterlijke kenmerken spelen een belangrijke rol bij 
het vormen en uitdragen van een identiteit. Het 
schoonheidsideaal wordt vaak vergeleken met 
Westerse uiterlijke kenmerken wat leidt tot ‘skin 
whitening’ en ‘hair straightening’. Daarentegen wordt 
het ‘echt’ behoren tot de Afrikaanse Diaspora vaak 
gemeten met een donkere huidskleur en ‘natural hair’. 

Dit complexe discriminatie fenomeen binnen de Afro-
Caribische gemeenschap wordt ‘colourism’ genoemd: 

Officiële opening
Black 
Achievement
Month

Wijzer Kijken over 
colourism

Maandag 3 oktober 

Zondag 2 oktober
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een interraciaal systeem gebaseerd op huidskleur, 
haartextuur en gelaatstrekken waarbij de voorkeur en 
meerwaarde wordt gegeven aan of de mate van witheid 
van deze uiterlijkheden of de mate van zwartheid. Over 
dit onderwerp is al veel geschreven, maar nog niet 
(veel) publiekelijk gediscussieerd. Daarom organiseert 
IZI Solutions op maandag 3 oktober een editie van 
Wijzer Kijken over colourism.
 
Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via info@izi-solutions.
com. De bijeenkomst is gratis, inclusief popcorn en 
drinken, maar vooraf aanmelden is verplicht. Wijzer 
Kijken bestaat uit een documentaire, een discussie 
met experts en een signaaladvies van de aanwezige 
jongeren. Mocht je niet kunnen op 3 oktober dan is het 
symposium Van Diversiteit naar Inclusiviteit op vrijdag 
21 oktober misschien wel interessant voor jou. Meer 
informatie hierover vind je op de site van IZI Solutions. 

NoLIMIT
NoLIMIT is een productiebureau van Amsterdam 
Zuidoost. Het is er voor jongeren met een culturele 
ambitie die zich als artiest, maker of producent willen 
bekwamen en presenteren aan een breed publiek.

NoLIMIT is een inspirerende organisatie doordrenkt 
met internationale cultuur en kunst. Een plek waar 

jong en oud(er) 
zich kunnen 
ontwikkelen om 
door te stromen 
naar aansluitende 
opleidingen en 
(internationale) 
artiesten een 
podium kunnen 
vinden.

John Leerdam & Otmar Watson
De allereerste editie van de Black Achievement Month 
staat voor een divers programma met bijzondere spre-
kers, bekende en onbekende rolmodellen, inspireren-
de theater- en dansvoorstellingen en exposities die je 
doen nadenken. John Leerdam (projectleider) en Otmar 
Watson (coördinator van de programmering) vertellen 
ons meer over het belang van de Black Achievement 
Month en delen enkele persoonlijke programma high-
lights. 

John, waarom is de Black Achievement Month in het 
leven geroepen? 
JL: “Er is de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor 
de positie van zwarte mensen in de Nederlandse samen-
leving. Het is duidelijk dat er een inhaalslag te maken is, 
want de afgelopen dertig jaar is er niet tot nauwelijks 
aandacht geweest voor onze bijdragen aan Nederland. 
Er is een achterstand op alle vlakken: cultureel, weten-
schappelijk, noem het maar op. Er moet erkenning en 
herkenning komen voor de helden van toen en nu, maar 
ook aandacht zijn voor de jonge generatie. En dat willen 
we bereiken met de Black Achievement Month.”

Otmar, waarom is die aandacht voor de jongere generatie 
nodig? 
OW: “Ik ben jongerenwerker in Amsterdam Zuidoost en 
ik werk voornamelijk met zwarte jongeren en die hebben 
vaak geen kennis van wie ze zijn en waar ze vandaan 
komen. Ze zijn alleen maar bezig met het leven van van-
daag. Met commercie, en hoe ze er het mooist uitzien. De 
Black Achievement Month laat zwarte rolmodellen zien. 
Dat is belangrijk voor hun ontwikkeling. Het zorgt voor 
een basis.” 

Heren, wat zijn jullie programma highlights? Jullie  
mogen er maximaal twee noemen! 
JL: De officiële opening op zondag 2 oktober in het 
Compagnietheater. Daar laten we een goede mix zien 
van verleden, heden en toekomst. En we richten ons niet 
alleen op Nederland, maar er is ook een internationale 
component. Zo is de Oscarwinnende filmregisseur Steve 
McQueen aanwezig, die aan de tand wordt gevoeld door 
onze eigen Shay Kreuger. Mijn andere highlight is de fa-
miliedag op zaterdag 1 oktober in NEMO Science Muse-
um, met een van onze zwarte  
wetenschappers, cardioloog Harriete Verwey. Het laat  
de kleintjes zien dat je alles kunt worden, óók weten-
schapper!” 
OW: “Mijn highlight is de voorstelling Obia van Untold, 
waar ik artistiek leider van ben, in de Stadsschouwburg 
Amsterdam. Het is de eerste keer dat een volledig zwart 
gezelschap uit Amsterdam Zuidoost op het toneel van 
dit theater staat. Mijn andere highlight is ook de opening 
op 2 oktober. Er staan niet alleen bekende mensen op 
het programma, maar we bieden ook een platform aan 
grassroots initiatie-
ven, van de gewo-
ne man en vrouw; 
jongens en meisjes 
die normaal niet in 
de spotlight staan. 
Wij brengen al die 
groepen bij elkaar, 
van grassroots tot 
establishment.  
Dát is de synergie 
die we willen be-
reiken.” Otmar Watson en John Leerdam
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Locatie:  OBA De Hallen
Adres:   Hannie Dankbaarpassage 10,  

1053 RT Amsterdam
Entree:  gratis
Aanvang:  17.00 uur

Op donderdag 6 oktober vindt de feestelijke opening 
plaats van de tentoonstelling De Bibliotheek van 
Licht. Er is een overschot aan boeken, maar niet aan 
bibliotheken, er is een overschot aan kennis, maar geen 
overschot aan verlichte kennis over de breedte van het 
Nederlandse verleden buiten het dominante Westerse 
discours. 

Volgens kunstenaars Raul Balai en Femi Dawkins is 
er niet één historisch verhaal, maar zijn er parallelle 
narratieven. Daarom ontwikkelden zij de mixed-media 
installatie De Bibliotheek Van Licht, om het historisch 
besef te vergroten. Naar aanleiding van de Black 
Achievement Month zijn de kunstenaars door de OBA 
benaderd om een nieuwe reeks edities te starten in 
2016-2017. 

Basis van De Bibliotheek Van Licht is het vormen van 
een nieuw verhaal aan de hand van verlichte geesten, 
waarvan velen werk verrichten of zaken presteerden die 
je niet verwacht van iemand in een achterstandspositie. 
Zo zijn er onbekende schrijvers, intellectuelen, 
feministen, sporters , filosofen en uitvinders die enorme 
bijdragen hebben geleverd aan onze gezamenlijke 
historie. Voorbeelden zijn Anton de Kom (schrijver, 
activist, dichter en verzetstrijder WOII), Jan Ernst 

De Bibliotheek 
van Licht

Matzeliger (uitvinder van de schoenstikmachine) en 
Garret Morgan (uitvinder van het moderne stoplicht).

Omdat het boek (gevoelsmatig) lijkt uit te sterven 
als eerste bron van informatie verliest het hiermee de 
functie van het verlichten van de geest van de mens en 
wordt het een gebruiksobject. Balai & Dawkins zetten 
met de installatie grote geesten en afgedankte boeken 
weer in het hart van kennis en cultuur, waar zij thuis 
horen.

Het programma van de opening bestaat uit onder 
andere een welkomstwoord door Martin Berendse 
(directeur OBA), een toelichting op de tentoonstelling 
door Balai & Dawkins, een performance door Dawkins 
en aansluitend is er een borrel en gelegenheid om de 
tentoonstelling te bekijken.

OBA
De OBA is een culturele instelling, die zich ten doel stelt 
het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse 
samenleving te bevorderen. De OBA biedt in de 
dynamische Amsterdamse samenleving vrije toegang 
tot informatie, kennis en cultuur voor iedereen, door 
het leveren van hoogwaardige bibliotheekdiensten voor 
educatie, participatie, ontmoeting en cultuurbeleving.

Tijdens de Black Achievement Month presenteert 
de OBA een educatief programma ter verdieping 
en verwondering. De OBA hoopt zijn leden, 
Amsterdammers en een ieder welkom te mogen heten 
in zijn vestigingen.

Locatie:   Amsterdam Museum
Adres:   Kalverstraat 92, 1012 RM Amsterdam
Prijs:    € 12,50 (volwassenen), € 10,00 (CJP/

Studentenkaart), € 6,50 (kinderen van 
5 t/m 8), gratis (kinderen van 0 t/m 4)

Aanvang:   10.00 tot 17.00 uur

Op vrijdag 7 oktober opent in het Amsterdam Museum 
in het centrum van de stad de tentoonstelling Zwart 
Amsterdam. Amsterdammers nomineerden hiervoor 
zwarte rolmodellen: schrijvers, politici en rappers, maar 
ook de buurvrouw en de voetbalcoach. Gastcurator 
Imara Limon maakte een keuze uit deze suggesties. 

In de tentoonstelling zullen beelden, verhalen en 
voorwerpen te zien zijn die te maken hebben met 

Zwart Amsterdam

Donderdag 6 oktober

Vrijdag 7 oktober t/m 
zondag 13 november

inspirerende (on)bekende zwarte personen. Het gaat 
met name om rolmodellen uit gemeenschappen die 
gevormd zijn als gevolg van het koloniale verleden van 
Nederland en door de trans-Atlantische slavernij. Dit 
omdat het verhaal en de geschiedenis van Amsterdam 
te vaak alleen vanuit een wit perspectief wordt verteld.

Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum is een stadsmuseum. Het 
vertelt het verhaal over de stad Amsterdam. Over toen, 
nu en straks.

