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Weer 50 jaar VEERHUIS & FONDY… 
 
Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn (Fr. Nietzsche) 
 
… met muziek door ’t leven… dat geldt voor ons, voor onze muzikanten en voor de 
bezoekers aan HET VEERHUIS. 
 
Het eerste deel van onze viering 50 jaar VEERHUIS & FONDY is al met groot 
succes verlopen. FONDY met KOEN DE CAUTER (7/12/19) was een heerlijk 
concert met een volle zaal luisteraars en muzikanten die er plezier aan beleefden. 
FONDY + SAMMY RIMINGTON (15/12/19) was weer eens een voltreffer met een 
proppensvolle zaal – liefhebbers die, evenals de muzikanten zelf, van het begin tot 
het einde genoten van het concert. De heel goede sfeer die we al dikwijls konden 
beleven. 
 
En behalve de reeks aangekondigde “jubileumconcerten” (Fapy Lafertin &  C°, Les 
Haricots Rouges en THE PALM COURT JAZZBAND uit New Orleans) komt er nu 
ook nog een concert met een “special guest” bij: WENDELL BRUNIOUS  
trompettist uit New Orleans op zaterdag 7 maart 2020. Wendell Brunious, born 
October 24, 1954 in New Orleans: te vinden op Wikipedia… . Uiteraard maken we 
gebruik van de gelegenheid dat hij net nu even in België is om hem nogmaals in 
HET VEERHUIS uit te nodigen. Het is al enkele jaren geleden dat we hem nog 
gezien en gehoord hebben in onze club. 
 
Het wordt dus één doorlopende viering tot midden juni met “alles erop en eraan”. De 
reservaties van alle komende “vieringconcerten” zijn al volop bezig. Dat maakt het 
voor ons ook overzichtelijk.  
 
Gelieve voor het concert van zaterdag 7 maart 2019 met Wendell Brunious via 
mail te reserveren en op voorhand te betalen. Stuur een mail naar 
veerhuis.reservatie@proximus.be met het aantal gewenste plaatsen voor leden (15€) 
en niet-leden (20€) en we zenden u een mail terug met de betalingsvoorwaarden. De 
reservatie is definitief na betaling. 
Alle info over de jubileumconcerten vind je op www.fondy.be en natuurlijk in 
Het Veerhuis. 
 
 
 
 
HET BESTUUR 

 
De lange weg naar de Emancipatie 

 
Op 1 januari 1863 kondigde de Amerikaanse president Abraham Lincoln zijn 
‘Emancipation Proclamation’ af. Dat was een cruciaal document op een cruciaal 
moment: de Amerikaanse Burgeroorlog (Civil War – 1861/1865) was op dat 
ogenblik bijna drie jaar bezig. Eén van de voornaamste motieven voor dat bloedig 
intern conflict in de USA was het thema van de slavernij. De economie van de 
zuidelijke staten steunde inderdaad voor het overgrote deel op de brutale uitbuiting 
van slaven. Die werden al eeuwenlang, dikwijls via grote omzwervingen, 
voornamelijk uit Afrika ingevoerd met slavenschepen. De menselijke lading werd 
vakkundig geketend en in het ruim gestouwd om het bruikbare laadvermogen 
optimaal te benutten. Er bestaan technische tekeningen uit die tijd van 
gespecialiseerde stuwadoors die illustreren hoe de ‘stapeling’ op de meest efficiënte 
manier kon gebeuren.  Na de onverbiddelijke en moorddadige jacht en 
gevangenneming door slavenhandelaars in hun thuislanden was dit de tweede fase 
van ontmenselijking die ze moesten ondergaan. De derde en nog veel volgende 
wachtten hen na aankomst in de USA. 
 
Abraham Lincoln had de politieke moed en de humanistische visie om in zijn 
‘Emancipation Proclamation’ van 1863 man en paard te noemen. Hij schreef de 
revolutionaire woorden: “Alle personen die als slaaf gehouden worden (in de 
zuidelijke staten) zullen vanaf nu vrij zijn”. Het ging daarbij op dat ogenblik over 
meer dan drie miljoen slaven voor wie eindelijk de droom van een menselijk bestaan 
waar leek te zullen worden. 
 
