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ZWARTE BEWEGING
#BLACKLIVESMATTERNL

#BlackLivesMatter begon als een hashtag na de vrijspraak van de moordenaar van
Trayvon Martin in de VS in 2014. De hashtag groeide uit tot een beweging geïnitieerd door
drie zwarte vrouwen - waarvan twee queer - Alicia Garza, Opal Tometi en Patrisse Cullors.
In de zomer van 2020 gingen in heel Nederland meer dan 60.000 mensen de straat op
tijdens de historische #BlackLivesMatter demonstraties. Op 1 juni 2020 kwamen meer dan
14.000 mensen af op een demonstratie op de Dam. Op 10 juni 2020 demonstreerden meer
dan 10.000 mensen in het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost.
Met de protesten werd er solidariteit getoond met mensen die zich na de moord op
Breonna Taylor, Tony McDade en George Floyd verzetten tegen anti-zwart politiegeweld in
de VS én om een vuist te maken tegen institutioneel racisme in Nederland.
Racisme is een systeem dat ongelijkheid in stand houdt. Anti-zwart racisme is een
specifieke vorm van racisme dat zwarte mensen treft. Het is geworteld in een lange
geschiedenis van slavernij en kolonialisme. Anti-zwart racisme is ook in Nederland - en ook
in Amsterdam - een structureel probleem.
In 2020 is het 147 jaar geleden dat de slavernij in de voormalige Nederlandse kolonies in ‘de
West’ werd afgeschaft. In die 147 jaar is er een lange geschiedenis van verzet tegen racisme
en een emancipatiestrijd ontstaan die nog steeds in beweging is. In deze expositie tonen
we werk van AiRich, Leonel Piccardo i.s.m. Naomie Pieter en Mona van den Berg die in hun
werk verschillende vormen van verzet, beweging en emancipatie van zwarte Nederlanders
tonen.

Foto: Rui Reis Maia, 1 juni 2020
#BlackLivesMatterNL demonstratie

ZWARTE BEWEGING
#BLACKLIVESMATTERNL

#BlackLivesMatter started as a hashtag after the trial of Trayvon Martin’s murderer in the
US in 2014. The hashtag grew into a movement initiated by three black women - two of
them queer - Alicia Garza, Opal Tometi and Patrisse Cullors.
In the summer of 2020, more than 60.000 people took to the streets throughout the Netherlands during the historic #BlackLivesMatter demonstrations. On June 1, 2020, more than
14.000 people attended a demonstration on Dam Square. On June 10, 2020, more than
10,000 people demonstrated in the Nelson Mandelapark in Amsterdam Southeast.
With the protests, solidarity was shown with people who turned up after the murder of
Breonna Taylor, Tony McDade and George Floyd to oppose anti-black police violence in the
US and to make a fist against institutional racism in the Netherlands.
Racism is a system that perpetuates inequality. Anti-black racism is one specific form of
racism that affects black people. It is rooted in a long history of slavery and colonialism.
Anti-black racism is a structural problem in the Netherlands - and also in Amsterdam.
In 2020 it will be 147 years ago that slavery was abolished in the former Dutch colonies
in “the West”. In those 147 years, a long history of resistance to racism and a struggle for
emancipation has emerged which is still evolving. In this exhibition we show work by AiRich, Leonel Piccardo in collaboration with Naomie Pieter and Mona van den Berg. Their
work reflect different forms of resistance, movements and emancipation of black Dutch
people.

