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Mijn moedertaal, welke taal is dat? Is dat Nederlands? Ik 
ben immers hier geboren en opgegroeid toch?

06
1 | INLEIDING
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Of is dat Papiamento, dat mijn ouders en familie spreken, mijn moedertaal? 
Maar ik spreek het zelf eigenlijk niet, want precies zoals Frantz Fanon heeft 
gevonden in zijn onderzoek in de eerste helft van de 20de eeuw: ik wilde zo 
wit mogelijk overkomen (Fanon, 1952). Dus ik heb vanaf dat ik klein was mijn 
identiteit aangepast aan de Nederlandse. Zo dacht ik dat ik de sociale ladder 
kon beklimmen. Dus tot een paar maanden terug wilde ik zo min mogelijk in 
aanraking komen met de Antilliaanse cultuur: ik sprak de taal niet, ik 
probeerde zo weinig mogelijk bezig te houden met de cultuur en had buiten 
mijn familie bijna geen Antilliaanse kennissen en vrienden. 

Of is Engels mijn moedertaal? De reden is dat ik van veel dingen beter weet 
hoe in het Engels wordt genoemd. Zeker als het gaat om auto’s. Tot ik 
rijlessen nam, wist ik niet wat het Nederlands woord voor clutch is. Dat is dus 
koppeling. 

Het werd mij in het afgelopen jaar duidelijk dat mijn moedertaal een mix is 
van verschillende talen. De laatste tijd kwam er ook Japans bij na de taal- en 
cultuurcursussen die ik heb gevolgd van 2018 tot 2020. 

Binnen het hbo en de kunsten is Algemeen Beschaafd Nederlands nog steeds 
de standaard. Daarom voelde ik me heel erg zelfbewust, want ik switchte niet 
alleen veel en vaak van identiteit als in Nederland geboren zwarte persoon, 
maar ook dus van taal. En laat ik nou in allebei (taal en identiteit) niet goed 
genoeg zijn om ze echt goed onder de knie te krijgen.
 Dat kan verklaren dat ik voor 2020 stil was en als ik praatte heel 
zachtjes dat deed. Dat is niet handig in de creatieve sector: een sector waar 
veel extraverte mensen zijn. In onze maatschappij waar mensen denken dat je 
als een Antilliaanse achtergrond hebt, je toch luidruchtig zou moeten zijn? (Dit 
was echt tegen me gezegd bij een aantal werkgevers). 
 Toch heeft mijn persoonlijkheid mij niet gestopt om een opleiding tot 
docent te gaan volgen. Een ding dat ik zeker weet, is dat mijn eerste taal de 
visuele taal is. Aangevuld met muziek en beweging. 

Voor deze onderbouwing is het wel een richting nodig als het gaat om taal. 
Bij HBO opleidingen is de eis nog dat teksten in foutloos Nederlands worden 
ingeleverd. Maar hoe zit het met iemand zoals mij? Mijn ‘taal’ lees en hoor je 
als lezer in mijn teksten. Mensen die mijn teksten in het verleden hebben 
gecontroleerd zuchtte en steunde dat ze lang bezig waren om het na te 
checken. Niet dat ze mijn teksten begrepen, want het was begrijpelijk en 
beleefd, maar vooral ook heel eigen.
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BEYOND THE COOL 

Is een digitaal kunsteducatief platfom. Beyond The Cool 
onderzoekt subculturen en daarmee ook de verhalen, 
symbolen en rituelen van deze subculturen. Vaak worden 
deze elementen van (sub)culturen gezien als cool, maar 
zeggen veel over de perspectieven en levenshouding van 
gemarginaliseerde groepen van de hele wereld. 

Hoe onderzoekt Beyond The Cool de subculturen? 
Beyond The Cool doet dat door het tonen van de kunsten 
die gecreëerd door de verschillende subculturen. Deze 
kunsten worden nog steeds niet als kunstvorm gezien 
binnen in de context van de white cube en 
kunstopleidingen. En worden dus (nog) niet gezien als kunst 
van waarde, betekenisvol, belangrijk of goed. 
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Juni 2022: Stap 1 voor Beyond The Cool
Het maken van deze onderbouwing en het begin van de 
website Beyond The Cool. 

