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“Not everything that is faced can be changed, but 
nothing can be changed until it is faced.”
 
Met deze woorden van schrijver James Baldwin 
begonnen we in 2016 op initiatief van het NiNsee de 
Black Achievement Month. Een hele oktobermaand 
om stil te staan bij de creativiteit en inventiviteit van 
onze gemeenschap en vooruit te kijken naar waar we 
in de toekomst naartoe willen. Welke obstakels moeten  
overwonnen worden? En hoe komen we vooruit? Maar 
vooral ook: op welke prestaties zijn we trots? En wat 
moet worden gevierd?
 
Wat begon als een klein idee, is inmiddels uitgegroeid 
tot een begrip. Dit jaar presenteren we alweer onze 
zesde editie met een bijzonder en urgent thema: 
verbonden generaties. Want dat onze jonge kunstenaars, 
activisten, filmmakers, artsen en advocaten geweldig 
werk leveren spreekt voor zich, maar ze staan ook op de 
schouders van eerdere generaties. Wat kunnen we van 
elkaar leren?
 
Daar gaan we naar op zoek in ons programma, dat dit 
jaar in zeven steden plaatsvindt. Daarin vindt u bekende 
onderdelen zoals de wervelende openingsshow in de 
ITA en de afsluitende awards uitreiking in het De La 
Mar Theater. Bijzonder dit jaar zijn onder andere de 
filmvertoning van Martin Luther King vs. The FBI in het 
EYE Filmmuseum, de Black Young Achievers Showcase 
in Kunstlinie Almere, het Afrovibes-festival in Rotterdam 
en de voorstelling Tinten van dansgroep AYA die in 
Middelburg wordt opgevoerd.

Persoonlijk ben ik ook zeer trots dat we dit jaar in NEMO 

onze jongerenversie van de BAM organiseren – elk jaar 
weer een hoogtepunt.

 Natuurlijk was de organisatie dit jaar wederom een hele 
uitdaging: niet alleen door de beperkingen van de nog 
altijd geldende corona maatregelen, maar ook omdat we 
deze editie voor het eerst op onze eigen benen staan. 
De band met NiNsee blijft sterk, maar we hebben voor 
het eerst een eigen bestuur met eigen richtlijnen. Black 
Achievement Month is inmiddels een begrip geworden 
in Nederland en wij kijken uit om een verdiepingsslag te 
maken en die verder uit te bouwen.

Ook dit jaar was dat niet gelukt zonder de steun van 
onze financiers, sponsoren en subsidiënten. En het 
programmateam dat zich meer dan normaal heeft 
ingezet om deze editie mogelijk te maken.

Dank aan allen en zeker ook dank aan u die ons hopelijk 
weer in grote getallen zult bezoeken.

Let’s pack the place and let’s enjoy the month of 
October ...

Black Achievement Month is here to stay. Want zoals 
James Baldwin zei: nothing can be changed until it is 
faced….

And we are changing the curve!

John Leerdam,
Artistiek Leider
Black Achievement Month

BAM 2021 
Hét Festival 
van de  
toekomst!



Fotografie: Angela Tellier. 
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Black Achievement 

Month op eigen benen

De Black Achievement Month [BAM] komt na vijf jaar 
op eigen benen te staan. Het evenement is op initiatief 
van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverle-
den en erfenis [NiNsee] in 2016 tot stand gekomen. De 
Black Achievement Month is als maatschappelijk en 
cultureel evenement met de Black Achievement Awards 
uitgegroeid tot een belangrijk event op de Randstedelij-
ke agenda en slaat haar vleugels uit in de andere delen 
van het land. 

In 2019 is de eerste stap gezet om de Black Achieve-
ment Month als succesvolle activiteit te verzelfstandigen 
door de oprichting van de Stichting Black Achievement 
Month. De BAM-edities van 2019 en 2020 zijn nog onder 
auspiciën van het NiNsee tot stand gekomen. Met de 
benoeming van een nieuw bestuur op 1 januari 2021 is de 
transitie naar volledige zelfstandigheid ingezet. Gedu-
rende de transitie zijn waarborgen ingebouwd om de 
continuïteit en de kwaliteit voor de toekomst op hetzelf-
de hoge niveau te garanderen.

Met de voltooiing van de transitie in 2021 is Stichting 
Black Achievement Month een zelfstandige stichting die 
een eigen beleid, eigen visie en eigen missie formuleert 
die zich richt op het verder ontwikkelen en uitbouwen 
van de Black Achievement Month. Met een artistie-
ke visie, die kwaliteit vooropstelt en het ontwikkelen 
en programmeren van eigen producties centraal stelt. 
Er is een meerjarige visie opgesteld, die gericht is op 
het uitbreiden van samenwerkingspartners, gericht op 
landelijke dekking en samenwerking met andere rele-
vante organisaties en festivals in binnen- en buitenland. 
Stichting Black Achievement Month wil groeien naar 
een sterke, relevante en artistieke organisatie, die het 
landelijke aanspreekpunt en organisatiebureau wordt, 
wanneer het structurele vertegenwoordiging betreft van 
Nederlanders met Afrikaanse roots in diverse sectoren. 

Jurenne Hooi, voorzitter van het bestuur van de Black 
Achievement Month: “Met energie en enthousiasme zal 
het nieuwe bestuur de Black Achievement Month verder 
uitbouwen; in de afgelopen jaren is veel bereikt en we 
werken graag verder met alle nieuwe en oude partners”. 

In het begin van de transitiefase richt het bestuur zich op 
kennismaking met de partners in het veld en de verdere 
overgang van de organisatie naar een zelfstandige enti-
teit, met NiNsee als gewaardeerde partner. Als onderdeel 
van de inrichting en organisatie maakt het bestuur een 
analyse van de noodzakelijke governance om in de toe-
komst de visie en missie het best te ondersteunen. Het 
bestuur houdt daarbij rekening met de aanbevelingen 
van de Code Wijffels en de voorwaarden voor het ver-
krijgen van een ANBI-status. Voorts streeft het bestuur 
een CBF-erkenning na, zodat voor fondsenwerving voor 
verdere ontwikkeling aanvullende bronnen aangeboord 
kunnen worden.

Dankzij de reputatie die de BAM in de afgelopen jaren 
heeft opgebouwd, is het in staat prestaties/voorstellin-
gen te tonen, die anders nooit voor een breed publiek 
te zien zouden zijn. Deze hebben geleid tot unieke en 
spraakmakende ervaringen. Stichting Black Achievement 
Month ziet het als haar rol een krachtige katalysator te 
zijn van maatschappelijke en culturele presentatie van 
zwarte excellentie.

Het bestuur van de stichting Black Achievement Month 
bestaat uit:
Jurenne Hooi  - voorzitter
Jerzy Soetekouw  - secretaris
Maria van der Sluijs-Plantz  - penningmeester
Martin Verbeet  - tweede penningmeester
Casper Kouwenberg - algemeen bestuurslid
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   Amsterdam
12   Opening Black  

Achievement Month.

12   Imershón 

13   Afrovibes festival

13  NEHANDA

13    Kaseko Time  

van Ronald Snijders  

& The Jazz Orchestra  

of the Concertgebouw

18   New Narratives Tour

18   Between Us

19   Ampuku

19   A moment – Wakati 

20   Stamboom monologen

20   Gesprekstof 

 Sterke Vrouwen

21  AM Live

21   Black Professional Meeting 

2021

26   Tentoonstelling Coloured 

(projections on) skin

26   Reclaiming Our Time

27   Black Achievement Day in 

De Hallen 

27   Healing &  

inter generationeel trauma

28   Kaapliefde

28    Maison Amsterdam - 

 Black Fashion?  

 Black Achievement?

 29   The Round Table Talk -  

Over grenzen  

Over diaspora, kolonialisme 

en ‘verstrengelde’  

geschiedenis.

29   Boekpresentatie Antonlogie

34   Granm’ma

34   Ronnie gaat naar huis 

35   Celebrating Diversity

35   New Narratives Tour

36   Expositie Zwart Manifest: 

op weg naar Zwarte  

emancipatie

36   What Lies Beneath - Bonsu

37   Symposium - Afrika, de  

bakermat van civilisatie

37   I Feel It Too

42   Glodi Lugungu –  

Ze bedoelen het goed  

42   Martin Luther King lezing | 

Black Heritage night

43   In Dialoog

43   Nacht van de geschiedenis

44   Black Achievement Awards 

uitreiking

   Leiden
44   Verbonden generaties

   Middelburg
45   Tinten

   Vlissingen
45   Urban Masterclass  

door spoken word artist  

Elten Kiene!

   Den Haag
53   Trojan Wars 

53   Kick-off BAM Den Haag

56   FluX: Third Edition 

56   HIIIPOWER

57   Kaapliefde

57   Dag van de Marrons –  

Macato, vrouwen in verzet 

58   Tori (6+)

58   Alstublieft, Zawadi

59   Dipsaus X VPRO presents: 

De Goede Immigrant  

Podcast

59   Kids & Parents Day

inhoudsopgave



62   Black power in de Media

   Rotterdam
62   A moment – Wakati

63   Or Die Trying

63  A moment – Wakati

64   Stamboommonologen

64   Mount Average 

65   Kaapliefde

65   Gouden Koets

   Berg en Dal
66   Theatervoorstelling  

Wortels en Cassave

   Almere
66   Black Young Achievers 

Showcase

   Utrecht
67   Tafel van Vijf 

   Zaandam
67   What a Piece of Work is Man

   Interviews
08   Stephanie Archangel

14   Ira & Ayra Kip

22   Gerda Havertong

30   Jeffrey Afriyie

38  Sebia Plantefève-Castryck

46   Glen & Jaïr Faria

54   Sam Pollard

60   Sherman de Jesus

   Films
50   MLK vs FBI (Sam Pollard)

51   The Photograph + Q&A 

51   Huma

52   Summer of Soul
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Stephanie Archangel beschikt over een 

tomeloze drang naar kennis. Als een 

spons zonder punt van verzadigdheid. En 

wanneer ze onderzoek doet, beperkt ze 

zich niet tot slechts één bron. Het liefst 

wil ze zich vanuit zoveel mogelijk per-

spectieven laten informeren; praktisch 

één worden met die kennis. Dat is wel-

licht maar goed ook. Als conservator in 

het rijksmuseum is die karaktertrek zelfs 

bijna pure noodzaak. Immers hoe breder 

georiënteerd, hoe scherper de helikop-

terview die de job vereist. En dat, terwijl 

ze nog niet eens zo gek lang geleden, als 

kind nooit zou kunnen bevroeden dat ze 

dit werk zou doen. “Ik kon me geen voor-

stelling maken hoe je met geschiedenis 

geld kunt verdienen”, lacht ze. Bovendien, 

ze had de persoon die ze nu is nog lang 

niet ontdekt. Immers, binnen het concept 

van educatie past het niet dat ze buiten 

de duidelijk aangegeven grenzen bronnen 

van informatie aanboorde.

Toch is de basis voor de conservator die ze uiteindelijk 
werd misschien in die periode van opgroeien in de 
‘bossen’ van Oost-Curaçao gelegd. Vooral voor die 
tijd was haar opvoeding eigenlijk ontzettend modern 
met ouders die weinig persoonlijke restricties aan hun 
kinderen oplegden. “Alles was bespreekbaar”, herinnert 
Stephanie zich. Als de kinderen hun bedtijd naar een 
later tijdstip wilden verzetten, dan werd daarover 
onderhandeld en zelfs een ‘cao’ gesloten. “Het werd 
ook echt een cao genoemd”, lacht ze. Dat laatste was 
dan wel weer aan strikte regels gebonden. Eenmaal 
overeenkomst bereikt was, werd daar geen duimbreed 
van afgeweken. “Als we een halfuur later naar bed 
mochten, dan stonden we tien minuten voor de tijd al 
onze tanden te poetsen.” Als de tijd ook maar met één 

Onderzoeker 
Pur sang

“IK KON ME GEEN 

VOORSTELLING  

MAKEN HOE JE MET  

GESCHIEDENIS GELD 

KUNT VERDIENEN.”



Fotografie: Les Adu.
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minuut werd overschreden, dan werd de overeenkomst 
onherroepelijk teruggedraaid.

Die onderhandelingen en zeer waarschijnlijk alleen maar 
het feit dat er überhaupt onderhandeld kon worden 
over elk onderwerp, vormden haar als mens en ook als 
moeder. Stephanie leerde al vroeg compromissen sluiten. 
Immers je zult nooit alles eruit halen dat je wilt. Het is 
expertise die ze ook nu nog toepast. Onderhandelen 
doet ze niet alleen maar met de mensen om haar heen 
wanneer de situatie dat vereist, maar misschien veel 
meer nog met zichzelf. Zoals toen ze pas conservator 
werd en sommige mensen zich de bravoure aanmaten 
om naar haar toe te stappen en te vragen: “Je hebt 
deze job gehad vanwege je kleur, hè?” Alsof ze zonder 
die donkere huidskleur onmogelijk de competentie 
zou hebben gehad om de job aan te kunnen. Of erger, 
dat ze er eigenlijk de bagage niet voor had, maar ‘och 
arme, een of andere witte weldoener moest dat dom 

zwart meisje aan werk hebben geholpen. Hoe zou ze 
zich anders bedruipen?’ Steevast pijnlijke innerlijke 
onderhandelingsmomenten. De eerste paar keer wist 
ze zich geen raad met die vraag, maar daarna paste 
ze humor toe om met een scherpe opmerking de 
vraagsteller op zijn of haar plaats te zetten.

Toch stak het van binnen. Het dreef haar ertoe te willen 
bewijzen dat ze zich niet ‘beperkt’ tot slechts de ‘zwarte 
issues’. Geen gemakkelijke taak: immers, het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan. En doordat ze bijna letterlijk 
geen blad onberoerd laat in haar research, komt ze vaker 
interessante materie over haar ‘eigen’ achtergrond tegen 
dan menig ander en die een lichter getinte conservator 
wellicht over het hoofd zou zien. Of van minder belang 
zou achten. Zoals de informatie die uiteindelijk leidde tot 
de tentoonstelling ‘Zwart in Rembrandts Tijd’, waarvan 
ze een van de initiatiefnemers is. Daarvan wordt in een 
mini-documentaire over de tentoonstelling gezegd: “het 
zijn maar kleine splinters informatie, maar ze zijn er wel”. 

Stephanie ziet zichzelf niet als activist. Althans niet in 
die zin dat ze met hoog opgeheven bord en vuist ergens 
tegen zal protesteren. De impact van de bijdrage die ze 
levert is echter niet minder. Zwart in Rembrandts Tijd 
is vooral voor de algemene beeldvorming wellicht een 
van de belangrijkste van deze tijd. Alleen al vanwege 
het feit dat daarin het stereotype beeld van zwarte 
mensen wordt gelogenstraft. Hun geschiedenis begint 
niet met slavernij; ze worden daar misschien door 
overvallen, maar niet gedefinieerd. De Afrikanen die in 
de zeventiende eeuw net bij Rembrandt om de hoek 
woonden, waren in een periode waarin slavernij in 
Amsterdam verboden was, niet alleen bedienden van 
de witte elite. Ze waren veelal gewone immigranten 
met volgens onderzoek dezelfde rechten als alle andere 
Amsterdammers.

De conservator heeft er absoluut geen moeite mee om 
door kilometers en kilometers archief te wroeten. Juist 
omdat ze zoveel passie voor haar werk heeft, houdt ze 
de persoon die ze aan het werk is strikt gescheiden van 
de persoon die haar sociaal leven te zien krijgt. Die twee 
‘entiteiten’ verenigen zich in haar ervaring niet. “Ik zou 
niet de persoon willen zijn die tijdens een bijeenkomst 
met vrienden maar niet kan ophouden te praten over 
haar werk”, lacht ze. Nog een innerlijke onderhandeling 
na intensief (zelf)onderzoek. En zelfs hiervoor gebruikte 
ze hoogstwaarschijnlijk meer dan één bron.

“JE HEBT DEZE 

JOB GEHAD  

VANWEGE  

JE KLEUR, HÈ?”



De opening vindt plaats met het theaterstuk 
“Tussen de wereld en mij” dat is geïnspireerd door 
gelijknamige novelle “Between the world and me” van 
de gelauwerde Amerikaanse schrijver Ta Nehisi Coates. 

Het boek is een lange brief van de auteur aan 
zijn 15-jarige zoon waarin hij beschrijft hoe het is 
om als zwarte jongen op te groeien in Amerika. 
Een Amerika dat zichzelf voorhoudt dat raciale 
tegenstellingen tot het verleden behoren, maar 
aanhoudende gewelddadige incidenten laten een 
andere werkelijkheid zien. Het theaterstuk is een 
muzikale theatrale bewerking die naar de Nederlandse 
samenleving is vertaald door John Leerdam.
In het stuk zijn de volgende artiesten te zien: Spoken 
word artiest Liza Ma Neza, de zangers Glen en Jaïr 
Faria, danseres Junadry Leocaria, ballerina Sebia 
Plantefève-Castryck, musicalist Walter E. Muringen 
en ZO! Gospel Choir. De presentatie is in handen van 
Noraly Beyer.

Aanvang: 20:00 uur 
Tickets: via www.ita.nl

Imershón
Imershón is een intiem live concert dat het publiek 
onderdompelt in Curaçaose muziek, cultuur en 
geschiedenis. Dit alles in Quadraphonic Surround 
Sound. 

Componist en percussionist Vernon Chatlein 
versmelt zijn eigen hedendaagse composities met 
geluidsfragmenten uit het verleden, om zo naar eigen 
zeggen “een ode aan onze voorouders, onze taal en 
al haar magie” te geven. De archiefcollectie Zikinzá 
waarin pater Paul Brenneker en literair kunstenaar 
en antropoloog uit Curaçao “Ompi” Elis Juliana 
anekdotes en liederen uit de Afro-Curaçaose cultuur 
in de jaren vijftig optekenden, vormen de basis van 
alle muzikale composities van Imershón. Chatlein 
kiest voor een intieme sfeer, waarbij het publiek zich 
rondom de muzikanten schikt en vervolgens omringd 
wordt door speakers waaruit fragmenten uit het 
Zikinzá-archief en andere samples worden gespeeld. 
Op deze manier wordt het concert een meeslepende 
manier om het publiek te betrekken bij Curaçaose 
muziek, geschiedenis en tradities. Chatlein richt zich 
op het bevorderen van zijn onderzoek naar de Muzik 
di Zumbi van Curaçao door zijn bevindingen in een 
performance-context te plaatsen met Imershón. De 
ritmes en grooves worden vermengd met moderne 
klanken en improvisatie en geven je een enkeltje naar 
de Curaçao en de rest van het Caribisch gebied.                                                               

Line-up:  Sophie Anglionin - keys Franklin Caesar 
Breeveld - flute, bass clarinet Lidrick Solognier 
- percussion Vernon Chatlein - percussion & 
compositions

Aanvang: 19:00 en 21:00 uur
Duur: 60 minuten
Tickets: via www.bijlmerparktheater.nl
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Afrovibes festival
Afrovibes Foundation brengt de 18e editie van 
het Afrovibes Festival. Voorstellingen van actuele 
eigenzinnige makers uit Namibië, Zuid-Afrika, 
Mozambique, Zimbabwe, Tanzania, Nigeria, V.S. en 
Nederland. Live in theaters in Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht en Den Bosch met dans, theater, spoken word, 
muziek, beeldende kunst en mode.

FESTIVAL THEMA - SHIFTING SPACES | TILTING TIMES
Klimaat, grenzen, migratie, Black Lives Matter, 
democratie, alles lijkt te schuiven en te kantelen. Wat we 
vandaag doen beïnvloedt onze toekomst. Wie neemt 
ruimte in, wie maakt plaats? Afrikaanse kunstenaars 
werken op het breukvlak van deze grote veranderingen. 
Voor hen zijn de verschuivingen in onze wereld en 
kantelingen in ons denken ook een afrekening met het 
verleden om ons denken en onze houding in het heden 
te kunnen veranderen. Over wie we zijn, denken te zijn 
en misschien zouden willen zijn. Het is de kracht van 
verandering die Afrovibes dit jaar op de voorgrond 
plaatst met dans, theater, spoken word, muziek, mode 
en beeldende kunst.