Foto: Rui Reis Maia, 10 juni 2020
#BlackLivesMatterNL demonstratie

BQL STATEMENT
De fotoserie Black Queer Love is een samenwerking
tussen fotograaf Leonel Piccardo en queer-activist
Naomie Pieter voor de onlangs opgerichte
mensenrechtenbeweging Black Pride NL.
Black Pride NL is een mensenrechtenbeweging die de
Black LGBTQIA+ gemeenschap en andere LGBTQIA+
gemeenschappen van kleur centraal stelt en viert.
De fotoserie is een directe reactie op de grafische
afbeeldingen/video’s van zwarte mensen die worden
vermoord vanwege politiegeweld en ander raciaal en
anti-LGBTQIA+ geweld tijdens de
COVID-19-pandemie. Zoals Ahmaud Arbrey,
Tomy Holten, Breona Taylor, George Floyd, Riah Milton,
Dominique Fells en de zaak van Orlando Boldewijn
(mogen ze in kracht rusten).
De fotoserie speelt ook in op het gebrek aan
vertegenwoordiging tijdens het mainstream Pride in
Nederland en online. Piccardo en Pieter voelden de
drang om te reageren op deze ontmenselijkende beeldtaal en het gebrek aan representatie
door de Zwarte LGBTQIA+ gemeenschap te centreren in de concepten van liefde,
genezing, vreugde en (gekozen) familie.
Het idee van de fotoserie ontstond bij Leonel toen hij onder de douche stond.
Gefrustreerd door het gebrek aan Black LGBTQIA+ vertegenwoordiging. Voelde hij de
drang om de beeldspraak van kwetsbaarheid, gemeenschap, intimiteit en vreugde van de
Black LGBTQIA+ gemeenschap te versterken. Met zijn idee belde hij Naomie op.
Het idee van de fotoserie kwam bij Naomie toen ze bezig was met het opzetten van Black
Pride NL, de onlangs gelanceerde mensenrechtenbeweging die de Black LGBTQIA+
gemeenschap centreert en viert. Gefrustreerd door het geldgebrek wist ze niet hoe ze
nieuwe afbeeldingen van de Nederlandse zwarte LGBTQIA+ gemeenschap moest
maken. Beelden waarin liefde en genezing centraal staan. Maar toen belde Leonel Piccardo.
Piccardo en Pieter kenden elkaar al eerder van een fotoshoot waar ze samenwerkten.
Piccardo wist dat Pieter een queer artivist is, dus het was logisch om contact met haar op te
nemen. Samen begonnen ze aan de reis die resulteerde in deze doorlopende fotoserie.

BQL STATEMENT
The photo serie Black Queer Love is a collaboration
between photographer Leonel Piccardo and queer
activist Naomie Pieter for the recently launched human
rights movement Black Pride NL.
Black Pride NL is a human rights movement centering
and celebrating the Black LGBTQIA+ community and
other LGBTQIA+ communities of color.
The photoserie is a direct reaction on the graphic
images/videos of Black people being killed because
of police violence and other racial and anti-LGBTQIA+
violence during the COVID-19 pandemic. Like Ahmaud
Arbrey, Tomy Holten, Breona Taylor, George Floyd, Riah
Milton, Dominique Fells and the trail of
Orlando Boldewijn (may they rest in power) .
The photoserie also responds to the lack of
representation during the mainstream Pride
celebration in the Netherlands and online. Piccardo and
Pieter felt the urge to respond to this dehumanizing
imagery and lack of representation by centering the Black LGBTQIA+ community through
the concepts of love, healing, joy and (chosen) family.
The idea of the photoserie came to Leonel when he was standing under the shower.
Frustrated by the lack of Black LGBTQIA+ representation. He felt the urge to amplify the
imagery of vulnerability, community, intimacy and joy of the Black LGBTQIA+ community.
With his idea he called Naomie.
The idea of the photoserie came to Naomie when she was busy setting up Black Pride NL,
the recently launched human rights movement centering and celebrating the Black
LGBTQIA+ community. Frustrated by the lack of funds she didn’t know how to produce new
images of the Dutch Black LGBTQIA+ community. Images that would center love and
healing. But then Leonel Piccardo called.
Piccardo and Pieter knew each other before from a photoshoot where they worked
together. Piccardo knew that Pieter is a queer artivist so it felt logic to reach out to her.
Together they started the journey that resulted in this ongoing photo series.

DAMANI LEIDSMAN

1

I said what I said.

ERNESTINE COMVALIUS

BRYAN VINISI
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Greatness is not measured by what a man or
woman accomplishes, but by the opposition he or
she has overcome to reach his goals.

AMMA ASANTE

Opkomen voor Black Lives Matter leidt naar een
humaan en sociaal-rechtvaardige wereld voor ons
allen. Een wereld waarin er geen plaats is voor
racisme, seksisme en de dominantie van het Kapitaal!

We zijn allemaal mensen en daarmee
gelijkwaardig aan elkaar. Wit en zwart.
Dit erkennen en voortleven brengt ons dichter bij
elkaar en bij de oplossing.

LAKIESCHA TOL

DAVID PAUL PETERS
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The time to start decolonizing our school system
has been long overdue now.