Het platform is een on-going proces: dit afstudeeronderzoek is 
een oriënterend proces door interviews af te nemen om te 
ontdekken hoe bereik je het beste de doelgroep. Deze fase draait 
daarom om aanbevelingen over wat er op dit moment nog mist 
binnen kunsteducatie (Beyond The Cool, 2022).

 http://beyond-the-cool.com/
 http://beyond-the-cool.com/
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2 | DE AANLEIDING VAN HET (DIGITALE) PLATFORM

Het ontstaan van het platform is begonnen vanuit 
maatschappelijke en persoonlijke redenen. Sinds een aantal 
jaren zijn er door gebeurtenissen zoals de moord op George 
Floyd in 2020 en de Black Lives Matter protesten een roep 
voor meer aandacht voor de verhalen van de mensen van 
kleur.
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Een still van de film Get Out (2017) van 
Jordan waar de hoofdrolspeler door 
hypnose in The Sunken Place wordt 
geduwd als voorbereiding om zijn lichaam 

en identiteit over te nemen (Peele, 2017a)

Bekijk hier 
de scene uit 

de film

Daarnaast zijn mijn eigen ervaringen binnen het hogere kunstonderwijs en de 
creatieve sector aanleiding geweest voor een platform waar ruimte wordt 
gemaakt voor de verhalen uit een ander perspectief dan het westerse 
perspectief. Een kunsteducatief platform dat uitleg geeft over de betekenissen 
achter de verhalen van de gemarginaliseerde groepen. 
 Toen ik op het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) zat, werd mijn 
ervaring ernstig verpest door een bepaalde ontwerpdocent (wit, man en 
hetero). Met de jaren trok hij steeds meer macht naar zich toe binnen het 
docententeam en de school. Hij gaf ontwerplessen in bijna alle leerjaren: dat 
maakte hem de belangrijkste persoon binnen de studierichting fashion design. 
Ik was niet de enige student van kleur, maar het aantal was klein. Bij die paar 
studenten van kleur viel het op dat wij sneller buiten spel werden gezet binnen 
de opleiding (Chinese en Vietnamese studenten hadden iets minder 
tegenwerking). 
 Het is heel vreemd dat een persoon dat kan doen met mij. Ik had over 
het algemeen over andere docenten geen klachten. Toch dacht ik tot een paar 
jaar terug dat deze ontwerpdocent iets persoonlijk tegen me had. Dan zou het 
niet erg zijn. Plus deed ik zo hard mijn best om zo wit mogelijk te zijn. Maar 
toen ik klaar was met AMFI gebeurden er meer vreemde dingen die leken op 
wat de ontwerpdocent deed met studenten zoals mij. Dus de tegenwerking 
van mensen in de mode zou toch niet zo zeer om mijn huidskleur draaien 
toch? Zie hier de invloed van wat Fanon beschrijft dat zwarte mensen (de 
onderdrukten) de witte omgeving in al zijn facetten willen nastreven (Fanon, 
1952). Deze gedachte lijkt ook verdacht op de Sunken Place uit de film Get 
Out van Jordan Peele. 
 Door de dood op Floyd en de social media acties, waaraan AMFI ook 
meedeed, zorgden de oud AMFI studenten van kleur ervoor dat er een beer-
put openging. In een onderzoek dat The Black Archives heeft gedaan over 
racisme in Amsterdam, staat een verslag hoe de voormalige AMFI-studenten 
op Instagram hun verhaal deelden over hun ervaring als mensen van kleur op 
AMFI. De verhalen van studenten gingen over docenten die aan een student 
aangaven dat die een te Zwart perspectief heeft. Studenten vertelden over 
voorvallen waar alleen een hoger cijfer werd gegeven als het werk van 
studenten vanuit het witte perspectief was gemaakt. Docenten die racistische 
opmerkingen maakten. En het aangeboden lesmateriaal voor vakken zoals 
modegeschiedenis door studenten van kleur als te eurocentrisch werden 
gezien (Esajas et al., 2021).
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De komende twee pagina’s zijn afkomstig uit Witboek: actieboek naar anti-zwart racisme in Amsterdam: 
de onderzoekers verzamelden reacties die onder AMFI’s Black Lives Matter Instagram bericht werden 
geplaatst door (oud)-AMFI studenten van kleur en hun ervaring met het instituut
(Esajas, Gabriela, et al., 2021).



013



 014

 2.1 WAAR DIENT KUNSTEDUCATIE VOOR? EN WAAROM ZOU DE 
CULTURELR SECTOR ZIJN BLIK MOETEN VERBREDEN?

Volgens Biesta toont de docent de kunsten aan de leerling, zodat de leerling 
door middel van de kunsten in dialoog gaat met de wereld. De docent doet 
dit door kunsten te laten zien die betekenis hebben, waardevol en goed zijn 
(Biesta, 2020). Het is hier wel aan te merken dat begrippen als waardevol en 
goed als problematisch gezien kunnen gevonden. Zeker Biesta in het boek 
verwijst naar bronnen in de filosofie en de kunsten die passen in een 
kunstcanon die met een westers perspectief is ingericht.   
 In Biesta’s filosofie over het nut van de kunsten, heeft de docent een 
eigen agenda en kan daarmee het doel voorbijschieten. Jongerenculturen 
hebben zo hun eigen vorm om in dialoog te gaan met de wereld. Dat kan zijn 
door middel van rap, maken van eigen strips of illustraties maken gebaseerd 
op anime. Authentieke Kunst is daarom een andere invalshoek voor wat de 
docent (en het curriculum) wil tonen aan de leerling en dat wat de leerling zelf 
intrinsiek motiveert binnen de kunsten om op te zoeken en te bekijken, te 
beluisteren of te maken (Haanstra, 2011).