Selectie

NEHANDA 

dans & performance | Zimbabwe, V.S.
regie Nora Chipaumire
De Zimbabwaanse verzetsstrijdster Charwe 
Nyakasikana leidde eind 19e eeuw een opstand tegen 
de Britse bezetting van Zuid-Rhodesië, het huidige 
Zimbabwe. Zij werd geïnspireerd door de mythe van 
Nehanda, een in Zimbabwe vereerde geest. Samen met 
vier medestrijdsters werd zij gevangengenomen en na 
een proces in 1898 ter dood veroordeeld waarna haar 
beenderen werden overbrachten naar Groot-Brittannië. 
Haar laatste woorden waren ‘My bones will rise again.’ In 
Nehanda beelden drie dansers en twee muzikanten met 
dans en performance deze rechtszaak uit en roepen op 
tot teruggave van de beenderen. De voorstelling is een 
dans radiohoorspel, geïnspireerd op het hoorspel ‘War 
of the Worlds’ van Orson Welles uit de jaren ‘30.

Aanvang: 1 oktober om 19:45 uur en 2 oktober om 
20:45 uur
Tickets: via www.compagnietheater.nl/programma/
afrovibes-2021/nehanda/

Concert ‘’ Kaseko 
Time’ 
van Ronald Snijders & The Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw 

De Surinaams-Nederlandse fluitist, componist en 
etnomusicoloog Ronald Snijders zet samen met 
het Jazz Orchestra of the Concertgebouw een 
welverdiende schijnwerper op Surinaamse muziek. 
Ronald heeft op geheel eigen wijze een muzikale 
fusion ontwikkeld. Zo combineert hij Amerikaanse 
jazz, funk en soul op bijzondere wijze met Surinaamse 
kaseko, kawina en Braziliaanse jazz. Nu hij dit jaar 70 
jaar wordt, viert Ronald dit jubileum door samen met 
de beste jazzmusici van Nederland prachtige nieuwe 
composities te spelen. Geniet in Kaseko time van 
hun energieke sound, swingende ritmes en sfeervolle 
stukken, die je meevoeren naar windstreken hier ver 
vandaan.

Aanvang: 20:30 uur
Tickets: via 
https://delamar.nl/voorstellingen/kaseko-time/

1 & 2 okt

2 okt

Compagnie Theater

DeLaMar Theater

Fotograaf Jean van Lingen



Fotografie: Les Adu.
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We leven in een tijd waarin zich een re-

volutie voltrekt. Niet een zoals we ge-

wend zijn misschien of waarvan we lezen 

in boeken met leiders die, eraan liggend 

vanuit welke bril het verhaal verteld 

wordt, ongelooflijk fantastische - bijna 

grenzend aan het onmogelijke - dingen 

doen. Er is al geruime tijd een beweging 

gaande die vooral betrekking heeft op 

hoe mensen van kleur behandeld willen 

worden. Een beweging waarin steeds 

meer mensen van allerlei pluimage bijeen-

komen met één boodschap: de rechten 

van alle mensen moeten ook werkelijk ge-

lijkgetrokken worden. Een beweging die 

onvermoeibaar erop wijst: all lives don’t 

matter until black lives matter too.

Voor Ira en Ayra Kip is dat besef, die strijd begonnen 
lang vóór de eerste keer dat de kreet ‘Black lives matter!’ 
voor het eerst geluid werd. En nog veel langer voordat 
die kreet na de moord op George Floyd wereldwijd 
gemeengoed werd. “Als kind gingen we op bezoek bij 
familie in New York en zagen onder andere onze familie 

al volgens die filosofie leven in de jaren tachtig en 
negentig”, zeggen de tweelingzussen. Die filosofie heeft 
nu alleen maar een naam gekregen en een schokgolf 
teweeggebracht die over de hele wereld te voelen is. 
Soms als een dreun, soms als een trilling en op andere 
momenten als een zuchtje. In de periode van hun 
reizen naar New York leerde de tweeling fundamentele 
levenslessen. “Mijn vader was altijd de zelfstandige harde 
werker die ons leerde hoe wij moesten navigeren in de 
samenleving”, doet Ayra uit de doeken. 

De zusters Kip zijn oprichters van KIP Republic, een 
organisatie die cultuur, erfgoed en verhalen gebruikt 
om de onderlinge overeenkomsten in plaats van de 
verschillen uit te vergroten en zo mensen dichter bij 
elkaar te brengen. Dit jaar organiseerde zij voor de 
tweede keer op 1 juli – de dag waarop in 1863 de slavernij 
werd ‘afgeschaft’ in de Nederlandse koloniën – Free Heri 
Heri om het gezamenlijk slavernijverleden inclusiever te 
herdenken en vieren. Maar Free Heri Heri is niet waar 
het mee begon. Na haar afstuderen in 2009, schreef Ira 
een voorstelling over huiselijk geweld binnen de lgbtq-
gemeenschap. Die had zo’n grote impact dat ontzettend 
veel organisaties zich eraan verbonden. Toch was de 
impact van het project dat Ira en Ayra gezamenlijk 
deden zo mogelijk zelfs nog veel groter.

In 2009 startten de tweelingzussen namelijk ook Art 
Rules in Aruba en ontketenden daarmee een revolutie, 
die vijf jaar later zijn weg zou vervolgen naar Curaçao. 
Tientallen docenten uit hun netwerk van over de hele 
wereld werkten eraan mee om de talenten van meer 
dan 1500 jongeren te helpen kneden. Een succesverhaal, 
noemen beide vrouwen dat project. “Er is daar een shift 
ontstaan binnen de lokale culturele sector. Met name 
in Aruba waar we heel lang te maken hadden met een 
verpauperde cultuursector en vond er geen overdracht 
van cultureel erfgoed plaats.” Daarbovenop heeft een 
groot deel van die jongeren gestudeerd en een carrière 
opgebouwd in die sector. En dat gedurende langer 

We zijn onze 
eigen verhalen 
aan het vertellen
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dan tien jaar. Overigens hadden niet alleen de jongeren 
voordeel aan Art Rules. “Binnen dat project ben ik naast 
projectbedenker en -ontwikkelaar fondswerver, en 
subsidieschrijver geworden”, vertelt Ayra. Verschillende 
methodieken die in die periode ontwikkeld zijn, nemen 
ze na Art Rules mee naar hoe ze tot nu toe projecten 
organiseren, faciliteren en produceren. Free Heri Heri 
zien ze daarom als een soort Art Rules 2.0.

Hoewel Ira en Ayra niet bewust werken om een impact 
binnen de zwarte gemeenschap te maken, is die daar 
niet minder om. Ze leggen uit: “We werken vanuit een 
plek waar zwartheid altijd centraal staat. We werken 
altijd eerst voor, door en met onze eigen gemeenschap, 
dus gaan van binnenuit aan de slag.” Waar ze ook met 
elke vezel van hun lichaam in geloven, is dat hun werk elk 
persoonlijk doel ver overtreft en de zwarte gemeenschap 
in zijn algemeenheid dient. “We zijn gewoon onze eigen 
verhalen aan het vertellen.” Het tweetal is de perfecte 
combinatie van hun Arubaans-Curaçaose moeder en 
Surinaamse vader. Hun vader is het boegbeeld van hard 
werken en zou indien hij daartoe in staat was dat tot het 
einde der dagen door willen doen. Hij plantte bovendien 
bij hen al vroeg het zaadje van ondernemerschap en 
zelfredzaamheid. Het maakte onder meer dat Ayra en 
Ira al bijna 15 jaar voor zichzelf werken. Dat ander deel; 
dat activisme komt van hun moeder. “Die is altijd heel 
activistisch geweest en stond altijd ten dienste van 
anderen.”

Het activisme van hun moeder valt trouwens geheel 
in lijn met de geschiedenis van onder meer zwarte 
mensen. Met de centrale rol die de vrouw daarin vervult. 
Hoewel vaak minder bekend, zijn het de vrouwen die 
van cruciale betekenis zijn geweest bij grote revoluties. 
“Als je kijkt naar Amerika en de mensen die daar hebben 
gevochten voor equality en human rights en lgbtq rights, 
waren dat steeds zwarte vrouwen”, zegt Ira. “In de basis 

begint het altijd bij de zwarte vrouwen.” In de Civil 
Rights Movement vormden zwarte vrouwen, hoewel ze 
lang niet zo bekend zijn als hun mannelijke counterpart, 
inderdaad de ruggengraat. Denk maar aan namen als 
Rosa Parks, Angela Davis en Coretta Scott King. In zuid 
Afrika was het Winnie Mandela die de apartheid op 
revolutionaire wijze tot afschaffing dwong. De Black 
Lives Matter beweging werd opgericht door drie zwarte 
vrouwen Alicia Garza, Patrisse Cullors en Opal Tometi, 
nadat in 2013 George Zimmerman wordt vrijgesproken 
van de moord op de zwarte tiener Trayvon Martin. En 
wanneer het gaat om het ontketenen van een culturele 
revolutie op Aruba en Curaçao, zijn het weer twee 
zwarte vrouwen die daarin een essentiële rol spelen. Al 
zien zij wellicht zelf niet in waarom ze in datzelfde rijtje 
genoemd mogen worden. “Het wiel is al uitgevonden en 
wij proberen slechts een bijdrage te leveren”, klinkt het. 
“Als mensen over vijftig jaar willen terugkijken en zeggen 
dat we onderdeel zijn van de revolutie, dan is dat ok. Dan 
hebben wij een bijdrage geleverd.”

Maar is de bescheidenheid van de tweelingzussen 
eigenlijk wel terecht? Immers hun werk kenmerkt 
zich door de schuimende hoge golven die het 
teweegbrengt en tot een onstuimige zee maakt. Voor 
Art Rules ontvangen de dames in 2014 de Pearl Award 
in Literature and Arts. De verfilming van de Vagina 
Monologues tour wordt genomineerd voor een New York 
Emmy. Ira wordt samen met andere iconische figuren 
uitgenodigd om in het Witte Huis met het kabinet van 
Obama te praten over issues van de lgbtq gemeenschap. 
Haar werk als activist in die gemeenschap leverde eerder 
dit jaar ook een nominatie voor de Mikel Haman Award.

Het geld dat ze bij elkaar wist te sprokkelen voor Art 
Rules is ongeëvenaard en brengt in 2018 wederom 
een award nominatie voor Art Rules van de Black 
Achievement in de categorie ondernemerschap. De 
zussen werden namelijk de grootste fundraisers van de 
Nederlands Caribische eilanden, nooit eerder is er zoveel, 
dankzij hen, geïnvesteerd in de culturele sector (bijna 2 
miljoen dollar). 

“Met KIP Republic hebben we dezelfde instelling. We 
zoeken altijd wel een manier om onze visies of ideeën 
te realiseren en de nodige middelen daarvoor aan te 
schrijven en fundraisen daar zijn we goed in”.

De feiten liegen er niet om. Misschien dat de Surinaams 
Arubaans Curaçaos Amsterdamse zussen de eer wel 
accepteren wanneer het door de zwarte gemeenschap 
extra wordt benadrukt. Want als ze het over één ding 
eens zijn: “Wanneer je eigen mensen je waarderen, 
betekent het nog veel meer.”

“WE WERKEN ALTIJD EERST 

VOOR, DOOR EN MET ONZE 

 EIGEN GEMEENSCHAP, 

 DUS GAAN VAN BINNENUIT 

AAN DE SLAG.”
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Between Us
Een reis door intimiteit, lichamen en energieën

Vrouwelijke lichamen en energieën ontmoeten elkaar 
fysiek in Between Us. Persoonlijke verhalen van de 
dansers vormen de basis van de performance. 

Wat als we een intiem moment tussen vrouwelijke 
lichamen omarmen met heel ons zijn? De zielentocht 
van zes performers, zes lichamen en zes energieën is 
vertaald naar een choreografie die je raakt in de vorm 
van herkenning en ongemak. De muziek wordt live 
gecomponeerd en vormt daarmee de zevende energie. 

Sarah Huygens Jawla en nieuwe makers traject 
Het Bijlmer Parktheater produceert met Between 
Us de eerste voorstelling van Sarah Huygens Jawla 
binnen het nieuwe makers traject van het Fonds 
Podiumkunsten. Tijdens dit traject krijgt de jonge 
Vlaamse maker met West-Afrikaanse roots twee jaar 
de kans om zichzelf verder te verdiepen als dansmaker. 

Between Us is ontstaan vanuit haar fascinatie voor 
de vrouw met de focus op de queer community 
waar zij zichzelf mee identificeert. Hierin onderzoekt 
ze de grenzen van zowel zichzelf als haar spelers in 
interdisciplinair bewegings- en danstheater.

Aanvang: 15:00 uur 
Tickets: via www.bijlmerparktheater.nl

New Narratives 
Tour 
Onze geschiedenis? Welke geschiedenis is dat 
eigenlijk? De New Narratives Tours van het Amsterdam 
Museum dagen je uit om je daarin te verdiepen.

Met de serie New Narratives herschrijven we de 
verhalen die culturele instituten presenteren over onze 
gedeelde geschiedenis. Je bent van harte welkom 
om deel te nemen aan twee rondleidingen door 
gastsprekers van buiten het museum in oktober. Voor 
even zijn zij geen schrijver, programmamaker, spoken 
word-artiest, student of professional. Als gids geven zij 
hun onbevangen mening over museumstukken die ze 
tegenkomen in de tentoonstelling. 
Thema’s als identiteit, gedeelde geschiedenis, religie 
en cultuur komen aan bod. Door hun persoonlijke 
verhalen te delen en prikkelende vragen te stellen, 
wordt duidelijk welke verhalen wij (elkaar) vertellen, 
zowel in de museumvitrines, als in de ‘echte’ wereld 
daarbuiten.
De New Narratives Tour op 3 oktober gaat door 
de tentoonstelling MAISON AMSTERDAM en op 17 
oktober doen we De Gouden Koets aan.

Aanvang: 15:00 uur
Duur: 1,5 -2 uur
Tickets: via https://www.nieuwekerk.nl/
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foto: Amsterdam Museum, Claire Bontje

3 okt

3 okt

Bijlmer Parktheater

Nieuwe kerk Amsterdam

AMSTERDAM

Fotograaf: Jos Beijer 
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A moment-wakati
dans | Tanzania |choreografie Samwel Japhet
Het moment en de moed om met het moment te leven. 
In dit dansduet laat Samwel Japhet zien hoe één enkel 
moment iemands houding kan veranderen tegenover 
zijn ervaringen, omgeving en zijn medemensen. Hoe 
bepalend zijn de momenten in ons leven? Krijgen 
we er geduld, begrip en aandacht door om nieuwe 
uitdagingen aan te gaan? De dansvoorstelling bevat 
een filmprojectie over de momenten die het van een 
mens kunnen veranderen: de ontwikkeling van kind tot 
volwassene en van de wereld om ons heen. ‘A moment’ 
laat zien hoe we steun, zorgzaamheid en troost vinden 
in gezamenlijke ervaringen, de momenten die we delen 
met anderen.

Aanvang: 5 oktober Theater CC om 20:30 uur en 6 
oktober Bijlmerpark Theater om 19:30 uur
Tickets: via  
https://ccamstel.nl/programma/moving-beyond-a-
moment-wakati/ en www.bijlmerparktheater.nl 

Ampuku 
Untold presenteert in samenwerking met Black 
Harmony de theatervoorstelling Ampuku. 

De Ampuku winti-entiteit is met de voorouders vanuit 
onder andere Congo en Angola meegereisd op hun 
onvrijwillige tocht naar Suriname. In de voorstelling 
AMPUKU worden twee families in Suriname bij 
elkaar gebracht tijdens de Trans-Atlantische 
slavernij. Amadou en Aminali willen trouwen met 
de toestemming van hun families. Voordat er een 
huwelijk plaats kan vinden moeten er rituelen worden 
uitgevoerd en komen er familiegeheimen boven tafel. 
Samen ontrafelen zij deze geheimen om de weg 
naar de liefde vrij te maken. Maak binnen de Afro-
Surinaamse neo-traditie kennis met de eigenschappen 
van de Ampuku winti, muziek, dans en close harmony 
die deze elementen aan elkaar verbindt.

Aanvang: 20:00 uur
Tickets: via www.bijlmerparktheater.nl

5 & 6 okt

4 okt

Bijlmer Parktheater
Theater CC Amstel

Bijlmer Parktheater

Fotograaf: Les Adu



Tijdens haar opleiding aan de ArtEZ Toneelschool 
schrijft Joy Delima, die vanaf dit seizoen lid is van 
het ITA-ensemble, een monoloog over haar politieke 
bewustwording op het gebied van racisme en 
uitsluiting. De voorstelling, waarin ze op zoek is 
naar het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’. In een 
serie snel gesneden, korte, komische en persoonlijke 
monologen vertelt ze over haar zoektocht naar 
haar roots en over haar ervaringen als jonge zwarte 
vrouw in Nederland. Ze traceert haar roots én haar 
eigen politieke bewustwording op het gebied van 
institutioneel racisme en uitsluiting. “Ik blijk opeens 
zwart te zijn. Ja ik was het al, maar sinds ik naar 
Arnhem ben verhuisd word ik er steeds aan herinnerd. 
Ik hield me totaal niet bezig met zwartzijn toen ik 
in Rotterdam woonde. Ik was gewoon ik, en overal 
waar ik keek waren er mensen zoals ik. Maar nu ik 
de ‘enige’ ben, voel ik ineens de noodzaak om de 
verantwoordelijkheid voor de héle Black Community 
op me te nemen. Ik word een soort undercover 
superheld. Het gaat eigenlijk van de ene op de andere 
dag.”

(ITA) Internationaal Theater Amsterdam
Aanvang: 6 t/m 9 oktober om 20:00 uur en 10 oktober 
om 15:30 uur 
Duur: 60 minuten
Tickets: via www.ita.nl 

Gesprekstof – 
Sterke Vrouwen
Op 7 oktober 2021 organiseert Imagine IC in 
samenwerking met OBA tijdens de Black Achievement 
Month een Gespreksstof over vrouwen met vrouwen. 
Gespreksstof is een interactief gesprek, waarbij we 
stilstaan bij (im)materiële dingen in het dagelijks leven, 
om daar samen meer betekenis aan te geven. Aan 
het woord bijzondere vrouwen die in de jaren ’70-’80 
actief waren binnen de emancipatiebeweging voor en 
door zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen, aan 
de basis staan van belangrijke theorieën in Nederland 
over intersectionaliteit, racisme en gender, en zich op 
verschillende terreinen inzetten voor meer positieve 
representatie. Hoe inspireert hun legacy tot op de dag 
van vandaag? Hoe willen we die behouden? En, wat 
willen zij zelf meegeven aan de volgende generatie 
vrouwen?

Aanvang: 19:00 uur 
Duur: 90 minuten 
Tickets: aanmelden via info@imagineic.nl 
voor 5 oktober 2021.
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Stamboom 
monologen

6 t/m 10 okt

7 okt

 ITA 

Imagine IC

AMSTERDAM

Fotograaf: Les Adu

fotograaf: Jan Versweyveld
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AM Live
AM LIVE is de maandelijkse talkshow op de 
donderdagavond van het Amsterdam Museum, 
uitgezonden vanuit de AM STUDIO. Op donderdag 
7 oktober staat de uitzending in het teken van Black 
Achievement Month. In deze aflevering reflecteren 
we met hedendaagse makers - wiens werken op 
dit moment te zijn in de tentoonstellingen van 
het Amsterdam Museum - op hun voorbeelden, 
leermeesters en inspiratiebronnen. Naar welke makers 
kijken we op en wat maakt de praktijk van deze makers 
zo inspirerend? Aan de hand van een selectie objecten 
en makers gaan we dieper in op verschillende thema’s 
zoals creativiteit, activisme en wat kunst voor de 
maatschappij kan betekenen. Naast het panelgesprek 
vertonen we ook een reportage op locatie, waarin we 
een kunstenaar in hun studio opzoeken.