ELVIN RIGTERS

When they try to draw a circle to exclude me, I
shall draw a larger circle to include us. Where they
speak out for the privileges of their puny group,
we now shall shout for the rights of all mankind.
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LILIAN CARDOSO
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There’s always strength in weakness.
Never Give up!

ARIAN VREUGD
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#Milobing yu na mi skin
Ik hou ervan je bent mijn lichaam.

JOSEPH SEH
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We are not born negrophobic! We become it! we
learn to be it, just as we can learn to love Black
people.

SERGIO ROMERO IJSSEL
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Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Eenheid,
saamhorigheid, wederzijds respect, gelijke
kansen, en vooral heel veel liefde.

DHERL DEEKMAN
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Wanneer ga ik mij eindelijk beseffen dat ik mij
voor niemand hoef te bewijzen.
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Omarm elkaar, we zijn het zelfde, erken pijn om in
de toekomst samen vrij te zijn.

EVA CLEVEN
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Als je vragen stelt, niet alleen om ze uit te spreken,
maar om het antwoord te horen en te begrijpen
kom je nader tot elkaar. Empatie, geduld en liefde.

JOY WIELKENS
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Black is the brightest color in my rainbow.

ELIJAH MISIEDJAN
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I’m raising a queen and two kings, the future of
tomorrow. Elijah my youngest, my melanin prince.
I am grateful & Blessed.

DWIGHT VAN DER VIJVER
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De kracht van mijn stamvader. Veerkracht.... van
niets naar iets omdat je van binnen niet te breken
bent.

CAITLIN SCHAAP
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The people from the Indigenous, Black and Brown
communities that build on a sustaineble future.

De mensen uit de Inheemse, Zwarte en Bruine
gemeenschappen die aan een duurzame samenleving
bouwen.

GLYNIS TERBORG

Als je iets mist, maak het zelf. Wacht niet op een
uitnodiging, maar geef zelf dat feestje. Meet je zelf
niet aan de zogeheten ‘norm’, bepaal je
eigen norm.
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JETTY MATHURIN
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Met de genen van mijn voormoeders, voorbeeld
van veerkracht, leef ik nu in liefdevolle kracht.

PATRICIA KAERSENHOUT
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Verandering gaat zo traag als een slak, maar ze
laat wel een glanzend spoor achter.

NANCY POLEON

Ik vind het belangrijk dat we zichtbaar zijn en dat
al onze verhalen verteld worden. Als je zichtbaar
bent kun je opportunities voor jezelf en voor
anderen creëren en zo meer impact maken en invloed
hebben.
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ZAÏRE KRIEGER
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Speak Truth - even if your voice shakes.

ENGRACIA VELDWACHTER
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‘‘Nothing can dim the light which shines from
within.’ ’ - Maya Angelou

NICOLE TERBORG

Een belangrijk wapen in deze strijd is gaan voor
meer eigenaarschap en economisch krachten
bundelen. Bij elkaar kopen en diensten afnemen.
Ook is het nodig dat we maatschappelijk, politiek en in media
een gezamenlijke strategie bepalen.
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NAOMI NIOMA
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Blijf bewegen. Anders kom je vast te zitten.

CHERELVA MENIG
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No One is You and that is Your Power.

SENA ZEEWIJK

Ik ben het product van de liefde, strijd, kracht
en toewijding van mijn voorouders. Ik ben een
voorouder. Ik ben liefde, ik ga de strijd aan, ik put
er kracht uit en ik leef met toewijding aan de generaties die
na mij zullen komen.
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ELVIRA SWEET

De kennis- en museale instellingen en de media
ontkomen er niet meer aan het eerlijke verhaal
te vertellen over het koloniaal verleden en de
hardnekkige leugens hierover te ontmaskeren. Door racisme,
machtsongelijkheid en sociale en maatschappelijke barrières
zijn Afro Nederlanders onvoldoende zichtbaar in de politiek,
maatschappelijk middenveld en economie. De hoogste tijd
voor verandering.
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ELLEN BRUDET
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Als ik val , dan sta ik op....Als ik sta, dan val ik op
.... Still I Rise!

MIREILLE BRUIN
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De enige blik die ik in de ogen van mijn dochter
wil zien is kracht! Het stopt hier!

SHIRMA ROUSE
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Als je met een andere huidskleur was geboren zou
je leven er hetzelfde uitzien? Stel je zelf maar is de
vraag! #niksandersdanliefde

JOSÉ SEMPLE		
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Don’t let someone else’s opinion of you become
your reality.

