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PRAKTISCHE INFO CONCERTENREEKS 

 
50 JAAR 

FONDY RIVERSIDE BULLET BAND &  
JAZZCLUB HET VEERHUIS 

 
Omdat het einde van het seiZOEN met rukwinden nadert gaan we er van uit dat we best alle 
praktische inlichtingen in verband met ons 50-JARIG BESTAAN en de vieringen daaromtrent 
nogmaals in het daglicht zetten.  
 
Vermits we in eerste instantie het jubileumfeest van ons huisorkest en onze jazzclub vieren zal 
de FONDY RIVERSIDE BULLET BAND zelf bij ELK CONCERT een INLEIDENDE SET 
spelen! Al de concerten zullen plaatsvinden in HET VEERHUIS. Dat betekent dat het aantal 
plaatsen voor elk concert beperkt is (tot 110 plaatsen).  
 
Er wordt een EENVORMIGE MANIER van RESERVEREN gebruikt: u mailt uw reservatie 
naar: veerhuis.reservatie@proximus.be met opgave van: 

• naam, voornaam, telefoonnummer van de persoon die reserveert 
• datum concert 
• aantal leden & aantal niet-leden 

U ontvangt dan van ons een mail met de betalingsvoorwaarden. Zodra we uw betaling 
ontvangen hebben is uw reservatie definitief. 
 
ZATERDAG 16 MEI 2020: FAPY LAFERTIN NEW QUARTET 

Leden: €20  -  Niet-leden: €25 Deuren: 19u45 Aanvang: 20u30 
 

ZATERDAG 6 JUNI 2020: LES HARICOTS ROUGES 
Dé New Orleans Band uit Frankrijk met heel hun muzikale en speelse eigenheid 

Leden: €30  -  Niet-leden: €35 Deuren: 19u45 Aanvang: 20u30 
 

ZATERDAG 13 JUNI 2020: THE PALM COURT JAZZBAND  
The real thing straight from New Orleans: authentic jazz 

Leden: €40  -  Niet-leden: €50 Deuren: 19u30 Aanvang: 20u30 
 

ZONDAG 14 JUNI 2020: THE PALM COURT JAZZBAND 
En nog eens:   The real thing from New Orleans 

Leden: €40  -  Niet-leden: €50 Deuren: 14u Aanvang: 15u 
 

 
HET BESTUUR 

 
EN NU OOK DE LAATSTE … ! 

 
De geschiedenis hééft niet alleen haar rechten; ze zoekt ook haar rechten! Waar volgens de 
historici een “eerste” is, moet ook een “laatste” zijn. Zo ook met het onderzoek naar de slavernij 
in de U.S.A. Onlangs vernamen we dat de stoffelijke resten gevonden zijn van de persoon die 
vermoedelijk de ‘eerste’ zwarte slavin was in de Verenigde Staten en die ook meteen een naam 
kreeg: Angela. Daartegenover staat de naam van de persoon die officieel als laatste zwarte slaaf 
in Amerika beschouwd wordt. Zijn officiële naam luidt: Cudjo Lewis (geboren in Afrika 
vermoedelijk in 1841, overleden 1935 – Afrikaanse naam: Oluale Kossola). 
 
De Amerikaanse auteur Zora Neale Hurston noteerde zijn verhaal in 1927 op basis van de 
veelvuldige interviews die ze met hem had. Maar ze vond geen uitgever. In de door rassenhaat 
geteisterde Amerikaanse maatschappij van die tijd zat niemand te wachten op dit soort lectuur. 
Misschien zelfs de zwarte bevolking zelf niet, want die had al gedurende eeuwen ondervonden 
dat ze elke vorm van waarheidsvinding, laat staan kritiek, op het vlak van slavernij dubbel en 
dik moest bekopen met represailles, die niet zelden uitmondden in beestachtige lynchpartijen. 
 
Zora Neale Hurston (1891-1960), die geboren werd in Florida, heeft aan den lijve ondervonden 
wat een verschil het toen maakte om te leven in het zuiden van de U.S.A. tegenover het 
noorden. Toen ze zestien was trok ze met een theatergezelschap naar New York. En in die 
bruisende stad kon ze haar intellectuele mogelijkheden, haar culturele interesses en uiteindelijk 
ook haar literaire talent tot ontplooiing laten komen. Ze kreeg zelfs de kans om antropologie te 
studeren aan de Columbia University. En door haar artistieke talenten kwam ze in contact met 
figuren uit de ‘Harlem Renaissance’ beweging. Zo werkte ze o.a. samen met Langston Hughes, 
de Afro-Amerikaan die ook nog in de Spaanse burgeroorlog tegen de fascistische dictator 
Franco zou vechten. 
 
Haar boek over de ‘officieel’ laatste slaaf in de U.S.A. werd pas postuum in 2018 gepubliceerd 
onder de titel Barracoon: The Story of the Last “Black Cargo”. In 2003 waren er al uittreksels 
uit gepubliceerd in de biografie van Zora Neale Hurston. Lewis Cudjo wordt verondersteld de 
laatste overlevende te zijn van de slaventrafiek die gedurende eeuwen het traject bestreek van 
Europa naar Afrika en dan naar Amerika en terug naar Europa. Daarbij wisselde telkens de 
lading: vanuit Europa werden afgewerkte handelsgoederen naar Afrika verscheept. Daar werden 
de scheepsruimen afgeladen volgestouwd met gevangengenomen zwarten. De Arabieren 
beheersten deze bloeiende markt van mensenhandel: ze organiseerden in Afrika de 
mensenjachten en de konvooien naar de havens van inscheping. En ze incasseerden natuurlijk 
de woekerwinsten. Als de schepen hun menselijke lading in Amerika gelost hadden voor de 
openbare verkoop per opbod aan de blanke plantagehouders, werden ze met het oog op 
winstmaximalisatie geladen met grondstoffen die tenslotte naar Europa gevoerd worden. Zo 
werd de driehoek gesloten in een handelsroute die één van de eerste grote voorbeelden was van 
de gedepersonaliseerde handelstechnieken van het opkomende westerse kapitalisme. Dat werd 
meteen ook één van de treffendste voorbeelden van het principe van de ongenaakbare 
winstmarges dat elke discussie over de immorele grondslagen van mensenhandel bezwaarde. 
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Het was vanuit haar opleiding als cultureel antropologe dat Zora Neale Hurston contact zocht 
met Cudjo Lewis. Hij was de laatste overlevende van het laatste slavenschip Clotilda. Toen hij 
als slaaf verkocht werd, was de slavernij eigenlijk al vijftig jaar afgeschaft. Dus hij was letterlijk 
en figuurlijk op de ‘zwarte’ markt verhandeld. 
 