Aanvang: 20:30 uur 
Duur: 30 minuten
Tickets: Online via  
https://www.amsterdammuseum.nl/tv 

Black Professional 
Meeting 2021 
Als onderdeel van de Black Achievement Month 
organiseert The Black Archives/ New Urban Collective 
(NUC) de derde editie van de Black Professional 
Meeting. Dit is een event waarbij ondernemers en 
ervaren professionals uit de Surinaamse, Caribische en 
Afrikaanse diaspora hun kennis en ervaring delen met 
aanstormend talent. 

“If you want to go fast go alone, if you want to go 
far go together” luidt een Afrikaans gezegde. Black 
Achievement komen van vallen en opstaan, hard 
werken en doorzettingsvermogen. Om vooruit te 
komen is support van mensen om je heen essentieel 
én je kan leren van de lessen van mensen die het pad 
al hebben bewandeld. Op vrijdag 8 oktober delen 
Lee Stuart (brand manager Patta) en Ellen Brudet 
(oprichter Coloured Goodies) hun ervaring met 
ondernemen, hoe ze omgaan met kansen en obstakels 
en hoe ze omgaan als ondernemingen omgaan met 
maatschappelijke vraagstukken. Bij voorgaande edities 
waren o.a. Jefferson Osei (Daily Paper), Marian Spier 
(ondernemer en auteur) en Gerald Roethof (advocaat) 
te gast. 

Live podcast
In verband met de corona maatregelen kunnen 
maximaal 30 personen aanwezig zijn. Het evenement 
wordt opgenomen in de vorm van een podcast 
opname met live publiek gevolgd door een Q&A. 
Wegens corona-maatregelen kunnen er max. 30 - 35 
mensen aanwezig zijn.

Aanvang: 18:30 uur
Duur: 3,5 uur 
Tickets: via www.theblackarchives.nl

7 okt

8 okt

Amsterdam Museum

Vereniging Ons Suriname/ 
The Black Archives        

Foto: Amsterdam Museum, Claire Bontje
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Lag het aan Gerda Havertong’s vader, dan 

had de wereld misschien nooit van haar 

talenten kunnen genieten. Tenminste niet 

op de manier zoals nu het geval is. Dan 

had niemand het lied Mamaisa gehoord 

of haar zelfs ooit populaire liedjes horen 

zingen. Want dat was ‘werelds’. Als klein 

meisje vond ze dat allemaal zo streng, 

maar ondertussen denkt ze daar anders 

over. “Ik kom uit een zeer beschermd  

gezin van vijf kinderen: vier meisjes 

en een jongen. Ik zeg met nadruk be-

schermd, omdat je pas later ontdekt wat 

je ouders met je voorhebben.” En een 

artistieke toekomst paste niet echt in het 

plaatje dat haar ouders voor ogen had-

den. Daar koestert ze overigens geen 

wrok over. Ze begrijpt het zelfs volkomen. 

“In mijn omgeving had ik geen voorbeeld 

van zangers of zangeressen of toneelspe-

lers die hun brood op die manier verdien-

den”, vertelt ze. In de belevingswereld 

van haar ouders zou ze zich dan ook nooit 

kunnen bedruipen als artiest.  

“Je moet iets worden in de maatschappij” 

riep haar vader.

Gerda Havertong 

drijft op gemeen

schaps gevoel



Fotografie: Les Adu.
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Gerda Havertong
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Het betekent niet dat muziek compleet verboden was. 
Welnee, thuis werd er zelfs veel gezongen en op zondag 
werd er geluisterd naar kerkelijke liedjes op de radio. 
Maar Gerda hield zich stiekem toch met populaire 
muziek bezig. In schoolschriften waar ze het eigenlijk het 
hele jaar mee moest doen. “Ik maakte daar zangschriften 
van, maar dat was natuurlijk niet de bedoeling”, lacht 
ze. Dat ging een tijdje goed, maar lekker is slechts een 
vinger lang. Haar vader kwam erachter en verscheurde 
het schrift dat al bijna volgeschreven was. Het kwam 
daarna met een grote boog op het erf terecht. Ze is 
echter iemand die in haar leven graag de regie zelf 
in handen heeft. Dat is kennelijk een karaktertrek die 
altijd al latent aanwezig was en later zelfs prominent. 
“Ik merk dat als dat op de een of andere manier niet 
aan de orde is, dat ik het niet het fijnste vind dat me 
overkomt”, beaamt ze. Overigens trad ze als kind al op. 
Eerst op school, daarna in het kinderprogramma ‘Kom 
maar naar voren’ en zelfs nog op andere gelegenheden. 
Misschien dat ze zich er zelf niet bewust van was, maar 
op dat ogenblik was het zaadje al geplant, dat later zou 
uitgroeien tot een kankantrie met een ontzagwekkend 
oeuvre.

Ze vertelt over haar leven met een aangename zachte 
lieve stem. Maar vergis je niet, Gerda laat absoluut niet 
over zich heen lopen. Naast aangenaam is ze namelijk 
ook recht door zee. “Ik ben heel to the point. Ik wil niet 
hebben dat iets verkeerd begrepen wordt en ik daar 
genoegen mee neem”, verklaart ze. Daarnaast is ze ook 
trots, zelfverzekerd van aard. Echter, de eigenschappen 
die wellicht nog het meest opvallen zijn haar sterk 
ontwikkeld gemeenschapsgevoel en de neiging 
passende oplossingen voor alles en iedereen te zoeken, 
want “Het is niet dat je oplossingen moet pakken waar je 
anderen mee tekort doet”. Dat gemeenschapsgevoel en 
oplossingsgericht denken hadden er waarschijnlijk veel 
mee te maken dat ze in 1975, na de Onafhankelijkheid 
van haar geboorteland haar boeltje pakt en terugkeert 
naar Suriname. Ze woont dan al negen jaar in Nederland, 
heeft er pedagogiek gestudeerd en ook veel opgetreden 
als zangeres. Ze is daarnaast hard op weg een graag 
geziene actrice te worden. Terug in Suriname wordt de 
furore niet minder. Ze gaf er les op de Pedagogische 
academie en de optredens stopten niet. In 1976 bereikte 
ze namens Suriname met het liedje Mamaisa zelfs de 
tweede plek op het Carifesta in Jamaica en werd ze 
datzelfde jaar tot ‘Zangeres van het jaar’ uitgeroepen 
in Suriname. Ondertussen heeft ze bewezen dat ze met 
haar artistieke talenten wel degelijk een boterham kan 
verdienen, maar wordt ze door haar moeder zaliger 
dikwijls geplaagd: “A drey sten fu yu. Mi no sabi san den 
sma e yere na a drey sten fu yu. Na den sani san yu e 
meki na tapu a podium (Die droge stem van je. Ik weet 
niet wat die mensen horen in die droge stem van je. Het 
zijn de dingen die je op het podium doet)”, klinkt het 
schertsend. “Nou, ik was wel heel trots wanneer ze dat 

zei, dat was wel heel grappig. Want ja, het was vroeger 
werelds toen ik zong. Ach, ze waren mijn grootste fans. 
Het enige plakboek waar ik over beschik, kreeg ik van 
mijn ouders”

In 1979 keert Gerda terug naar Nederland. En dat is het 
moment waarop haar artistieke carrière als een raket 
de lucht in schiet. Ze zingt, draagt gedichten voor en 
acteert naar hartenlust. “Ik Heb prachtige toneelstukken 
gespeeld. Ik was de koningin van de monologen; daar 
blonk ik in uit. Dat is mijn erkenning geworden in 
Nederland, dat ik het op een volstrekt andere manier 
aanpakte.” Vanaf 1985, zes jaar nadat ze professioneel 
artiest werd, speelt ze mee in de immens populaire 
Sesamstraat. Ze kan op dat moment nog niet bevroeden 
welke belangrijke rol ze zal spelen in de strijd tegen 
Zwarte Piet. “In 1987 heb ik gevraagd aan Nederland 
om me te verlossen van dat hele Zwarte Pieten gedoe. 
Omdat ik een kind aan het opvoeden ben. Omdat ik 
kinderen aan het vormen ben. Omdat ik pedagoog 
ben…”  Dat vraagstuk brengt ze in Sesamstraat onder de 
aandacht met de letterlijke woorden ‘Het is elk jaar weer 
hetzelfde liedje. Sinterklaas is nog niet eens in het land of 
zwarte mensen, grote mensen en kinderen, worden voor 
Zwarte Piet uitgescholden.’ De directe aanleiding voor 
de stellingname is haar dochter, die op school net als 
zoveel andere donkere kinderen met Zwarte Piet werd 
gepest. “Mijn kind wil niet naar school omdat het geen 
Zwarte Piet genoemd wil worden.” Moeder Havertong 
onderneemt meteen stappen om haar dochter te 
beschermen. “Ze heeft vanaf de kleuterschool tot aan 
de vijfde klas nooit meer Sint-Nicolaas feest gevierd. Ik 
zorgde ervoor dat ik dan vrij was en met haar weg ging; 
iets anders met haar ging doen.” Zoveel jaar daarna is in 
2011 aan het gevecht tegen Zwarte Piet eigenlijk bitter 
weinig veranderd. Met een belangrijk verschil: “Ik moet 
eerlijk bekennen, ze hebben me niet opgewacht. Ze 
hebben me heel wat brieven gestuurd, maar ik ben niet 
opgewacht, ik ben niet geslagen (zoals met de activisten 
sinds 2011 gebeurd is: red.).”

“IK BEN HEEL TO THE POINT. 

IK WIL NIET HEBBEN DAT 

IETS VERKEERD BEGREPEN 

WORDT EN IK DAAR  

GENOEGEN MEE NEEM.”



Reclaiming Our 
Time
Deze Black Achievement Month presenteert De 
Nationale Opera in samenwerking met pianist Djuwa 
Mroivili de voorstelling Reclaiming Our Time. Met een 
titel die refereert aan de krachtige en volhardende 
woorden van Maxine Waters, brengen zij een 
kleurrijke en vooral meerstemmige performance 
waarbinnen verschillende jonge makers van kleur 
centraal staan. Van spoken word artiesten tot klassiek 
geschoolde solisten en van dichters tot DJ’s; allen 
zijn zij verbonden aan de Afrikaanse diaspora. Samen 
zullen zij hun verhalen vertellen vanuit hun eigen 
kunstdiscipline, maar ook in de vorm van het vlechten 
van het haar – een alledaagse praktijk én kunstvorm 
die eeuwenlang bewaard is gebleven. Om de tijd in te 
halen die kunstenaars van kleur in het verleden niet 
hebben gehad, wordt de lengte van de performance 
bepaald door de tijd die nodig is voor het vlechten 
van het haar; een rijke traditie die – door generaties 
gedragen - hen allen met elkaar verbindt.

Aanvang: 16:00 uur
Duur: 5 uur
Tickets: via https://www.operaballet.nl/BAMopera 

Tentoonstelling 
Coloured
 (projections on) skin

Een expositie die de koloniale witte blik op het 
lichaam van kleur afwendt en ontmantelt aan de 
hand van actuele beeldende kunst. De tentoonstelling 
deconstrueert de perceptie van de zwarte huid in de 
beeldende kunst en toont de gedeelde menselijkheid 
van het lichaam van kleur. Voorop staat de artistieke 
vrijheid om dat lichaam naar eigen inzicht, naar 
gelijkenis, vorm te geven. 
De kunstwerken in deze expositie weerspiegelen het 
gekleurde zelfbeeld van de kunstenaar dat echter zijn 
kleur heeft te danken aan de neutrale, witte kijk op de 
wereld. Kleur is een projectie op de huid die lichamen 
reduceert tot de oppervlakkigheid van huidskleur. De 
kunstwerken daarentegen lezen als verzet tegen deze 
vereenvoudiging en voorzien het lichaam van kleur van 
een menselijke invulling.
Het thema van deze tentoonstelling is een 
weerspiegeling van een gezamenlijk denkproces 
tussen de curator en de deelnemende kunstenaars. 
Kunstenaars: AiRich, Marilva Berrenstein, Eugenie 
Boon, Sifra Collet, Ivna Esajas, Silvia Martes, Chimira 
Natanna Obiefule, Dion Rosina, Buhlebezwe Siwani.

Over de curator: Lisette van den Berg is een 
onafhankelijke antropoloog en curator beeldende 
kunst met een speciale interesse in de transitie 
van cultureel en nationaal (gedeeld) erfgoed door 
generaties heen en de emotionele impact daarvan op 
het leven.

Meer informatie via https://www.cbkzuidoost.nl/ 
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fotograaf: Ilja Meefout
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Healing & 
intergenerationeel 
trauma
Kunnen we in de toekomst ons verleden helen?
De doorwerking van trauma op volgende generaties 
houdt steeds meer mensen bezig. Wetenschappers 
doen hier sinds tientallen jaren onderzoek naar en 
ontdekken steeds meer over dit doorlopende proces. 
Onderzoek richt zich vooral op de Holocaust en 
het slavernijverleden, maar ook op mensen met een 
vluchtverleden. Zo groeien inzichten over wat kan 
bijdragen aan heling.

Trauma doorbreken kost veel tijd. Dit lukt niet met 
een paar simpele magic tricks. Naast ‘ontzwijgen’ 
staan inzichten en rituelen die voorkomen in spirituele 
tradities meer in de belangstelling. In verband met 
onze tentoonstelling Healing Power: sjamanisme, 
winti en hekserij, zoomen wij daarom ook in op de 
mogelijke rol van spiritualiteit en creativiteit. Deze 
tentoonstelling kun je voorafgaand aan het programma 
bezoeken.

Tijdens deze avond delen we onder leiding van dr. 
Glenn Helberg zowel wetenschappelijke als spirituele 
inzichten in gesprek, performance en rituelen.
Met: performance OTION, ritueel met Mestizo sjamaan 
Petra Nelstein en gesprekken met psycholoog Gil 
Yitshaki, psychiater Forugh Karimi, familietherapeut 
Kitlyn Tjin A Djie, natuurgenezer Desta Deekman, 
schrijver en filmmaker Esther Duysker en conservator 
Caribisch gebied en koloniale geschiedenis Wendeline 
Flores.

Aanvang: 19:00 uur 
Duur: 2,5 uur
Tickets: via www.tropenmuseum.nl 

Black 
Achievement Day 
in De Hallen 
Zondag 10 oktober 2021 staat het in het teken van de 
erkenning van de vele kwaliteiten die er in de zwarte 
gemeenschap te vinden zijn. De Culturele Zondag is 
een programma voor een breed publiek: van het gezin 
uit de buurt, dat een wandeling maakt en toevallig 
binnenloopt tot de mensen die speciaal komen om 
een bijzonder optreden te zien. Zowel amateur als 
professionele gezelschappen – van de Nationale 
Opera tot de dansschool om de hoek – krijgen de 
kans om in De Hallen te presenteren wat zij hebben 
gemaakt of waar zij mee bezig zijn. De Culturele 
Zondag bestaat uit een combinatie van verschillende 
programmaonderdelen: optredens, concerten, 
workshops en een markt. De artiesten en deelnemers 
van deze Black Achievement Day zijn te vinden op de 
website van www.kunstendialoog.nl 

Aanvang: 13:00 uur 
Duur: 4 uur met doorlopende optredens en een markt
Tickets: gratis entree

fotograaf:  Mitchell Lisse

12 okt

10 okt

Tropenmuseum

De Hallen Amsterdam



Scripted reality over liefde, (on)macht en wraak.
In een opwelling boekt de overwerkte Astrid een reis 
naar een Afrikaans land. Terwijl de Beach boys zich 
aan haar opdringen valt haar oog op de veel jongere, 
trotse visser Kofi. Ze worden verliefd en samen 
verhuizen ze naar Nederland. Het geluk lijkt hen toe 
te lachen, ze krijgen een tweeling maar Kofi kan niet 
goed aarden in zijn nieuwe omgeving. Wanneer Astrid 
verliefd wordt op een collega, is er geen plek meer 
voor Kofi in haar leven. Kofi voelt zich machteloos en 
op een dag haalt hij de kinderen van het schoolplein 
en vertrekt. Astrid reist met een op sensatiebeluste 
televisieploeg naar zijn geboortedorp. De klopjacht op 
Kofi begint.

Kaap Liefde is een voorstelling over liefde, (on)
macht en wraak. Geïnspireerd op het Tv-programma 
‘Ontvoerd’ waarin het verhaal van de ‘dader’ niet in 
beeld komt. Raymi Sambo en de makers vragen zich 
af: ‘Wat is zijn verhaal?’ Wat laat de televisie ons wel of 
niet zien?

‘Wanneer ben je dader en wanneer slachtoffer?’
Regie: Raymi Sambo | Choreografie: Donna Chittick 
| Spel: Marian Mudder, Romano Haynes, Michline 
Plukker, Emile Rogissart en Sarah Sahertian. 

Kaap Liefde is een coproductie van Raymi Sambo 
Maakt en BackBone

Aanvang: 20:30 uur 
Tickets: https://www.meervaart.nl/theater/
programma/details/1650 

Maison 
Amsterdam
Black Fashion? Black Achievement?
                       
Janice Deul gaat in gesprek met Maurice Seleky n.a.v. 
de tentoonstelling MAISON AMSTERDAM, de stad, 
de mode en de vrijheid in De Nieuwe Kerk. Aan de 
hand van 150 objecten uit de modecollectie van het 
Amsterdam Museum en collecties van toonaangevende 
modeontwerpers, vertelt de tentoonstelling over de 
vrijzinnige en creatieve stad waar alles kan. En over de 
excentrieke modestad die Amsterdam daardoor werd. 
Centraal thema is hoe vrijheid, maar ook onvrijheid, 
het modebeeld door de eeuwen heen bepaalden. Als 
in een tijdscapsule struinen de bezoekers door de stad, 
langs bekende plekken als de Dam, de Zeedijk, de 
Oostelijke Handelskade en het Vondelpark. Ook komen 
thematische passages over de Nederlandse modestad 
aan bod. Zo wordt het uitgaansleven belicht vanaf de 
roaring twenties en komen de extravagante stijlen van 
de RoXY en club iT weer tot leven.

Aanvang: 18:00 uur
Tickets: via www.nieuwekerk.nl
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The Round Table 
Talk 
Over grenzen Over diaspora, kolonialisme en 
‘verstrengelde’ geschiedenis.