NAOMIE PIETER

33

ANDREW MAKKINGA
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We are our ancestors. Know thyself.

VAMBA SHERIF

Breek je hoofd niet over het verleden. Het gaat
erom wat je nu en morgen doet. Gebruik het
verleden alleen om sterker te worden, om van te
leren voor de toekomst. Maar laat je er niet door verzwakken.
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BABS FRANKLIN GONS

Als je geen droom hebt
Niets om voor te vechten
Niemand om je hard voor te maken
Niks om voor op te staan
Laat het dan niet merken
aan hen die niet anders kunnen
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NATASJA GIBBS

Uiteindelijk gaat het om gezamenlijke
eigenaarschap. Een plek aan tafel betekent ook
het menu krijgen en bepalen wát er op tafel komt
en wie er nog meer kunnen aanschuiven. Alleen dan kunnen
we spreken van gelijkwaardigheid.
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MARCHA VAN GLAANEN

38

Behandel anderen zoals je door hen behandeld
wilt worden.

LENNON FOKKENS

Als kind kon ik me niet voorstellen dat ik trots kon
zijn op mijn etniciteit en hoopte ik gezien te
worden als zo wit mogelijk. Het heeft me vele
jaren van bewuste dekolonisatie gekost om nu te kunnen
zeggen dat ik trots ben op wie ik ben. Trots om zwart te zijn.
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SAMORA BERGTOP

40

Come with a vision.

LUCRETIA VAN DER VLOOT
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Ik ben hier, ik hoor hier, ik ga nergens!

AUDILLA VAUGHN

DIANA RITFELD

46

Kies je weg & baan hem vrij.

GLORIA SUMMERVILLE
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Zwart dat is mijn kracht
Het leven kan mooier zijn met de kleuren van
liefde, respect, vrede, eenheid en gelijkheid.

ELTEN KIENE
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Alsof de wereld alleen maar zwart en wit.
Alsof er alleen maar donker en licht.
Alsof er niks tussen zit.

EMMANUEL OHENE BOAFO
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Ik ben trots op alles wat ik van nature mee heb
gekregen vanuit mijn roots.

PEGGY BOUVA
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‘‘A people without the knowledge of their past
history, origin and culture is like a tree without
roots.’ ’ - Marcus Garvey

ANITA

This is me in my naked truth, I’ve accepted
myself for it is who I am. Accept your naked truth,
because it is who you truly are. Don’t change for
anything or anybody.

“Our lives begin to end the day
we become silent about things
that matter.” - Martin Luther King“Our lives begin
to end the day
we become silent about things
that matter.” - Martin Luther King

SOSHA DUYSKER

LINDA NOOITMEER

42

Stay woke: we leven in een systeem waarin wit de
norm is en we moeten voorgoed breken met deze
voorgeprogrammeerde ongelijkheid die werkelijk
overal opduikt. Iedereen zou de hand in eigen boezem
moeten steken om dit te veranderen, juist als je denkt niet
bevooroordeeld te zijn. Het is tijd om het systeem te resetten.
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MITCHELL LIEVELD
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Don’t hold back, want zonder wrijving geen glans!

EUGEN WALKER
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Er is meer dan één verhaal.
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A leader is the one who knows the way, goes the
way and shows the way.

RAÏSA SAMBO
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May your heart find peace anywhere you come
from. That’s how we will overcome racism.
Blessing to all nations!

NOAH DE NOOIJ
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Change is a matter of listening to each other.

KIEFER ZWART

‘‘ Yes, I parlayed the persistent rejections of
society, which today might be called
micro-aggressions, into reservoirs of energy to
achieve.’ ’ - Neil degrasse Tyson
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NATALJA MACNACK
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Always seems impossible until it’s done.

CHANTELLE RODGERS
‘‘ Tell your story
Let it nourish you,
Sustain you
And claim you.

57

PERLE MIANGUE

64

“ Waar was de politie toen ik omsingeld werd door
hooligans?” Waar was mijn justice!? Dit is
Nederland dames & heren. DIT is NEDERLAND!

ABDULAAL HUSSEIN
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Vrijheid, vrede en gerechtigheid.

AKWASI
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Sorry dat ik zwart ben.

