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Voorwoord
Beste docent,
Binnenkort bezoekt u met uw klas de voorstelling Black Memories van Danstheater AYA,
BackBone en Tafel van Vijf Muziektheater. Onze ervaring leert dat leerlingen met meer aandacht
en plezier naar een voorstelling kijken als ze vooraf over thema's uit de voorstelling hebben
nagedacht en de voorstelling kunnen betrekken op zichzelf. Deze lesbrief is bedoeld om
leerlingen goed voor te bereiden op het voorstellingsbezoek.
De lesbrief bevat een inleiding op de voorstelling, informatie over AYA, BackBone en Tafel van
Vijf, een les ter voorbereiding op de voorstelling en handvatten om op de voorstelling te
reflecteren.
Wij wensen u en uw leerlingen veel plezier met de lesbrief en de voorstelling.
Het lesmateriaal bestaat uit:
- Over Black Memories
- Theaterregels
- Les voor het voorstellingsbezoek (verleden en heden)
- Les na het voorstellingsbezoek (toekomst)
- Bijlagen
- Colofon

Hartelijke groet,
Anne Vermeegen & Aisa Winter
Educatie Danstheater AYA
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Over Black Memories
In Black Memories stapt de elftallige cast met open vizier in de Nederlandse geschiedenis.
Vertrekpunt zijn de belevenissen van de dansers, acteurs en muzikanten. Hoe voelt het anno
2019 om als mens met een kleur te leven in Nederland? Black Memories duikt in de koloniale
geschiedenis, een periode die nog steeds doorwerkt in onze samenleving. De verschillende
dansvormen, theater, geschiedenis, live muziek en zang maken van Black Memories een
bijzonder rijke en spannende voorstelling.
Danstheater AYA, Tafel van Vijf en BackBone
Black Memories is een unieke samenwerking tussen drie gezelschappen. Danstheater AYA maakt
brutaal danstheater voor jongeren waarin taboes niet worden geschuwd. Tafel van Vijf maakt
muziektheater, waarbij grote gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis worden gekoppeld
aan hedendaagse thema’s. BackBone heeft z’n roots in de hiphop en maakt voorstellingen waar
hiphopdans en andere disciplines elkaar op verrassende wijze ontmoeten.

Theaterregels
Wellicht hebben niet al uw leerlingen ervaring met theaterbezoek. Daarom is het belangrijk met
hen te bespreken hoe het er in het theater aan toegaat. Zo kan de kennismaking met het theater
voor iedereen een positieve ervaring zijn die hopelijk bijdraagt aan een blijvende interesse.
Leerlingen waarderen regels beter wanneer zij die begrijpen. Het kan helpen om uw leerlingen de
volgende vragen voor te leggen:
• Wat is het verschil tussen kijken naar een film of kijken naar een theatervoorstelling?
• Welke regels zou jij bedenken voor het publiek?
Theaterregels
- Op tijd aanwezig zijn.
- Mobiele telefoons uit.
- Geen jassen, tassen, petten in de zaal.
- Zo dicht mogelijk bij het speelvlak gaan zitten.
- Je mag reageren op de voorstelling, maar doe dit op fluistertoon, zodat je het medepubliek en de
spelers niet stoort.
- Geen etenswaren, snoep, drinken en kauwgom in de zaal.
- Blijf tijdens de voorstelling op je plek zitten.
- Het is gebruikelijk om te klappen na afloop van een voorstelling.