Op donderdag 14 oktober organiseert het 
Verzetsmuseum in samenwerking met en in het 
kader van de Black Achievement Month een speciale 
aflevering van The Round Table Talk.
Tijdens deze editie gaan we in op de ‘verstrengelde’ 
geschiedenis van Ghana, Suriname, Caribisch 
Nederland en Indonesië - indertijd Nederlands-Indië - 
in relatie tot Nederland. Zo werden van 1831 tot 1872 
ruim 3085 jonge mannen ‘geronseld’ in West-Afrika 
(grotendeels op het grondgebied van het huidige 
Ghana en Burkina Faso) om dienst te doen in het 
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog namen mensen uit Suriname 
en de toenmalige Antillen, dienst om in Nederlands-
Indië tegen de Japanners, en na de capitulatie tegen 
Indonesiërs, te vechten. Met welke dilemma’s kregen 
ze te maken, tijdens het strijden onder de Nederlandse 
vlag? Hoe worden deze verhalen verteld en verbeeld? 
En, hoe verhouden nazaten zich tot deze geschiedenis, 
als het gaat om identiteit en belonging?
The Round Table Talk is inclusief een bezoek aan de 
tentoonstelling Nederland in de Tweede Wereldoorlog 
voorafgaande aan de talkshow. Dit kan vanaf 19:00 uur 

Aanvang: 20:00 uur
Duur: 75 minuten
Tickets: https://www.verzetsmuseum.org 

Boekpresentatie 
Antonlogie 
Anton de Kom was een antikoloniaal denker, 
verzetsstrijder, vader, auteur en dichter. Hij wijdde zijn 
leven aan de strijd tegen kolonialisme en fascisme. 
Vele decennia na zijn overlijden wordt hij nog steeds 
herinnerd, zo bleek eens te meer in 2020: De Kom 
werd opgenomen in de canon en Wij slaven van 
Suriname werd een bestseller. 
Hoezeer zijn gedachtegoed een bron van inspiratie 
is voor vele generaties, bewijzen de verhalen in deze 
bundel. In vaak heel persoonlijke, onderzoekende 
verhalen buigen de schrijvers zich over onder meer 
hun band met het gedachtegoed van De Kom, zijn 
inzichten over recht en onrecht, zijn pleidooi voor 
zwart bewustzijn en zijn strijd om de dingen waar we 
niet graag over praten, bespreekbaar te maken. 
Deze bundel wordt ingeleid door Mitchell Esajas en 
bevat ook de verhalen van de winnaars van de eerste 
Anton de Kom-schrijf-wedstrijd, georganiseerd door 
The Black Archives, Stichting Anton de Kom en Atlas 
Contact.
Met bijdragen van o.a. Mitchell Esajas, Guno Jones, 
Nina Jurna, Daniel Kolf, Vincent de Kom, Ianthe 
Sahadat, Humberto Tan en de winnaars van de Anton 
de Kom Schrijfwedstrijd.

Aanvang: 18:30 uur
Duur: 3,5 uur 
Tickets: via www.theblackarchives.nl

14 okt

15 okt

Verzetsmuseum Amsterdam 

Vereniging Ons Suriname/ 
The Black Archives        



Fotografie: Les Adu.
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Sommige mensen kunnen met hun woor-

den de smaakpapillen van je trommelvlie-

zen op scherp stellen. Die kunnen ervoor 

zorgen dat tussen zwart en wit het palet 

aan begrippen met een infinitief aantal 

kleuren wordt aangevuld, zonder zich te 

beperken tot slechts vijftig tinten grijs. Zo 

iemand is Jerry Afriyie. Wellicht een lei-

der waar niet iedereen om zit te springen, 

maar niettemin de leider die we als het 

collectief Mens absoluut nodig hebben. 

De issues waar hij zijn ziel aan verbonden 

heeft zijn, hoewel vanuit de bril van een 

zwarte man bekeken. Immers, mensen-

rechten zijn toch universeel? De acties die 

onherroepelijk voorvloeien uit die issues 

zijn geboren vanuit een diep gevoel voor 

rechtvaardigheid. En empathie. Eigenlijk 

neemt de aversie tegen onrecht al vanaf 

zijn prilste jeugd een uiterst belangrijke 

plek in zijn leven in.

Jerry komt uit een Ghanese samenleving waarin het 
christendom zo verweven is met het dagelijkse leven, dat 

je er bijna in verstrikt zou raken. “Je krijgt al heel vroeg 
alle regelgeving die daarmee te maken heeft ingeprent; 
meer nog dan je eigen grondrechten”, schampert hij. 
Op zich misschien niks mis mee, maar hij merkt al gauw 
dat die regels voor de meeste mensen slechts holle 
frasen zijn. Er is namelijk een wezenlijk verschil tussen 
vroom prevelen en ook werkelijk die woorden in daden 
omzetten. “We moeten lief zijn voor elkaar zeggen 
ze, maar kijk je om je heen dan is dat niet zo. Je komt 
erachter dat iets niet helemaal klopt.” Hij gaat daar dan 
ook stuurs tegenin en neemt zich voor om zolang hij 
leeft van betekenis te zijn voor zijn medemens. Vooral als 
hij met zijn acties hun leed enigszins kan verzachten. Het 
wordt een karaktertrek om nergens doekjes omheen te 
winden en ervoor te zorgen dat hij op zijn woord vast te 
pinnen is. Hij eist dat ook van zijn omgeving en eigenlijk 
zelfs van mensen ver daarbuiten.

Op een bepaalde manier is poëzie de start geweest 
van zijn activisme. Als tiener zijn gedichten hem dan 
nog relatief nieuw. “Ik voelde me er vrijwel meteen toe 
aangetrokken, omdat het zo regelloos is. Ik besefte: oh 
wauw, ik kan gewoon buiten de lijntjes kleuren”, vertelt 
hij. Jerry ontdekt daarmee de kracht van het woord en 
trekt met de pen in de hand als belangrijkste wapen ten 
strijde tegen alle onrecht. Hij vindt daarin een methode 
om wat hij zich jaren daarvoor had voorgenomen ook 
werkelijk te verwezenlijken. Bovendien kon hij meerdere 
vliegen tegelijk in één klap slaan. “Ik kon mijn mening 
geven en tegelijk mensen in beweging brengen.” Onder 
de naam Kno’ledge Cesare gebruikt hij vanaf dat 
moment de kunstvorm om alles wat hij misziet om zich 
heen aan de kaak te stellen. In het proces schrijft de 
activist gedurende jaren letterlijk tassenvol materiaal 
bij elkaar. Een deel van die verzameling gaat jammer 
genoeg verloren bij een verhuizing. Wanneer hij beseft 
dat hij ze in de oude woning heeft achtergelaten en hij 
voor ze terugkeert, zijn ze daar al niet meer.

Hij laat zich door dat verlies allerminst tegenhouden. 
Wanneer je strijd levert moet je bereid zijn om offers 
te brengen, stelt hij. Wellicht dat hij het verlies van die 
teksten als onderdeel van die offers ziet. De lijn van 
offers brengen gaat door naar zijn familieleven. Zijn 

Er is maar een gebod: 

Doe anderen niet aan  

wat je voor jezelf niet wil
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moeder ziet hem liever vandaag dan morgen stoppen 
met zijn activistische levenswijze. “Ik begrijp haar wel: 
ze is bang haar zoon te verliezen”, zegt hij. Toch kan hij 
zichzelf niet zover krijgen aan haar wens te voldoen. Hij 
heeft zich onlosmakelijk gecommitteerd aan de strijd. 
Het is deel van het leven. Net als ademen. En je stopt 
toch ook niet naar willekeur met ademen? Bovendien, 
hij besefte a lang terug “Als je wacht op iemand om het 
voor je te komen doen, zal je vijfduizend jaar wachten”. 
Het kan er bij hem dan ook niet in dat anderen activist 
zijn voor een tijd en dat ze er daarna gewoon mee 
stoppen. “Het lijkt op een soort showbizz die ze voor een 
tijdje doen omdat het populair is en morgen zijn ze er 
klaar mee.” Het feit dat hij zelf kinderen heeft, heeft zijn 
verbetenheid om de strijd voort te zetten alleen maar 
vergroot. “Ik wil niet dat zij straks nog moeten vechten 
voor dezelfde issues waar ik me voor inzet”, verklaart 
hij. Toch zorgt dat ook wel voor penibele situaties. In 
2020 werden er zelfs doodsbedreigingen aan zijn gezin 
gedaan.

Die bedreigingen volgen na protesten tegen ‘anti-
zwart politiegeweld in de VS en Europa’ en tegen 
institutioneel racisme. De protesten zijn op hun beurt 
weer naar aanleiding van de koelbloedige moord op 
George Floyd in de VS. Jerry heeft zich dan al jarenlang 
ongeliefd gemaakt bij sommige mensen. Hij is op dat 
moment al zeker een decennium een bekende persoon 
in het gevecht tegen Zwarte Piet. In 2010 resoneert 
zijn denkwijze over dat racistisch Hollands fenomeen 
eindelijk genoeg met gelijkgestemden dat ze besluiten er 
ook inderdaad wat aan te doen. Een jaar later lanceren 
ze met het oog op bewustwording de campagne 
daartegen en staan ze Sinterklaas en Zwarte Piet bij 
de Sinterklaas Intocht op te wachten. Op hun shirts 
de leus die niets aan de verbeelding overlaat: Zwarte 
Piet is Racisme. Confronterend. De tegenpartij slaat 
hard terug. Ze worden gearresteerd; het zal niet hun 

laatste arrestatie daarvoor blijken. “Nederland was tot 
voor kort een plek die heel goed zijn misdaden wist te 
verbergen door ze te versieren als een feest. Zwarte Piet 
is de meest zichtbare vorm van institutioneel racisme 
in Nederland.” Dat racistisch karakter van Zwarte 
Piet is overigens later gekomen. “Want zo is het niet 
begonnen.” De campagne, een project vanuit de toen 
opgerichte Stichting Nederland Wordt Beter werpt 
langzaamaan vruchten af. Volgens de statuten moet 
Zwarte Piet weg, moet er meer educatie komen over 
het koloniale slavernijverleden en moet er herdenking 
van het Trans-Atlantische slavernijverleden komen. De 
stichting wil binnen vijftien jaar na oprichting die doelen 
verwezenlijkt zien. “Dat is dus vanaf 2010. Wij gaan alles 
geven om ervoor te zorgen dat we die tijd halen. In 2025 
gaan we de stichting opheffen”, klinkt het zelfverzekerd. 
Het land is dan op een koers gezet die eenieder ten 
goede komt. Daarna wordt de strijd onder meer met het 
eerder ontstane Soul Rebel Movement op een andere 
manier voortgezet.

Empathie is overigens een voornaam uitgangspunt 
in het verzet. Dat was al het geval toen hij als kind 
aspecten in het christendom ontdekte waar hij zich niet 
mee kon vereenzelvigen. “Want eigenlijk heb ik veel 
bewondering voor het idee.” Hij legt uit dat van de tien 
geboden voor hem maar eentje echt van belang is: doe 
anderen niet aan wat je voor jezelf niet wil. “Als we dat 
in de praktijk kunnen brengen, zullen we veel beter met 
elkaar omgaan.” Echter, bitter weinig mensen geven daar 
navolging aan. Ook anderen die zich activist noemen, 
maken zich eraan schuldig dat ze tegen issues die verder 
van hen afliggen een andere attitude laten zien. Dat 
maakt het voor Jerry een ontzettend eenzame wereld. 
“Als je echt vooruit wilt, ga je erachter komen dat er echt 
weinigen zijn die daar volledig achter staan.” In Ghana 
bestaat een wet die het land in staat stelt om mensen 
vanwege hun seksuele geaardheid voor vijf jaar in de 
gevangenis te laten belanden. “Ik zie dan mensen die 
tegen Zwarte Piet zijn, maar zich wel in die wet kunnen 
terugvinden.” Het is voor hem onbegrijpelijk. “Wat ik van 
anderen eis, eis ik nog veel meer van mezelf. Anders ben 
ik niks waard. Ik zie heel veel mensen doen alsof ze een 
betere samenleving willen, maar in hun doen en laten 
zijn ze compleet daaraan tegenovergesteld. Dat leidt tot 
eenzaamheid. Als je een land beter wil maken, kan het 
niet anders dan dat je zelf ook beter wordt; anders heb 
je iets niet goed gedaan.”

“ALS JE WACHT OP IEMAND  

OM HET VOOR JE TE KOMEN 

DOEN, ZAL JE VIJFDUIZEND 

JAAR WACHTEN.”
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Concert Ronny 
Flex ‘Ronnie gaat 
naar huis’
Een intieme voorstelling waarin Ronnie Flex het theater 
ombouwt tot zijn eigen huiskamer en muziekstudio. 
Ronnie stond de afgelopen vijf jaar op de grootste 
podia, won alle mogelijke muziekprijzen en werd 
geprezen om zijn talenten als rapper, zanger en 
producer. Een depressie en cannabisverslaving zorgden 
er echter voor dat Ronnie ondanks alle hoogtepunten 
vooral bezig was met de diepe dalen. En toen kwam 
het coronavirus en stond het ‘artiestenleven’ helemaal 
stil. Er was tijd voor familie, gezin en zijn grootste 
liefde: muziek. Opgeladen en met een heleboel nieuwe 
nummers gaat Ronnie nu een nieuw avontuur aan in 
het theater. In Ronnie gaat naar huis ga je als bezoeker 
op visite bij Ronnie, om te kijken hoe zijn nieuwe album 
tot stand is gekomen. Ronnie vertelt de verhalen achter 
de liedjes en maakt zelfs ter plekke nieuwe muziek. Een 
uniek kijkje achter de schermen bij een van de grootste 
artiesten van Nederland.

Aanvang: 20:30 uur
Tickets: via  
https://delamar.nl/voorstellingen/ronnie-flex/

Granm’ma
Een solovoorstelling van Wensley Piqué i.s.m ROSE 
stories

“Jongen, wanneer ga ik je vader zien? Want ik wacht, 
ik wil naar ‘huis’. Maar voordat ik ga wil ik nog één keer 
mijn enige zoon zien.” Deze woorden hoorde Wensley 
Piqué dagelijks toen hij zijn oma bezocht in Suriname. 
Het inspireerde hem tot de intieme poppenvoorstelling 
GRANM’MA (oma in het Sranantongo) over haar 
laatste levensfase, waarin eenzaamheid de harde 
werkelijkheid is.

Buiten hoor je de tijd verstrijken, maar de verlaten 
stilte van de slaapkamer van Granm’ma is een tijdloos 
universum. Herinneringen aan haar man, kind en 
kleinkinderen zijn levensecht en vullen de verder zo 
lege ruimte met een warme gloed. Een gloed waarin zij 
moederziel alleen haar laatste dagen slijt. Wanneer van 
tijd tot tijd de stilte wordt doorbroken met de muziek 
van vroeger, weet stille granm’ma je nog altijd met een 
subtiele lach te verleiden. Granm’ma leeft, ook al wil ze 
naar ‘huis’.

Met ingetogen poppenspel, waarin hij volledig 
samensmelt met zijn personage, brengt Piqué een 
liefdevolle ode aan zijn oma en geeft hij ons een intiem 
kijkje in haar laatste dagen, in al haar eenzaamheid 
en levenslust. Een warm, persoonlijk en tegelijkertijd 
universeel verhaal.

Aanvang: 20:00 uur
Tickets: via www.bijlmerparktheater.nl 
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New Narratives 
Tour
Onze geschiedenis? Welke geschiedenis is dat 
eigenlijk? De New Narratives Tours van het Amsterdam 
Museum dagen je uit om je daarin te verdiepen.

Met de serie New Narratives herschrijven we de 
verhalen die culturele instituten presenteren over onze 
gedeelde geschiedenis. Je bent van harte welkom 
om deel te nemen aan twee rondleidingen door 
gastsprekers van buiten het museum in oktober. Voor 
even zijn zij geen schrijver, programmamaker, spoken 
word-artiest, student of professional. Als gids geven zij 
hun onbevangen mening over museumstukken die ze 
tegenkomen in de tentoonstelling. 
Thema’s als identiteit, gedeelde geschiedenis, religie 
en cultuur komen aan bod. Door hun persoonlijke 
verhalen te delen en prikkelende vragen te stellen, 
wordt duidelijk welke verhalen wij (elkaar) vertellen, 
zowel in de museumvitrines, als in de ‘echte’ wereld 
daarbuiten.
De New Narratives Tour op 3 oktober gaat door 
de tentoonstelling MAISON AMSTERDAM en op 17 
oktober doen we De Gouden Koets aan.

Aanvang: 15:00 uur 
Duur: ongeveer 120 minuten
Tickets: via https://www.amsterdammuseum.nl/tickets

17 okt

17 okt

Amsterdam Museum

Nationale Opera & Ballet

Foto Amsterdam Museum, Claire Bontje

Celebrating 
Diversity
Na 5 jaar “Dancing Diversity” bundelen Nationale 
Opera en Ballet voor het eerst hun krachten om de 
oktobermaand van beide kanten volledig in het teken 
te laten staan van de inspirerende Black Achievement 
Month.
 
Tijdens deze eerste gezamenlijke viering erkennen zij 
daarom dat makers van kleur altijd hebben bijdragen 
aan onze maatschappij in het verleden én altijd zullen 
blijven bijdragen aan onze samenleving in het heden 
en de toekomst. Ambassadeur Sebia Plantefève-
Castryck zal schitteren in een choreografie van 
Young Associate Choreographer Sedrig Verwoert 
en pianist Djuwa Mroivili zal een speciaal voor haar 
geschreven compositie van Zuid-Afrikaanse componist 
Neo Muyanga laten weerklinken in de grote zaal van 
Nationale Opera en Ballet. Als de twee curatoren van 
deze vieringsavond brengen zij ook verschillende 
andere artiesten van kleur met zich mee. Andere 
bijdrages komen onder meer van verschillende 
dansers van Het Nationale Ballet, woordkunstenaar 
Roziena Salihu en countertenor Arturo den Hartog. 
Daarnaast zullen verschillende solisten uit de nieuwe 
creatie Hoe Anansi the stories of the world bevrijdde 
hun opwachting maken; van publiekslievelingen 
Katia Ledoux en Claron McFadden tot de jonge 
veelbelovende tenoren Zwakele Tshabalala en Makudu 
Senaoana..

Aanvang: 20:30 uur
Duur: 60 minuten 
Tickets: via 
www.operaballet.nl/BAMoperaballe 
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In juni 2020 gingen meer dan 50.000 mensen de 
straat op in alle provincies van Nederland tijdens 
de #BlackLivesMatter protesten. De afgelopen tien 
jaar is er met de anti-zwarte piet beweging een 
beweging ontstaan die een vuist heeft gemaakt tegen 
institutioneel en anti-zwart racisme. Het besef groeit 
dat ook Nederland worstelt met zijn eigen erfenis van 
het koloniale verleden, en dat dit aangepakt moet 
worden.

HET ZWART MANIFEST 
Vanuit deze beweging is het Zwart Manifest ontstaan: 
een ‘levend document’ met concrete adviezen en 
eisen van en voor Zwarte gemeenschappen over het 
aanpakken van racisme en ongelijkheid in verschillende 
sectoren zoals het onderwijs, de arbeidsmarkt en kunst 
en cultuur. 

EXPO: BLACK MANIFESTO
Hoe kunnen we diepgewortelde structuren van 
ongelijkheid doorbreken? Wat is de rol van 
kunstenaars, creatievelingen en schrijvers om 
verandering teweeg te brengen? Hoe kunnen we 
samen de beweging in gang houden om het Zwart 
Manifest te manifesteren? 
Kunstenaars Chimira Obiefule, Rossel Chaslie 
en het duo Jonathan Hoost en Youandi hebben 
op een creatieve manier uiting gegeven aan het 
manifest. Schrijvers Akú Anan, Bart Krieger, Jillian 
Emanuels, Mungayende Helene Christelle, Phaedra 
Haringsma, Princess Attia & Sherilyn Deen schreven 
vanuit verschillende perspectieven over Zwarte 
gemeenschappen in Nederland.

Van 21 oktober t/m 16 januari 2022 is de expositie 
‘Black Manifesto: het manifesteren van verandering’ te 
zien, ervaren en bezoeken bij OSCAM in Amsterdam 
Zuidoost. 

Meer informatie op: www.theblackarchives.nl 
Entree is gratis

What Lies 
Beneath -
Bonsu (premiere)
In ‘What lies beneath’ onderzoekt Kojo Daniël Osei 
Bonsu de waarheid achter de verhalen die zijn 
opvoeding, leven en liefde gevormd hebben. Maar 
klopt zijn waarheid wel?
Kojo Daniël Osei Bonsu, alias ‘Proper’ is muzikant, 
theatermaker en grafisch ontwerper. Een 
multidisciplinaire artiest met roots in Ghana. Als 
muzikant maakt hij Engelstalige hip-hop. Hij werkt 
daarnaast aan zijn muzikale project genaamd 
‘Shapes In The Clouds’. In 2013 presenteerde Proper 
als filmmaker de pilot voor de gelijknamige stille 
muziekfilm aan besloten publiek.