Voordat er een brug tussen het maatschappelijke en onderwijskundige gebied 
gebouwd kan worden, heeft het onderzoek naar een kunsteducatief platform 
waar de kunsten uit subculturen (zoals uit de Cariben) eerst moeten kijken 
naar het begrip culturele identiteit. 
 Stuart Hall stelt zijn paper Cultural Identity and diaspora (Hall, 1994) 
dat het begrip culturele identiteit twee betekenissen heeft. De eerste betekenis 
is een identiteit waar een groep mensen één gedeelde geschiedenis hebben 
met allerlei oppervlakkige kenmerken zoals taal. Hall beschrijft dat de codes 
van de groep niet verandert. De tweede betekenis van culturele identiteit lijkt 
op veel punten op de eerste betekenis. Als het gaat om een Caribische 
culturele identiteit past de tweede betekenis van het begrip beter bij. 
 Culturele identiteit volgens de tweede betekenis ligt niet vast. Het is 
niet iets dat al heeft bestaan in het verleden. Het is ook maar de vraag of het 
in de toekomst ook vast komt te liggen. Door het onderzoek naar het verleden 
door de zwarte gemeenschap ontdekken zij hoe zij door de macht van de 
dominante zichzelf als de Ander hebben moeten zien. Hall noemt dit het 
traumatische karakter van het hebben van een kolonialistische ervaring in het 
verleden. Deze trauma werkt door in het nu en de toekomst. Hall verwijst naar 
het boek Black Skin, White Masks van Frantz Fanon (1952) om te laten zien 
welke gevolgen dit trauma heeft gehad in de Cariben. Hall laat als voorbeeld 
zien het Caribische eiland Martinique: het is Frans, maar ook niet. Als het gaat 
om het discours de Ander worden vaak de Engelse woorden 
belonging en becoming gebruikt. Kort gezegd is de culturele identiteit volgens 
de tweede betekenis het verlangen naar een staat van zijn (een
niet-veranderbare identiteit) en dat willen worden, maar dat nooit bereikt zal 
worden (Hall, 1994).
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Dit samen zorgt voor wat in het boek In-between Dance Cultures: On the 
Migratory Artistic Identity of Sidi Larbi Cherkaoui and Akram Khan van Guy 
Cools (Cools, 2015) wordt beschreven als een confusing identity. Waar in de 
westerse culturele identiteit in zekere zin veel eerder een vast gegeven is, is 
dat voor mensen met een migratieachtergrond dat niet. Met iedere stap in een 
andere ruimte verschuift de identiteit van de zogenaamde migrantenlichaam. 
Daarom heeft het boek twee dansers en hun werk als basis genomen om 
culturele identiteit te onderzoeken. Het verschil tussen de westerse en 
niet-westerse culturele identiteiten en perspectieven heeft geleid tot welke 
kunsten als Kunst met de grote K werd en wordt gezien. In de Romantiek 
kwam het idee op van de hogere kunst dat puur, origineel en innovatief is. 
Deze gedachtengoed werkte door in de Moderne tijd. Dat is nu nog steeds 
bekend als Kunst met de grote K. Alles dat erbuiten viel en valt, zoals de 
kunsten gemaakt door mensen met een migrantenachtergrond, wordt de 
kunsten met de kleine k genoemd. Die kunsten krijgen weinig tot geen 
aandacht of wordt als lagere kwaliteit gezien (Cools, 2015).
 Laten we eens gaan kijken naar de begrippen originaliteit en innovatief. 
Als het gaat om originaliteit en origineel binnen de kunsten, impliceert het dat 
er geen oorsprong is. Dat het idee zomaar een ingeving is van de maker. Bij 
‘origineel zijn’ zou er ook geen verleden zijn geweest. En heeft de 
kunstenaar geen enkele bron of andere inspiratie buiten zichzelf gebruikt 
om het kunstwerk te maken (Cools, 2015). Dit is, als het gaat om de huidige 
visuele cultuur, nog te zien aan de ophef over social media app TikTok. Witte 
content creators krijgen vele views (en gaan veel vaker viral) en verdienen dus 
meer geld door de dansjes van zwarte creators over te nemen zonder 
verwijzing naar het origineel of de oorspronkelijke bedenker (Browley, 2021). 
Iets wat beter bekend is als culturele toe-eigening. Naast culturele toe-eigen-
ing zijn er ook andere begrippen. Voor de tentoonstelling Global Wardrobe – 
de wereldwijde modeconnectie in Kunstmuseum Den Haag wordt in de 
bijbehorende uitgave door Daan van Dartel een ander begrip genoemd 
waarvan Aziatisch-Amerikaanse modeprofessor Minh-Ha T. Pham beter vindt 
aansluiten bij deze discours. Dit begrip is raciaal plagiaat. Verder wordt in het 
boek Global Wardrobe uitgelegd dat geïnspireerd zijn door een andere cultuur 
of persoon met veel minder privilege op zich geen probleem hoeft te zijn. Het 
wordt pas problematisch als een groep (de dominante) die privileges heeft 
elementen van een gemarginaliseerde groep naar zich toe trekt. En daarmee 
een culturele houvast om een identiteit te vormen tot zich neemt. Zeker 
wanneer ook de inkomsten van het culturele ‘product’ niet terugvloeit naar de 
community waar het eerst onderdeel van was. De al vaak lagere 
socio-economische positie van de gemarginaliseerde groep komt hiermee nog 
verder in bedwang (van Dartel, 2021).
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Dat maken de verklaringen en uitleg van culturele fenomenen vaak in of vanuit 
een kunsteducatieve setting helaas (nog steeds) oppervlakkig. Recent 
voorbeeld is de promotie van de sneakertentoonstelling Sneakers Unboxed in 
Design Museum Den Bosch op Omroep Brabant. Op deze regionale tv-zender 
kwam de Manager Marketing & Communicatie van het museum Maan Leo aan 
tafel bij Arjo Kraak in zijn programma KRAAK. Leo vertelde enthousiast dat er 
‘heel veel’ onderzoek was gedaan naar de sneaker in allerlei facetten zoals 
het belang ervan binnen verschillende subculturen en duurzaamheid. Het is, 
stelde ze, een cultureel object met allerlei codes. Ze gaf aan dat bijvoorbeeld 
de Converse sneaker teruggaat naar basketbal en Harlem van de jaren 20 van 
20de eeuw. Aan het einde van het interview vroeg Kraak aan Leo waarom het 
nou sneakers die zo belangrijk zijn geworden en bijvoorbeeld geen jurken. Het 
zou volgens Leo te maken hebben met de avant-garde en dat het dan door de 
massa is opgepikt (Kraak, 2022). 