In de permanente tentoonstelling Amsterdam DNA 
geeft het museum je in korte tijd een boeiend overzicht 
van de geschiedenis van Amsterdam. Daarnaast zijn er 
regelmatig tijdelijke tentoonstellingen, rondleidingen 
en evenementen. Het museum beheert bovendien een 
groot deel van de collectie van de stad Amsterdam.

Het Amsterdam Museum bestaat officieel al sinds 
1926, toen het in de Waag begon als dependance van 
het Stedelijk Museum. In 1975 verhuisde het, toen nog 

bekend als Amsterdams 
Historisch Museum, 
naar het huidige pand 
in het voormalige 
Burgerweeshuis. In 2011 
werd de naam veranderd 
in Amsterdam Museum.
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Imara Limon
Van 7 oktober tot en met 13 november maak je in 
het Amsterdam Museum kennis met zwarte rolmod-
ellen tijdens de tentoonstelling Zwart Amsterdam. 
Amsterdammers nomineerden hiervoor schrijvers en 
politici, maar ook de buurvrouw en de voetbalcoach. 
Gastcurator Imara Limon maakte een keuze uit deze 
suggesties.

Imara, hoe heb je Zwart Amsterdam samengesteld?
“Het begon met het benaderen van mensen. We wilden 
weten wie ze terug zouden willen zien in het museum 
en waarom deze personen hen inspireren. De citaten 
zijn te lezen op de muren. Er waren heel veel nom-
inaties. Wat ik mooi vond was dat er weinig BN’ers 
werden genoemd. Het ging juist om mensen die een 
belangrijke rol speelden in hun leven zoals een voetbal-
coach, een leraar, maar ook moeders, vaders en part-
ners.”

Wat hoop je dat het publiek meeneemt na het zien van 
de tentoonstelling?
“Het gaat mij niet om de bezoekers alleen, maar om 
iedereen die aan het proces meedoet en meedenkt. We 
hebben mensen gevraagd wie hun rolmodellen zijn en 
wie ze belangrijk vinden. Het gaat erom dat mensen 
daarover nadenken. Ook als je naar de tentoonstelling 
kijkt, kun je jezelf die vraag stellen. Je kunt ons van 
feedback voorzien en rolmodellen toevoegen. Het gaat 
dus niet alleen om het zien van het resultaat. Het gaat 
om het hele proces van de tentoonstelling.”

Wie zijn jouw rolmodellen?
“Dat zijn ook de personen die dicht bij me staan. Het 
zijn zoveel mensen dat ik er 
niet één specifiek kan kiezen. 
Maar als het echt moet, dan 
kies ik voor mijn tante. Die 
is mijn grootste bron van in-
spiratie. Ze woont in Surina-
me en is altijd onafhankelijk 
geweest en heel erg bezig 
geweest met haar werk en 
met de natuur. Ze zei altijd 
wat ze dacht en sprak zich 
uit voor wat belangrijk was. 
Van haar heb ik veel geleerd 
in mijn jeugd.”    
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Locatie:   Bijlmer Parktheater
Adres:    Anton de Komplein 240,  

1102 DR Amsterdam
Prijs:    € 13,50 (inclusief drankje), met CJP/65+ 

korting: € 11,00 (inclusief drankje)
Aanvang:   20.00 uur

Afrovibes Festival brengt jong actueel dans en theater 
uit Afrika en Nederland naar Amsterdam. Afrika is 
booming, cool én actueel en Afrovibes laat dat zien!

Op vrijdag 7 oktober brengt Afrovibes een 
avondvullend programma met dans, poetry en muziek. 
Vier dansers van Vuyni Dance Theater uit Johannesburg 
brengen de spetterende dansvoorstelling Ketima met 
live percussie muziek van Azah Given Mphago. Ketima 
betekent ‘rennen’ en is een bundeling van licht, dansers 
en muziek. De Vuyani dansers verbinden traditionele 
bewegingen uit de Afrikaanse dans met moderne 
westerse dans. 

In het voorprogramma staat schrijver en performer 
Babs Gons met jong poetry talent uit Amsterdam 
Zuidoost gevolgd door een talkshow met de Afrikaanse 
dansers en talenten uit Zuidoost. Na afloop van 
Afrovibes wordt er Afro Beat en Afro House gespeeld 
in de foyer van het Bijlmer Parktheater.

Bijlmer Parktheater
Het Bijlmer Parktheater in Amsterdam Zuidoost is 
het theater van het nieuwe Nederland. Het is een 
theater zoals je het nergens anders vindt: deskundig 
in intercultureel programmeren, cultuureducatie, 
community art en talentontwikkeling. Bij alles wat het 
Bijlmer Parktheater doet, is het verbonden met de 
gemeenschap van Amsterdam Zuidoost. 

Het Bijlmer Parktheater draagt met passie en plezier 
zijn kennis over op intercultureel en artistiek vlak via 
nationale en internationale fora. Verrijken, verbinden, 
confronteren en ondernemen. Dat zijn de kernwaarden 
van het theater van het nieuwe Nederland! 

Vrijdag 7 oktober

Afrovibes 
Festival: 
Ketima

Ernestine Comvalius
Ernestine Comvalius is de directeur van het Bijlmer 
Parktheater in Amsterdam Zuidoost, het theater van 
het nieuwe Nederland, en één van de locaties waar 
veel van de programma’s van de Black Achievement 
Month plaatsvinden. 

Ernestine, waarom vind je het belangrijk dat de Black 
Achievement Month wordt georganiseerd?
“We kennen natuurlijk al de Black History Month in 
Amerika en in Engeland. Het NiNsee heeft in Nederland 
gekozen voor de term achievement. Dit geeft aan dat 
het over meer dan alleen geschiedenis zal gaan. De 
maand laat ook zien welke bijdragen zwarte mensen 
aan de samenleving en aan de beschaving leveren. Bij 
veel mensen leeft die kennis niet. De Black Achieve-
ment Month laat veel voorbeelden zien van weten-
schappers en kunstenaars die minder bekend zijn, maar 
daardoor niet minder belangrijk.”

Waarom vind je het belangrijk dat het Bijlmer Park-
theater een bijdrage levert aan de Black Achievement 
Month? 
“Het evenement biedt jonge talenten de kans om 
zich aan een breder publiek te presenteren. Dat sluit 
nauw aan bij wat wij als Bijlmer Parktheater doen. Kijk 
bijvoorbeeld naar de voorstelling van Afrovibes waarin 
kunstenaars uit Zuid-Afrika samenwerken met talenten 
uit Zuidoost. Als je kijkt naar onze programmering en 

doelstellingen en 
die van de Black 
Achievement 
Month, dan kan 
het niet anders 
dan dat we de 
handen ineen 
slaan. Het is een 
natural fit!” 

Dag 1:  8 oktober
Locatie:  Museum Volkenkunde Leiden
Adres:  Steenstraat 1, 2312 BS Leiden 
Prijs:   € 14,00 (volwassene vanaf 19 jaar), € 6,00 

(jeugd 4 t/m 18 jaar en studenten), gratis 
(studenten UL en HL, met Museumkaart, 
BankGiro Loterij VIP-KAART, ICOM, 
Rembrandtkaart & Vriendenpas)

Aanvang:  10.00 tot 18.00 uur  

Dag 2:  9 oktober
Locatie:  Amsterdam Museum
Adres:  Kalverstraat 92, 1012 RM Amsterdam
Prijs:   € 12,50 (volwassenen), € 10,00 (CJP/

Studentenkaart), € 6,50 (kinderen van 5 
t/m 8), gratis (kinderen van 0 t/m 4)

Aanvang:  12.00 tot 17.00 uur

Nederland kent in 2016 een hernieuwd interesse 
in kwesties rondom zwarte identiteit, Nederlands 
burgerschap en representatie. De discussies hierover 
zijn voor veel Nederlanders nieuw, met name op het 
moment dat er een link gelegd wordt met vier eeuwen 
koloniale geschiedenis. Toch kennen we in Nederland al 
ruim vijf eeuwen zwarte aanwezigheid.

In dit symposium willen we laten zien hoe de zwarte 
aanwezigheid in Nederland werd weergegeven in 
bijvoorbeeld kunst, cultuur en Nederlands erfgoed. 
Nederlanders zijn opgegroeid met het beeld van 
Zwarte Piet, maar wat is er nog meer? Hoe worden 
Zwarte Nederlanders in collecties van musea 
en culturele instellingen vertegenwoordigd en 
gerepresenteerd? In hoeverre draagt het culturele 
domein bij aan een hernieuwd interesse in de zwarte 
identiteit? En welke rol spelen de Diaspora en migratie?

Zwart Nederland verwijst naar de aanwezigheid, 
verbeelding en beeldvorming van zwarte aanwezigheid 
in Nederland en hoe dit is gevisualiseerd en 
vormgegeven in geschiedenis, beeldende kunst, 
erfgoed, podiumkunsten en film. Dit evenement vindt 
plaats op zaterdag 8 en zondag 9 oktober.

Host: Anousha Nzume
Curator: Nancy Jouwe

Zwart Nederland. 
Tweedaags 
symposium/
festival 

Zaterdag 8  
en zondag 9 oktober
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Dr. Harriette Verwey
 
Dr. Harriette Verwey is cardioloog aan het Leids  
Universitair Medisch Centrum en hoofdspreker tijdens 
de familiedag in NEMO Science Museum op zaterdag 
1 oktober. Daar vertelt ze aan een zaal vol kinderen en 
ouders over haar drijfveren en haar werk. 