Maar tegenover politieke moed en humanistische visie stonden toen (net zoals 
vandaag trouwens) basale vijandige reacties van kapitalistische, economische, 
pseudo-culturele, racistische/identitaire, fascistische Amerikanen die oorspronkelijk 
zelf allemaal een voor een afstammelingen van inwijkelingen (‘veroveraars’) waren. 
Vandaar onder andere het ontbranden van de burgeroorlog tussen de noordelijke en 
de zuidelijke staten. En als bittere kers op de verzuurde taart: de moord op Abraham 
Lincoln op 15 april 1865 (Goede Vrijdag!?) in een schouwburg in Washington. 
In 1952 publiceert de Afro-Amerikaan Ralph Ellison zijn roman ‘Invisible Man’. 
Dat was dus bijna negentig jaar na de moord op Lincoln en toch werd in de vijftiger 
jaren van de 20ste eeuw nog zonder schroom gesproken van Negro Literature als men 
het had over werken van Richard Wright, James Baldwin en andere Afro-
Amerikanen waaronder dus Ralph Ellison. (De term ‘Afro-Amerikaan’ is trouwens al 
even beladen met blanke complexen als de termen ‘Zwart’ of ‘Neger’.) 
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Ellisons roman vertelt de evolutie van een ‘zwarte’ jongen naar volwassenheid in een 
door rassendoctrine, rassenhaat, ‘white supremacy’ terreur, obstinate ontmenselijking 
gedomineerde Amerikaanse maatschappij. Hij krijgt de kans om middelbare studies 
te doen en wanneer hij afstudeert hoopt hij op zijn eigen manier te beginnen aan zijn 
persoonlijke emancipatie die als een hoopvolle echo klinkt van de oorspronkelijke 
‘Proclamation of Emancipation’ van president Abraham Lincoln. Maar … het wordt 
niets, of beter gezegd het wordt een catastrofe op alle vlakken. Een van de vele 
existentiële vragen die de protagonist teisteren komt rechtstreeks uit de mond van 
niemand minder dan Louis Armstrong: ‘What did I do to be so black and blue?’. 
Maar die vraag blijft samen met al zijn andere pertinente queesten onbeantwoord. Hij 
wordt wel een fundamenteel inzicht rijker: de wereld van een ‘zwarte’ beweegt zoals 
een boemerang: wat hij ook doet, hij komt altijd terug op zijn beginpunt: onderaan de 
sociale ladder of erger nog buiten welke sociale orde dan ook. En juist door dat besef 
valt hem een dramatisch inzicht ten deel: “I am an invisible man”. Want het begint 
hem te dagen dat wat je ook doet als ‘American Negro’ en hoe goed je dat ook 
probeert te doen, de blanke je letterlijk niet ziet staan om de eenvoudige reden dat hij 
los door je heen kijkt, omdat hij een blinde vlek heeft voor iedereen die een andere 
huidskleur heeft dan hij. 
 
De verwijzing naar Louis Armstrong in deze context herinnert er trouwens aan dat 
die zelf in de jaren vijftig het verwijt naar zijn hoofd geslingerd kreeg dat hij een 
‘Uncle Tom’ was. En dat zelfs door collega’s negermuzikanten. Het scheldwoord 
was afgeleid van de titel van een roman van Harriet Beecher Stowe: ‘Uncle Tom’s 
Cabin’ (1852, dus honderd jaar voor de roman van Ralph Ellison). Het was eigenlijk 
een kritisch werk dat bijvoorbeeld reageerde tegen het beeld van de slaven zoals dat 
werd getoond in de ‘minstrel shows’. Dat was een soort rondreizend variététheater 
waarin zowel zwart geschminkte blanken als zwarten optraden met liedjes, sketches, 
enz. Het hoofdthema was de uitbeelding van het slavenleven op de zuidelijke 
plantages. Maar heel snel verwaterde het kritisch element en begon een 
melodramatische, betuttelende, zelfs denigrerende toon te overheersen. De bijnaam 
‘Uncle Tom’ werd dan een afkeurende uitdrukking voor iemand die zich overdreven 
onderdanig opstelde al of niet bewust gedreven door het besef van raciale 
minderwaardigheid. 
 
Voor iemand als Louis Armstrong moet dat verwijt hard aangekomen zijn. Voor hem 
telde boven alles en iedereen zijn muziek en hoewel (of juist omdat?) ze een 
bijproduct was van de alles doordringende raciale perversiteit in de USA, was ze 
universeel en is ze van alle tijden. Want zijn muziek is een hartsaangelegenheid! 

 
 
 
 
ZO WILS 

 

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

                                     
 
2020: 50 jaar Jazzclub Het Veerhuis – 50 jaar Fondy Riverside Bullet Band, normaal 
“Koninklijke” Fondy Riverside Bullet Band, dat hadden wij in 1970 als “pioniers” 
van de New-Orleans Jazz in de Rupelstreek nooit kunnen denken, zelfs niet dromen.  
2020 zal een prachtig JAZZYVERSARY-jaar worden met geweldige gasten uit 
binnen-en buitenland.  
Wij weten ondertussen ook hoe we de New-Orleans musici kunnen verleiden om de 
overtocht te doen, zij houden zoals ik ook van “GOE BIER”  

 
DEN DIREKTEUR. 
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Zaterdag 4 januari 2020 
Fondy Riverside Bullet Band 

 
Zaterdag 18 januari 2020 

Fondy Riverside Bullet Band  
 

Zaterdag 1 februari 2020 
Fondy Riverside Bullet Band 

 
Zaterdag 15 februari 2020 

Fondy Riverside Bullet Band 
 
 
 
 
 

Telkens om 20.30 uur  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/