Run-DMC met de de 
shell-toe Adidas, ook wel 
Superstars genoemd 
(Footdistrict, 2020)

Item over de sneakers en de tentoonstelling Sneakers Unboxed 
begint om 26:30 min. (Kraak, 2022).

Bekijk hier de talkshow 
KRAAK. van 1 mei 2022
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Vanuit een wereldwijd, maar ook een zwart perspectief, zijn er hele andere connotaties 
verbonden aan het begrip Avant-garde. Vanuit zo’n perspectief staat Avant-garde gelijk aan 
de hogere klasse, inner circle of gatekeepers. Daarnaast linkt ze de achtergronden niet aan 
elkaar. Het is voor de kijker onduidelijk of dat expres niet wordt gedaan. Of er geen inzicht 
is in het waarom sneakers dan zo belangrijk zijn geworden als cultureel object binnen de 
straatcultuur van gemarginaliseerde groepen zoals de hiphop. Als deze vraag zou worden 
gesteld aan iemand met een wereldwijd perspectief, of die de achtergronden van de 
subculturen beter met elkaar wil of kan linken zou er een ander antwoord uitkomen. We 
blijven bij de sneaker. Het museum presenteert het eigenlijk als statussymbool. Waarom zou 
nou net de sneaker binnen black cultures en People of Color (PoC) cultures statussymbool 
zijn geworden? 
 Volgens Sint Nicolaas waren er in 18de eeuw slavenwetten en regels hoe de tot slaaf 
gemaakte mensen en vrije mensen te onderscheiden waren. Door onder andere 
manumissies (zichzelf vrijkopen) werd het namelijk steeds moeilijker om alleen aan de 
huidskleur te zien wie tot welke groep behoorde. Daarom stelden de slavenhouders en 
bestuurlijke machten in dat de tot slaaf gemaakte mensen in Atlantische gebieden zoals 
Suriname, maar dit gold ook in Indonesië, geen schoenen mochten dragen (Sint Nicolaas, 
2021). Tot de dag vandaag is op Curaçao nog een grote schande om op blote voeten te 
lopen. Ook binnenshuis. Van huis uit dragen mijn familie en ik altijd slippers in huis. Deze 
schoenen voor binnen ga je ook niet mee naar buiten. Dus moet je iets in de tuin doen, dan 
trek je je gewone schoenen aan. Schoenen die je aantrekt als je naar werk, school of de 
winkel gaat. Plus zou je van blootsvoets lopen een grotere voeten krijgen. 
 Dit als achtergrondverhaal waar het hebben van geen schoenen gelijk stond aan 
slavernij werpt een ander licht op de sneaker als statussymbool binnen de jongeren- en 
straatcultuur. En de sportschoen dat binnen hiphop belangrijk werd voor breakdancing. In 
de vroegere hiphopcultuur was er een Adidas fase. Dit werd bij het grotere publiek bekend 
door onder andere de hiphopband RUN-DMC. De shell-toe Adidas zonder of met 
niet-zichtbare veters werden gedragen door mensen in de hiphopcultuur uit solidariteit met 
wie in de gevangenis zat. Veel zwarte jonge mannen uit de omgeving van bands zoals 
RUN-DMC zaten vast (Grayer Moore, 2015). Dit maakt de sneaker niet puur een 
avant-gardistische fenomeen. De voorlopers droegen uit dat zij de street credibility hebben 
en zeker niemands slaaf meer waren!
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De Adidas zonder veters 
gedragen door een lid van 
Run-DMC tijdens een concert 
in Londen (Corio, n.d.)
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Dit maakt de titel van Kwame Anthony Appiah’s boek The Lies that bind: 
Rethinking Identity letterlijk een goed begin voor binnen het discours over de 
Ander. Welke leugens vertellen we elkaar als het gaat over identiteit? Appiah 
begint daarom het boek met zijn ervaring dat mensen hem vragen waar hij 
vandaan komt. En als zijn antwoord te algemeen is en niet aansluit bij zijn 
accent en uiterlijk vragen mensen hem nogmaals waar hij dan ECHT vandaan 
komt (Appiah, 2018).