Al het bovenstaande lijkt erg vanzelfsprekend. Toch blijkt dat leerlingen zich vaak onvoldoende
realiseren wat het betekent dat dansers en spelers zich ‘live’ voor hen inspannen.
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Lesprogramma bij de voorstelling Black Memories
Het Nederlandse slavernijverleden hoort in onze geschiedenisboeken, maar staat er niet echt in.
De geschiedenis van zwarte mensen in Nederland is hier direct mee verbonden, want velen
stammen af van bewoners van kolonies van de Verenigde Nederlanden. De koloniale
geschiedenis heeft gezorgd voor beeldvorming over wie ‘inferieur’ en wie ‘superieur’ is. Een
erfenis die nu nog steeds in de samenleving zichtbaar is.
Vandaag de dag leeft dit verleden door in onze samenleving. Zwarte mensen worden dagelijks
geconfronteerd met hun huidskleur. Veel witte Nederlanders willen het liefst vergeten dat slavernij
een onderdeel van ons verleden is. En dat zorgt voor onbegrip en conflict. Hoe moeten we met
elkaar verder?
In dit lesmateriaal gaan we in de voorbereidende les in op het verleden: onze geschiedenis met
slavernij. En we gaan in op het heden: hoe is het als huidskleur elke dag een rol speelt en je hier
niets aan kunt veranderen. Wat weten we van elkaar en hoe goed begrijpen we elkaar? In de les
na de voorstelling worden suggesties gegeven voor een nagesprek over de toekomst. Hoe blijven
we met elkaar in gesprek, hoe gaan we met elkaar verder.

Les voor het voorstellingsbezoek

(Verleden en Heden)

Introductie
Leerdoel: Leerlingen voorbereiden op het voorstellingsbezoek door hen bekend te maken met
de thematiek van de voorstelling en de vormen (dans, theater en muziek) die in de voorstelling
gebruikt worden.
Tijdsduur: 50 min
Benodigdheden: Introductiefilm over de voorstelling Black Memories
Vertel de leerlingen dat ze binnenkort naar de voorstelling Black Memories gaan. Geef een korte
introductie op de voorstelling (zie vorige pagina) en laat de introductiefilm zien >>
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Warming-up
Op school en in onze maatschappij is er veel aandacht voor ratio, denken en beslissen vanuit je
hoofd. In theater en dans wordt er vanuit het lichaam gewerkt. Emoties en gedachten worden in
lichaamstaal verbeeld. Ook muziek werkt op dit gevoelsniveau. In dit lesmateriaal willen we
leerlingen kennis laten maken met het uitdrukken door middel van beweging. Daarnaast maakt
beweging het hoofd leeg en geeft het energie. Daarom start de les met een warming-up.
Oefening: de trainer
De leerlingen maken tweetallen: één leerling is de trainer en de ander volgt. De trainer geeft een
fysieke warming-up (bijvoorbeeld rennen, vallen/opstaan, verspringen, kikkeren, springen,
squatten, lied zingen). De volger voert de opdrachten uit. Na 1 minuut wisselen de rollen. Herhaal
dit drie keer.
Nu iedereen warm is kan de les beginnen!

Het Verleden
Over de geschiedenis van de slavernij in Nederland
Het Nederlandse slavernijverleden krijgt weinig aandacht in de geschiedenisboeken. Terwijl een
groot gedeelte van de Nederlandse rijkdom stammend uit de gouden eeuw verkregen is door de
handel in mensen. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan ons slavernijverleden want dit
koloniale verleden werkt nog steeds door.
In deze opdracht gaan de leerlingen onderzoeken wat zij over het slavernijverleden weten:
Opdracht 1. Vragen over het slavernijverleden (antwoorden zie bijlage 1)
1. Wat is slavernij? Bespreek met de leerlingen wat zij denken dat slavernij is. Is dit een bekend
begrip?
2. In welke periode nam Nederland deel aan slavenhandel en hoeveel slaven heeft Nederland
verhandeld? Bespreek met de leerlingen in welke periode zij denken dat dit gebeurde en
hoeveel mensen er verhandeld zijn. Voelt slavernij als lang geleden?
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3. Heb je vanuit je eigen familiegeschiedenis wel eens over slavernij gehoord?
Wellicht zijn er leerlingen in de klas die vanuit hun eigen familie verhalen kennen over
slavernij. Willen ze hier iets over vertellen?
4. Komt slavernij vandaag de dag nog voor? Bespreek met de leerlingen of zij denken dat
slavernij vandaag nog steeds voorkomt en waar.
5. Lang werd het begrip slaaf gebruikt, tegenwoordig wordt er gesproken van tot slaaf
gemaakten. Wat is het verschil tussen deze begrippen?
6. Tegen wat voor producten ruilden de Nederlanders de tot slaaf gemaakten?
Bovenstaande vragen helpen de leerlingen een beeld te krijgen van het Nederlandse
slavernijverleden, maar er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen en te onderzoeken. Mocht u
meer over het slavernijverleden willen bespreken met uw leerlingen dan bieden deze links
informatie:
Informatie over het Nederlandse slavernijverleden voor VO: www.slavernijenjij.nl
NOS special: Witte handel in zwarte mensen: https://lab.nos.nl/projects/slavernij/index.html
Nationaal Instituut Slavernijverleden en erfenis (NiNsee): https://www.ninsee.nl/