Zora Neale heeft dit thema enerzijds als een plichtsbewuste wetenschapper benaderd, maar 
anderzijds ook als fijngevoelig en geduldig medemens. En uit respect voor haar respondent 
heeft ze eigenlijk een huzarenstuk gerealiseerd: ze heeft Cudjo’s levensverhaal opgeschreven in 
zijn eigen taal. Je zou het zijn eigen dialect kunnen noemen, maar in feite is het veel meer: het is 
de weerspiegeling van een ervaringswereld die én een heel tijdsverloop én een fysieke ruimte 
overspant. Dat maakt het tegelijk uiterst individueel en absoluut universeel. Het wordt aldus de 
spreekbuis van al die mensen die Thomas Piketty in zijn laatste studie ‘Capital et Idéologie’ in 
getallen en historische interpretaties probeert te vatten. 
 
Hij stelt bijvoorbeeld dat in de U.S.A. het aantal slaven tussen de jaren 1800 en 1860 groeide 
van minder dan 1 miljoen tot 4 miljoen, omdat vanaf dan ook het resultaat van de in Amerika 
geboren slavenkinderen doorslaggevend werd. Hij wijst erop dat dit cijfer de grootste 
concentratie van slaven ooit in de geschiedenis weergeeft. De percentages in de verhouding 
tussen blanke en zwarte bevolking in die jaren zijn vooral verbijsterend in de zuidelijke staten. 
Een voorbeeld uit 1860: op de totale bevolking van de noordelijke staten zijn er 0% slaven, 
terwijl er in de zuidelijke staten op dat ogenblik 32% slaven zouden geweest zijn. In reële 
cijfers betekent dat voor 1860 in de zuidelijke staten (dus enkele jaren voor de officiële 
afschaffing van de slavernij): op een totale bevolking van 12.240.000 waren er 3.950.000 
zwarte slaven. Niet moeilijk te begrijpen dus dat die zuidelijke staten er een burgeroorlog voor 
over hadden om de perverse basis van hun economie veilig te stellen. Geen van die mensen had 
een echte eigen identiteit, laat staan een eigen echte naam. Niemand had recht op een privéleven 
of familieleven, geen recht op persoonlijk bezit, geen bewegingsvrijheid, geen … enz. 
 
En dat alles maakt van ‘Barracoon’ (de technische term voor een voorlopig verblijfshok voor 
zwarte slaven) meer dan de captatie van een getuigenis van een ‘laatste overlevende’ van een 
inhumaan uitbuitingssysteem. En dat is meer dan wat woorden op papier. Dat is de creatie van 
een wereld, een kosmos met alles wat daarin omgaat, een heel planetair systeem van 
gewaarwordingen, gebeurtenissen, herinneringen, verlangens, emoties, … die zonder ophouden 
rond elkaar bewegen in niet te berekenen banen. ‘Barracoon’ geeft zo een gezicht aan een uniek 
individu van wie de identiteit afgenomen werd. En via Cudjo Lewis in ‘Barracoon’ kan de lezer 
zich ook identificeren met die miljoenen andere slaven die achter de cijfers in Piketty’s 
statistieken schuilgaan. Zo krijgen die ook een gezicht en een wezenlijkheid. Een gezicht dat 
veel helderder straalt en een wezenlijkheid die dieper getekend is dan op een stereotiepe ‘selfie’ 
waarmee de ‘fakebook’ generatie zichzelf tegenwoordig een schijn van identiteit probeert te 
geven. 
 
 
ZO WILS 

 

HIJ KOMT… OP ZATERDAG 7 MAART 2020. 
OM MET ONS* HET 50-JARIG BESTAAN TE VIEREN 

 
DICK VAN DER HARST 

*bijna uitverkocht, nog enkele plaatsen beschikbaar 
DEN DIREKTEUR. 

MUZIKANT COMPONIST ARRANGEUR 
KLASSIEK JAZZ FOLK OF "VOLKSMUZIEK" 
ACCORDEON BANDONEON GITAAR BANJO 

DOEDELZAK KLARINET SCHALMEI 
TROMBONE 

OP INTERNATIONALE FESTIVALS VAAK 
PROJECTEN MET GROTE GROEPEN 

MUZIKANTEN 
VOOR DE FONDY'S EEN GROTE EER EN EEN 

NOG GROTER GENOEGEN. 
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Zaterdag 7 maart 2020 
Fondy Riverside Bullet Band 

met DICK VAN DER HARST (bandoneon) 
(bijna uitverkocht) 

 
Zaterdag 21 maart 2020 

Fondy Riverside Bullet Band  
 

Zaterdag 4 april 2020 
Fondy Riverside Bullet Band 

 
Zaterdag 18 april 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/