Waarom vindt u het belangrijk dat er een Black 
Achievement Month wordt gehouden? 
“De Black Achievement Month kan bijdragen aan de 
zichtbaarheid van rolmodellen. Ik denk dat het heel 
belangrijk is voor de jonge generatie om goede voor-
beelden te hebben. Die zijn er wel, maar ze moeten ook 
zichtbaar zijn. Voormalig Tweede Kamerlid Laetitia Grif-
fith is iemand die veel verdiensten heeft en zichtbaar 
is. Maar ik ken ook rolmodellen die niet zichtbaar zijn. 
Iemand als Anastasia van der Wees bijvoorbeeld. Zij is 
27 jaar oud en heeft drie master-opleidingen gedaan. 
Over een jaar wordt ze ingeschreven als de jongste 
accountant van Nederland. Ik denk dat het belangrijk is 
dat mensen als zij zichtbaar zijn en dat we de samen-
leving laten zien dat we een belangrijke en substantiële 
bijdrage leveren aan de Nederlandse economie.” 

Waar gaat u het over hebben tijdens de familiedag in 
NEMO Science Museum? 
“Die dag sta ik voor een zaal met kinderen en ouders. Ik 
ga ze vertellen wat mijn vak inhoudt en wat het bete-
kent om hartspecialist te zijn. En ik ga vooral duidelijk 
maken wat ik daarvoor heb gedaan en dat het ook bin-
nen hun bereik ligt om zo’n beroep uit te oefenen.” 

Wie zijn uw rolmodellen?  
“Mijn ouders. Ze hebben allebei alleen maar de lagere 
school gedaan. Ze hebben acht kinderen en we heb-
ben allemaal het HBO of een universitaire opleiding 
gevolgd. Ze hebben ons altijd gestimuleerd om verder 
te gaan. Ik kom uit Suriname en woon al heel lang hier. 
Ik denk dat je je ook moet openstellen voor de wereld 
waarin je leeft. Het feit dat ik in deze hoge functie 
terecht ben gekomen is omdat blanke mensen talent in 
me zagen. Ik had natuurlijk ook gewoon dokter kunnen 
zijn en verder niks aan de hand. Maar het waren blanke 
mensen die tegen me zeiden: ‘Jij moet hogerop, want 

jij kunt meer.’ Ik heb ze 
geloofd en ik ben naar de 
top gegaan. Zij waren de 
wind onder mijn vleugels. 
En dat mag ook benadrukt 
worden. Het is niet alleen 
een zwart-wit tegen-
stelling.”
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Anansi, geef die 
fakkel door!  
Afro-Caraibische 
verhalenmiddag 
voor de hele 
familie

Zaterdag 8 oktober

Locatie:   Centrale OBA, OBA Theater
Adres:    Oosterdokskade 143,  

1011 DL Amsterdam
Prijs:   € 5,00, gratis met OBA-pas
Aanvang:   15.30 tot 17.00 uur

Heel vroeger, in Ghana, vertelden de mensen verhalen 
over een sluwe spinmans Anansi mondeling aan elkaar. 
Die spinverhalen zijn door de slavenhandel wereldwijd 
verbreid geraakt en kwamen onder andere terecht in 
de Nederlandse koloniën in Suriname en de Caraïben. 
Ze zijn doorverteld, van generatie op generatie. Van 
overgrootouders tot aan kleinkinderen. 

In Surinaamse volksvertellingen heet deze spinfiguur 
Anansi, in Caraïbische verhalen Kompa Nanzi en 
de Ghanezen noemen hem Kwaku Ananse. Tijdens 
deze magische Afro- Caraïbische verhalenmiddag 
viert Anansi feest, want de mythische spin maakt 
tegenwoordig deel uit van het immaterieel cultureel 
erfgoed van Nederland.

Verhalenvertellers Wijnand Stomp, Roland Colastica, 
Hilli Arduin en spoken word artists Akwasi en Insayno 
geven de Anansi-verhalen door aan elkaar onder 
muzikale live- begeleiding van jazz-musicus Pablo 
Nahar.

Anansi, geef die fakkel door! is een ode aan de Anansi-
verteltraditie, grootouders en kinderen en de kracht van 
het verhaal. 

Partners: Netwerk Slavernijverleden, Kosmopolis 
Utrecht, Nationaal Museum van Wereldculturen, 
Research Center for Material Culture en NiNsee

Dag 1: Symposium Zwart Nederland
In een serie lezingen, panels en performances laten 
we een mix van wetenschappers, curatoren en makers 
aan het woord. Relaties tussen zwart burgerschap, 
migratie, (post)kolonialisme, kunst, erfgoed en de 
Nederlandse culturele identiteit komen aan bod. Daarbij 
is er ruimte om het historische perspectief te verbinden 
met hedendaagse ontwikkelingen. Wetenschappelijke 
en praktijkvoorbeelden worden toegankelijk en 
laagdrempelig besproken; we slaan een brug tussen 
theorie en praktijk, geschiedenis, erfgoed en kunst.

Sprekers zijn onder andere Gloria Wekker, Wayne 
Modest, Esther Schreuder, Quinsy Gario, Simone 
Zeefuik, Charl Landvreugd, Guno Jones, Ernestine 
Comvalius en Bart Krieger.

Dag 2: Filmfestival Zwart Nederland
Dit eendaagse filmfestival brengt een ode aan 
vrouwelijke filmmakers en programmamakers uit de 
Zwarte Diaspora met filmvertoningen en talkshows. 
Centraal staan onder andere documentaire- en 
programmamakers Neske Beks, Bibi Fadlalla, Cindy 
Kerseborn, Tessa Boerman, Babette Niemel, Ida Does 
en Ivette Forster.

Museum Volkenkunde Leiden
Museum Volkenkunde is een museum over mensen, 
gevestigd in een monumentaal gebouw aan de Singel 
in Leiden. Bezoekers bereiken het museum via de tuin, 
waarin de metershoge totempaal hen welkom heet. Het 
museum presenteert regelmatig wisselende exposities 
en toont in de vaste tentoonstelling objecten uit acht 
cultuurgebieden. 

Voorwerpen die stuk voor stuk een menselijk verhaal 
vertellen. Verhalen over universele menselijke thema’s 
zoals rouwen, vieren, versieren, bidden of vechten. 
Ze maken nieuwsgierig naar de enorme culturele 
diversiteit die de wereld rijk is. Van Oceanië tot de 
Noordpoolgebieden, van Geisha tot de Boeddha en van 
Mekka tot Leiden. In Museum Volkenkunde ontdek je 
dat we op de verschillen na, allemaal hetzelfde zijn.

Programma:
15.30 uur  Kompa Nanzi familieverhalen met Roland 

Colastica & Wijnand Stomp. 
16.00 uur  Officiële ondertekening Anansi op de 

Nationale Inventaris Immaterieel 
Cultureel Erfgoed met Wijnand Stomp, 
Jean Hellwig en Ineke Strouken. 

16.20 uur  Anansi, geef die fakkel door! met Akwasi, 
Wijnand Stomp en Hilli Arduin onder 
muzikale live-begeleiding van Pablo Nahar.

16.50 uur Spoken Word-improvisatie Insayno. 
17.00 uur Borrel. 

Locatie:   Nationaal Glasmuseum Leerdam
Adres:    Zuidwal in centrum Leerdam,  

4141 BE Leerdam
Prijs:    € 8,00, gratis entree met 

Museumjaarkaart 
Aanvang:   12.00 tot 17.00 uur

Het Nationaal Glasmuseum in Leerdam heeft vier 
Surinaamse kunstenaars uitgenodigd voor de 
groepsexpositie Zwart Glas. 
Vorig jaar keek het museum terug op 250 jaar glas 
in Leerdam. Terwijl het museum in het verleden 
dook, barstten in het heden de Zwarte Pieten- en 
Black Twitter-discussies los. Met die discussies op de 
achtergrond viel het de medewerkers op dat de wereld 
van het Nederlandse glas toch vooral 250 jaar lang 
een witte geschiedenis was. Met Zwart Glas shift het 
museum de focus van witte glasblazers en kunstenaars 
naar Antilliaanse en Surinaamse kunstenaars. 

Gastcurator Melvin Anderson (Aruba) vroeg hiervoor 
Brian Coutinho (keramiek), Chequita Nahar (sieraden), 
Marcel Pinas (beeldhouwer) en Harvey Bouterse 
(keramiek en mode) hun werk te transformeren naar 
glas, een voor hen nieuw materiaal.

Op zondag 9 oktober maken Melvin Anderson en 
Brian Coutinho ‘live’ nieuw werk. Via een tribune in 
de glasblazerij zijn de werkzaamheden te volgen. Een 
speciale voorlichter legt uit hoe het kunstwerk tot stand 
komt. Ook geven de kunstenaars zelf een toelichting 
op hun werk.  De nieuwe kunstwerken worden vanaf 11 
november getoond op de expositie Zwart Glas in het 
Nationaal Glasmuseum.

Nationaal Glasmuseum
In het Nationaal Glasmuseum worden het hele jaar 
door afwisselende tentoonstellingen georganiseerd. 
Historische en verhalende exposities nemen je mee 
terug in de tijd. Hedendaagse en experimentele 
tentoonstellingen geven een blik op de toekomst 
van de glaskunst. Het Nationaal Glasmuseum is het 
eerste museum in Nederland dat zijn hele depot 
heeft opengesteld voor publiek. Hierin bevindt zich 

de mooiste en grootste 
collectie Nederlands glas 
van 1850 tot heden. Grote 
namen als Copier, Heesen 
en Meydam komen hierin 
terug. In het Transparante 
Depot zijn bijna 10.000 
objecten te zien.  

zwart glas

Zondag 9 oktober
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John Lachman

John Lachman, tot voor kort adjunct-directeur bij 
welzijnsorganisatie Swazoom en nu gestart met zijn 
eigen organisatie, is projectleider van het congres 
Best of both worlds op 25 oktober in het Bijlmer 
Parktheater. De conferentie richt zich onder andere 
op jongerenwerkers die werken met jongeren met een 
Afrikaanse afkomst.

John, wat is voor jou het belang van een Black Achieve-
ment Month?
“De Black Achievement Month maakt jongeren bewust 
van hun cultuur en hun afkomst en daardoor worden 
ze sterker. Ons event probeert dat ook te bewerkstelli-
gen. Jongeren benaderen problemen vaker vanuit een 
negatieve gedachte. Ze vervallen dan in een slachtof-
ferrol. Wij willen jongerenwerkers en jongeren leren 
problemen te erkennen en herkennen. Daar worden ze 
sterker van als mens.” 