Het Heden
Hoe is het nu om als gekleurde Nederlander in een ‘witte’ samenleving te leven? En wat
weten we van elkaar?
Mensen voelen zich automatisch veilig en begrepen bij iemand die op hen lijkt. Een groot deel
van de gekleurde Nederlanders is in Nederland geboren, maar wordt toch alleen door de
huidskleur als ‘anders’ gezien en behandeld. Hoe voelt het om de hele dag te worden beoordeeld
op je huidskleur terwijl je leeft in een samenleving waar ‘wit’ de standaard is? Met de klas gaan
we onderzoeken wat dit betekent.
Opdracht 2. Wat is de rol van je huidskleur in je leven?
Maak groepjes van 5. Het liefst leerlingen met verschillende kleuren bij elkaar. Laat hen
onderstaande vragen bespreken.*
1. Wat was de eerste keer dat je besefte dat je wit/zwart bent?
2. Hoe vaak word je per dag geconfronteerd met het feit dat je de huidskleur hebt die je hebt?
3. Hoe vaak zie je mensen die op jou lijken qua huidskleur positief in de media?
4. Hoe vaak zie je mensen die op jou lijken qua huidskleur negatief in de media?
Het is aannemelijk dat voor de witte leerlingen in de klas huidskleur tot dit moment een
onderwerp is dat niet of nauwelijks speelt. Laat de gekleurde leerlingen (als zij dit willen) iets
vertellen over hun ervaringen. Stel de witte leerlingen in de klas onderstaande vraag:
5. Hoe vaak sta je erbij stil dat jouw antwoorden niet gelden voor mensen van kleur?
*Ook als alle leerlingen in de klas wit zijn kan deze oefening gedaan worden, sta dan met de klas
uitgebreider stil bij vraag 5.
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Opdracht 3. Energizer (optioneel)
In het maakproces van de voorstelling hebben wij gemerkt dat er vaak emoties als weerstand,
boosheid en onvermogen loskomen. Dit kan ook zo zijn in uw klas. In de voorstelling worden deze
emoties omgezet in dans. Vraag uw leerlingen dezelfde tweetallen te maken als bij de oefening
‘de trainer’ en drie bewegingen te verzinnen die het gevoel vertegenwoordigen dat ze bij dit
onderwerp krijgen. Laat de ene leerling deze bewegingen achter elkaar maken, de andere
leerling doet dit na. Na 1 minuut wisselen de rollen.
Opdracht 4. Analyseren van Songtekst ‘Blond en Blauw’
De rapper Winne heeft samen met Fresku (beide gekleurde mannen met dubbelbloed) en Derek
Otte (een witte man) een nummer gemaakt genaamd ‘Blond en Blauw’. In dit nummer en de
daaropvolgende ‘Outro’ beschrijven zij wat voor invloed hun kleur heeft.
1. Luister met de hele groep naar het nummer ‘Blond en Blauw’ van Winne en de ‘Outro’ van
Derek Otte:
Blond en Blauw: https://www.youtube.com/watch?v=HTgTAHnNrxs
Outro: https://www.youtube.com/watch?v=T6v2O2oNVug
2. Onderstaand vindt u enkele tekstfragmenten uit het nummer. Maak groepjes van vier en laat
uw leerlingen bespreken wat zij denken dat de schrijvers bedoelen met de tekst (in bijlage 2
en 3 vindt u de volledige tekst). We hebben een mogelijke interpretatie eronder gezet.
Blond en Blauw
Nu schijn ik veel feller dan de zon
Maar met de kleur van de nacht

Interpretatie: Winne is zwart maar dat bepaalt niet wat hij kan.