Tijdens het onderzoek voor het platform is ook gekeken welk begrip het beste 
aansluit als het gaat om de kunsten gemaakt door (jonge) mensen van kleur 
en onder welke groepen ze onder vallen. Het begrip subcultuur is een begrip 
dat in de jaren 90 van de vorige eeuw over wordt gediscussieerd. Het zou 
verwijzen naar harde grenzen tussen de verschillende groepen en ook te veel 
nadruk liggen op sociale klasse. Daarom zijn auteurs en onderzoekers die zich 
bezighouden met jongeren- en straatcultuur overgestapt naar het begrip 
neo-tribes. Dat betekent dat er stammen zijn. Deze stammen hebben veel 
meer overlap en bewegen stammen zich flexibel tussen de verschillende 
stammen. En stammen zijn gewoon onderdeel van de dominante samenleving 
(Beerkens, 2011).

Vanwege het doel van het platform is er meer een voorkeur voor het begrip 
subcultuur. De reden is dat binnen in de context van de kunsten de verhalen 
en het perspectief van gemarginaliseerde groepen nog te weinig zichtbaar zijn. 
Het westerse perspectief is binnen kunsteducatie nog dominant en ziet nog te 
weinig in hoe alle verhalen en mensen met elkaar verbonden zijn. 
 In dezelfde tijd (1990s) dat er discussie ontstond over het begrip 
subcultuur, was de essaybundel Resistance through Rituals: Youth subcultures 
in post-war Britain (RTR) uitgebracht. RTR bestaat uit papers die al in de jaren 
70 waren geschreven, maar in 1993 en bij de tweede editie in 2006 nog steeds 
van belang werden gezien om te herdrukken. In RTR wordt het verband 
tussen subculturen van jongeren inderdaad gelinkt aan sociale klasse: vooral 
de arbeidersklasse. Ook werd er bij het begrip subcultuur meer verwezen naar 
groepen die op straat zichtbaar zijn door tijd door te brengen op hangplaatsen 
zoals skateparken. De meidengroepen lijken hierbij veel minder zichtbaar en 
werden dus minder onderzocht. De onderzoekers gaven zichzelf vooral de 
schuld van door eigen vooroordelen. Die dachten dat meisjes en jonge 
vrouwen eerder ‘gangs’ vormden op hun slaapkamers. En samen met de 
beste vriendinnen op meer afgeschermde gebieden rondhingen waar ze 
minder in de verleiding zouden komen voor overmatige drank- of 
drugsgebruik. De gedachte had te maken met de positie van de vrouw in die 
tijd: ze wil een partner vinden en dan blijft ze thuis voor het huishouden en 
voor de kinderen te zorgen. De weinige onderzoeken over meisjes gaven als 
uitkomst aan dat meisjes vooral in huiselijk kring verbleven, omdat het een 
voorbereiding zou zijn voor een leven als huisvrouw (Hall & Jefferson, 2006).
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 2.2 GLOEDNIEUW ALS TEKEN VAN AUTHENTICITEIT EN REALNESS