En cultureel erfgoed speelt daarin een belangrijke rol?
“Dat klopt. Maar dan moet je als jongerenwerker en 
(gemeentelijk) beleidsmedewerker wel weten hoe je 
cultureel erfgoed op de juiste manier inzet. Je moet 
weten wat je doet en waarom. Denk bijvoorbeeld aan 
dans of muziek. Het is goed om die in te zetten als je 
met jongeren werkt, maar je bereikt meer als je vertelt 
hoe die muziek is ontstaan of waar die dans oorspron-
kelijk voor werd ingezet.” 

Je bent een rolmodel voor jongeren, maar wie zijn jouw 
rolmodellen? 
“Dan kijk ik toch naar mijn naaste omgeving. Mijn vader 
is een rolmodel. Hij heeft me altijd geleerd dat je hard 
moet werken; dat je moet leren; want je krijgt niets 

voor niks in het leven. Een ander 
rolmodel is Kenny Zschüschen van 
vrijwilligersorganisatie Venzo. Hij is 
in zijn jeugd begonnen binnen het 
jongerenwerk in Zuidoost en door 
hard te werken en positief te zijn, is 
hij directeur geworden van Ven-
zo. Hij is een voorbeeld voor veel 
zwarte jongeren.” 
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Obia - Untold

Locatie:  Stadsschouwburg Amsterdam
Adres:  Leidseplein 26, 1017 PT Amsterdam
Prijs:  € 21,50
Inloop:  19.30 uur
Aanvang:  20.30 uur

Obia is de succesvolle voorstelling van theater- en 
dansgezelschap Untold waarbij de Afro-Surinaamse 
winticultus (religie) door middel van dans en muziek op 
een theatrale manier wordt neergezet en vertoond aan 
een breed publiek. 
De winticultus is onlosmakelijk verbonden met de 
trans-Atlantische slavernij. Door de samenkomst van 
verschillende Afrikaanse volkeren in Suriname, vond 
er een versmelting plaats van verschillende religiën 
waardoor winti ontstond. 

Obia is een dans- en muziekvoorstelling waarin het 
publiek ziet hoe een oude, spirituele kracht bezit neemt 
van hoofdpersonage Regillio. Daarbij worden er vooral 
accenten gelegd op rites die hun oorsprong vinden in 
West-Afrika en Suriname.

Woensdag 12 oktober

Mitchell Esajas

Mitchell Esajas is medeoprichter en voorzitter van jon-
gerenplatform New Urban Collective, dat op dinsdag 
18 oktober de conferentie Decolonizing our education 
organiseert op de Vrije Universiteit in Amsterdam. De 
conferentie heeft als doel toonaangevende sprekers, 
changemakers en grassroots organisaties met elkaar te 
verbinden om zo aan een gezamenlijke agenda te werken 
op het gebied van onderwijs in Nederland. 

Mitchell, waarom is het belangrijk dat de Black Achieve-
ment Month wordt georganiseerd? 
“Er zijn veel verhalen van zwarte mensen in Nederland, 
maar ook internationaal, die onbesproken blijven of die 
veel mensen niet kennen, maar die wél heel inspirerend 
zijn. Ik hoop dat die tijdens de Black Achievement Month 
verteld gaan worden.”

Heb je zelf een voorbeeld van iemand die niet bekend is bij 
het grote publiek, maar wel heel inspirerend is? 
“In Amsterdam Oost zijn ze momenteel bezig met het 
ontsluiten van het archief van Ons Suriname. Een deel van 
dat archief is van Otto Huiswoud. Dat is een man die in 
de jaren twintig van de vorige eeuw van Suriname naar 
de Verenigde Staten emigreerde. Hij was toen 16 jaar oud. 
Huiswoud werd onderdeel van de zwarte burgerrechten-
beweging, de Civil Rights Movement, en de Harlem Re-
naissance, een artistieke beweging van Afro-Amerikaanse 
schrijvers en kunstenaars. Later kwam hij terecht in Am-
sterdam, waar hij zich aansloot bij de beweging tegen het 
kolonialisme. Hij ging om met de grootste zwarte intel-
lectuelen en activisten uit die tijd. Het is jammer dat veel 
mensen hem niet kennen.” 

Waarom organiseren jullie de conferentie ‘Decolonizing our 
education’? 
“In het onderwijs is er nog steeds sprake van sociale 
ongelijkheid. Zo heeft de buurt waar je woont nog steeds 
invloed op hoe ver je komt binnen het onderwijssysteem. 
Er is helaas weinig bekend in hoeverre dat van toepass-
ing is op de zwarte gemeenschap. Wij willen hier meer 
informatie over vergaren tijdens 
de conferentie en hierover met 
elkaar in gesprek gaan. We 
hebben daarnaast inspirerende 
sprekers uitgenodigd om hun 
kennis en ervaring te delen met 
het publiek. We hopen zo de 
aanwezige jongeren te stimuler-
en het maximale te halen uit hun 
studie.” 

Voor veel zwarte vrouwen in de Nederlandse 
maatschappij is het nog steeds moeilijk om een plek 
te krijgen op de diverse podia (maatschappelijk, 
sociaal en economisch), terwijl dat juist voor hen 
zoveel verschil kan maken. Er zijn zoveel zwarte 
vrouwen die een positieve bijdrage leveren aan de 
Nederlandse samenleving op het gebied van literatuur, 
wetenschap, technologie, zakenleven, maar ook 
binnen hun leefgemeenschap door middel van sociaal 
maatschappelijke projecten. Met name vrouwen die 
aantoonbaar veel doen voor hun leefgemeenschap zijn 
niet zichtbaar.

Black Female Achievers biedt deze inspirerende groep 
vrouwen een podium en zorgt ervoor dat ze met elkaar 
in gesprek kunnen gaan. De grote vraag is ‘Hoe kunnen 
deze vrouwen zich beter profileren in hun werk en in de 
Nederlandse maatschappij?’ 

Tijdens dit evenement zijn er verschillende 
panelgesprekken. Sprekers zijn onder andere 
wethouder Diversiteit Simone Kukenheim, Beylula 
Yosef, Dionne Abdoelhafiezkhan, presentatrice/politica 
Sylvana Simons en Astrid Elburg. Er zijn optredens van 
onder andere Pink Oculus en Sanguita Akkrum. 

Volg de deelnemers via BlackFemaleAchievers 
op Facebook. Aanmelden voor dit event kan via 
bfachievers@gmail.com en www.eventbrite.nl/e/tickets-
black-female-achievers-27280629096.
   
Boom Chicago 
Boom Chicago’s live comedy shows zijn een mix van 
scherpe sketches, snelle improvisaties, video, muziek en 
social media die zich in hoog tempo afwisselen. Na 16 
jaar op het Leidseplein, verhuisde Boom Chicago begin 
2013 naar een groter theater en studio complex op 
de Rozengracht.  De venue bestaat uit twee theaters, 
repetitieruimtes, kantoren, video faciliteiten en de 
populaire Bar 117.

Vrijdag 14 oktober

Locatie:   Boom Chicago
Adres:   Rozengracht 117, 1016 LV Amsterdam
Entree:   gratis
Inloop:   12.30 uur
Aanvang:   13.00 tot 18.00 uur
Naam event:  Black Female Achievers

Op vrijdag 14 oktober staan in Boom Chicago zwarte 
vrouwen centraal tijdens Black Female Achievers. De 
sprekers en performers leveren allemaal een bijdrage 
aan de Nederlandse samenleving en presenteren 
zichzelf op een unieke manier aan een publiek van 200 
inspirerende vrouwen.

Black Female 
Achievers

Regillio raakt na een avond stappen zijn vrienden 
kwijt. Bij een verlaten bushalte in een buitenwijk van 
Amsterdam krijgt hij bezoek van zijn vooroudergeesten. 
Zij confronteren hem met zijn eigen vragen en laten 
hem voelen hoeveel kracht er eigenlijk in hem schuilt.

Stadsschouwburg Amsterdam
De Stadsschouwburg Amsterdam is het Nederlandse 
huis van het theater. Dé culturele hangplek in het 
hart van de stad, op het Leidseplein. Waar de grote 
nationale en internationale gezelschappen zich 
thuisvoelen. Het publiek komt er graag over de vloer 
voor een avond uit met verdieping. Iedereen is er van 
harte welkom. Van jong tot oud, van theaterkenner tot 
‘eerstekeerganger’. De deuren van de Stadsschouwburg 
staan open!
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Locatie:  Nutshuis
Adres:  Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag
Prijs:   € 12,50; voor leden 2016 van Vereniging 

Antilliaans Netwerk is de entree gratis
Inloop:  19.30 uur
Aanvang:  20.00 tot 22.30 uur

Op vrijdag 14 oktober vindt er een lezing en 
discussieavond plaats over de rol van de Antilliaanse 
man in de Antilliaanse en Nederlandse samenleving 
onder leiding van Glenn Helberg. Organisator 
Vereniging Antilliaans Netwerk wil hiermee een bijdrage 
leveren aan de discussie over diversiteit en emancipatie 
binnen de Antilliaanse gemeenschap in het Caraïbisch 
gebied en in Nederland.

Over de hoofdspreker
Glenn Helberg, geboren en getogen op Curaçao, is na 
het afronden van de middelbare school geneeskunde 
gaan studeren. Na het succesvol afsluiten van zijn 
artsexamen, werkt hij op Curaçao als huisarts. Al snel 
blijkt dat hij ook belangstelling heeft voor de ambulante 
psychiatrie.