Aanvang: 19:00 uur en 21:00 uur 
Tickets: via www.bijlmerparktheater.nl 

Expositie Zwart 
Manifest: op weg 
naar Zwarte 
emancipatie

21 okt
t/m 16 januari

22 okt

OSCAM 
Amsterdam Zuidoost 

Bijlmer Parktheater

AMSTERDAM
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Symposium - 
Afrika,  
de bakermat  
van civilisatie 
The African Calendar maakt een reis door de 
geschiedenis van Afrika, haar diaspora en de wereld in 
een feitelijk en gestructureerd overzicht. (Her)Ontdek 
tijdens dit programma de rijke culturele geschiedenis 
van Afrika aan de hand van de eerste 365-daagse 
kalender, genaamd de Denderah Disc.
De eerste 365-daagse kalender, de Denderah Disc, 
is gecreëerd rondom de Nijl in Afrika. In het gebied 
Sudan, Eritrea en Ethiopië, bekend als het voormalige 
Tamare/ Kush/ Kemet. Deze was gestoeld op de 
patronen en de cyclus van natuurlijke elementen. 
Hieruit zijn o.a. weken, maanden, jaren, maar ook 
seizoenen, astrologie en horoscopen voortgekomen. 
The African Calendar is daar een reproductie van.
Ieder mens wordt geboren binnen een cultuur, 
en de verzameling aan overdracht van wijsheden, 
kennis, waarden, normen, kenmerkende gebruiken 
en gedragingen is het cultureel erfgoed. Dit is jouw 
geboorterecht, dat waar eenieder recht op heeft. 
Echter bij de nazaten van Afrika en met name hen 
voortkomend uit slavernij is er een verstoring geweest 
bij de overdracht. De tot slaafgemaakten mochten 
namelijk hun cultuur niet meer uitdragen, zoals hun 
taal niet meer mogen spreken, hun haarstijlen welke 
vertelde tot welke stam/koninkrijk zij behoorden werd 
afgeschoren, zij werden uit hun natuurlijke omgeving 
gehaald en daarmee blootgesteld aan een nieuw 
ritme en ook andere voeding. Hun tradities en rituelen 
mochten niet meer beoefend worden. Dit heeft ertoe 
geleid dat zij grotendeels niet geheel als etniciteit hun 
culturele identiteit zijn kwijtgeraakt.
Tijdens dit symposium duiken we eerst in de 
geschiedenis en de totstandkoming van de eerste 
culturen en de fundamentele rol die de kalender daarin 
nog speelt. Vervolgens kijken we naar het heden: Wat 
is de essentie van cultuur? Wat is cultureel erfgoed? 
Hoe beïnvloedt dit ons in ons dagelijks leven? Als 
individu, als ook op het collectief?

Aanvang: 16:30 uur 
Duur: 4 uur 
Tickets: Aanmelden via www.oba.nl/agenda/
oosterdok/afrikadebakermatvancivilisatie.html 

I Feel It Too  
I Feel It Too is het eerste werk van choreograaf 
en danser Sedrig Verwoert als Young Creative 
Associate van Het Nationale Ballet. Geïnspireerd 
door de sociale en culturele beperkingen die de 
wereldwijde pandemie met zich mee heeft gebracht, 
werpt deze dansante vertelling het licht op de 
complexe emoties en het verlies van verbondenheid 
in een veranderende wereld. Variërend van naïviteit 
tot een gelaagd begrip van het nieuwe normaal, 
neemt Verwoert de toeschouwer mee in de 
onvermijdelijke confrontatie met dit gedeelde verdriet.                                                                                             
Tegelijkertijd stelt Verwoert samen met spoken-
word kunstenaar Roziena Salihu en Tim Wes de 
dominerende rol van het instituut scherp aan de 
kaak. Zij nemen de toeschouwer mee naar de basis 
van het ballet om zo de dominerende opvattingen 
over de kunstvorm te openbaren, te herdefiniëren 
en daadwerkelijk veranderen. Samen zetten zij deze 
avond in het teken van het fundamentele streven naar 
verbondenheid, dat oproept tot zowel eenheid als 
dialoog.

Aanvang: 20:30 uur
Duur: 60 minuten 
Tickets: via www.operaballet.nl/BAMballet

23 okt

24 okt

OBA Oosterdok

Nationale Opera  
& Ballet

Fotograaf:  Hans Gerritsen
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Het klinkt misschien cliché, maar liefde 

kan echt alles overwinnen. Oké, toege-

geven; dat is misschien wat overdreven 

gesteld, maar veel kan wel worden over-

wonnen mits er genoeg liefde en tegen-

aan wordt gegooid. Toen de in Ethiopië 

geboren Sebia Plantefève-Castryck op 

haar vierde door een Belgische familie 

geadopteerd werd, kon ze onmogelijk 

weten wat in het verschiet lag. Ze komt 

terecht in een familie met vijf zussen en 

één broer. Als daarvan vier zussen al in de 

balletwereld zitten, kan het bijna niet an-

ders dan dat ze zich voelt als de vreemde 

eend in de bijt. Dat gevoel wordt ontie-

gelijk versterkt bij de allereerst balletles. 

“Die eerste les was niet echt heel leuk 

voor mij, omdat ik zag dat iedereen heel 

veel kon en ik niet”, lacht ze terugblik-

kend. “Ik wilde net zo goed zijn als zijn als 

zij.” Wellicht dat het klein meisje van toen 

de spreekwoordelijke handdoek in de ring 

had gegooid, ware het niet voor de lief-

de en stimulans van haar ouders. “Maar 

Mama zei: je mag niet opgeven.”

Diversiteit  
in ballet 

“DIE EERSTE LES 

WAS NIET ECHT 

HEEL LEUK VOOR 

MIJ, OMDAT IK ZAG 

DAT IEDEREEN 

HEEL VEEL KON 

EN IK NIET”



Fotografie: Les Adu.
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Sebia Plantefève-Castryck 
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En de aanhouder wint. Doordat ze doorbijt, wordt 
ze relatief kort daarna, op haar achtste gekroond tot 
de beste jeugdige danseres van België. Haar ouders 
beseffen ze talentvol is en dat als ze er een carrière van 
wil maken, ze een professionele school moet bezoeken. 
“Het is heel moeilijk om in de balletwereld de top te 
bereiken als je geen goede scholing hebt genoten. 
Daarom besloten ze me naar Zurich te brengen om 
daar naar school te gaan.” Daar wordt ze leerling van 
de Tanz Akademie en studeert ze na drie jaar af. Het 
zijn allemaal noodzakelijke stappen die ongetwijfeld 
ertoe hebben bijgedragen dat haar ster nu op 19-jarige 
leeftijd steeds feller schittert. Maar dat kwam wel. “Ik 
heb niet heel lang thuis gewoond en moest van jongs af 
aan snel zelfstandig worden.” Het houdt in dat het elke 
keer wat onwennig aanvoelt wanneer de jongste van 
het gezin weer naar huis gaat. “Maar het is wel fijn om 
weer bij elkaar te zijn.” Haar broer en zussen hebben dan 
wel allemaal hun eigen leven, maar zijn bijzonder trots 
op hun zusje, dat in Het Nationale Ballet in Nederland 
danst; een van de top 10 meest toonaangevende 
balletgezelschappen in de wereld.

Toch is Sebia professioneel gezien als zwarte ballerina 
in een overwegend witte wereld, nog altijd de vreemde 
eend. Hoewel ze daar eerst geen erg in had – ze heeft 
naar eigen zeggen nooit echt last van racisme gehad 

– beseft ze naarmate ze ouder wordt steeds meer: 
veel diversiteit is er niet in ballet. Dat geeft soms wat 
ruimte tot onzekerheid. Wanneer ze prijkt op nog 
eens een foto voor een campagne bijvoorbeeld; en ze 
zich afvraagt of ze haar daarvoor gevraagd hebben 
om aan te tonen dat er wel sprake is van diversiteit. 
Echt ontevreden is ze echter niet. “Hier in de company 
hebben we een paar sessies gehad met Theresa Ruth 
Howard en ik zie wel dat de directeur Ted Brandsen 
zich ermee bezighoudt.” Howard, ooit zelf ballerina, zet 
zich over de hele wereld in om racisme uit het ballet 
te bannen. Na de moord op George Floyd kwam die 
veldtocht in een stroomversnelling. Ze confronteerde 
balletgezelschappen ermee dat ze niet stil konden blijven 
in de wereldwijde discussies die mede door die moord 
oplaaiden. “Hoewel Sebia merkt dat er veranderingen 
gaande zijn in de balletwereld kan het allemaal nog veel 
beter”.  Nog steeds valt ze als zwarte danseres te veel 
op. Het liefst ziet ze zoveel diversiteit dat een kleurtje 
meer of minder totaal aan de kijker voorbijgaat. “Ik hoop 
dat er een moment komt waarin iedereen gewoon zijn 
talent kan tonen, zonder zich af te vragen: hoor ik hier 
wel bij.”

Die diversiteit is trouwens niet alleen noodzakelijk bij de 
dansers. Spitzen en maillots worden nu nog overwegend 
in de kleuren wit en roze geleverd. En lang niet iedereen 
ziet het belang van andere kleuren voor die attributen 
in. “Heel veel vooral oudere dansers willen niet van 
de gebruikelijke kleuren afstappen.” Misschien dat 
het van invloed kan zijn dat Sebia Black Achievement 
ambassadeur is. “Ik hoop dat ik veel zwarte dansers 
kan inspireren.” Hoe meer diversiteit er in die wereld 
komt, des te meer producenten van maillots en spitzen 
er namelijk toe gedwongen zullen zijn meer kleur in 
hun producten te brengen. Door het schrijnend tekort 
aan donkere dansers had Sebia bovendien weinig 
donkere rolmodellen. Ze noemt onder de donkere 
dansers die er wel zijn de namen van Misty Copeland en 
Michaela DePrince. Copeland werd in 2015, amper zes 
jaar geleden, de eerste Afro-Amerikaanse vrouw in de 
75-jarige geschiedenis van het American Ballet Theatre 
die werd gepromoveerd tot hoofddanseres. DePrince 
heette Sebia op bijzondere wijze welkom toen ze toetrad 
tot Het Nationale Ballet. Ze zette een bruine maillot 
op haar kleedkamertafeltje. “Ik zag dat zij ook bruine 
maillots en spitzen had.” Ze herinnert zich dat gebaar 
als gisteren en zou voor de generatie na haar het liefst 
datzelfde willen betekenen. Maar heel eigenlijk zou ze 
graag willen dat Black Achievement Month op den duur 
niet eens meer nodig is. “Natuurlijk ben ik nu heel trots 
ambassadeur te zijn, maar ik hoop dat we ooit zover 
komen dat iedereen gewoon elkaars talent kan vieren.”

“IK HOOP DAT IK 

VEEL ZWARTE 

DANSERS KAN 

INSPIREREN.”



Martin Luther 
King lezing | Black 
Heritage night’ 
Op 28 oktober vieren we zwart erfgoed en staan we 
stil bij de duistere bladzijden uit onze geschiedenis 
tijdens de Black Heritage Night op de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Met onder meer de Martin Luther King 
Lezing door Jennifer Tosch, de opening van de 
expositie ‘Constructing Space’ en de vertoning van 
de documentaire ‘A filmed record, from Montgomery 
to Memphis’ belooft het een inspirerende avond 
te worden. In de expositie ‘Constructing Space’ 
bevragen studenten de koloniale banden van de 
erfgoedcollecties en trekken dit naar het heden. 
De expositie is een samenwerking tussen Quinsy 
Gario, Gyonne Goedhoop, de VU-erfgoedcollecties 
en VU Diversity Office. Kunstenaarscollectief Circus 
Andersom presenteert hun onderzoek naar diversiteit, 
angst en verlangen binnen de VU. Vervolgens kun 
je luisteren naar de Martin Luther King Lezing door 
Jennifer Tosch. Jennifer Tosch is oprichter van 
Black Heritage Tours in Amsterdam en New York, 
medeoprichter van de Sites of Memory Foundation 
en lid van het Mapping Slavery Project Nederland. 
Na haar lezing gaat Tosch onder leiding van Nicole 
Terborg in gesprek met Mitchell Esajas en Jessica 
de Abreu over het belang van multiperspectiviteit in 
het publieke debat. John Leerdam schuift later aan 
om een introductie te geven op de documentaire die 
aansluitend op het programma te zien is in de zalen 
van Rialto.
 
Rialto programmeert daarna de allereerste 
Nederlandse bioscoopvertoning van ‘A filmed 
record, from Montgomery to Memphis’, de Oscar 
genomineerde documentaire over Dr. Martin Luther 
King Junior.
  
Datum en tijd: 28 oktober | 19:00 – 01:00
Locaties: VU-hoofdgebouw | De Boelelaan 1105 | 
Amsterdam
Tentoonstelling ‘Constructing Space’ | vitrines naast de 
UB eerste verdieping 
Martin Luther King Lezing | aula
Toegang: gratis
NU-gebouw | De Boelelaan 1111 | Amsterdam
Documentaire | Rialto Zalen
Tickets en meer informatie over het programma:  
.vu.nl/mlklezing 

Glodi Lugungu – 
Ze bedoelen het 
goed (cabaret)
Hij heeft er zin in. Glodi Lugungu. Dit wordt zijn jaar. 
Eindelijk mag hij doen waarvan hij droomde: een 
theatershow maken. Glodi groeide op in het Brabantse 
Dommelen in een Congolees gezin van 9 kinderen. 
Hij werd opgevoed als voetballer, maar zijn vrienden 
zagen in hem een jongen die meer thuishoort op een 
podium. Glodi maakte zijn verhalen vaak mooier dan 
ze waren. Of hij verzon dingen. Kwam hij thuis van 
voetbal, zei hij dat hij drie keer gescoord had. Belden 
zijn ouders de trainer, had hij niet eens gespeeld. Glodi 
sloot zich aan bij comedyclub Toomler. En in 2018 won 
hij alle prijzen in het Amsterdams Kleinkunst Festival. 
De jury had het over zelfverzekerd. Over ontwapenend. 
Over charme en schwung. En vooral over oergeestig. 
In Ze bedoelen het goed maakt Glodi Lugungu alles 
mooier. Mooier dan het is. Dat is zijn kant van elk 
verhaal. De Volkskrant heeft hem al uitgeroepen tot 
hét comedytalent van 2020. Wij zeggen: 2021 wordt 
zijn jaar.

Aanvang: 20:15 uur
Tickets: via www.dekleinekomedie.nl 
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fotograaf: Casper Rila

28 okt27,28,29 okt VU
De Kleine  
Komedie                     

AMSTERDAM
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Nacht van  
de geschiedenis
De Nacht van de Geschiedenis keert dit jaar in 
fysieke vorm terug naar het Rijksmuseum en richt de 
spotlights op het thema (On)gezien Werk.
Waarom hangen er meer mannelijke dan vrouwelijke 
schilders in het Rijksmuseum? Waar zien we de sporen 
van gedwongen arbeid in de vorm van slavernij terug 
in het museum? Hoe achterhalen we wie de makers en 
bespelers van muziekinstrumenten in Nederland en de 
voormalige koloniën zijn? En hoe worden arbeidende 
mensen met een beperking verbeeld in prentkunst? 
Deze Nacht van de Geschiedenis focussen we ons 
op gezien en ongezien werk door de eeuwen heen, 
waarbij de collectie van het Rijksmuseum centraal 
staat.

Van de Middeleeuwen tot de 20e eeuw en van 
de Special Collections tot de Bibliotheek: overal 
in de museumzalen van het Rijksmuseum vinden 
presentaties, gesprekken en optredens rondom het 
thema plaats. Deze Nacht kan je met conservatoren, 
onderzoekers, schrijvers, muzikanten en vele andere 
experts persoonlijk in gesprek gaan.
Met o.a. Junadry Leocaria, Aminata Cairo en vele 
anderen.

Aanvang: 20:00 uur 
Duur: 3 uur 
Tickets: via www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/
nacht-van-de-geschiedenis 

In Dialoog
In Dialoog is een nieuw format van CBK Zuidoost 
dat naast het reguliere programma uitnodigt 
tot gesprek. Een moderator gaat in gesprek 
met twee gesprekspartners over bepaalde 
maatschappelijke thema’s. In dit eerste gesprek 
met beeldend kunstenaars Charl Landvreugd en 
Hans van Houwelingen gaat het over monumenten, 
dekolonisering, herdenken, en de representatie van 
het zwarte lichaam/ zwarte geschiedenis in relatie 
tot monumenten. De aanleiding is de oplevering 
van het Nelson Mandela Gedenkteken in september, 
ontworpen door de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mohau 
Modisakeng. Dit beeld is het eerste monument van 
Mandela waarin hij niet zelf wordt verbeeld, maar waar 
het gaat om zijn gedachtegoed. Het publieksgesprek 
dat onder leiding van presentatrice Nicole Terborg 
plaatsvindt wordt ook gefilmd. Gasten: Charl 
Landvreugd, Hans van Houwelingen en Nicole Terborg.

Aanvang: 15:00 uur
Duur: 75 minuten
Tickets: Vooraf aanmelden bij:  
info@cbkzuidoost.nl 
ovv In Dialoog. Aanmelden uiterlijk t/m 28 oktober 
2021. Meer informatie op www.cbkzuidoost.nl 

Fotograaf: Les Adu

30 okt

30 okt

Rijksmuseum

CBK - Zuidoost



Een belangrijk onderdeel van BAM is de uitreiking 
van de Black Achievement Awards.  Op deze 
feestelijke avond worden een viertal Awards 
uitgereikt aan personen die gedurende een langere 
periode een excellente bijdrage hebben geleverd 
aan de Nederlandse samenleving. Ook wordt een 
oeuvreprijs uitgereikt. Via social media kan het 
publiek per categorie personen aandragen. Een jury, 
met Mavis Carrilho (voorzitter), Domenica Ghidei, 
Dionne Abdoelhafiezkhan, Ricardo Burgzorg en Ayra 
Kip  buigt zich daarna over de genomineerden en 
selecteert de winnaars. De winnaars ontvangen een 
vijftien centimeter hoog beeldje van gekleurd glas, 
dat speciaal is ontworpen en gemaakt door beeldend 
kunstenaar Melvin Anderson. Het uitreiken van de 
prijzen wordt afgewisseld met optredens van dansers, 
zangers en spoken word artiesten.

De prijzen worden uitgereikt in de categorieën:
1. Wetenschap & Onderwijs
2. Kunst & Cultuur
3. Sport
4. Mens & Maatschappij

De oeuvreprijs wordt uitgereikt aan een persoon uit 
de zwarte gemeenschap, die gedurende een lange tijd 
een belangrijke en positieve bijdrage heeft geleverd 
aan de Nederlandse samenleving. In 2017 ontving Felix 
de Rooy deze oeuvreprijs, in 2018 Frank Zichem en in 
2019 Glenn Helberg.

Aanvang: 20:30 uur
Duur: 120 minuten
Tickets: www.delamar.nl 
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Black 
Achievement 
Awards 
uitreiking

1 nov DeLaMar Theater

AMSTERDAM

Leiden

Verbonden 
generaties
Aansluitend bij de jaarlijkse Black Achievement Month 
organiseert Museum Volkenkunde een interactieve 
lezing. Dit jaar is het thema ‘verbonden generaties’. 
Antropoloog Gladys Akom Ankobrey komt aan 
het woord over haar promotieonderzoek naar de 
ervaringen van Nederlands-Ghanese jongeren die 
opgroeien tussen deze twee landen. Ze gaat in op 
vragen als: Wat is hun band met het land waar zijzelf 
of hun ouders geboren zijn? Hoe uit die verbondenheid 
zich? En hoe belangrijk zijn de reizen erheen? 
Ook gaat Gladys vervolgens in gesprek met andere 
jongeren met verschillende cultureel-diverse 
achtergronden.

Aanvang: 13:00 uur 
Duur: 60 minuten
Toegang tot programma is gratis na betalen van de 
museumentree. Het is niet mogelijk om te reserveren, 
op de dag zelf kun je gewoon inlopen voor aanvang 
van de lezing, zolang er stoelen vrij zijn.

