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OP NAAR DE 50-JAAR FONDY & VEERHUIS - 
VIERINGEN… 
 
“Kunnen we nu al reserveren voor de bijzondere feestconcerten op ’t einde van ’t 
seizoen?” is een vraag die nu reeds door enkelen wordt gesteld. 
 
Wij hebben daarover met het bestuur al gepalaberd en zullen spoedig concrete 
voorstellen doen. We willen namelijk ook overzichtelijke oplossingen vinden voor 
mensen die voor meer dan één concert willen reserveren. We gaan proberen de 
prijzen zo schappelijk mogelijk te houden voor leden (en ook voor niet leden) die 
verschillende van die concerten wensen bij te wonen. Vanaf volgend Riverside 
Jazznews zullen jullie kunnen dromen welke “formule” jullie het best past.  
 
Dus, nog heel even geduld en reserveer dan aub in groten getale en spreek al uw 
vrienden, kennissen, buren, collega’s, … Speciale folders en stickers kan je krijgen 
in Het Veerhuis. En zeker zo belangrijk: maak ook zoveel mogelijk reclame voor de 
optredens van onze eigen Fondy Riverside Bullet Band elke 1ste en 3de zaterdag van 
de maand. 
 
Als voorproef van de feestconcerten heeft de Fondy op zondag 15 december 2019 
Sammy Rimington als gast. Begin om 15:00 uur, einde omstreeks 17:30 uur, deuren 
om 14:30 uur. Gelieve telefonisch te reserveren op 03 888 35 94 . Entreeprijs: 15 € 
voor leden, 20 € voor niet-leden. 
 
HET BESTUUR. 
 
 
BELANGRIJK 
Betaal a.u.b. uw lidgeld voor het 50ste seizoen 2019-2020 (dit loopt van begin 
september 2019 tot einde juni 2020). Wil je ons blad RIVERSIDE JAZZNEWS 
blijven ontvangen en genieten van een korting op entreeprijzen in jazzclub Het 
Veerhuis, schrijf dan 15 € over op onze rekening:                                                                                         
Vzw Fondy Riverside Bullet Band / (IBAN)  BE71 0001 5150 1569 / (BIC) BPOT 
BEB1 
Onvoorziene wijzigingen in het programma worden enkel per mail en op de 
website www.fondy.be aangekondigd. Indien u hiervan per mail op de hoogte 
wil gebracht worden, stuur uw mailadres dan naar 
veerhuis.reservatie@proximus.be 
 