In 2013 werkte ik als Junior Stylist bij een Nederlands kinder- en 
tienerwinkelketen voor ‘stoere en coole’ kids. Daar maakte ik naast prints ook 
accessoires zoals petjes. We keken als stylingteam naar de concurrenten en 
wat de jongeren bezighielden. Bij de Amerikaanse concurrenten op het 
gebied van petjes waren de gouden stickers op de klep een hit. Amerikaanse 
jongeren haalden de sticker niet af. De symboliek hierachter kon ik op 
sommige punten zelf invullen, maar daar was op die plek geen tijd voor. Het 
was natuurlijk frustrerend dat niemand zich afvroeg: waarom is die sticker 
nou zo belangrijk, dat wij dat hier ook willen doen? De meeste modebedrijven 
willen verkopen. Ze zijn niet zo bezig met welke verhalen subculturen willen 
vertellen met hun codes. Ik zei niks, ondanks dat ik daar als een van de 
weinige mensen was die dichter bij de subcultuur stond. Ik zette maar weer 
mijn witte masker op en ging maar mee met de stroom.
 Dat kleding nieuw moet zijn, ken ik uit de Caribische cultuur. Je draagt 
geen tweedehandse kleding, want je weet nooit wat iemand in die kleding of 
schoenen heeft gedaan. Als iemand iets slechts heeft gedaan in die kleding, 
dan zou je door deze kleding te dragen ongeluk en bederf in je leven krijgen. 
Het hebben van nieuwe kleding is bijna een soort bescherming tegen slecht 
geluk. Alleen tegen welke prijs kan dat nog? Nieuwe kleding dragen of 
netjes gekleed zijn, heeft rituele en spirituele betekenis in de 
gemarginaliseerde groep waar ik bij hoor.

New Era baseball cap van de lijn 59Fifty met gouden sticker 
(New Era, n.d.)

New Era 59Fifty gouden 
sticker (New Era, n.d.)
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Een paar jaar terug zag ik een sketch van de Comedy Central comedyshow 
Key and Peele waar de baseball cap centraal stond. Deze was de sketch 
Dueling Hats uit seizoen 2 (aflevering 10). De personage van Key heeft een 
baseballpet op met een gouden sticker op de klep. Ook zit de hangtag nog 
aan het petje. De personage van Peele heeft verschillende 
gezichtsuitdrukking, waarvan als laatste jaloezie en afgunst. Om het extra 
duidelijk te maken over de emotie dat het bij Peele oproept, zitten er
geluideffecten onder van een mes of zwaard dat geslepen wordt. Iets wat doet 
denken aan samoerai films.    
 In de sketch worden de manieren om te laten zien dat het petje 
gloednieuw is steeds meer overdreven. Zo wordt het petje gedragen terwijl 
het nog in de plastic verpakking zit met de kassabon erbij. Het petje in een 
plastic kubus tot een plateau met daarop een Aziatische naaister achter de 
naaimachine die het petje nog aan het maken is. Aan het einde van de sketch 
zegt Peele die de naaister en naaimachine op zijn hoofd heeft, wanneer Key 
afdruipt vol schaamte: You gotta come real when you coming correct when 
you coming at all (Drysdale et al., 2012). De vraag is dan, wat zorgt voor deze 
bizarre strijd over wie de meest nieuwe baseballpet heeft?

Key wil met zijn Special bordje en pet in een plastic kubus zijn rivaal overtreffen 
in de laatste minuut van de sketch (Drysdale et al., 2012)

Bekijk hier online de sketch Duelling Hats 
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De twee acteurs hebben allebei een zwarte vader en witte moeder. In een 
interview met de podcast Fresh Air vertelt Peele dat voor Key en hemzelf 
acteur worden het beste beroep is, omdat zij in hun echte leven de hele tijd 
van identiteit moesten wisselen. Dat zorgt ervoor dat zij in een positie 
zitten waar ze komische sketches kunnen maken over de zwarte én witte 
gemeenschap. En alles ertussen in (NPR, 2013). De sketch Dueling hats krijgt 
hiermee een extra laag. In de show van Key & Peele staat daarom vaak de 
vraag centraal: wanneer ben je echt zwart? Aan het begin van de sketch zie 
je dat de mannen in hun manier van doen en spreken veranderen wanneer ze 
elkaar tegenkomen. En zich meer gedragen van wat er wordt verwacht van 
een zwarte man. Terwijl ze daarvoor over fenomenen uit ‘witte’ visuele cultuur 
bespreken zoals de strips Dilbert en Family Circus (Santana, n.d.). 
 Een identiteit ontstaat als iemand denkt hoe hij of zij moet gedragen 
in de maatschappij. Stereotypen ontstaat zodra de identiteit wordt gevormd 
en andere mensen een algemeen beeld gaan vormen over hoe iemand uit een 
groep met een soortelijke identiteit of uit een subcultuur is (Appiah, 2018). 
Het maken van een stereotype wordt gedaan door middel van kleding, taal, 
gebruiken en rituelen te verbinden aan een leden van een groep met een 
soortelijke identiteit. Dit wordt ook gelinkt aan gedrag dat niet alleen voor 
outsiders, maar ook handhavers en de pers wordt gebruikt om groeperingen 
te labelen (Clarke, 2006). 
 In de Dueling Hats willen Peele en Key voldoen aan de identiteit van 
een zwarte man, door te laten zien dat hun baseball cap fresh is. Ze willen real 
zijn, om te laten zien dat ze echt zwart zijn, ook al hebben ze een zwarte en 
witte ouder. Wat is dan Keeping it Real? Vooral in Hiphop is ‘keeping it real’ 
al heel lang een statement. Het is het laten zien dat je van de hood bent. Het 