Keek ik naar de televisie, leek er niemand op mij..
Niemand op ons, niemand op wij..
En onbewust leerde ik zelfhaat,
maar wie luistert naar jou wanneer jezelf weer met
zichzelf praat
Interpretatie: Als je geen positieve voorbeelden hebt is het moeilijk in jezelf te geloven. Een
negatief zelfbeeld kan je heel moeilijk zelf positief maken. Je hebt mensen nodig die in je geloven.
Outro
Wie beroofde schreef de boeken
Dus de waarheid werd verscholen
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Interpretatie: In de tijd van de slavernij schreven witte mensen op wat er gebeurde. Het verhaal
van de zwarten werd minder of niet opgeschreven. De geschiedenis werd dus niet objectief en
waarschijnlijk positiever voor de witte mensen beschreven.

Ik geen redder jij geen hulp
Interpretatie: De relatie tussen witte en zwarte mensen in nog steeds niet gelijkwaardig. Hier
streeft de schrijver wel naar.

Lezen is leren
Lessen leiden tot praten

Waar het verleden weggestopt wordt
Wordt het heden niet begrepen

Interpretatie: Zaken die in het verleden gebeurd zijn beïnvloeden nog steeds het heden. Door
kennis op te doen van elkaars geschiedenis kan je elkaar beter begrijpen.
3. Bespreek daarna met de hele klas waar ze per groep op uit zijn gekomen en vul eventueel de
antwoorden van de leerlingen aan met interpretaties. Vertel de leerlingen dat zij in de
voorstelling meer gaan zien over de Nederlandse geschiedenis en de ervaringen van zwarte
mensen.