Tell your story
Let it feed you
Heal you
And release you.’ ’ - Lebo Mashile

ANDRÉ DONGELMANS

58

Het lukt mij al 7 jaar overeind te blijven in de
harde cultuurwereld.

JOY DELIMA

Ik ben vaak angstig als dat ik me uitspreek tegen
racisme en dat witte mensen daar iets van vinden.
Dat ze me anders zullen behandelen als we niet
aan dezelfde kant staan. Het enige dat verandert is, is dat de
angst me niet meer tegenhoudt.
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GERDA HAVERTONG

History kun je niet wegpoetsen, uitwissen of
deleten, wel kun je die laten glimmen door het
achterhaalde eraan toe te voegen. Dat ben je
verplicht aan jouw nazaten.
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ANDRE REEDER

61

Wezenlijk maatschappelijke verandering komt
alleen maar vanuit de beweging van de
grassroots, the people. Niets meer, niets minder.

LEVI OMMEN
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De eerste functie van de staat is om burgers te
beschermen, ook tegen onnodig politiegeweld.

MITCHELL ESAJAS & JESSICA DE ABREU
De strijd tegen racisme en voor zwarte
emancipatie is een marathon en geen sprint. We
nemen de estafettestok over van zij die ons zijn
voorgegaan in de hoop dat de marathon voor de volgende
generatie een stuk korter en gemakkelijker zal zijn.

63

SYLVANA SIMONS

67

‘‘A people without the knowledge of their past
history, origin and culture is like a tree without
roots.’ ’ - Marcus Garvey

DOLORES LEEUWIN
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Om samen te kunnen leven, moeten we van elkaar
weten. Ik wil samen.

MO HERDI
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Build dreams with elevators in it!

TETA HORST-NUAHN
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When community is tired that’s when strength is
birthed.

RIIZIANE GOLAMUN

I am not here merely to occupy space, rather I
am committed to create it. Thema Inclusiviteit in
het hoger onderwijs Inclusiviteit Duurzaamheid
Lobby lokale politiek Wethouder Den Haag Emancipatie en
Educatie.
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MARVIN HOKSTAM
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Dat we nu nog, tijdens een pandemie, “BLM”
moeten roepen, is toch triest?

MARIAN SPIER
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I am black and I am proud!

IZALINE CALISTER

De meeste mensen zijn zoals jij en ik. We twijfelen,
zijn soms bang, hebben vaak dromen en weten
het ook niet altijd. We moeten elkaar opzoeken
om van elkaar te leren, van gedachten te wisselen en om
samen sterk te zijn.
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BERGET LEWIS
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De wereld is van ons allemaal en alles wat leeft...
LIEFDE IS HET ANTWOORD.

BRIGHT RICHARDS

82

EMILIE VAN HEYDOORN

83
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No one ever is just one thing.

‘‘ The more you know of your history the more
liberated you are.’ ’ - Maya angelou

EMA EN NORAH

84
ook bent!

ZOË LOVE SMITH

Daar waar het goed met je gaat, is je thuis.

Ema: Oordeel nooit gelijk op het uiterlijk
Norah: Iedereen verdient respect hoe of wie je

LINA EN VALENTINA

85

Lina: Racisme is onnodig en moet verdwijnen en
dat kan alleen door elkaar te respecteren

Valentina: Ik beordeel mensen niet op hun huidskleur, maar
op hoe ze zich gedragen

MYRTO SEMMOH

77

Ik ben er gewoon.

DEBORAH CAMERON
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I am the new ancestor, so I act accordingly.

GRACE STELK
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Als je goed luistert, hoor je de lessen die onze
voorouders voor ons hebben achter gelaten.

SOHNA SUMBUNU
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Children must be taught how to think, not what
to think.

JANICE DEUL

De Black Lives matter-beweging is sort of
mainstream geworden door de moord op George
Floyd, toch zijn er nog veel (witte) mensen die
zeggen: ‘Hier valt het wel mee’. En natuurlijk we hebben hier
niet in dezelfde mate te maken met excessief
politiegeweld, maar BLM gaat ook over gebrek aan
levensritme voor mensen van kleur. De ruimte om te
excelleren, je talenten te ontplooien, je authenticiteit te vieren,
gewoon te zijn. Black Lives matter, net als Black Fashion,
Black beauty, Black arts, Black business. You name it.
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LEE STUART

“ The better we understand how identities and
power work together from one context to another,
the less likely our movements for change are to
fracture.’ ’ - Kimberle Williams Crenshaw
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LEROY LUCAS

87

Ik weiger om getolereerd te worden in mijn eigen
land.