 
ANGELA 

 
Amerikaanse historici hebben in samenwerking met wetenschappers uit andere 
disciplines een opgravings- en studieproject opgestart rond de vermoedelijk eerste 
slavin van Afrikaanse origine in Amerika. Die zou de naam Angela hebben gehad en 
zou 400 jaar geleden, in 1619 dus, gearriveerd zijn. Al met al een bevreemdend 
project, toch, dat waarschijnlijk weer past in onze obsessie met wat eerst en/of laatst 
gebeurt. En wat met de dingen die daartussen gebeuren? 
Was die allereerste “zwarte” slavin dan alleen? Lag ze niet samen met tientallen 
anderen in hun eigen vuil te stinken in het ruim van het schip van een 
slavenhandelaar? Of is ze als privé-eigendom van een kapitein meegebracht? Of …? 
Anderzijds hebben zulke onderzoekingen naar het begin van bepaalde processen en 
evoluties zeker de verdienste dat ze willens nillens de aandacht krijgen van het 
grotere publiek. Sommige reacties gaan zelfs al zo ver dat bepaalde mensen 
aanspraak maken op rechtstreekse afstamming van die eerste slaven die in Amerika 
aan land werden gebracht. 
Laat er in elk geval niet de minste twijfel over bestaan dat het van het hoogste belang 
blijft dat de onderste steen boven wordt gehaald met betrekking tot de slavenhandel 
in het algemeen en in het Amerikaans continent in het bijzonder. En het geval van 
Angela bewijst nog maar eens dat de idee van de “white supremacy” een 
horrorsprookje is, dat gemakshalve al eeuwen bestendigd wordt teneinde de 
gruwelijkste misdaden van bleekscheten tegen de menselijkheid te vergoelijken. 
Alleen al omdat het geval Angela de mechanismen van de West-Europese 
slaventrafiek via Afrika naar Amerika van het prille begin af illustreert, is het 
natuurlijk de moeite waard dit letterlijk tot op het bot uit te spitten. Want de 
samenvatting van haar wederwaardigheden op zich volstaat om te beseffen wat er op 
grote schaal gaande was in die tijd. 
Haar naam ‘Angela’ (sommige bronnen spreken zelfs van ‘Angelo’ of ‘Angelia’) is 
waarschijnlijk symbolisch gekozen omdat ze afkomstig was van de toenmalige 
Portugese kolonie op de westkust van Afrika. Ze was klaarblijkelijk uit haar 
thuisland weggevoerd: het koninkrijk Ndongo in wat nu Angola is in west-centraal 
Afrika. De reis begon op een Portugees cargoschip, dat onderweg naar Mexico 
aangevallen werd door twee Britse piratenschepen in de Golf van Mexico. Die 
kaapten o.a. een gedeelte van de levende cargo. De scheepsdocumenten van één van 
die twee schepen, The Treasurer, vermeldt de naam ‘Angela’. Zij werd door de 
bemanning van dat schip samen met een 20-tal andere “huisbedienden” aan land 
gezet in Jamestown, in de Britse kolonie in Noord-Amerika. Daar werd de 
menselijke lading openbaar verkocht en o.a. Angela werd het eigendom van Kapitein 
William Pierce, een plantage-eigenaar en koopman. 
“In de westerse opvatting van die tijd was de slaaf eigenlijk niet meer dan een 
lichaam: iemand van wie de geest onvolwaardig was en wiens menswaardigheid was 
ontnomen. Ontzield en ontmenselijkt werd hij of zij louter als productiemiddel 
beschouwd en verhandeld” (W. Heeffer – Van roofbouw naar opbouw) 

http://www.fondy.be/
mailto:veerhuis.reservatie@proximus.be
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Er is nog veel controverse rond de historische correctheid van een aantal conclusies 
die uit deze vondsten en opgravingen getrokken worden. Maar één ding is zeker: de 
grondslag van de genetische, culturele, economische en politieke geschiedenis van de 
huidige bewoners van Amerika is geen exclusieve Europese aangelegenheid, zoals 
blanke fundamentalisten het proberen voor te stellen. Ze is in eerste instantie de 
erfenis van de oorspronkelijke bewoners, die verkeerdelijk Indianen werden 
genoemd door Columbus. Vervolgens hebben zowel de Europeanen als de Afrikanen 
(onder dwang) het DNA aangeleverd in de verdere ontwikkeling van de bevolking 
van het continent. 
Geschiedschrijving is een uiterst belangrijke humane wetenschap, maar ze is ook 
heel precair. Onder meer omdat ze niet anders kan dan een (gevaarlijk) spel te spelen 
met de tijd. Hoe krijg je bijvoorbeeld vat op één minuut uit het verloop van de Franse 
Revolutie? Als je al het werk van de historici die bv. over de dood van Danton 
hebben geschreven zou samenleggen en de uren zou optellen die ze aan de studie 
daarvan hebben gewijd, zou je tot getallen komen waarbij die ene minuut uit het 
verleden onbevattelijk zou worden. En toch blijft het belangrijk dat die specifieke 
geschiedenis – net zoals de hele geschiedenis trouwens – verder onderzocht wordt. 
Voor de reconstructie en interpretatie van het verleden gebruiken we al een paar 
millennia hoofdzakelijk geschreven bronnen, aangevuld met orale en picturale 
bronnen, bouwwerken, artefacten, enz. Maar hoe dat in de toekomst moet verlopen 
lijkt problematisch te worden: wordt de digitale wereld die nu al zichzelf kan 
wijzigen, vernietigen, uitvinden, faken, … nog wel ontcijferbaar voor de historicus 
van de (nabije) toekomst? 
Maar misschien zal je dan wel zonder moeite reële tijdreizen kunnen maken en dan 
zou je in het kader van zo’n Angela-project een virtueel gesprek tussen Angela en 
Donald uit de toekomst kunnen plukken. Een clash tussen een gedwongen 
immigrante uit het begin van de 17de eeuw en het kleinkind van een opportunistische 
immigrant uit de 20ste eeuw. Dat wordt dan misschien iets in de aard van: 
Donald: Angela, jij heet toevallig toch niet Davies met je familienaam, hoop ik, want 
dat was “a real b…”! 
Angela: Ik heb geen achternaam en ik heet eigenlijk ook niet Angela! 
Donald: Ik heb de enige echte achternaam die op mij toepasselijk is. Mijn voornaam 
was misschien niet de beste keuze, maar ik zou in geen geval Angela willen heten. 
Angela: Mijn geschiedenis is nog altijd niet helemaal geschreven, misschien wordt 
ze zelfs nooit helemaal uitgespit. 
Donald: Voor mijn part is die van jou en de jouwen al lang beslecht, terwijl de mijne 
voortdurend heruitgevonden wordt. 
Angela: Wees toch maar voorzichtig, Donald! Herinner je je Dr. Strangelove nog? 
Donald: Herinneren!? Wat is dat? 
 