Tot slot
Wilt u aan het einde van de les de theaterregels met de leerlingen doornemen?
Veel plezier met de voorstelling!
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Les na het voorstellingsbezoek
De Toekomst
Suggesties voor het nagesprek
Voor jongeren gaat Black Memories over hun directe omgeving en om hún toekomst. Een
voorstelling waarin ze kennis kunnen nemen van de ervaringen van zwarte mensen, en zich in
hun geschiedenis en verhalen kunnen inleven. Waarin ze zich bewuster kunnen worden van de
Nederlandse geschiedenis en hoe dit nu allemaal bij elkaar komt in de discussies in 2019.
Nederland is al eeuwenlang een migratieland. Naar schatting 98% van de Nederlanders heeft
voorouders uit een ander land. Die kennis is belangrijk. We leven in een tijd waarin bevraagd,
gepraat en uitgewisseld moet worden. Waarin het belangrijk is dat we niet uit angst en makkelijke
oplossingen mensen stigmatiseren, discrimineren of uitsluiten. Iedereen heeft een verleden en
dingen meegemaakt, dit beïnvloed hoe we denken maar ook hoe we reageren. Door hier begrip
voor te hebben en elkaar te bevragen kunnen we mèt elkaar verder!
Hier volgen enkele suggestie voor een nagesprek in de klas:
1. Wat hebben jullie in de voorstelling gezien?
2. Was de informatie uit de voorstelling nieuw voor je of was dit al bekend?
3. Wat deed deze voorstelling met je?
4. Wat denken jullie na deze voorstelling? Heb je het gevoel dat je nu anders naar jezelf kijkt?
Anders naar je klasgenoten kijkt? Zo ja, hoe dan?
5. Zijn er vragen die je je klasgenoten nu wil stellen?
6. Ga je nu anders naar anderen kijken? Op welke manier dan?
7. Heb je de behoefte om iets te veranderen? Zo ja, wat dan?
8. Spelen er zaken rondom dit thema in de klas? Wil de klas hier iets mee? Welke afspraken
kunnen we met elkaar maken?
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Bijlage 1. Antwoorden opdracht 1
Vraag 1. Wat is slavernij?
Slavernij is een toestand waarin een mens eigendom is van een ander of als zodanig wordt
behandeld.
Vraag 2. In welke periode was Nederland actief betrokken bij de slavenhandel?
Nederland verscheepte tussen 1637-1814 zo’n 600.000 Afrikanen, 5 procent van het totaal van
naar schatting 12 miljoen die tussen de 15e tot de 19e eeuw door de Europeanen als slaaf
werden verhandeld. (bron: https://lab.nos.nl/projects/slavernij/index.html)
Vraag 4. Komt slavernij vandaag de dag nog voor?
Slavernij is geen uitwas uit het verleden, want moderne vormen van slavernij en mensenhandel
bestaan nog steeds. Naar schatting werken 10 miljoen kinderen als slaaf in landen als Colombia
(kindsoldaten), India (tapijtindustrie) en Ivoorkust (cacaoplantages).
Vraag 5. Lang werd het begrip slaaf gebruikt, tegenwoordig wordt er gesproken van tot slaaf
gemaakten. Wat is het verschil tussen deze begrippen?
Niemand heeft ervoor gekozen om als slaaf geboren te worden. Een slaaf wordt gemaakt door
een ander die de macht heeft dat te doen. In de periode van de trans-Atlantische slavenhandel en
slavernij is dat gebeurd met de Afrikanen. Hun vrijheid is hen ontnomen door de Europeanen
door hen te kopen en hen vervolgens hun eigen naam, taal en cultuur af te nemen.
Vraag 6. Tegen wat voor producten ruilden de Nederlanders de tot slaaf gemaakten?
Suiker, koffie, cacao, tabak
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Bijlage 2: Blond & Blauw (Winne, featuring Derek Otte & Fresku)
Totdat je kinderen thuiskomen met zo'n uitspraken als "Waarom ben ik niet blond?"
En dan vraag je: "Waarom zou je blond willen zijn?" "Ja, dan ben ik slimmer.."
Dat doet dan wel echt pijn, wat doe je daar dan tegen?
Verse 1: Winne
Ik wilde blond zijn met blauwe ogen..
Maar mama zei me, "Winne, je bent zwart, en de wereld die is hard! Ik wil minimaal een 8!''
Nu schijn ik veel feller dan de zon
Maar met de kleur van de nacht
Ik dacht, succes is niet voor mij..
Keek ik naar de televisie, leek er niemand op mij..
Niemand op ons, niemand op wij..
Behalve Michael Jackson, maar wat gebeurde met zijn complexion?
Nog veel te jong om die pijn te voelen, maar empathisch verder, mijn held bevestigde mijn
vermoeden
Ik zag het al, niemand deed het nog uit de doeken
Wist niet wie ik was, ik was nog bezig om naar mij te zoeken