10 okt Museum Volkenkunde
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Tinten 
danstheater AYA
Danstheater AYA maakt jong, brutaal en toegankelijk 
danstheater. Directe en eerlijke voorstellingen waarin 
taboes niet worden geschuwd. De voorstellingen zijn 
een spannende mix van hedendaagse dansvormen, 
verschillende speelstijlen en muzieksoorten.

Net zoals de meeste voorstellingen van AYA gaat 
TINTEN over een actueel onderwerp, in dit geval: 
racisme. De wereldwijde Black Lives Matter beweging 
heeft veel in gang gezet, maar het debat over racisme 
gaat nog steeds moeizaam. Mensen worden boos en 
blijven haken aan details, terwijl het grootste gedeelte 
van de ‘ijsberg’ onder water blijft. Met TINTEN gaan 
we naar de ijsberg, naar wat zich onder water bevindt. 
In de voorstelling TINTEN nemen 3 dansers het 
publiek op een eerlijke en kwetsbare manier mee in 
hun eigen persoonlijke verhaal. Van heel dichtbij. De 
ideale setting om te kijken, luisteren en met elkaar te 
praten. Ook bijzonder aan deze intieme voorstelling: 
het publiek gaat in kleine groepjes langs verschillende 
locaties in de schouwburg om een dans solo te 
bekijken én met de danser in gesprek te gaan. 

Aanvang: 19:30 uur 
Tickets: via https://dezb.op-shop.nl/49/tinten-
danstheater-aya 

Urban 
Masterclass door 
spoken word 
artist Elten Kiene!
Popaanzee organiseert in samenwerking 
met Keti Koti Zeeland: een exclusieve                                                                                                  
Voor wie? Jongeren die bezig zijn met 
(rap)teksten schrijven, of dat willen leren.                                                                                                    
We starten met lekker eten. Daarna krijg je een 
rondleiding door het museum. Elten geeft een 
workshop spoken word, en je gaat aan de slag met 
je eigen tekst. Aan het einde van de avond mag je je 
tekst voordragen (maar dat hoeft niet).
Over Elten Kiene
Elten Kiene is spoken word-artiest, presentator, 
organisator en workshopdocent. Het samenbrengen 
van verschillende werelden, met de woordkunst als 
belangrijkste onderdeel, loopt als een rode draad 
door al zijn werkzaamheden. Hij is verbonden 
aan HipHopHuis in Rotterdam, hij is oprichter van 
SPRAZZZ, medeoprichter en -organisator van het 
platform Woorden Worden Zinnen en was onderdeel 
van het hiphopcollectief Brandwerk. Daarnaast is hij 
ambassadeur van de Bibliotheek AanZet en reisde 
hij o.a voor het project Next Generation Speaks naar 
Liverpool, San Francisco en Johannesburg.

Aanvang: 17:00 uur 
Duur: 4 uur
Tickets: Zo spoedig mogelijk aanmelden via info@
popaanzee.nl.

13 okt

2 okt

Schouwburg Middelburg

Maritiem MuZEEum

Middelburg

Vlissingen

Fotograaf: Joel Frijhof

Fotograaf: Sjoerd Derine



Fotografie: Les Adu. 
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Glen & Jaïr Faria
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Wanneer Glen Faria over zijn zoon Jaïr 

praat, sijpelt het door de spaties tussen 

elke zin en druipt het van elk woord; de 

bewondering. Het is onmiskenbaar. En je 

hoeft maar een optreden samen, één vi-

deo gezien te hebben om te beseffen dat 

die bewondering wederzijds is. De band, 

de chemie, de subtiele goedkeurende 

twinkeling in hun ogen wanneer ze elkaar 

aankijken, die verraden dat allemaal. Met 

het tonen van die affectie zetten beide 

artiesten zonder enige gêne hun woorden 

kracht bij. Dat er geen tijd te verliezen is. 

Want elk moment is uitermate waardevol. 

Of in hun eigen woorden: je kunt nooit 

meer terug naar nu. 

Misschien is de band ook op andere manieren te 
verklaren. Vader en zoon hebben ontzettend veel met 
elkaar gemeen. Glen heeft vaker gezegd dat zijn zoon 
een verbeterde versie van hem is. En wie weet, misschien 
heeft dat weer te maken met opvoeding. Immers 
Glen zet de opvoeding voort die hijzelf als jongen van 
Amsterdam Zuidoost heeft genoten. Hij is opgebracht op 
een wijze die totaal afwijkt van wat het stereotiepe beeld 
is waar ‘altijd’ over gesproken wordt bij zwarte mensen. 
Met een verpletterende afwezigheid van lijfstraffen. 
“Mijn moeder is echt een prater”, vertelt hij. Alles werd 
consciëntieus tot in de kleinste details besproken. De 
harde hand was voor Glen en zijn broer, Melvin nooit 
deel van die realiteit. “Ik ben niet met de harde hand 
opgevoed, maar wel met de harde dialoog om het maar 
zo te zeggen”, lacht hij. Beide ouders waren het over 
die wijze van opvoeding eens. Zijn vader liet hen, als ze 
echt te ver gingen, in een opstel verklaren waarom ze 
hun kattenkwaad hadden uitgespookt en waarom ze het 
niet meer zouden doen. Het is niet ondenkbaar dat Glens 
affiniteit met teksten schrijven uit die periode stamt. “Ik 
heb daar veel aan gehad. Ik zal mijn zoon ook de oren 
van het hoofd af babbelen.” 

Jaïr houdt zich net als zijn vader met veel sociaal 
maatschappelijke issues bezig. Hij was een tijd lang 
aangesloten bij milieuactivistengroep Extinction 
Rebellion (XR). De groep buigt zich intensief over de 
opwarming van de planeet en de grote veranderingen 
die nu plaats zullen moeten vinden, willen we het redden 
met z’n allen. Overigens valt uit hun interesses wel op te 

Onafhanke lijkheid  
onderweg naar  
de perfecte  
samenleving
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maken dat de twee uit verschillende tijdperken komen. 
Het legt namelijk op pijnlijke wijze bloot dat sommige 
issues na tientallen jaren nog nauwelijks vooruit 
zijn gegaan. De positie van zwarte mensen schijnt 
wereldwijd stationair op een plek te blijven. Natuurlijk, 
er zijn vooruitgangen geboekt. Er mag bijvoorbeeld 
niet langer op basis van hun huidskleur gediscrimineerd 
worden. Op papier. Want de realiteit is vaak een andere. 
“We zijn al jaren bezig met gelijke rechten; met onze 
positie te verkrijgen binnen deze grote maatschappij. 
Ik moet zeggen dat als we anno 2021 nog steeds op 
de dam staan om te demonstreren voor onze simpele 
mensenrechten, dan zie ik dat de maatschappij niet 
snel genoeg verandert”, stelt Glen. Hij probeert vooral 
de jongeren om zich heen wakker te schudden en 
duidelijk te maken dat ze een stem hebben. En dat ze 
alles kunnen worden dat ze willen, maar dat ze dat wel 
zullen moeten doen door hun stem te laten horen en hun 
positie op te eisen.

De zanger benadrukt dat het opeisen van die positie 
ook mentaliteitsombuiging vergt. Een van eigen 
platformen creëren en die samen groter maken. Om 
dat enige kans van slagen te geven, is het noodzakelijk 
dat in die platformen met bijna religieuze toewijding 
wordt geïnvesteerd. Bedrijven als Patta, Daily Paper, 
Filling Pieces vormen daarbij een belangrijke bron van 
inspiratie. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden dat je 
met je eigen community astronomisch kunt groeien 
en zelfs internationaal hoge ogen kunt gooien. “Het 
zijn uiteindelijk gigantische bedrijven aan het worden 
en dat inspireert mij. Die jongens hebben ook mensen 
uit hun eigen community in dienst. Als we dat op 
meerdere vlakken gaan doen, dan word je onafhankelijk. 
Onafhankelijkheid is belangrijk voor ons op dit moment, 
want daarin kunnen we groeien en meedoen op de 
markt.”

Welke onderwerpen Jaïr en zijn vader dan ook 
bezighouden, er is altijd een plek om die vraagstukken 
samen te brengen: de eettafel. “We hebben van die 
tafelgesprekken tijdens het eten waarbij we over 
van alles praten. Dat vinden we beiden belangrijk. 
Die gesprekken gaan vaak over gelijkheid tussen 
verschillende bevolkingsgroepen of dat nou culturele 
achtergrond of seksualiteit als basis heeft.

De perfecte samenleving bestaat wellicht (nog) niet. 
Maar zonder twijfel is dat er een waarbij de scherpe 
grenzen tussen mensen vervagen. Waarbij verschillen 
slechts als een informatief kattebelletje dienen, die 
verder van geen belang zijn. Zoals de grote Robert 
Nesta Marley bezong: ‘Until the color of a man’s skin is 
of no more significance than the color of his eyes’. Die 
samenleving mag vooralsnog dan nog niet bestaan, 
Glen ziet in zijn zoon en diens omgeving het perfecte 
voorbeeld van hoe die eruit moet gaan zien. “Ik noem 
hem altijd de bron. Hij is een mengelmoes van alles. 
Hij heeft Surinaams bloed, Afrikaans bloed, Indisch 
bloed, maar ook Hollands bloed. Hij is alles. Als ik in 
zijn vriendengroep kijk, daarin zit alles. Ze zijn gewoon 
vrienden zonder te denken aan afkomst of seksualiteit. 
Ze denken aan elkaars bron: dus hoe is je hart. Ik denk 
dat hij is wat de toekomst zou moeten zijn. Ik denk dat 
hij daarom heel erg past bij Black Achievement Month. 
Want uiteindelijk gaat het om gelijkheid en verbinding en 
begrip. Ik vind hem daar een boegbeeld van.”

“ALS WE ANNO 2021 NOG 

STEEDS OP DE DAM STAAN 

OM TE DEMONSTREREN VOOR 

ONZE SIMPELE 

MENSENRECHTEN, DAN ZIE IK 

DAT DE MAATSCHAPPIJ NIET 

SNEL GENOEG VERANDERT”

“ONAFHANKELIJKHEID 

IS BELANGRIJK VOOR 

ONS OP DIT MOMENT, 

WANT DAARIN  

KUNNEN WE GROEIEN 

EN MEEDOEN  

OP DE MARKT.”
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Verenigde Staten – 2020 –  
Sam Pollard – 106 min. Engels gesproken 

J. Edgar Hoover zag in Martin Luther King, de 
vredelievende voorvechter van de Afro-Amerikaanse 
burgerrechtenbeweging, een gevaar voor een 
Amerikaanse samenleving zoals de FBI-directeur die 
graag zag: met witte mannen aan het roer.
Geïnspireerd op het werk van historicus David J. 
Garrow en met behulp van vrijgegeven geheime 
staatsdocumenten schetst deze documentaire 
hoe Hoover en consorten te werk gingen om de 
charismatische King af te luisteren en dwars te zitten. En 
passant wordt wederom duidelijk hoezeer racisme in de 
Amerikaanse maatschappij verankerd zat – en zit.
Visueel wordt de film opgebouwd met talloze 
archiefbeelden, van nieuwsfragmenten en televisie-
interviews tot FBI-promotiefilmpjes en scènes uit 
Hollywoodfilms. De beelden worden toegelicht 
door diverse betrokkenen, historici en publicisten. In 
chronologische volgorde wordt onthuld hoe de FBI King 
na zijn “I have a dream”-speech in een interne memo 
als gevaar aanmerkte voor de toekomst van het land. 
Het bleek het startsein voor een jarenlange, verborgen 
heksenjacht, die zich afspeelde vanaf eind jaren vijftig 
tot aan de moord op Martin Luther King in 1968.

4 oktober BAM x IDFA: MLK/FBI  Eye Amsterdam 
Aanvang: 16:30 uur
Duur: 106 minuten 
Tickets: via www.eyefilm.nl 
Na afloop is er een gesprek met regisseur Sam Pollard.

6 oktober LantarenVenster Rotterdam
Aanvang: 19:00 uur
Duur: 106 minuten 
Tickets: via www.lantarenvenster.nl 

28 oktober OBA Amsterdam i.s.m. Bijlmerbios
Aanvang: 19:00 uur
Duur: 106 minuten 
Tickets: via www.bijlmerbios.com 
Voor de vertoning in Filmhuis Den Haag kijk in oktober 
op www.filmhuisdenhaag.nl voor actuele data.

Voor de vertoning in Lola Buitenpost kijk in oktober op 
www.bijlmerbios.com voor actuele data.

MLK vs FBI

FILMPROGRAMMA  
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Nederland – 2020 – Sherman de Jesus – 95 min.                 
Engels gesproken 

In de documentaire The Photograph ontketent één foto 
een wervelwind van bijzondere verhalen. Over New 
York en haar zwarte bewoners, over trots en traditie, 
over de kracht van fotografie, én over de grootvader 
van regisseur Sherman De Jesus die zich rond 1920 
in New York liet fotograferen door James Van Der 
Zee – dé fotograaf van de Harlem Renaissance. The 
Photograph maakt zichtbaar welke revolutie Van Der 
Zee’s werk ontketende en hoe het gedachtegoed van de 
Harlem Renaissance nog overal in Harlem voortleeft. Van 
hedendaagse fotografen als Jamel Shabazz en Richard 
E. Green, die zich door Van Der Zee laten inspireren, tot 
de bittere strijd van activisten tegen de gentrificatie van 
de wijk die nog altijd symbool staat voor black pride en 
zwarte cultuur. 

nagesprek met Sherman de Jesus

4 oktober De Balie 
Aanvang: 19:30 uur
Duur: 98 minuten 
Tickets: via www.debalie.nl 

The  
Photograph + 
Q&A i.s.m.  
Vereniging 
Antilliaans 
Netwerk 

Huma  

i.s.m. met  

Vereniging  

Antilliaans   

Netwerk 

8 oktober Hoogt in bieb Neude
Aanvang: 20:45 uur
Duur: 98 minuten
Tickets: via www.hoogt.nl 

13 oktober LantarenVenster
Aanvang: 19:00 uur
Duur: 98 minuten
Tickets: via www.lantarenvenster.nl 

Voor de vertoning in Filmhuis Den Haag kijk in oktober 
op www.filmhuisdenhaag.nl voor actuele data.

Voor de vertoning in Lola Buitenpost kijk in oktober op 
www.bijlmerbios.com voor actuele data.

Curacao - German Gruber jr. - 3 x 20 min.  
Papiaments, Nederlands en Spaans gesproken. 

Op 30 mei 1969 stond Curaçao in brand, nadat een 
arbeidsconflict bij raffinaderij Shell helemaal uit de 
hand liep. Hoe dat zo heeft kunnen gebeuren komt 
aan bod in de twaalfdelige documentaireserie Huma, 
die filmmaker German Gruber jr. maakte in opdracht 
van het archeologisch centrum NAAM. Hoe zat het 
met het racisme op Curaçao in de jaren zestig? Wat 
was de rol van pamfletblad Vito? En hoe kijkt de jeugd 
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Verenigde Staten - 2021 -  
Ahmir ‘Questlove’ Thompson -  
118 min. Engels gesproken

Muzikant Ahmir “Questlove” Thompson maakt zijn 
debuut als filmmaker met een krachtige en meeslepende 
documentaire: Summer of Soul. De documentaire is 
een muziekfilm, maar toont ook historische beelden, 
gemaakt rond een episch evenement dat de zwarte 
geschiedenis, cultuur en mode vierde. Gedurende zes 
weken in de zomer van 1969, slechts 160 kilometer 
ten zuiden van Woodstock, werd het Harlem Cultural 
Festival gefilmd in Mount Morris Park (nu Marcus Garvey 
Park). Na die zomer zijn de beelden nooit meer gezien 
of vertoond – tot nu. Summer of Soul belicht het belang 

van geschiedenis voor ons spirituele welzijn en is een 
bewijs voor de helende kracht van muziek in tijden van 
onrust, zowel in het heden als in het verleden. De film 
bevat nooit eerder vertoonde concertoptredens van 
onder anderen B.B. King, Nina Simone, Sly & The Family 
Stone, Gladys Knight & The Pips en Stevie Wonder.

19 oktober Ketelhuis – Amsterdam
Aanvang: 19:00 uur 
Duur: 118 minuten  
Tickets: via www.ketelhuis.nl

Summer  
of Soul

van tegenwoordig naar de verwoestingen die grote 
delen van Willemstad met de grond gelijk maakten? 
Verschillende generaties nemen het woord om te 
begrijpen waarom de opstand van 30 mei nodig was, 
welke veranderingen die teweeg heeft gebracht en 
waarom we het er nu nog steeds over moeten hebben. 
In De Balie zijn de eerste drie afleveringen exclusief met 
Nederlandse ondertiteling te zien, daarna zal er tijdens 
een nagesprek met de makers gereflecteerd worden op 
de erfenis van 30 mei voor Nederland en Curaçao. 

18 oktober De Balie Amsterdam
Aanvang: 20:00 uur 
Duur: 120 minuten  
Tickets: via https://debalie.nl/ 



Kick-off BAM  
Den Haag
De Kick-off BAM Den Haag is een besloten opening 
waar de start van de BAM-periode in Den Haag 
gevierd zal worden. De avond zal geopend worden 
met een speech door Marian Markelo, ook wel bekend 
als Nana Efua. Er zijn performances van opkomend 
Haags talent Dimoh, die de sterren van de hemel zal 
zingen en spoken word powerhouse Daniëlle Zawadi 
zal een tipje van de sluier lichten van haar one woman 
spoken word show Alstublieft Zawadi. 
Daarnaast zullen de diverse gasten zoals Deborah 
Cameron, Damani Leidsman, Nike Ayinla en Andy 
Rigters vertellen over de programmaonderdelen die 
deze maand de revue zullen passeren. Deze avond zal 
gehost worden door de getalenteerde Maria Toko. 
De dresscode voor deze avond is: Afrofuturism meets 
African Royalty

Aanvang: 20:00 uur
Duur: 120 minuten
Tickets: Op uitnodiging 

Trojan Wars
“De geschiedenis van de Nijlvallei-beschavingen, 
Egypte incluis, behoort onmiskenbaar tot de 
geschiedenis van Zwart Afrika.” aldus Djehuti 
Ankh-Kheru. Hij verwoordt daarmee een onder 
Afrocentristen breed gedragen opvatting: de 
oude Egyptenaren waren zwart en de Egyptische 
cultuur kan worden gekarakteriseerd als een zwarte 
beschaving.
Essentiële culturele verworvenheden van de Grieken 
waren ontleend aan – of zelfs gestolen van – de 
Egyptenaren. De wieg van de Europese cultuur ligt in 
Griekenland en de westerse beschaving leunt op zwart 
Afrika, aldus te lezen in Black Athena: The Afroasiatic 
roots of classical civilization van Martin Bernal (1937-
2013). Dat was genoeg inspiratie voor Het Nationale 
Theater om Romana Vrede en Emmanuel Ohene Boafo 
tot oppergoden te maken in de marathonvoorstelling 
Trojan Wars en zo een andere blik op de Westerse 
beschaving te geven.
Trojan Wars is een moderne versie van een 
eeuwenoude oorlog. In een groots opgezette 
voorstelling vol visueel spektakel, Griekse mythologie, 
extase en avontuur speelt een topcast met een grote 
groep jonge acteurs meer dan honderd personages.
De moeder aller oorlogen
Trojan Wars is geïnspireerd op het oudste 
oorlogsverhaal uit de geschiedenis: De Ilias van 
Homerus, over de tien jaar durende oorlog tussen de 
Grieken en de Trojanen. Het Nationale Theater maakt 
van deze moeder aller oorlogen een nieuwe, rauwe 
versie, waarin bekende vrouwelijke personages een 
stem en een eigen verhaal krijgen.
Drie afleveringen bingewatchen
Voor aanvang en tussen de afleveringen door zijn er 
acts, muziek en food van Amaro Creative Industries.  
Het theater is één groot festivalterrein.