ESTHER DUYSKER

The root is rotten. We moeten durven het
fundament kapot te slaan om vervolgens de
onbruikbare brokstukken te elimineren en toe
te voegen wat van waarde is voor een gezond en evenwichtig
samenleven. Deze periode is daarin meer dan een
momentum.
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VINCENT SOEKRA
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“Jezelf zien is gezien worden”, daarom Omroep X
in ons publiek bestel.

INGRID MAYLAND
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Verbind vooral in deze tijd je met positieve
gedachtes en gevoelens in jezelf want die geven
je kracht en macht.

CHARINE EYNY

Door mijn multiculturele achtergrond zie ik mijzelf
als een kind van de nieuwe wereld. In de nieuwe
wereld waarvan ik droom doet het er niet toe
waar je vandaan komt of waarin je gelooft. Mijn missie is dan
ook om actief bij te dragen aan meer sociale verbinding en
zet ik daarmee mijn persoonlijke ontstaansgeschiedenis als
product van een multiculturele samensmelting voort!

91

NANCY JOUWE
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Papuan Lives Matter.

RICHARD KOFI
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‘‘ The role of the artist is to make the revolution
irresistible.’ ’ - Toni Cade Bambara

INDY NIJMAN
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Be the change!

SERANA ANGELISTA
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May our joy and rest be relentless
Moge onze rust en vreugde meedogenloos zijn

RO VERWEY
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Bouw je eigen tafels! For the people!

ILRISH KENSENHUIS
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When you exist in spaces that weren’t built for
you, remember sometimes that just being you is
the revolution.

MANOUSHKA BREEVELD
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Ik ben moe, strijdbaar, kwetsbaar, onzeker, boos,
geïnspireerd, ongemakkelijk, benieuwd, maar ik
ben. We zullen doorgaan...

QUIAH SHILUE
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Ook ik moet de norm worden!

WALDY NEIJHORST
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In beweging komen, zorgt ervoor dat je groeit,
zowel mentaal als fysiek.

JEAN PAUL PAULA
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No freedom for some of us without liberation.

CAMILLE PARKER
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“All my skinfolk ain’t kinfolk.” - Zora Neale Hurston

SHANITY ALVARES
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Whatever life throws at you, know your worth and
go for it.

RIVELINO RIGTERS
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We komen alles terughalen wat van onze
voorouders is gestolen!

ANGELIQUE DUIJNDAM
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Ik zie mezelf als de eerste zwarte vrouwelijke
minister-president van Nederland. We zijn er klaar
voor!

SAYONARA STUTGARD
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“ Tell your friends to pull up.” - Rihanna

BABA TOURE
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Wees de verandering en spreek je uit.

GERALD VREDEN
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Representing the First Noble

URMIE PLEIN
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Mi na afu sensi, no wan sma no e broko mi.

YAMILL JONES
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Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar
ieder dat van de ander.

KETTY LOLLIA

111

Life is our chance to shine, and to become
someone we want to look up to!

MILOUSKA MEULENS
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Stralend zwart, verlicht mijn hart. Hard als zwart,
versterkt mijn ziel.

MARISKA NUNES

AMARTEY
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We need love, peace and some freedom.

THAÏS LEOPOLD
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We zijn op weg maar de strijd is nog
niet gestreden!

MIKE MEULENS
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Love the life you live & live the life you love.

NAOMI JOY MISIEDJAN
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I’m raising a queen and two kings, the future of
tomorrow. Elijah my youngest, my melanin prince.
I am grateful & Blessed.

IRIS KENSMIL

Get informed, get educated!
Leiders van nu moeten zich meer inlezen zodat
ze een volledig beeld krijgen van wat er speelt en
dus het hele verhaal kennen. Zo kunnen de leiders van nu
zich verdiepen in de geschiedenis en werking van racisme
en de ervaringen van zwarte mensen. De leiders van nu leren
daardoor niet alleen het probleem te begrijpen, maar kunnen
zich ook beter uitspreken en weer anderen informeren.

De huidige tijd is ook fascinerend om hoe Zwarte
bewegingen en Zwarte intellectuelen steeds
meer hun invloed nemen op het vormen van onze
toekomst. Als beeldend kunstenaar creëer ik een verbeelding
van deze verworvenheid en maak dit meer aanwezig voor de
mensen.