En onbewust leerde ik zelfhaat, maar wie luistert naar jou wanneer jezelf weer met zichzelf praat
Exact, dat houdt de cirkel intact, ik kreeg een leugen als cadeau, maar dan in de waarheid verpakt
En nou niet roepen, Winne praat zuur, want Winne voelt zich blessed
Het zijn geen stenen voor je klaagmuur
Ik wil je slechts vertellen wie ik ben, waarom ik pen hoe ik pen. Ik ben kalm, ik ben zen
Hook: Winne
Ik wilde blond zijn met blauwe ogen..
Maar mama zei me, "Winne, je bent zwart, en de wereld die is hard!
De wereld die is hard, ja, de wereld die is hard."
Wilde blond zijn met blauwe ogen..
Maar mama zei me, "Winne, je bent zwart, en de wereld die is hard!
De wereld die is hard. Ik wil minimaal een 8, ik wil minimaal een 8."
Verse 2: Winne
En kleine zwarte meisjes balen, want hun kroeshaar voldoet niet aan de schoonheidsidealen
Bepaald door Hollywood en al die blanke modebladen, daarom straighten ze hun krullen en
verbergen ze hun tranen
Tenzij die meiden lijken op Beyoncé of Rihanna
Jaren later heb je vrouwen met een lage eigenwaarde, d'r ouders zijn niet samen en de moeder is
d'r vader
En ik wil geen vinger wijzen naar iemand, maar wie is de dader?
Terug naar het begin, je geschiedenisboeken in, ik las theorieën van Willie Lynch
Haat en nijd lijkt de onmacht der razernij, een zwartemansgeschiedenis begon niet in de slavernij
Kijk naar mij en zeg me wat je ziet of zoek het woordje zwart op en verdiep je in de symboliek
Je hoort me wel, maar je ziet me niet. Het zint je niet, wanneer ik weer kritiek heb op je zwarte
piet
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En nou niet roepen, Winne praat zuur, want Winne voelt zich blessed
Het zijn geen stenen voor je klaagmuur
Ik wil je slechts vertellen wie ik ben, waarom ik denk hoe ik denk. Ben niet zwart, ik ben een mens
"Show me the bad child
.. Why is she the bad child?"
- Cause she is a lot darker
"Show me the ugly child.."
Verse 3: Fresku
Z'n vader is een zwarte man en z'n moeder blond
Familieruzies, te jong om te snappen hoe het komt
Z'n ouders scheiden, hoe gaat ie met die gevoelens om?
Hij zoekt de bron, onbegrip slaat in woede om
Hij snapt de waarde van zijn vader niet en voelt zich dom
Maar leert al gauw hoe hij zich goed vermomd
Hij leert Papiamento, maar het voelt alsof hij doet alsof
Want ze noemen hem nog steeds makamba, dat is moeilijk soms
Met zijn identiteit aan het stoeien, door onzekerheid begint ook zijn bewijsdrang te groeien
Weet niet welke kant te kiezen, een clown bij blanke vrienden
De jongens lachen hem daar na en zeggen jij bent een goeie
Hij is geen Nederlander en ook geen Curacao'enaar, half zijn voelt niet compleet
Hij voelt zich fout gemaakt
Hij maakt racisme mee van beide kanten, past zich overal aan, het laat een gat in zijn karakter
achter
Hij kan niet blond zijn met blauwe ogen, maar de wereld zegt hem, jij bent ook niet zwart
En het maakt hem verward, ze willen dat ik kleur beken, maar hij weet niet waar hij bij past
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Bijlage 3: Outro bij Blond & Blauw (Winne, featuring Fresku en Derek Otte)
Schatplichtig sinds groep 7
Hiphop achter in de klas
Meer van Pac geleerd, dan wat op school te leren was
Wie beroofde schreef de boeken
Dus de waarheid werd verscholen
Dus Afrika de bakermat
Beschaving werd bestolen
Tot mijn oorsprong een voorsprong
Feiten systematisch fabels
Aangeboren priviléges
De werkelijkheid oncomfortabel
Twee vuren soms een wereld
Gebouwd op heersen door verdelen
Waar het verleden weggestopt wordt
Wordt het heden niet begrepen
Waar je vroeger het onthouden wordt is het makkelijk vergeten
Wanneer kleur van invloed is op kansen kunnen wij geen toekomst delen
Hier geen tranen, hier geen schulden
Ik geen redder jij geen hulp
Ontdenken is ontstijgen
Soms kan ik beter zwijgen
Maar worden wat je haat komt van kwaad met kwaad bestrijden
Lezen is leren
Lessen leiden tot praten
Waar rake woorden vallen ligt de waarheid voor het oprapen
Laten we samen, weet en vergeet niet
Geef acht vier je jezelf
Dat is de enige tweedeling die werkt
Blond en blauw geef ik jou dit aan
Neem het niet van mij aan
Ik ben ook maar wit
Toch...
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