Hij maakt steeds meer kennis met de mentale wereld 
van de mensen die aan hem zijn toevertrouwd. Deze 
nieuwe inzichten inspireren hem om zich verder te 
specialiseren in de psychiatrie en in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie. In de afgelopen jaren heeft hij zich 
ontwikkeld tot een transculturele psychiater. Zijn visie 
op ziekte en gezondheid van de Westerse en niet 
Westerse culturen integreert hij bewust in zijn werk.

Helberg geeft veel workshops en colleges onder 
andere over (seksuele) diversiteit, culturele psychiatrie, 
racisme, vaderschap en criminaliteit. Hij is o.a. 
voorzitter geweest van de Denktank Sociale Cohesie 
in Zeeburg (Amsterdam). Thans is hij voorzitter van 
de Stichting Ocan en lid van de Raad van Advies van 

Lezing en 
discussieavond: 
De rol van de 
Antilliaanse man 
in de Antilliaanse 
en Nederlandse 
samenleving

Vrijdag 14 oktober 
Nutshuis

Reanchello Anastacia 
Reanchello Anastacia is 24 jaar oud, vader en zet 
zich in voor Untold, een culturele organisatie gericht 
op tieners, jongeren en jongvolwassenen die bezig 
willen zijn met kunst en cultuur. Untold richt zich op 
het onderwijzen van West-Afrikaanse en Afro-Carib-
ische dans- en muziekstijlen, maar zet ook veelvuldig 
projecten op om jongeren te empoweren. Één van die 
initiatieven is Black Youngsters on the Road. 

Reanchello, je werkt voor Untold en bent ook deelne-
mer aan Black Youngsters on the Road. Waarom heb je 
je opgegeven? 
“Ik heb eerder meegedaan aan een project van Untold 
voor jonge vaders. Ik ben zelf niet opgevoed door mijn 
eigen vader en had veel vragen, waarop ik geen ant-
woord had. Door deelname aan dat project heb ik veel 
geleerd over het vader zijn en sta ik steviger in mijn 
schoenen. Je weet hoe kleine kinderen zijn, ze willen 
alles weten. Ik vind het belangrijk dat ik op alle vra-
gen van mijn zoontje een antwoord kan geven. Black 
Youngsters on the Road biedt me de kans om nieuwe 
ervaringen op te doen. Ik weet zeker dat alles wat we 
gaan doen een toegevoegde waarde zal hebben op 
mijn ontwikkeling en in de long run die van mijn kind.” 

Het mag duidelijk zijn dat je een rolmodel wil zijn voor 
je zoon. Maar wie is eigenlijk jouw rolmodel? 
“Omdat ik zelf geen vader heb gehad, kijk ik heel erg 
op naar mannen die succesvol zijn in het leven en die 
dicht bij me staan, maar daar zijn er niet zoveel van. 
Er is er één die echt voldoet hieraan en dat is Otmar 
Watson van Untold. Het is mijn ambitie om daar te 
komen waar hij nu is. Hij heeft me in korte tijd heel veel 
gegund en dat waardeer ik enorm. Hij dwingt me niet 

om bepaalde stappen te 
nemen, maar hij geeft me 
de vrijheid om mezelf te 
ontwikkelen in mijn eigen 
tempo. We zijn een soort 
Batman en Robin. Hij is 
het meesterbrein achter 
de projecten van Untold 
en ik probeer samen met 
hem verder te komen.” 
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het College voor de Rechten van de Mens. In 2011 is 
Glenn initiatiefnemer van de “Dushi & Proud” boot. De 
eerste Antilliaanse boot die deel nam aan de Canal 
Parade - onderdeel van het Amsterdamse homofestijn 
Gay Pride. Tevens is hij initiatiefnemer van het in 2016 
genomineerde “Europe For Orlando” boot waarvan 
Ocan de juryprijs won van Beste Statement.
 
Meer informatie of aanmelden via info@
antilliaansnetwerk.nl. 

Nutshuis
Het Nutshuis in Den Haag is een onafhankelijk 
podium voor kunst, cultuur en maatschappij. Het 
programma wordt gemaakt met het oog op de 
achtergronden van en veelzijdige perspectieven 
op maatschappelijke kwesties. Bovendien biedt 
Het Nutshuis ontwikkelingsmogelijkheden voor 
performancekunstenaars vanuit de beeldende kunst en 
muziek.
 

Het Nutshuis borduurt 
voort op de gedachte 
van Het Nut. Het Nut 
was een burgerinitiatief 
in de 19e eeuw dat 
zich inzette voor 
de ‘ontwikkeling en 
verheffing van de 
gewone man’.

gezien als een probleem.  In deze tijden van bezuiniging 
wordt de ‘vreemde’ medemens hierdoor nog meer 
ontmenselijkt.

De seminar Black Presence in de Zorg biedt een 
podium aan denkers en doeners, die niet meegaan in 
die ontmenselijking en oplossingen hebben gevonden 
die passen bij de behoefte van de ‘vreemde’ zorgvrager. 

Sprekers zijn onder meer:

•  Psychiater Glenn Helberg, voorzitter Overlegorgaan 
Caribische Nederlanders, lid Raad van Advies van het 
College voor de Rechten van de Mens, lid Adviesraad 
Diversiteit en Integratie in Amsterdam. 
•  Senior verpleegkundige Kenneth Cuvalay. Hij leidt 
daarnaast een Awareness programma gericht op 
jongeren tussen de 10 en 24 jaar met een Caribische 
achtergrond.
• Wintipriesteres Marian Markelo. 
•  Maria Antoinietta Goncalves, medeoprichtster van 
Zorgbureau Limoncare, dat hulp biedt aan ouderen 
met een niet westerse achtergrond. 
•  Joyce Kwidama, directeur van Benita Home, een 
instelling die begeleiding, verpleging, verzorging en 
huishoudelijke hulp biedt vanuit een multicultureel 
perspectief.

Meer informatie over deze seminar via info@ninsee.nl. 

De Bazel
Met het Koninklijk Paleis op de Dam, het Rijksmuseum 
en het Scheepvaarthuis behoort De Bazel aan de 
Vijzelstraat tot de meest indrukwekkende historische 
gebouwen van de stad. 

De Bazel herbergt een luxe conferentiecentrum 
bestaande uit de grote Koningszaal en zes 
aangrenzende zalen met prachtige parketvloeren, 
stucplafonds met kroonluchters, fraaie schouwen, 
stijlvolle schilderijen, unieke glas-in-lood ramen en 
door de architect ontworpen Art Deco stoelen en 
vergadertafels.

Locatie:  De Bazel
Adres:  Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam
Aanvang:  19.00 tot 21.30 uur

Ons zorgstelsel lijkt niet aangepast aan de 
veranderende samenleving. Het financieringssysteem 
zorgt ervoor dat de mens een product wordt. Zolang 
die voldoet aan het dominante beeld, aan de norm, 
weet de zorgverlener wel de weg te vinden om hulp te 
bieden. Spreken die mensen een andere taal, ziet hij of 
zij er anders uit of komt hij of zij elders vandaan, dan is 
het resultaat van de zorg veelal niet optimaal. 

Vooroordelen zorgen ervoor dat de mens niet in zijn 
zorgbehoefte wordt gezien, maar dat hij of zij wordt 

Seminar Black 
Presence 
in de Zorg

Zaterdag 15 oktober 



In het kader van de Black Achievement Month 
organiseert Rialto op zondag 23 oktober een speciaal 
programma rondom een persoon die enorm belangrijk 
is voor de ‘zwarte film’ in Nederland: de Antilliaanse 
kunstenaar en regisseur Felix de Rooy. 

Van De Rooy (1952, Willemstad, Curaçao), die in 2015 
nog zitting had in de filmjury van het World Cinema 
Amsterdam-festival, worden twee lange en twee korte 
films vertoond, die in twee blokken gepresenteerd 
worden. Uiteraard is De Rooy aanwezig voor het 
beantwoorden van vragen van het publiek. Moderator: 
Ivette Forster. 

Blok 1
Almacita di desolato 
Na Desirée uit 1984 is dit de tweede lange film van Felix 
de Rooy waarin hij samenwerkt met scenarist Norman 
de Palm. De geheel op Curaçao geschoten film is 
gebaseerd op oude legendes en volksverhalen. 

Met voorfilm: Apo-clypse, kas di stranjo 
Sleutelwerk in het oeuvre van De Rooy, dat vooral de 
katholieke kerk op de lange tenen trapte, vol even 
apocalyptische als surrealistische beelden over de 
teloorgang van een dichter/kantoorklerk. 

Blok 2
Ava & Gabriel, un historia di amor 
Curaçao, 1948: de Surinaamse schilder Gabriel 
Goedbloed verhuist van Nederland naar Willemstad, 
waar hij de opdracht heeft gekregen een 
muurschildering te maken in de katholieke kerk. Als 
model voor de Maagd Maria gebruikt hij zijn geliefde, 
de zwarte lerares Ava Recordina, een keuze die voor 
de nodige ophef zorgt. Deze derde samenwerking van 
De Rooy en scenarist/producent Norman Palm leverde 
beiden een Gouden Kalf op bij het Nederlands Film 
Festival van 1990. 

Met voorfilm: The Renny Show 
Een excentrieke talkshow host op leeftijd neemt 
passend afscheid van zijn tv-carrière met een groots 
feest waar talloze gemaskerde, zwijgende mensen de 
gasten zijn. Zij belichamen een verleden vol glitter & 
glamour. De Rooy, zorgvuldig balancerend tussen kitsch 
en kunst, draaide de film in slechts 48 uur.

Bezoekers kunnen voor € 10,00 een maaltijd nuttigen. 
Meer info via www.rialtofilm.nl. 

Rialto
Als filmtheater bestaat Rialto sinds 1982, toen de 
Stichting Amsterdams Filmhuis zijn intrek nam 
in het bioscooppand aan de Ceintuurbaan. De 
voorgeschiedenis van Rialto als buurtbioscoop dateert 
echter al vanaf 1921. Diverse verbouwingen, de laatste in 
2006, hebben Rialto veranderd in een modern theater 
met drie zalen en een ruim en sfeervol filmcafé.