ANITA ABAISA

TALISIA MISIEDJAN
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We are. We are here. So is the next generation and
future generations.

BERNICE VREEDZAAM

‘‘My skin is black
My arms are long
My hair is woolly
My back is strong
Strong enough to take the pain
inflicted again and again
What do they call me...?’’ - ‘Four Women’ van Nina Simone
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RAYMI SAMBO

116

Dat we het over (on)gelijkwaardigheid moeten
hebben bewijst dat er nog steeds iets mis is met
het systeem!

MURTH MOSSEL
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Respecting my blackness is respecting my
humanity.
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Ik zag de video’s van George Floyd en heb mezelf
beloofd, nooit meer stil te zijn.

BARBARA WILLEMSEN
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Je moet erkennen waar je vandaan komt, om te
weten waar je naar toe gaat.

DENISE JANNAH

Fu sabi pe y’e go yu mu sabi pe yu k’mopo: om te
weten waar je naartoe gaat moet je weten waar
je vandaan komt. Erkenning helpt helen. Excuses
evenzo. Weigeren van excuses door de Nederlandse overheid
voor het slavernijverleden is een hypocriet zwaktebod.
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MANDY WOELKENS

Hier, wat black girl magic. Daar waar ik vroeger
door opmerkingen van anderen mijn kleur soms
lastig vond te accepteren, zie, omarm, waardeer
en ben ik trots op het feitdat ik een zwarte quuer vrouw ben.
Iemand die niet wacht tot jij toestemming geeft tot ruimte en
respect, maar het afdwingt. Zie mij!

126

ETCHICA VOORN

127

Ze zijn soms zoet, soms bitterzoet. De vruchten
van mijn achtergrond. Maar ik blijf ze plukken. Uit
‘Dubbelbloed’

CHRISJE COMVALIUS
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Onze zwarte jongeren in de Kunst zijn op dit
moment het krachtigste plaveisel op de weg naar
onze gerechtigde plek hier!

DJALEISHA

The reason I’m still standing is because I feel the
power of my ancestors flowing through my body.
The reason I’m still standing is because I feel the
power of my ancestors flowing through my body.
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LEONTINE VREEKEN

Ik ben een Zeeuws meisje met Surinaamse
roots die al meer dan de helft van haar leven in
Rotterdam woont. Ik bepaal wie ik ben, niet mijn
huidskleur en niet de blik van de ander.
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JEANETTE CHEDDA

VIRGILL OLIVIRA

129

138

I want to live in a world where my existence isn’t
an act of resistance. I keep having hope because
I have seen glimpses of that world. I dream of a
world where I can unapologetically be.

JASON BHUGWANDASS

130

Een groter gevaar dan intentioneel schaden, is de
onheil voortkomend uit onbewuste, onbedoelde
en onvoorziene processen.

If you want to make everybody happy, don’t be a
leader sell ice cream.

ERICA VAN ENGEL

Slavernij, racisme en discriminatie zijn van aller
tijden. De vormen zijn ontwikkeld, maar we
ervaren het nog dagelijks in het heden. Maar wat
ook is ontwikkeld, is het morele kompas van de mens. Nu is
de tijd om onze kennis en kracht te gebruiken om slavernij,
racisme en discriminatie naar het verleden te verbannen.
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Erica van Engel, nazaat van de tot slaaf gemaakte Johannes
Quassie van Engel

GUILLAUME SCHMIDT

131

Op waar ik vandaan kom en op waar we naartoe
gaan.

IRIS KENSENHUIS
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When you exist in spaces that weren’t built for
you, remember sometimes that just being you is
the revolution.