Alleen Peele heeft bedacht dat zijn baseball alleen extra fresh kan zijn, als deze 
ter plekke op zijn hoofd wordt gemaakt door een naaister (Drysdale et al., 2012)
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is ook dat je als persoon van de community niet je ware zelf verbergt en niet 
gaat nastreven om je aan te passen zodat de dominante groep zich veilig en 
comfortbel in de omgang met de community. Dat kan voor sommige mensen 
binnen de zwarte community betekenen dat ze zich vasthouden, zeker binnen 
de rapmuziek, aan pimps en hustlers (Rambsy, 2013). Key & Peele zijn in de 
sketch daarom een black performance aan het doen. Verderop in de sketch 
worden ze steeds onzekerder over hun zwart-zijn. Daarom dat de strijd tussen 
de twee steeds absurder wordt (Santana, n.d.). 
 De sketch heeft nog een andere laag. In hun zoektocht naar de meest 
vers-van-de-rek baseball cap verwijst de sketch naar de slechte 
omstandigheden van de werknemers in Aziatische kledingfabrieken. Mensen 
die voor een paar centen kleding en accessoires maken die hier in het 
westen voor grof geld worden verkocht. Items die inspelen op de 
onzekerheid van de mensen hier in het westen. Om een fresh cap te hebben 
en daarmee de meest ‘zwarte’ man van de straat te worden, zijn mensen in 
sweatshops het slachtoffer. De vrouw achter de naaimachine ziet er 
bezweet uit en zoals Santana het beschrijft: is totaal niet fresh. Het 
zoeken naar bevestiging van de realness van een black identiteit heeft dus 
nare gevolgen voor werknemers in de kledingfabrieken. De sketch van Key & 
Peele houdt hiermee ook een spiegel voor aan de zwarte gemeenschap. De 
mensen in kledingfabrieken lijden een leven die veel gelijkenissen heeft met de 
eigen Afro-Amerikaanse geschiedenis en daarmee de slavernij (Santana, n.d.). 
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De in 2021 overleden modeontwerper Virgil Abloh maakte voor deze hang naar 
Fresh gebruik van de Zip Tie (een industrieel zegel dat versheid garandeert 
of laat zien dat een verpakking niet is geopend). Deze zette hij in als ontwerp 
feature voor de samenwerking van zijn merk OFF-WHITE met Nike (2017). Het 
verwijderen van deze zegel betekent dat de schoen zijn waarde en dus 
freshness verliest (Nike, n.d.).
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Foto met daarop een band die instrumenten 
bespelen die worden gebruikt om Tambú te maken 
(Canon van Curaçao, n.d.)

Marcha di Seú (de optocht van Seú) in de straten van 
Otrobanda (wijk van Willemstad: de hoofdstad van 
Curaçao) (Antilliaanse Dagblad, 2018).