Rialto presenteert 
hoogtepunten 
uit het filmoeuvre 
van Felix de Rooy

Decolonizing our 
education 

Dinsdag 18 oktober 

Woensdag 19 oktober

Locatie:   Atrium Vrije Universiteit
Adres:   De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Prijs:   € 10,00
Inloop:   14.30 uur
Aanvang:   13.30 uur (blok 1), 16.30 uur (blok 2)

New Urban Café organiseert in het kader van de Black 
Achievement Month en de VN Decade for People of 
African Descent een conferentie op het gebied van 
onderwijs en wetenschap.  

Thema van de conferentie is Decolonizing our 
education: stimulating black achievement in education 
waarbij toonaangevende sprekers, changemakers en 
grassroots organizers met elkaar verbonden worden 
om aan een gezamenlijke agenda te werken op het 
gebied van onderwijs.  

De conferentie wordt gehouden in het atrium 
van de Vrije Universiteit op dinsdag 18 oktober. 
Sprekers zijn onder meer Aminata Cairo (Leiden 

University) en Simion 
Blom (Gemeente 
Raadslid Groen Links 
Amsterdam).

Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden 
via de website  
www.nucnet.nl. 

Locatie:  Rialto
Adres:  Ceintuurbaan 338, 1072 GN Amsterdam
Prijs:   € 10,00 (regulier per blok/film), € 15,00 

(combiticket voor beide blokken/films) 
Aanvang:  13.30 tot 19.30 uur
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De premièreprogrammering van Rialto is gericht op 
Europese en niet-westerse artistieke filmproducties. 

Daarnaast verzorgt Rialto speciale 
programma’s, zoals Docupodium, 
de Klassiekerreeks en het 
eigen festival World Cinema 
Amsterdam. In deze programma’s 
gaat de filmvertoning vaak samen 
met een inleiding, interview en/of 
afterparty.

Dinsdag 25 oktober 

Beat IT Youth 
Exchange

Zondag 23 t/m 
zaterdag 29 oktober

Locatie:  Amsterdam Zuidoost
Prijs:  gratis

Beat IT is een uitwisselingsprogramma tussen 
jongeren van Eternity Percussion uit Amsterdam 
en Ebony Steelband uit Londen. Doel is om twee 
jongerengroepen bij elkaar te brengen, waarbij ze 
elkaars leefwerelden gaan vergelijken, met als thema’s 
racisme, uitsluiting en discriminatie.

Ebony Steelband reist in oktober af naar Amsterdam 
voor een uitwisseling met Eternity Percussion. 
Vervolgens reist Eternity in februari 2017 naar Londen 
voor een uitwisseling met Ebony Steelband. 

De uitwisseling bestaat uit: 
kennismakingsbijeenkomsten met interculturele spellen, 
informele gesprekken, workshops weerbaarheid en 
empowerment, inspiratiebezoeken aan jongerencentra, 
deelname aan een historische tour door de stad, 

evaluatiebijeenkomsten en 
een culinaire avond.

Ben je muzikaal en wil je 
meedoen? Stuur dan een 
mail naar info@eternitydrum.
com voor meer informatie! 

Locatie:  Bijlmer Parktheater
Adres:   Anton de Komplein 240,  

1102 DR Amsterdam
Entree:  gratis
Aanvang:  12.00 uur

In het kader van het Europese Erasmus+ programma 
heeft welzijnsorganisatie Swazoom uit Amsterdam 
Zuidoost in coproductie met de Engelse jongerenwerk-
organisatie Share, Think and Act uit Londen, Lewisham, 
een studie uitgevoerd. 

Best of both worlds

Felix de Rooy

Kunstenaar en filmmaker Felix de Rooy staat centraal 
tijdens een speciaal filmfestival in Rialto op zondag 23 
oktober. De Rooy kreeg als eerste zwarte regisseur een 
Gouden Kalf in 1990 voor de film Ava & Gabriel, die 
samen met Almacita di Desolato wordt vertoond tijdens 
het filmfestival op 23 oktober.

Felix, waarom vind je het belangrijk dat de Black Achieve-
ment Month plaatsvindt? 
“Het is belangrijk dat Nederland, met zijn verleden van 
slavernij en kolonialisme, bewust wordt van de materiële, 
culturele en spirituele bijdragen van zijn zwarte medeland-
ers. Het is jammer dat dit in de 21e eeuw nog nodig blijkt 
te zijn en ik hoop dat in de toekomst een multicultureel 
bewustzijn op alle fronten deze maand overbodig maakt.”  

Wat hoop je dat het filmfestival in Rialto oplevert voor het 
publiek? 
“Ik kijk uit naar een inspirerende wisselwerking tussen mij 
en de bezoekers en hoop dat de weg voor andere film-
makers en kunstenaars nog verder uitgediept zal worden 
door het bewustzijn: no exclusion, always inclusion, forever 
fusion.” 

Wie zijn jouw rolmodellen?
“Mijn rolmodellen zijn alle mensen die met liefde, kennis 
en creativiteit de waanzin, intolerantie en het geweld op 
deze planeet bestrijden en helpen te transformeren naar 

iets beters. Jezus Christus, 
Mahatma Gandhi, Tula, Anton 
de Kom, Rosa Parks, James 
Baldwin, Rufus Collins, Frida 
Kahlo, Malala Yousafzai en alle 
mannen en vrouwen die de 
lezer kan aandragen om deze 
incomplete lijst verder aan te 
vullen.”
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Locatie:  Bijlmer Parktheater
Adres:   Anton de Komplein 240, 1102 DR 

Amsterdam
Prijs:  € 7,50 (per sessie)
Aanvang:   17.00 tot 20.00 uur (27 oktober) en 15.00 

tot 18.00 uur (29 oktober)

Wat is de ‘Afrikaanse Diaspora’ precies? En waarom is 
het waardevol om kunstuitingen binnen de context van 
die Afrikaanse Diaspora te bestuderen? 
Dit seminar leert je op een analytische manier te 
kijken naar kunst die de Afrikaanse Diaspora heeft 
voortgebracht. Dit is belangrijk omdat het mensen die 
onderdeel maken van de Afrikaanse Diaspora helpt 
kritisch te zijn over hun eigen verhaal en tevens helpt 
de rijkheid van dat verhaal in te zien. 

Het is belangrijker dan ooit dat de zwarte gemeenschap 
deelneemt aan de discussies over- en invloed heeft 
op - besluiten en beleid in het kader van diversiteit, 

Locatie:  Bijlmer Parktheater
Adres:   Anton de Komplein 240, 1102 DR 

Amsterdam
Prijs:  € 8,50
Aanvang:  20.00 uur

Met een feestelijke, muzikale en theatrale voorstelling 
presenteert Christine Otten i.s.m. het Bijlmer 
Parktheater en uitgeverij Atlas Contact de publicatie 
van haar nieuwe boek: We hadden liefde, we hadden 
wapens. 

Deze roman is gebaseerd op het waargebeurde verhaal 
van (de zoon en vrouw) van Robert F. Williams, één van 
de eerste zwarte Amerikaanse leiders die in 1961 als 
staatsvijand nummer 1 het land werd uitgejaagd door 
de Ku Klux Klan en FBI en een inspiratiebron werd voor 
de Black Panthers. 

Christine Otten vroeg een aantal bevriende en 
zielsverwante artiesten een persoonlijke bijdrage te 
leveren aan de presentatie van dit bijzondere boek op 
woensdag 26 oktober. Line up: Sabrina Starke, Jeffrey 
Spalburg, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Bastiaan 
Mulder (gitaar), Ernestine Comvalius en Christine Otten.

Er is gekeken hoe jongerenwerkers uit Amsterdam en 
London omgaan met het werken met jongeren van 
Afrikaanse afkomst. Dit wordt besproken met jongeren, 
jongerenwerkers, beleidsmedewerkers jeugdbeleid en 
alle andere geïnteresseerden tijdens de middagconfe-
rentie Best of both worlds op 25 oktober in het Bijlmer 
Parktheater. Je kunt je aanmelden voor deze middag 
via congres@swazoom.nl. 

Boekpresentatie 
We hadden 
liefde, 
we hadden 
wapens African Diaspora 

and the Cultural 
Arts seminar

Woensdag 26 oktober

Donderdag 27 en  
zaterdag 29 oktober
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Locatie:   Rijksmuseum
Adres:   Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam
Prijs:    € 30,00, studenten € 20,00,  

CJP € 17,50
Aanvang:   20.00 tot 01.00 uur
Naam event:  Nacht van de Geschiedenis

Op zaterdag 29 oktober organiseert het Rijksmuseum 
de Nacht van de Geschiedenis. Boeiende sprekers, 
debatten, lezingen en interviews gaan in op het 
thema van dit jaar: Grenzen. Klinkende namen als 
Beatrice de Graaf, Ruben Terlou, Geert Mak, Fidan Ekiz, 
James Kennedy, Paul Schnabel, Frank Westerman, 
Rosita Steenbeek en David Armitage dragen bij aan 
een spannend Nacht-programma dat (historische) 
grenzen opzoekt. Door het hele Rijksmuseum vertellen 
conservatoren ‘verhalen op zaal’ bij voorwerpen uit de 
collectie. In het kader van de Black Achievement Month 
houdt prof. dr. Gloria Wekker een lezing over ‘grenzen 
en onschuld’. 

Rijksmuseum
De mooiste topstukken en spannendste verhalen vind 
je in het Rijksmuseum. In 80 zalen vertellen 8.000 
schatten het verhaal van 800 jaar Nederlandse kunst 
en geschiedenis van de Middeleeuwen tot nu. Met op 

de Eregalerij de 
publiekslievelingen 
uit de Gouden 
Eeuw van Johannes 
Vermeer, Frans Hals, 
Jan Steen en de 
wereldberoemde 
Nachtwacht van 
Rembrandt van Rijn.

etniciteit en integratie. Om hierin effectief te zijn 
moet de gemeenschap wel eerst zijn eigen verhaal op 
verschillende manieren kunnen belichten en toelichten.