LUCIEN LYNCH
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STELLA NYANCHAMA OKEMWA

De BLM-filosofie, die voortkomt uit en geworteld
is in de VS en nu overheerst in Europa, doet me
denken aan het pan-Afrikanisme dat in Afrika is
ingebed. BLM vertrekt vanuit een gevoel van gelijkheid en
pan-Afrikanisme vanuit een gevoel van trotsheid op de
zwarte identiteit. Gewapend met deze twee filosofieën
kunnen mensen van Afrikaanse afkomst sterk in hun
schoenen staan alsook geacht en gerespecteerd worden op
internationaal niveau.
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ANTON DE BIES

The task for each of us, White and of color, is to
identify what our own sphere of influence is
(however large or small) and to consider how it
might be used to interrupt the cycle of racism.
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DJUWA MROIVILI

Ik strijd voor een wereld waarin je niet hoeft
te strijden om als volwaardig mens te worden
gezien en behandeld. En daarvoor moeten we nu
allemaal kritisch kijken naar onszelf en naar anderen, en de
dingen veranderen die gelijkwaardigheid belemmeren.
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ALMAZ BEYENE

DANIËL KOLF
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143

Skin colour is not a crime. “My skin is black
My arms are long
My hair is woolly
My back is strong
Strong enough to take the pain
inflicted again and again
What do they call me
My name is AUNT SARAH
My name is Aunt Sarah“ - ‘Four Women’ van Nina Simone

Ik ben bang voor m’n kleur.

ROMANA VREDE

DARYLL RICARDO LANDBRUG
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Vertrouwen. Vertrouwen. Vertrouwen geef je en
het ene vertrouwen brengt het andere voort.

Zwartkijken is nog nooit zo essentieel geweest.

NANCY KOSKAMP ZEEFUIK

Do you know me? Look closer!
I am human, just like you.
We have the same red blood flowing through our
vains. Lets stop the hate
Expand our love
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SARAH JANNEH
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Laundry is the only thing that should be seperated
by color.

ROMONA
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EXODUS

MOVEMENT

OF

JAH

Een stap in de Afro Toekomst.
Wij van de Afrikaanse diaspora beseffen
eindelijk dat we onze eigen prioriteit zijn.
We nemen de toekomst in eigen handen, met
eigen oplossingen en visies geleid door de
geesten van onze voorouders. En we zullen
niet om uw begrip of hulp vragen of smeken.
We zullen een andere wereld bouwen, net
zoals we al vele werelden hebben gebouwd.
Dit is onze veilige plek voor onze identiteit om
ons volledig uit te drukken, waar we kunnen
helen van alle posttraumatische
slavernijsyndromen. Zonder onderscheid
tussen huidskleur, klasse, seksuele
voorkeuren of levensstijlen. Een ruimte waar
je huid je enige identiteit is, want All Black
Lives Matter.
Een Afrofuturistische fotocollage door AiRich.
A step into the Afro Future.
We from the African Diaspora finally realize
that we are our own priority.
We take the future in our own hands, with own solutions and visions guided by the spirits of
our ancestors. And we will not ask or beg for your understanding or help.
We will build another world, just like we have build many worlds before.
This is our safe space for our identity to fully express ourselves, where we can heal from all
post traumatic slave disorders. With no separating of shades, class, sexual preferences or
lifestyles. A space where your skin is your only ID, because All Black Lives Matter.
An Afrofuturistic photo collage by AiRich

LEEN BOEKEN UIT THE BLACK ARCHIVES
COLLECTIE IN DE OBA!
Wil je boeken uit The Black Archives collectie lenen? Dat kan vanaf nu via de OBA
Amsterdam! The Black Archives heeft een speciale collectie gecureerd met boeken die nog
niet, of moeilijk, te vinden zijn in de OBA en in andere bibliotheken. De boeken zijn te vinden
op de 4e verdieping van de OBA Oosterdok in het Huis van Alle Talen!
Wil je meer weten over verzwegen zwarte geschiedenis?
Bezoek dan de expositie ‘Surinamers in Nederland: 100 Emancipatie en Strijd’ bij
The Black Archives / Vereniging Ons Suriname.

Eerste Keti Koti optocht in Amsterdam in 1963, collectie National Archief en
The Black Archives, vereniging Ons Suriname collectie.

HOE KUNNEN WE ANTI-ZWART
RACISME BESTRIJDEN?
The Black Archives is reeds voor de #BlackLivesMatterNL door de gemeente Amsterdam
gevraagd om een actieonderzoek te doen naar het bestrijden van anti-zwart racisme om
gezamenlijk oplossingen, interventies en beleidsmaatregelen te bedenken. Deze zullen
worden voorgelegd aan de burgemeester en wethouder van Amsterdam om actie te
ondernemen tegen anti-zwart racisme!
Vul de vragenlijst in via: http://www.theblackarchives.nl/antizwartracisme

Foto: Mascha Tielemans, 1 juni 2020
#BlackLivesMatterNL demonstratie