Aanvang: 17:00 uur
Duur: 4 uur
Tickets: via www.hnt.nl

2 okt

1 & 2 okt

Koorenhuis

Koninklijke schouwburg  
-Het Nationale Toneel
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Den Haag

fotograaf: Goedkroon



Fotografie: Les Adu.
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Even blijft het stil op het Zoom-scherm van Sam 
Pollard. Of hij zich het visueel geheugen van de Afro-
Amerikaanse gemeenschap voelt, wilde ik weten. De 
afgelopen twintig jaar speurde de documentairemaker 
door de filmarchieven, op zoek naar verhalen die maar 
niet verteld worden in de mainstream. Het leverde een 
belangrijk oeuvre op met o.a. films over het leven na de 
afschaffing van de slavernij (Slavery by Another Name), 
de eerste zwarte burgemeester van Amerika (Maynard) 
en geschiedenis van de Afro-Amerikaanse kunst (Black 
Art: In the Absence of Light).

“Dat is waarschijnlijk te veel eer,” besluit Pollard na 
een tijdje. “Ik zie het eerder zo: de geschiedenis wordt 
door overwinnaars vertelt en in Amerika is dat niet de 
zwarte gemeenschap. Veel van onze historie is daarom 
weggemoffeld of verduisterd. Maar het bestaat wel! 
Je moet dus graven, veel onderzoek doen, constant je 
voelsprieten uitzetten. De gangbare verhalen bevragen 
en contextualiseren, dat is volgens mij de taak van een 
documentairemaker.”

Op die manier ontstond ook MLK vs. The FBI. “Tijdens 
het draaien van Two Trains Running over verdwenen 
activisten uit de burgerrechtenbeweging, stuitten we op 
een boek van David J. Garrow dat ging over de manier 
waarop de FBI het publieke imago van Martin Luther 
King probeerde te schaden. Het zat vol met intriges, 
spionage en geheime documenten. Daar zat een film in 
wisten we meteen en eentje waarin we de laatste jaren 
van Kings leven op een andere manier konden tonen.”

Pollard wilde vooral Kings menselijke kant laten zien. 
“We kennen allemaal de onverwoestbare I have a dream-
King, maar ik wilde ook zijn menselijke kant laten zien. 
Ongelooflijk mooi vond ik het materiaal van King die zich 
voorbereidt op een televisie-interview – het interview is 
nog niet begonnen, maar de camera’s lopen al wel. Je 
ziet hem zich mentaal opladen, grapjes maken. Dat soort 
beelden zien we niet vaak, ook niet in Amerika. Tijdens 
het monteren hebben we daar de nadruk op gelegd.”

Dat MLK vs. The FBI vooral in de montagekamer 
ontstond is niet vreemd. Pollard begon zijn carrière 
vijftig jaar geleden als editor. “Toen ik klein was vroeg 
ik me al af of je bepaalde cowboyfilms niet zo kon 
monteren dat de Indianen de goede jongens werden. 
Niet veel later mocht ik Victor  Kanefsky assisteren bij de 

montage van vampierfilm Ganja & Hess. Dat was in 1973 
en daarna was er geen weg meer terug … Elk project 
dat op mijn pad kwam pakte ik aan, totdat ik begin 
jaren negentig Spike Lee leerde kennen. Dat was een 
tweede omslagpunt in mijn carrière: een of andere indie-
documentaire monteren als je bezig bent met Jungle 
Fever zit er gewoon niet meer in.”

Inmiddels maakt Pollard uitsluitend nog 
documentairefilms. “Ik ben er als editor van de tv-serie 
Eyes on the Prize ingerold toen de producent me vroeg 
twee episodes te regisseren. Arrogant als ik was, dacht 
ik dat wel te kunnen. Man, die eerste dagen op de set 
waren echt een leerschool. Waar plaats je de camera? 
Hoe interview je mensen? Ik had geen idee. Gelukkig was 
de producent behulpzaam en is Martin Luther King en 
de burgerrechtenbeweging een te belangrijk onderwerp 
om te verknallen. Dat was ook een belangrijke les: voel 
je verantwoordelijk voor je onderwerp. Dat zou ik jonge 
makers ook mee willen geven.”

Zijn eerste regieproject ging dus ook al over King, zou 
je MLK vs. The FBI een levensproject kunnen noemen? 
Pollard haalt een notitieboekje tevoorschijn. “Dit had ik 
al die jaren bij me. Ik schreef er invallen en observaties 
over King in op. Het is een truc die ik leerde van Spike: 
blijf altijd aan het werk. Hou je geest scherp, zorg dat 
je al je gedachtes noteert en later structureert. Werken, 
werken, werken – dat is ook mijn mantra geworden. Maar 
of King mijn levenswerk is? Ik zou eerder zeggen het 
belichten van de Afro-Amerikaanse geschiedenis is mijn 
levenswerk. En ik ben nog lang niet klaar.” 

Al meer dan vijftig jaar werkt Sam Pollard in de filmindustrie. Hij monteerde films van Spike Lee en is tegenwoordig 
een van de productiefste documentairemakers van Amerika. Zijn nieuwste film Martin Luther King vs. The FBI is deze 
Black Achievement Month te zien.

Interview  
Sam Pollard 



Surviving Adulthood
Flux is inspiring
Flux is greatness.
Flux is everlasting.
We are FluX

Nieuw bij Korzo! Geïnspireerd op de gevleugelde 
uitspraak “Each one, teach one” uit de hiphopcultuur, 
introduceert Korzo de nieuwe programmareeks FluX. 
Programmamakers Joëlle Raus Prudence en Sheree 
Lenting creëren een platform waarin verbinding, 
dialoog en beweging centraal staan. Ze laten je kennis 
maken met verrassende vormen op het gebied van 
dans, performance en spoken word. Tijdens FluX kan 
je niet alleen kijken naar voorstellingen, maar ook 
meedoen met motiverende workshops, inspirerende 
talks en creatieve (online) sessies.

Aanvang: 19:30 uur
              120 minuten incl. pauze
Tickets: via  
https://korzo.nl/nl/agenda/flux-third-edition/ 

HIIIPOWER
Kendrick Lamar, Martin Luther King Jr., Frida Kahlo, 
Abraham Lincoln, Admiraal de Ruyter, James Baldwin, 
Usain Bolt, Oprah, Cruijff, Van Gogh, Greta Thunberg, 
Badr Hari; de geschiedenis wordt geschreven en 
gekleurd door helden. Helden die ooit uitblonken in 
moed, bereidheid tot zelfopoffering of, de laatste 
jaren steeds meer, door uitzonderlijke sport- of 
zangprestaties. Helden waarover nu soms ook terecht 
openlijke vragen worden gesteld over hun bijdrage aan 
de maatschappij.

In het nieuwe talentontwikkelingsproject HIIIPOWER 
onderzoekt Het Zuidelijk Toneel samen met de Herman 
Brood academie, WOO HAH! en 18 talenten hybride 
makerschap & het begrip heldendom op diverse 
manieren. 

Niet elk talent ontwikkelt zich via een vaste route. 
Er zijn drempels en ook kansenongelijkheid speelt 
hierbij een rol. Omdat zowel culturele instellingen als 
het kunstvakonderwijs een belangrijke rol spelen in 
het creëren van ontwikkelingsmogelijkheden voor 
jong talent, werken de Herman Brood Academie, Het 
Zuidelijk Toneel en WOO HAH! via HIIIPOWER aan een 
nieuw programma waarin talenten geholpen worden 
met de ontwikkeling van het eigen talent en op hun 
route richting het kunstvakonderwijs. 

Binnen het thema Helden gaat in het voorjaar 
van 2021 een groep van 18 jonge talenten onder 
begeleiding aan de slag. Er worden werksessies 
georganiseerd, opgevolgd door een schrijverskamp 
met masterclasses/inspiratiesessies van ‘Helden’ 
waarin muziek wordt opgenomen. Er wordt gewerkt 
aan een performance die bij gelegenheid te zien zal 
zijn op festivals en andere podia. Te midden van het 
delen van de kennis en expertise van HIIIPOWER staan 
verbinding, herkenning, exposure en kansen centraal. 
Werving van de talenten vindt vanaf 16 december 
2020 t/m 20 februari 2021 plaats.  

Het thema Helden is een ideale kapstok voor jonge 
talenten om zich te spiegelen aan een mogelijke 
toekomst. Het geeft inhoud aan de dromen en 
idealen van jonge talenten en kan tegelijkertijd een 
afspiegeling zijn van wat ze later zelf willen worden of 
net niet.

Aanvang: 20:15 uur
Tickets: via www.hnt.nl 
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FluX: Third Edition 
2 okt 5 oktKorzo Theater aan het Spui

Den Haag

Credit: Jasper Spobeck / Oby Vision
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Kaapliefde
Scripted reality over liefde, (on)macht en wraak.
In een opwelling boekt de overwerkte Astrid een reis 
naar een Afrikaans land. Terwijl de Beach boys zich 
aan haar opdringen valt haar oog op de veel jongere, 
trotse visser Kofi. Ze worden verliefd en samen 
verhuizen ze naar Nederland. Het geluk lijkt hen toe 
te lachen, ze krijgen een tweeling maar Kofi kan niet 
goed aarden in zijn nieuwe omgeving. Wanneer Astrid 
verliefd wordt op een collega, is er geen plek meer 
voor Kofi in haar leven. Kofi voelt zich machteloos en 
op een dag haalt hij de kinderen van het schoolplein 
en vertrekt. Astrid reist met een op sensatiebeluste 
televisieploeg naar zijn geboortedorp. De klopjacht op 
Kofi begint.

Kaap Liefde is een voorstelling over liefde, (on)
macht en wraak. Geïnspireerd op het TV-programma 
‘Ontvoerd’ waarin het verhaal van de ‘dader’ niet in 
beeld komt. Raymi Sambo en de makers vragen zich 
af: ‘Wat is zijn verhaal?’ Wat laat de televisie ons wel of 
niet zien?
‘Wanneer ben je dader en wanneer slachtoffer?’

Regie: Raymi Sambo | Choreografie: Donna Chittick 
| Spel: Marian Mudder, Romano Haynes, Michline 
Plukker, Emile Rogissart en Sarah Sahertian.  Kaap 
Liefde is een coproductie van Raymi Sambo Maakt en 
BackBone

Aanvang: 20:15 uur
Tickets: via https://www.hnt.nl/voorstellingen/5075/
Raymi_Sambo_Maakt_BackBone/Kaap_Liefde

Dag van de 
Marrons – Macato, 
vrouwen in verzet  
Op de Dag van de Marrons 2021 staan de vrouwelijke 
helden centraal. De vrouwen die de moed hadden 
de slavernij te ontvluchtten en in staat waren jungle 
leefgemeenschappen draaiende te houden met hun 
kennis van geneeskrachtige planten, om mensen die 
zwaargehavend de plantages waren ontvlucht weer 
op te lappen en met de in hun haar meegesmokkelde 
zaden voedsel te kunnen verbouwen. Ze voerden 
de rituelen uit om de krijgers van kracht en 
vastberadenheid te voorzien en terug te keren 
naar de plantages om andere broeders en zusters 
uit slavernij te helpen ontsnappen. Zulke vrouwen 
waren Makato en de moeder van de meest bekende 
Marron verzetsstrijder Boni. Zij staan symbool voor 
alle vrouwen die de burgeroorlog en de slachting in 
Suriname tussen 1986 en 1992 via Frans-Guyana zijn 
ontvlucht en uiteindelijk een nieuw bestaan hebben 
opgebouwd. En ook in Nederland brengen moeders 
strijders voort zoals marronzoon en voormalig 
wereldkampioen kickboksen Remy Bonjasky.
Alles wat gepaard gaat met het draaiende 
houden van een leefgemeenschap in de Amazone 
worden weergegeven in verschillende korte 
performance acts. Vier verhalen over vrouwelijke 
helden en de performance acts vormen de nieuwe 
theatervoorstelling Makato. De Vredeslezing, het 
plengoffer en de krutu dialoog zijn vaste onderdelen 
van het programma.
Voor de kinderen is er een parallelprogramma onder 
deskundige begeleiding. Ze krijgen een workshop over 
de vertelkunst Mato en ze zien de familievoorstelling 
Tori van HNTjong.

Aanvang: 16:00 uur
Tickets: via www.hnt.nl 

7 okt
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Alstublieft, Zawadi’
In Swahili betekent zawadi geschenk. Dat is ook de 
naam die Daniëlle draagt op haar officiële papieren. 
Dus aan u allen, Alstublieft, Zawadi. Het is de debuut 
one-woman spoken word show van Daniëlle Zawadi. 
Voor het eerst in een lange tijd heeft Daniëlle geen 
studenten OV meer. Het volwassen leven is hier en 
dat bestaat uit sollicitatiegesprekken. En zo ook een 
om een vriendschap aan te gaan. Voor een kleine club 
zal Daniëlle voordrachten en verhalen delen rondom 
vriendschap, ouder worden, womanism, zelfacceptatie 
en natuurkunde.

Daniëlle Zawadi staat bekend om spoken word 
performances, maar is boven alles een prozaschrijver. 
Haar verhalen gaan veelal over het leven in Nederland 
als iemand van ‘de tweede generatie’. Ze is geboren 
in de Democratische Republiek Congo en opgegroeid 
in Nederland. Ze kaart maatschappelijke fenomenen 
aan en wat het betekent om ouder te worden. Ze won 
de derde plaats in de nationale Kunstbende categorie 
taal in 2017 en publiceerde in haar dertiende levensjaar 
haar eerste roman, Zoiets noemen we Ruzie.

Aanvang: 20:00 uur 
Tickets: via https://inhetkoorenhuis.nl/

Tori (6+) 
Tori is gebaseerd op het bekroonde boek van 
Brian Elstak i.s.m. Karin Amatmoekrim. Het is 
een bloedstollend avontuur over de moedige 
mensenkinderen Cel, Bones en Zi. Hun vader, de 
reuzenschildpad Jean-Michel, is een echte ‘tori-man’, 
een verhalenverteller. Als hij vertelt valt de hele wereld 
stil om te komen luisteren. 

Ineens rijdt een geblindeerde limo dwars door het 
verhaal. Het is Vos, die akelige plannen heeft met 
Jean-Michel. Cel, Bones en Zi gaan op pad om hun 
vader te helpen. Gewapend met een potloodzwaard 
waarmee je tekeningen levend maakt, een ijzersterk 
Colossusschild waarmee je onkwetsbaar bent en 
een raadselachtige tijgerklauw die je de kracht van 
honderd tijgers geeft. Zijn ze tegen de handlangers 
van de kwaadaardige Vos opgewassen?  

Hiphop, graphic design én theater 
Het werk van beeldend kunstenaar Brian Elstak was 
te zien in het Stedelijk Museum, siert op albumcovers 
en hij werkte mee aan videoclips van internationaal 
bekende hiphopartiesten. Elstak won in 2018 de 
Zilveren Penseel voor Tori. Schrijver Maarten van Hinte 
en regisseur Marjorie Boston van RIGHTABOUTNOW 
INC. maken van Elstak’s Tori een spannende 
voorstelling waarin theater samenkomt met animatie 
en met live DJ beats. 

Over de inzet en ervaringen van deze zwarte 
soldaten en burgers tijdens de Japanse bezetting 
en voor de bevrijding van Nederland en Indonesië, 
toen Nederlands-Indië, is weinig bekend. Met welke 
dilemma’s kregen ze te maken, tijdens het strijden 
onder de Nederlandse vlag? Hun nazaten wonen 
nu in Nederland. Hoe verhouden zij zich tot deze 
geschiedenis, als het gaat om verzet en belonging.

Aanvang: 19:15 uur 
Tickets: via www.hnt.nl
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Kids & Parents Day 
Een dag vol activiteiten, workshops, waarin black 
awareness centraal staat voor kinderen van 4 – 12 
jaar en hun ouders.                    Representatie en 
erkenning van Black Excellence werkt door in alle 
leeftijdscategorieën! 
Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, 
die je los van elkaar kan volgen.
- Creatieve workshops van Skippy en Flo
- Awasa of Aleke van Kula Skoro
- Marron verhalen vertelkunst door Kula Skoro
- Luisteren naar Marley’s praat passie
Vind je inclusieve leesboeken ook zo belangrijk 
en wil je thuis samen aan de slag? Tijdens de Kids 
Day hebben we een boekenstand met inclusieve 
leesboeken voor kinderen in verschillende 
leeftijdscategorieën aangeboden door Bijlmer 
Bookstore!

Aanvang: 12:00 uur 
Duur: Eindtijd 17:00 uur 
Tickets: via https://inhetkoorenhuis.nl/agenda-
overzicht/

Dipsaus X VPRO 
presents: De 
Goede Immigrant 
Podcast
De première van de nieuwe podcast-serie van Dipsaus 
en VPRO. Tijdens het evenement zijn exclusieve 
fragmenten uit de eerste aflevering van de nieuwe 
serie te horen en gaat Mariam El Maslouhi in gesprek 
met schrijver Deborah Cameron over haar podcast-
aflevering en hoofdstuk uit De Goede Immigrant.
In 2020 verscheen De Goede immigrant, een bundel 
die de ervaringen van migratie van niet-Westerse 
landen naar Nederland vertelt vanuit verschillende 
perspectieven. De bundel is samengesteld door 
Dipsaus en uitgegeven door Uitgeverij Pluim, in De 
Goede Immigrant kwamen mensen aan het woord over 
wie vaak gesproken en gedebatteerd wordt.
In een samenwerking met de VPRO presenteert 
Dipsaus nu een podcast-serie waarin een aantal 
auteurs van De Goede Immigrant dieper ingaat op hun 
ervaringen en verhalen. 

Aanvang: 20:00 uur
Meer informatie via https://inhetkoorenhuis.nl/

foto: Jassir Jones
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Fotograaf Kendrick Dettmers
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Natuurlijk was hij altijd wel benieuwd naar zijn 
grootvader Juan, maar pas toen hij een adres op de 
achterkant diens pasfoto vond, ging Sherman de Jesus 
echt op zoek. “Die pasfoto lag altijd bij ons in huis, maar 
ik wist niet veel over hem, behalve dat hij een zeeman 
was. Later ontdekte ik een stempel van de Gaynella 
Greenlee Guarantee Photo Studio op de achterkant. Dat 
bleek de portretstudio van James Van Der Zee te zijn, 
die in de jaren twintig en dertig de zwarte bevolking 
van Harlem fotografeerde. Dat maakte wel nieuwsgierig 
natuurlijk.”

De op Curaçao geboren De Jesus begon zo’n veertig 
jaar geleden als filmmaker bij de Wereldomroep en 
ontwikkelde tot een productief producent en regisseur. 
Samen met Cécile van Eijk produceerde hij als Memphis 
Film en Television onder meer de verzetsfilm Boy 
Ecury en Ida Does’ documentaire Nieuw licht – het 
Rijksmuseum en de slavernij. Zelf regisseerde De Jesus 
het bekroonde A Shtetl in the Caribbean en films over 
onder meer voetbal (Leve het bruine monster) en het 
migrantenbestaan in Nederland (De wijde wereld). Ook 
portretteerde hij verschillende kunstenaars, onder wie 
Jan Schoonhoven, Frank Martinus Arion en Hipólito 
Ocalia.

Na al die jaren werkt De Jesus liever niet meer met een 
nauwgezet plan. “Er is natuurlijk research en planning. 
Maar ergens moet je er ook op vertrouwen dat de film 
zichzelf maakt. Ik heb bijvoorbeeld verschillende nul-
kunstenaars geportretteerd, die werkten met gevonden 
materialen en verhieven het alledaagse tot kunst. Zo zie 
ik documentaires ook een beetje: de waarachtigheid 
van de film is belangrijker dan ik als maker. Of anders 
gezegd: hoe minder ik doe, hoe beter het voor de 
productie is.”