Nacht van de 
Geschiedenis

vrijdag 28 oktober

Locatie:  Den Haag
Entree: gratis 
Inloop:  17.30 uur
Aanvang:  18.00 tot 21.15 uur

Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders 
organiseert het netwerkevent. Tijdens dit event komen 
Afro-Caribische jongeren met werkgevers, mogelijke 
opdrachtgevers en rolmodellen in contact. De avond 
staat in het teken van inspiratie en elkaar leren kennen. 
Maximaal 20 jongeren laten hun talenten zien. Aan het 
einde worden 3 jongeren geselecteerd die maximaal 
1 jaar lang mogen meelopen met een succesvolle 
inspirator die hen gaat helpen hun dromen te realiseren.

Achtergrond
Het valt op dat jonge talenten, maar ook jonge 
ondernemers vaak moeite hebben om een mooie 
positie op de arbeidsmarkt te bemachtigen of te 
groeien in hun business. Vaak heeft dat te maken met 
een gebrek aan sociale netwerken. Juist deze sociale 
netwerken kunnen ingangen bieden op bepaalde 
markten of bij bedrijven voor een functie. 

Afro- Caribische jongeren zijn talentvol op verschillende 
gebieden en kunnen door op een zakelijke en creatieve 
manier een werkgever of mogelijke opdrachtgever 
enthousiast maken voor wat zij te bieden hebben. 
In een tijd van globalisering en internationalisering 
moeten werkgevers en potentiële opdrachtgevers 

Netwerkevent 
Let them shine

zaterdag 29 oktober 
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gaan inzien dat het hierbij gaat om een interessant 
divers (arbeids)potentieel die van toegevoegde waarde 
kan zijn voor hun onderneming. 

Aanmelden en meer informatie over deze 
netwerkbijeenkomst via info@ocan.nl. 

Locatie:  Bijlmer Parktheater, Studio 
Adres:   Anton de Komplein 240,  

1102 DR Amsterdam
Aanvang:  15.00 uur

Het project Black Empowerment Youth Day richt 
zich op het empoweren van Afro-Caraïbische jonge 
mannen in de leeftijd van 15 t/m 25 jaar. Doelstelling 
is het weerbaarder maken van de deelnemers, zodat 
ze als volwaardig burger kunnen participeren aan de 
Nederlandse samenleving. 

Het gaat dan vooral om Afro-Caraïbische jonge 
mannen die een kwetsbare positie innemen doordat ze 
bijvoorbeeld geconfronteerd worden met discriminatie 
of racisme, minder kans op werk hebben vanwege 
dreigende schooluitval of omdat ze in een moeilijke 
gezinssituatie leven. Het project biedt hun workshops 
aan van mannelijke rolmodellen op het gebied van 
bijvoorbeeld weerbaarheid en ondernemerschap. 

Bestaande coachingprogramma’s houden onvoldoende 
rekening met de culturele en historische context 
van verschillende categorieën jonge mannen. Black 
Empowerment Youth Day, een initiatief van Untold,  
wil hier verandering in brengen. Meld je aan via  
info@untold.nl ovv ‘Black Empowerment Youth Day’. 

Denise Jannah was de afgelopen twee seizoenen zeer 
succesvol met haar voorstelling Ella! Deze voorstelling 
was in meer dan zestig theaters te zien en heeft 
inmiddels ook internationale aandacht getrokken.

In haar nieuwe programma, te zien op zondag 30 
oktober in het Bijlmer Parktheater, neemt Denise een 
duik in een mix van Soul, Jazz & Blues. Naast eigen 
werk brengt zij een gevarieerd repertoire van onder 
andere Roberta Flack, Dionne Warwick, Etta James, 
Gladys Knight en Stevie Wonder.

Denise Jannah kreeg in 1993 haar eerste Edison 
en werd in 1995 gecontracteerd door het fameuze 
Amerikaanse Jazz-label Blue Note waar ze drie albums 
maakte. Dit leverde haar een wereldwijde doorbraak op. 
In 2000 kreeg zij tijdens één van haar North Sea Jazz-
optredens de Edison Publieksprijs uitgereikt.

Denise heeft voor diverse staatshoofden opgetreden 
waaronder Koningin Beatrix, Bill Clinton en Nelson 
Mandela. Zowel in Suriname (door president Venetiaan) 
als in Nederland (door Koningin Beatrix) is Denise 
geridderd, resp. tot Officier in de Ere-orde van de Gele 
Ster (2005) en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
(2009).

Locatie:  Bijlmer Parktheater
Adres:   Anton de Komplein 240, 1102 DR 

Amsterdam
Prijs:  € 18,50
Aanvang:  15.00 uur

zaterdag 29 oktober 

zaterdag 29 oktober 

Black 
Empowerment 
Youth Day

Soul, Jazz & Blues – 
Denise Jannah 

23

Locatie:  Muziekgebouw aan ’t IJ, Foyerdeck 2
Adres:  Piet Heinkade 1, 1019 BR Amsterdam
Aanvang:  16.00 tot 18.00 uur
Entree:  gratis 

Op maandag 31 oktober wordt de Black Achievement 
Month feestelijk afgesloten met een aantal inspirerende 
sprekers en een bijzondere muzikale omlijsting. Hét 
moment om nog even na te praten over deze geweldige 
en historische maand. Het programma blijft nog even 
geheim, des te meer reden om een kijkje te komen 
nemen op de 31e!
 

Muziekgebouw aan ’t IJ
Muziekgebouw aan ‘t IJ is een internationaal 
toonaangevend, open en gastvrij podium in 
Amsterdam, dat excelleert in concerten hedendaagse 
muziek en de daaraan gerelateerde genres klassiek, 
jazz, elektronische popmuziek en wereldmuziek.

Het Muziekgebouw aan ’t IJ wil hoge kwaliteit 
muziek brengen aan een zo breed mogelijk in muziek 
geïnteresseerd publiek van alle leeftijden. Liefde voor 
muziek, vooroplopen en spraakmakend zijn, zijn het 
uitgangspunt. Het Muziekgebouw aan ’t IJ wil mensen 
in het hart raken en hen laten ervaren hoe veelzijdig 
de muziek is waar het voor staat. Het streeft ernaar de 
concertpraktijk en -beleving te vernieuwen, in nauwe 
samenwerking met ensembles, musici, podia, en andere 
cultuurinstellingen uit binnen- en buitenland.

Locatie:  Bijlmer Parktheater
Adres:   Anton de Komplein 240, 1102 DR 

Amsterdam
Entree:  gratis
Inloop:  12.30 uur
Aanvang:  13.00 tot 17.00 uur

Stichting NAKS Nederland is opgericht om de 
Afrikaans-Surinaamse cultuur te ontwikkelen en 
behouden. Op zondag 30 oktober levert NAKS 
Nederland haar bijdrage aan de Black Achievement 
Month met een lezing en een presentatie over de koto. 

De koto is een traditioneel kledingstuk van Afrikaans-
Surinaamse vrouwen en één van de nationale 
symbolen van Suriname. De koto is na 1879 ontstaan 

nadat de koloniale overheid in Suriname een verbod 
had uitgevaardigd voor vrouwen om met ontbloot 
bovenlichaam te lopen. De koto heeft zich in de loop 
der jaren verder ontwikkeld. Er zijn aanpassingen 
geweest, maar de basis is nog altijd de rijke traditie. 
Daarbij wordt de koto door velen gezien als de 
nationale feestkleding van de Afro-Surinaamse vrouw. 
De koto wordt gedragen bij verjaardagen, huwelijken, 
culturele evenementen, dansfeestjes en eventueel 
ook bij begrafenissen. Het dragen van de koto wordt 
door veel vrouwen gezien als een eerbetoon aan de 
voorouders en de verbondenheid met het collectief 
slavernijverleden.

Tijdens De koto in de schijnwerpers verzorgt koto-
deskundige, onderzoeker en schrijfster Christine 
van Russel-Henar een lezing die de geschiedenis, 
ontwikkeling en beleving van de koto moet weergeven, 
waarna er een levendige presentatie volgt door NAKS-
leden.

De koto in de 
schijnwerpers

Afsluiting

Maandag 31 oktober

Zondag 30 oktober 



Programma 
Theater aan het Spui

Locatie:  Amsterdam breed
Deelname:  gratis

Jongeren gaan in zeven bijeenkomsten ondervinden 
wat er allemaal te doen is op het gebied van kunst, 
sport, cultuur, cultureel erfgoed en gezonde voeding. 

Black Youngsters on the Road wil de deelnemers kennis 
laten maken met activiteiten waarmee ze anders nooit 
in aanraking zouden komen en meenemen naar plekken 
waar ze normaliter zelf niet heen zouden gaan. De 
opgedane kennis kunnen ze overdragen aan andere 
jongeren.

Het project Black Youngsters on the Road is een 
initiatief van Untold powered by ArtFX en het stadsdeel 
Amsterdam Zuidoost. Meer informatie en aanmelden 
via info@untold.nl. 

Locatie:  Theater aan het Spui
Adres:  Spui 187, 2511 BN Den Haag

Praat Nederlands met mij –  
Kenny B
Datum:   zaterdag 1 oktober
Prijs:     € 20,00 combiticket (Praat 

Nederlands met mij +  
A Raisin in the Sun)

Voorprogramma:   14.30uur: historische 
documentairefilm Katibo Ye Ye van 
Frank Zichem

Optreden:   16.00 uur

Zanger Kenny B laat als geen ander al jaren zien 
dat praten hét instrument is voor verbinding met je 
omgeving. Hoe doe je dat in een samenleving die 
steeds verandert? 

Die kunst wordt bezongen en besproken door een 
keur aan zangers van uiteenlopende achtergronden: 
van Nederlandse Marrons tot blonde Papiamentstalige 
Curaçaoënaars, van Hindoestaanse Hagenaars 
tot honkvaste Utrechters, van klassiek Surinaams 
gospelkoor tot futuristische funky Rotterdammers.