 
 
ZO WILS 
 

HERINNERINGEN AAN 50 JAAR FONDY 
RIVERSIDE BULLET BAND EN …. 50 JAAR 
JAZZCLUB HET VEERHUIS 

                                     
20 jaar geleden met ons 30-jarig bestaan trokken wij met de band en een groep New-
Orleans fans, onder leiding van Jean-Pierre De Smet naar de Crescent City. Een reis 
om nooit te vergeten, optredens in Bourbonstreet, Palm Court Jazz Café en ook nog 
een cd-opname in de George Buck studio's. De Fondy's werden “Honorary Citizen of 
New Orleans” en naar onze drummer werd zelfs een straat genoemd. Een van de 
hoogtepunten uit het bestaan van de Fondy Riverside Bullet Band. 
 

 
 
DEN DIREKTEUR. 
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Zaterdag 2 november 2019 
Fondy Riverside Bullet Band 

 
Zaterdag 16 november 2019 
Fondy Riverside Bullet Band  

 
Zaterdag 7 december 2019 

Fondy Riverside Bullet Band 
 

Zondag 15 december 2019 (15 – 17:30 uur)  
Fondy Riverside Bullet Band  
met Sammy Rimington  

 
Zaterdag 21 december 2019 
Fondy Riverside Bullet Band 

 
Telkens om 20.30 uur (uitz.15/12) Deuren 20.00 & 23.30 uur 

Reserveer tijdig je plaatsen: 03 888 35 94 (Camiel) of 03 888 00 83 (Johnny)

Firma’s die   ”Het Veerhuis”   steunen 
 

 

Café LIPSTICK Boom 
 
Carrosserie ADRIAENSSENS Puurs 
 
Radio Rivierenland Willebroek 
 
LAMBRECHTS – STUDEONT Ruisbroek 
 
Optiek VAN BAEL  Kontich 
 
SPECULOOS VERMEIREN 
 
 
 
 
& Het gemeentebestuur van WILLEBROEK 
 
 
 
 
 
 
 

d.i. de e-mailversie van  
RIVERSIDE JAZZNEWS 

Clubblad van: Jazzclub HET VEERHUIS  
& FONDY RIVERSIDE BULLET BAND 

Oostvaartdijk 2 – Klein-Willebroek 
Programmawijzigingen worden via mail doorgestuurd 

of kijk op:  www.fondy.be 

http://www.fondy.be/