Het levert in het geval van The Photograph een bijzonder 
kleurrijke en frisse film op. Minutieus loopt De Jesus eerst 
de stappen van zijn grootvader na, om zich vervolgens  
onbevangen door de geschiedenis van Harlem te laten 
leiden: via Van Der Zee komen we bij Marcus Garvey 

uit en een ontmoeting met straatfotograaf Jamel 
Shabazz leidt tot het bezoek aan een Afro-Amerikaans 
helingsritueel op het strand van Coney Island. 

The Photograph gaat ook over de samenkomst van twee 
werelden, aldus De Jesus. “Mijn grootvader groeide 
op op Curaçao toen de slavernij er nog niet zo lang 
was afgeschaft. Dat gebeurde in diepe armoede, want 
mogelijkheden om geld te verdienen waren er amper 
voor zwarte mensen. Je kon naar Cuba suikerriet kappen, 
op een plantage werken of zeeman worden op de vaart. 
Kan je je dus voorstellen wat voor indruk New York 
gemaakt moet hebben op hem? Al die overweldigende 
rijkdom en bedrijvigheid, hoe beleefde hij die?”

Die samenkomst culmineert voor de filmmaker in 
het moment dat zijn opa bij Van Der Zee op de stoel 
plaatsneemt voor zijn portret. “Juan moet over Harlem 
gehoord hebben, toen hij in New York aankwam. Dat 
Manhattan was in die tijd natuurlijk off-limits voor een 
zwarte man, maar in Harlem met zijn jazz, mode en 
avant-garde kunst, daar gebeurde het. Hoe zou hij het 
er gevonden hebben? En wat dacht hij toen hij die foto 
liet maken? Want uiteindelijk zie ik de film vooral als 
een verbeelding van het moment dat Juan bij Van Der 
Zee op de stoel plaatsneemt. Hij gaat zitten, de camera 
wordt opgesteld en dan die flits voor de foto. Wat er dan 
door zijn hoofd schiet. Dát moment is de kern van de 
film.”

Ook Sherman zelf werd gegrepen door de zwarte cultuur 
van Harlem en ontdekte tijdens het filmen hoe groot de 
band tussen New York en het Caribisch gebied eigenlijk 
is. “Ik had er nooit bij stilgestaan dat die band zo sterk 
was. En ook niet hoe belangrijk die migratie voor het 
culturele leven van New York is geweest. Er zaten 
bijvoorbeeld prominente figuren bij: Marcus Garvey 
kwam uit Jamaica, Malcolm X heeft een band met de 
Cariben, net als saxofonist Sonny Rollins. Je hoeft niet 
eens te goed te kijken om het te vinden, hoor. Ik zou 
bijna zeggen: als je de Caribische invloed uit New York 
haalt, blijft er weinig over.”

Sherman de Jesus presenteert tijdens de Black Achievement Month zijn nieuwe film The Photograph. Daarin gaat de 
filmmaker op zoek gaat naar het verhaal achter de portretfoto die zijn opa in de jaren ’20 in New York liet maken.

Interview 
Sherman de Jesus



Fotografie: Vincent Mentzel.
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Een panelgesprek over de maatschappelijke impact 
en kracht van (sociale) media voor de zwarte 
gemeenschap en de invloed van ontwikkelingen zoals 
Black Lives Matter. Maar ook met tips en adviezen 
hoe jij Black Power kan inzetten in de media om 
zowel je eigen positie, maar ook de positie van de 
zwarte gemeenschap te versterken. De inleiding 
wordt verzorgd door Simone Zeefuik, hierna zal het 
panelgesprek plaatsvinden met Ebissé Rouw, Quinsy 
Gario en natuurlijk met Simone Zeefuik. Uchandainy 
Watson zal een spoken word voordragen in het teken 
van dit onderwerp. 

Deze avond wordt gemodereerd door Deborah 
Cameron. 

Aanvang: 20:00 uur 
Duur: 120 minuten
Tickets: via https://denhaag.beeldengeluid.nl/agenda-
overzicht/

A moment – 
Wakati
Afro Vibes festival | Dans | Tanzania
choreografie Samwel Japhet

Het moment en de moed om met het moment te leven. 
In dit dansduet laat Samwel Japhet zien hoe één enkel 
moment iemands houding kan veranderen tegenover 
zijn ervaringen, omgeving en zijn medemensen. Hoe 
bepalend zijn de momenten in ons leven? Krijgen 
we er geduld, begrip en aandacht door om nieuwe 
uitdagingen aan te gaan? De dansvoorstelling bevat 
een filmprojectie over de momenten die het van een 
mens kunnen veranderen: de ontwikkeling van kind tot 
volwassene en van de wereld om ons heen. ‘A moment’ 
laat zien hoe we steun, zorgzaamheid en troost vinden 
in gezamenlijke ervaringen, de momenten die we delen 
met anderen.

Aanvang: 21:30 uur
Tickets: via https://theaterzuidplein.nl/productie/a-
moment-wakati/
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In Or Die Trying
Theater Rotterdam/Alida Dors

In Or Die Trying van choreograaf en socioloog Alida 
Dors komen dans, thaiboksen en filmprojectie bij 
elkaar. Een voorstelling voor dromers en vechters. 
Als Surinaamse immigrant vocht de vader van Alida 
Dors letterlijk en figuurlijk voor een beter leven. In zijn 
eigen boksschool propageerde hij een mentaliteit van 
groei, flexibiliteit, incasseren en nooit opgeven. 
Vechtlust, in allerlei vormen, wordt overgedragen 
van generatie op generatie. Dat inspireerde Dors 
om Or die trying te maken. Dansers en Thai boksers 
gaan het gevecht aan met hun eigen grenzen. In 
het spanningsveld van ambitie, verwachtingen, 
zelfdiscipline en zelfdestructie zoeken zij hun eigen 
weg. Hoe ver zijn ze bereid te gaan? Is opgeven een 
optie? Become the best you, Or Die Trying. 
Or die trying werd genomineerd voor een Zwaan 
(VSCD Dansprijs) 2020. Uit het juryrapport: “Mede 
door de korte filmbeelden van haar vader wordt 
de persoonlijke urgentie van choreograaf Alida 
Dors voelbaar. Incasseren en nooit opgeven, 
door de generaties heen, Dors heeft met Or Die 
Trying wederom een zeer relevante en aangrijpende 
voorstelling gemaakt.”

Aanvang: 20:15
Tickets: via www.theaterrotterdam.nl 

A moment – 
Wakati
Afro Vibes festival | Dans | Tanzania
choreografie Samwel Japhet

Het moment en de moed om met het moment te 
leven. In dit dansduet laat choreograaf Samwel Japhet 
zien hoe één enkel moment iemands houding kan 
veranderen tegenover zijn ervaringen, omgeving en 
zijn medemensen. Hoe bepalend zijn momenten in 
ons leven? Krijgen we er geduld, begrip en aandacht 
door om nieuwe uitdagingen aan te gaan? Welke 
kracht ontlenen we aan de momenten die zich in 
ons leven voordoen. De dansvoorstelling bevat een 
filmprojectie over de momenten die een leven van een 
mens kunnen veranderen: de ontwikkeling van kind 
tot volwassene en die van de wereld om ons heen. ‘A 
moment’ laat zien in beeld, dans en muziek hoe we 
steun, zorgzaamheid en troost kunnen vinden in onze 
gezamenlijke ervaringen, in de momenten die we delen 
met anderen. 

Aanvang: 18:30 uur
Tickets: via www.maastd.nl

6 t/m 9 okt
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Mount Average – 
Julian Hetzel 
In zijn nieuwe performatieve parcours neemt 
theatermaker Julian Hetzel ons mee op een 
fabrieksbezoek dat ons confronteert met onze eigen 
ideologieën. De clash tussen het statische verleden en 
het fluïde heden zorgt in deze industriële omgeving 
voor een productieve frictie die heel wat stof doet 
opwaaien. 

Monumenten bevinden zich op de drempel tussen 
kunst en politiek. Al eeuwenlang wordt kunst ingezet 
om de glorie van de natie, haar grote leider en diens 
politieke ideologie te versterken. De beeltenissen 
van figuren als Lenin, Hitler, Mao, Stalin of Leopold 
II zijn deel van het collectief geheugen. Ze zijn een 
fysieke weergave van een bepaald regime, een 
specifiek tijdsgewricht, een ideologie. Stilzwijgend, 
maar dominant aanwezig in het straatbeeld, 
gelden ze als reminders aan de macht die hen daar 
plaatste. Standbeelden zijn er voor de eeuwigheid, 
onveranderbaar, in materialen die een natie moeiteloos 
overleven. Of in sommige gevallen zelfs in materialen 
die het trauma van het gerepresenteerde in zich 
dragen. Zoals het koper dat werd gebruikt voor een 
buste van Leopold II rechtstreeks uit de Congolese 
mijnen kwam. Julian Hetzel graaft zichzelf in de 
materie en pakt daarbij de onveranderlijkheid van de 
beelden en de complexiteit van hun grondstoffen aan.

Aanvang: vanaf 19.00 uur – per tijdsslot van 10 
minuten kunnen er 4 mensen naar binnen. Laatste 
tijdsslot 21.50 uur
Duur: 70 minuten
Tickets: via www.theaterrotterdam.nl

Stamboom- 
monologen-  
ITA/Joy Delima 
In korte, komische, persoonlijke monologen vertelt Joy 
Delima over haar zoektocht naar haar roots en over haar 
ervaringen als jonge zwarte vrouw in Nederland. Een 
verhaal van politieke bewustwording.
“Ik blijk opeens zwart te zijn. Ja ik was het al, maar 
sinds ik naar Arnhem ben verhuisd word ik er steeds 
aan herinnerd. Ik hield me totaal niet bezig met zwart 
zijn toen ik in Rotterdam woonde. Ik was gewoon ik, 
en overal waar ik keek waren er mensen zoals ik. Maar 
nu ik de ‘enige’ ben, voel ik ineens de noodzaak om De 
Verantwoordelijkheid voor de Héle Black Community op 
me te nemen. Ik word een soort undercover superheld. 
Het gaat eigenlijk van de ene op de andere dag.”
Tijdens haar opleiding aan de ArtEZ Toneelschool 
schreef actrice Joy Delima een monoloog over haar 
politieke bewustwording. In Stamboommonologen gaat 
ze op zoek naar het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ 
Belangrijk daarvoor was de stamboom die ze vond in 
een boek van haar vader. Die gaat terug tot 1600.

Aanvang: 20:30 uur
Duur: 60 minuten
Tickets: via www.theaterrotterdam.nl 
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Gouden Koets – 
Urban Myth 8+ 
Hoe kun je koningin worden van een ver land dat je 
helemaal niet kent? Als een Surinaamse jongen met de 
bijna-koningin Wilhelmina in gesprek zou gaan over 
de Gouden Koets, hoe zou dat dan gegaan zijn?
Wat geef je een prinses die alles al heeft? Prinses 
Wilhelmina wordt op haar achttiende tot Koningin der 
Nederlanden gekroond. De Amsterdammers zamelen 
geld in. Hun cadeau is een dure gouden koets, met 
op de zijkant afbeeldingen van de geschiedenis van 
Nederland. Maar… de prinses vindt al dat goud vreselijk 
ouderwets. Op de dag van haar kroning rijdt ze liever 
door de stad in de moderne open Crème Calèche-
koets, die ze kreeg van haar moeder Emma. Iedereen 
komt kijken, ook Kwadjo. 
Kwadjo is een gewone jongen. Dat vindt hij zelf 
tenminste. Maar niet lang geleden kwamen er 
meer mensen naar hém kijken dan naar prinses 
Wilhelmina. Wel een paar miljoen. Samen met 
andere mensen uit Suriname werd hij in 1883 
tentoongesteld in het Nederlandse koloniale paviljoen 
van de wereldtentoonstelling in Amsterdam. Na 
de wereldtentoonstelling is Kwadjo in Nederland 
gebleven. Hij woont in Amsterdam, en hoort niet meer 
bij de tentoonstelling. Toch staart iedereen op straat 
nog naar hem. Soms wijzen ze hem na.
Op een dag ontmoeten Kwadjo en Wilhelmina elkaar 
bij de Gouden Koets. Op de linkerkant staat een 
schildering met tussen de halfnaakte zwarte mensen 
een jongetje. Hij lijkt op Kwadjo. Op een troon zit een 
witte jonge vrouw. Ze lijkt op Wilhelmina. Meer dan 
een eeuw nadat prinses Wilhelmina de koets cadeau 
kreeg, maken mensen ruzie over deze schildering op 
de Gouden Koets. De voorstelling laat zien dat je de 
geschiedenis niet kunt veranderen, maar de toekomst 
wel. Als je maar durft.

Aanvang: 15:00 uur 
Tickets: via www.theaterrotterdam.nl

Kaapliefde
Scripted reality over liefde, (on)macht en wraak.
In een opwelling boekt de overwerkte Astrid een reis 
naar een Afrikaans land. Terwijl de Beach boys zich 
aan haar opdringen valt haar oog op de veel jongere, 
trotse visser Kofi. Ze worden verliefd en samen 
verhuizen ze naar Nederland. Het geluk lijkt hen toe 
te lachen, ze krijgen een tweeling maar Kofi kan niet 
goed aarden in zijn nieuwe omgeving. Wanneer Astrid 
verliefd wordt op een collega, is er geen plek meer 
voor Kofi in haar leven. Kofi voelt zich machteloos en 
op een dag haalt hij de kinderen van het schoolplein 
en vertrekt. Astrid reist met een op sensatiebeluste 
televisieploeg naar zijn geboortedorp. De klopjacht op 
Kofi begint.

Kaap Liefde is een voorstelling over liefde, (on)
macht en wraak. Geïnspireerd op het Tv-programma 
‘Ontvoerd’ waarin het verhaal van de ‘dader’ niet in 
beeld komt. Raymi Sambo en de makers vragen zich 
af: ‘Wat is zijn verhaal?’ Wat laat de televisie ons wel of 
niet zien?
‘Wanneer ben je dader en wanneer slachtoffer?’

Regie: Raymi Sambo | Choreografie: Donna Chittick 
| Spel: Marian Mudder, Romano Haynes, Michline 
Plukker, Emile Rogissart en Sarah Sahertian.  Kaap 
Liefde is een coproductie van Raymi Sambo Maakt en 
BackBone

Aanvang: 20:15 uur
Tickets: via www.maastd.nl/nl/agenda/kaap-liefde/

Artwork Richard Kofi.

31 okt

30 okt

Theater Rotterdam
Locatie Schouwburg

Maaspodium



Een panelgesprek over de maatschappelijke impact 
en kracht van (sociale) media voor de zwarte 
gemeenschap en de invloed van ontwikkelingen zoals 
Black Lives Matter. Maar ook met tips en adviezen 
hoe jij Black Power kan inzetten in de media om 
zowel je eigen positie, maar ook de positie van de 
zwarte gemeenschap te versterken. De inleiding 
wordt verzorgd door Simone Zeefuik, hierna zal het 
panelgesprek plaatsvinden met Ebissé Rouw, Quinsy 
Gario en natuurlijk met Simone Zeefuik. Uchandainy 
Watson zal een spoken word voordragen in het teken 
van dit onderwerp. 

Deze avond wordt gemodereerd door Deborah 
Cameron. 

Aanvang: 20:00 uur 
Duur: 120 minuten
Tickets: via 
https://denhaag.beeldengeluid.nl/agenda-overzicht/

Black Young 
Achievers 
Showcase
Een programma voor en door jonge kunstenaars 
in Almere bestaat uit een avondvoorstelling in de 
Kunstlinie Almere Flevoland (KAF). In de avond wordt 
de Black Young Achievers Showcase georganiseerd, 
waar professionele jonge artiesten en kunstenaars een 
korte podium act opvoeren voor een breed publiek. 
Het gaat hierbij om de volgende kunstdisciplines: dans, 
theater, muziek, zang, spoken word, fashion en media. 
Er zullen 10 groepen optreden en elke act duurt 10 tot 
15 minuten. 

Line-up is als volgt: Aliyah Kolf, Neri M, Gary 
Gravenbeek, Romana De Meneges, Romana De 
Meneges, Toluwa en Joan, Rasta G, Mirella Jenayla, 
Brassband The Orginals, Florian Frey, Kevin Cruden 
danscrew en host Cyriel Guds. Het programma in de 
Kunstlinie wordt financieel ondersteund en mogelijk 
gemaakt door de Gemeente Almere. 

Co-programmeur is Referinio Plett woonachtig in 
Almere.

Aanvang: 19:00 uur 
Duur: 90 minuten 
Tickets: via www.kunstlinie.nl 
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What a Piece of 
Work is Man
een tentoonstelling van Patricia Kaersenhout 

What a Piece of Work is Man is een nieuw kunstwerk 
van Patricia Kaersenhout in de schietbaan van Het 
HEM. Het kunstwerk maakt de explosiviteit van 
het Nederlandse koloniale verleden invoelbaar, 
en benadrukt daarmee hoe belangrijk het is om 
verschillende perspectieven op de geschiedenis een 
plek te geven. 

De afgelopen jaren hebben we gezien hoe 
standbeelden van generaals en legeraanvoerders 
over de hele wereld letterlijk van hun sokkel werden 
getrokken omdat een grote groep mensen zich 
niet kan vinden in wat deze historische figuren 
representeren. Geschiedenis is een afspiegeling van 
wie we zijn als samenleving en daarom voortdurend 
in beweging. Wie ooit als held werd gezien, kan 
zich als moordenaar ontpoppen wanneer er andere 
perspectieven worden meegenomen. Maar hoe 
herschrijven we de geschiedenis op zo’n manier dat er 
ruimte ontstaat voor tweeledigheid en conflicterende 
perspectieven en ervaringen?
In deze installatie What a Piece of Work is Man neemt 
Kaersenhout afstand van de persoonsverheerlijking 
van legeraanvoerders die verantwoordelijkheid dragen 
voor het gewelddadig neerslaan van opstanden in de 
voormalige kolonies Suriname en Indonesië door hun 
borstbeelden uiteen te laten spatten. Tegelijkertijd 
biedt ze ons ook een alternatief: het beschermende en 
beschuttende karakter van de natuur die in staat is de 
klappen van dit krachtenveld op te vangen.  

Aanvang: Openingstijden: vrijdag t/m zondag, 12:00 
uur tot 24:00 uur
Tickets: via www.hethem.nl/nl/Het-Hem 

Tafel van Vijf 
muziektheater 
Wie ben jij? Op school, thuis en in je vrije tijd? Veel van 
wat je van jezelf zelf laat zien wordt beïnvloed door 
meningen van anderen. Geaardheid, huidskleur en 
afkomst kunnen zomaar een reden zijn om in een hokje 
te worden geplaatst. Hoe zou het zijn als je jezelf kunt 
zijn zonder dat anderen daar iets van vinden? Precies dát 
onderzoekt danser en maker Perry Gits in de muziek- en 
dansvoorstelling PERRY.
Zelfexpressie is de rode draad in deze voorstelling, 
waarin Perry je meeneemt op zijn persoonlijke reis door 
tijd, dimensies, rituelen en tradities naar misschien wel 
een nieuwe identiteit. Zelfgekozen en buiten regels, 
normen, verwachtingen of vooroordelen van anderen 
om. Herken je jezelf of juist niet? Samen met een 
4-koppige swingende live band danst hij in een mix van 
rock, soul, trap en techno zijn eigen weg naar vrijheid.
Met de voorstelling reist de expo Wie ben jij? van het 
Rijksmuseum mee, het resultaat van hun jaarlijkse 
fotowedstrijd voor jongeren van het VO en MBO. 
Jongeren werden begeleid door fotograaf/beeldend 
kunstenaar Dustin Thierry om in Document Nederland 
Junior – editie 2020 hun eigen identiteit te ontdekken. 
Dit heeft geleid tot intieme fotoseries met persoonlijke 
verhalen.

Aanvang: 20:30 uur
Duur: 75 minuten 
Tickets: via www.theaterkikker.nl

17 sep t/m 
31 oktober 

27 okt

Het HEM 

Theater kikker

Utrecht

Zaandam
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