 A Raisin in the Sun –  
Well Made Productions
Datum:   zaterdag 1 oktober
Prijs:    € 20,00 combiticket voorstelling + 

afterparty met @SIX. 
Aanvang:   19.30 uur

Zie pagina 4.

Viering Marrondag & Afrovibes
Datum: zondag 9 oktober
Prijs: € 17,50 combiticket (Marrondag & Afrovibes) 
Aanvang: 14.30 uur

De Dag van de Marrons is een belangrijke 
herdenkingsdag voor de Marrons. Dat zijn 
afstammelingen van Afrikanen die door slavenhalers 
naar Suriname zijn gebracht. Daar bevrijdden zij 
zichzelf uit de slavernij en vestigden ze zich in het 
oerwoud. 

De levenslooprituelen van de Marrons zijn opgenomen 
in de UNESCO-erfgoedlijst en komen mooi terug in 
het theaterstuk Kiya dat deze dag te zien is. Ook is 
er een Talking Drums workshop, de Zuid-Afrikaanse 
dansvoorstelling Ketima en de Lady Africa Fashionshow 
van Afrovibes en muziek van de populaire Marrongroep 
Young Cosje.

Afrovibes Festival 
Datum:  maandag 10 oktober
Prijs:  € 17,50  
Aanvang:  19.00 uur

Avond rondom de muziektheatervoorstelling AllBasters 
van rapper Hemelbesem en Yoma (Zuid-Afrika) en 
Skafalau en Marikit (Nederland). AllBasters vertelt 
het verhaal van de gezamenlijke Zuid-Afrikaanse/

Black Youngsters 
on the Road
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de hele maand oktober Nederlandse geschiedenis en taal en legt de 
verbinding tussen muziek en cultuur in beide landen. 
De DJ’s van AIGHT draaien tijdens de dance battle, 
er is een graffitiworkshop en een rapworkshop door 
Hemelbesem.

Voor mijn kinderen - Likeminds
Datum:  woensdag 12 en donderdag 13 oktober
Prijs:  € 15,00
Aanvang:  20.15 uur

Er zijn momenten waarop je heel helder ziet wat er mis 
gaat. In de politiek of in de samenleving. En dan wil je 
daar iets van zeggen of aan doen. Maar waar begin je? 
Voor mijn kinderen is een voorstelling over meningen 
en de poging om mensen te overtuigen van het juiste. 
Voor deze productie werkt Likeminds samen met 
acteur Yannick Jozefzoon en regisseur Floris van Delft.

Wandeling Zwarte Pioniers  
in Den Haag
Vertrek:  vanaf Plein 1813
Datum:  donderdag 13 en donderdag 27 oktober
Prijs:  € 7,00
Aanvang:  17.45 uur

Welke sporen van het slavernijverleden vind je in Den 
Haag? Vanuit deze stad werden de koloniën bestuurd 
en vele generaties inwoners hadden belangen in 
overzeese plantages. Maak kennis met Hagenaars 
die plantages bezaten en kom meer te weten over 
Caribische vrouwen die in Den Haag hun rechten 
kwamen opeisen! 

De wandeling duurt 1 uur en drie kwartier en eindigt 
bij Theater aan het Spui. Daar staat een vegetarische 
soep klaar met rijst/brood en een salade. Wandelgids is 
dr. Valika Smeulders, die gespecialiseerd is in erfgoed, 
diversiteit en het koloniale verleden. 

Mijn (Bij)Vrouw – VIG
Datum:  donderdag 27 oktober
Prijs:  € 17,50
Aanvang:  20.15 uur

Nederland is het enige land dat adverteert met ‘second 
love’. Toch vinden wij het hebben van meerdere 
vrouwen vreemd en veroordelen anderen, zoals 
Caribische mannen, die naast hun officiële echtgenote 
nog andere vrouwen hebben. Mijn (Bij)Vrouw is een 
liefdevolle zedenthriller en een ode aan de polygamie.
Raymi Sambo maakt samen met VIG voorstellingen 
over het steeds veranderende Nederland vanuit ‘zwarte’ 
thema’s waar een taboe op rust maar met universele 
herkenbaarheid. 

Meet the Boss Lady
Datum: vrijdag 28 oktober
Prijs: € 5,00
Aanvang: 14.00 uur

Qalanjo Fashion is een succesvol bedrijf in Afrikaanse 
mode gerund door twee inspirerende vrouwen. Zij 
organiseren de netwerkdag Meet the Boss Lady voor 
nieuwkomers die ondernemers zijn of dat willen 
worden. Er zijn workshops, speeddating met een 
bedrijfsadviseur, een modeshow, wereldmuziek en 
lekkere hapjes. En theatervoorstelling SAHRA waarin 
de Somalische Sahra op humoristische wijze haar 
ervaringen met het inburgeren in Nederland vertelt.

Theater aan het Spui
Theater aan het Spui is het theater in het culturele 
centrum van Den Haag. Hier beleef je de mooiste 
avondjes uit. Je kijkt niet alleen naar bijzondere 
voorstellingen. Vaak zit er een verdiepend 
randprogramma bij zoals een inleiding of meet&greet 

met de acteurs. Zo is 
er speciaal de Black 
Achievement Toneelserie 
(voor meer info hierover ga 
je naar de website van het 
Theater aan het Spui) ook 
de authentiek Surinaamse 
keuken van Moksi Patu. 
Ontmoet elkaar in Theater 
aan het Spui!  
www.theateraanhetspui.nl
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Organisatie:    NiNsee, Gebouw De Bazel, 
Vijzelstraat 32,  
1017 HL Amsterdam,  
020-2149640, info@ninsee.nl 

Black Achievement Month team
Projectleider:  John Leerdam
Coördinator programmering:  Otmar Watson
Assistent coördinatie programmering:  Reanchello Anastacia
Productieleiders:   Djoere de Jong, Kenny 

Zschüschen, Ivette Forster en 
Vincent Soekra

PR en Marketing:   Demelzha Blinker en  
Marco Hohl

Vormgeving:   Karl Leidsman en  
Jean-Marc Daniels  
(Design Guys)

NiNsee
Voorzitter:  Drs. Antoin Deul
Vice-voorzitter/secretaris:  Mr. Joyce Overdijk-Francis
Algemeen bestuurslid:  Dr. Martin Verbeet
Algemeen bestuurslid:  Marian Markelo
Penningmeester:  Roald Helm
Office manager:  Ronny Rens 
PR en Marketing:  Gordon Cruden 
Subsidiënten:   Gemeente Amsterdam, 

Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, 
Het Mondriaan Fonds en 
Amsterdams Fonds voor de 
Kunst.

 Partners:   Amsterdam Museum, Bijlmer 
Parktheater, Untold, Stichting 
Julius Leeft!, Rialto, Vereniging 
Antilliaans Netwerk en Theater 
aan het Spui

Mede mogelijk gemaakt door: 
NEMO Science Museum, Compagnietheater, OBA, IZI Solutions, 
Afrovibes Festival, Museum Volkenkunde Leiden, Vrije Universiteit, 
New Urban Collective, Eternity Percusion, Swazoom, Rijksmuseum, 
Overlegorgaan Caraïbische Nederlanders, Kosmopolis Utrecht, Dutch 
Caribbean Pearls, Stichting NAKS Nederland, Muziekgebouw aan ’t IJ, 
Nutshuis, De Bazel en Nationaal Glasmuseum.

Fotografie: Jean van Lingen, Richard de Bruijn, Ben Deiman, Jeroen 
Musch, Nadine Maas, Digi Daan, Fedde de Weert, Gerald McDermott, 
Deen van Meer, Bart Grietens, Casper Koster, Renata Chede, Sinaya 
Wolfert, Perla, Raul Neijhorst, Thabo Sebatlelo, Sinaya Wolfert
en Just Justa. 

KAARTVERKOOP INFORMATIE: 
Kaarten (en voorwaarden) zijn bij de deelnemende locaties 
verkrijgbaar, behalve wanneer dit anders staat aangegeven in dit 
programma. Tijden en prijzen zijn onder voorbehoud. Het is mogelijk 
dat er veranderingen zijn doorgevoerd in de programmering na het 
verschijnen van dit programma. Meer info is ook te vinden op onze 
Facebook-pagina. 

colofon
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 Centrum
1      Amsterdam Museum 

Kalverstraat 92, 020 523 1822

2  Centrale OBA
 Oosterdokskade 143,
 020 523 0900

3     Rijksmuseum  
Museumstraat 1, 0900 0745

4    Stadsschouwburg Amsterdam 
Leidseplein 26, 020 624 2311

5    De Bazel 
Vijzelstraat 32, 020 723 0560

6    Boom Chicago 
Rozengracht 117,  020 217 0400

 Oost
7    Muziekgebouw aan ’t IJ 

Piet Heinkade 1, 020 788 2000

8    NEMO Science Museum 
Oosterdok 2, 020 531 3233

9    Compagnietheater 
Kloveniersburgwal 50,  
020 520 5310

 Zuid
10    Rialto 

Ceintuurbaan 338, 020 662 3488

11    VU
 De Boelelaan 1105,
 020 598 9898

 Zuidoost
12    Bijlmer Parktheater 

Anton de Komplein 240,  
020 311 39 30

13  NoLIMIT
 Geldershoofd 80,
 020 303 0900

 West
14  OBA De Hallen
 Hannie Dankbaarpassage 10, 
 020 616 3275

 Den Haag
  Theater aan het Spui
 Spui 187, Den Haag
 070 346 5272

 Den Haag 
 Nutshuis
 Riviervismarkt 5, Den Haag
 070 345 9090

 Leiden
 Museum Volkenkunde
 Steenstraat 1, Leiden
 088 004 2800

 Leerdam
 Nationaal Glasmuseum
  Zuidwal in het centrum  

van Leerdam
 0345 614 960

   :
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