 2.3 MUZIEK EN DANS ALS TEGENCULTUUR

In de vorige kop stond vooral kleding centraal. Muziek en dans heeft wat 
minder aandacht gehad in dit stuk. Ik zou nu graag Bubbling uit de jaren 80 en 
90 even in de spotlight willen zetten. Het heeft veel diepere wortels dan alleen 
sexy dansen zoals schudden met de billen of twerken.
 Bubbling is mede door DJ Moortje (geboren in Nederland en 
opgegroeid op Curaçao) bekend geworden. Hij heeft eigenlijk per ongeluk 
uitgevonden. Deze muziekgenre is een mix van Dancehall (Raggamuffin) en 
hiphop (van den Eerenbeemt, 1995). De muziekstroming was zeker niet alleen 
een Curaçaos-Nederlands fenomeen. In Jamaica en Engeland bestonden ook 
versies van Bubbling (van San, 1995). De platen waarop deze muziek stonden 
werden versneld afgespeeld. Het waren 45 toeren Vinylplaten, maar werden 
op 33 toeren afgespeeld. De sound en de beat klonken hierdoor net als 
Tambú: een muziekstijl uit Curaçao en Bonaire (van den Eerenbeemt, 1995).
Deze muziek is beïnvloed door de muziek dat vanuit West-Afrika is 
meegenomen. Tambú werd tijdens de koloniale tijd door de Nederlandse 
bestuur onderdrukt, maar toch bleef deze muziek bestaan. Dat kwam 
doordat het ondergronds ging. Deze muziekstijl wordt tot de dag vandaag nog 
wordt gespeeld op de ABC-eilanden tijdens het Oogstfeest genaamd Seú. Het 
spelen van Tambú is een verwijzing naar het gebruik van mensen die op de 
plantage werkten. Zij maakten deze muziek om te vieren dat er geoogst kon 
worden. De instrumenten die worden gebruikt om Tambú te maken, hebben 
ook een Afrikaanse oorsprong. Zoals de cachu, gemaakt van een hoorn van 
een koe. De tambú is naast de naam van de muziekstijl ook een houten 
instrument (Bilby, 2001). Een ander onderdeel van de muziekstijl is ijzeren 
staven die zorgt voor een roffelende of schrapende ritme (van den 
Eerenbeemt, 1995).
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Laten we eens kijken naar de andere muzikale invloeden van Bubbling. Dat is 
Ragga, ook wel Raggamuffin genoemd. Raggamufin was een protest tegen 
de Rastafari beweging van Jamaica. Door de komst van een nieuwe rechtse 
regering van Edward Seaga aan het begin van de jaren 80 veranderde ook de 
cultuur op Jamaica. De vorige premier voor Seaga had een veel socialistischer 
beleid. Een beleid dat goed bij de vredige en strijdvaardige filosofie van 
Rastafari’s pasten. Door de nieuwe regering en de jeugd dat zich los wilden 
maken van het gedachtegoed van de Rastafari ontstond de Raggamuffin 
(Polhemus, 2010a). 
 Rastafari stond voor de droom van een Black Zion. Dit is een plek of 
maatschappij waar de witte overheersing in ‘Babylon’ niet meer aan de macht 
zouden zijn. Babylon stond voor de Rastafari ook gelijk aan de hebzucht die 
het moderne leven met zich meebracht. De natuur werd daarom ook heel 
belangrijk voor de Rastafari. Dit was te zien aan kleding van natuurlijke vezels 
en de dreadlocks als haardracht. Voor dreadlocks waren er geen producten 
vol chemicaliën nodig om het haar te verzorgen. Vrouwen hadden lange 
rokken aan en droegen geen make-up (Polhemus, 2010b). Met deze 
gedachtegoed braken de Raggamuffins door zich decadent te kleden of niets 
verhullende outfits aan te trekken. Als het gaat om de muziek, ook wel Ragga 
genoemd, was er veel gebruik van synthesizers met teksten over seks, geweld 
en het hebben van veel bezit. Naast de kleding en de muziek was de manier 
van dansen opvallend. Het waren suggestieve bewegingen die doen denken 
aan seks (Polhemus, 2010a). 

Ragga vrouw op een Dancehall feest in Kingston (Jamaica) in 
het begin van de jaren 90 (Polhemus, 2010a).

Rastafari vrouw gekleed 
volgens de regels van 
Rastafarisme: natuurlijke 
kleuren, Afrikaanse 
geïnspireerde kleding, 
hoofddoek en geen 
make-up (Charles Snider, 
2011).
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 Als we teruggaan naar Bubbling werd de manier van dansen hier in 
Nederland ook wel meisjesdans, de kunst van het kontje-draaien of 
droog-sex genoemd. Het werd op een gegeven moment Bubbling genoemd 
vanwege de ‘bobbelende’ beweging. De manier van dansen op Raggamuffin 
en Bubbling was het breken met het beeld van de Rastafari vrouw die zedig 
en gekuist was. De eerste Bubbling dansavonden waren eerst geen succes. 
Door er een wedstrijdelement in te stoppen voor de beste danseres en de 
beste Bubbling-outfit met prijzen tot 1000 gulden begonnen steeds meer 
jonge Antilliaanse mannen op de feesten af te komen. De avonden werden 
opgenomen op cassettebandjes. Deze werden gekocht en weer gekopieerd, 
waardoor het fenomeen van Bubbling steeds bekender werd binnen in de 
Antilliaanse gemeenschap. Naast DJ Moortje waren er binnen de 
Nederlandse Bubbling scene MC Pester en MC Pret belangrijk. Hun teksten 
onder de schijnbaar ‘vrolijke’ en snelle ritmische beats van Bubbling waren 
allesbehalve gezellige zomermuziek. De teksten gingen over het beleid van 
Nederland en Curaçao op het gebied van justitie, politie en discriminatie. De 
eerste Bubbling-avonden in Nederland waren niet alleen een uitgaansavond. 
Ze waren ook sociale bijeenkomsten waar mensen konden praten over wat 
hen bezighield als Antiliaan en de problemen waarmee ze moesten dealen. 
Daarom begon DJ Moortje muziek te draaien waar MC Pester en MC Pret 
teksten overheen zongen over wat in het publiek werd besproken. Eerst waren 
de teksten in het Spaans en Papiamento, later steeds vaker in het Nederlands. 
De teksten in Bubbling lijken in het verlengde te liggen wat ook wel hidden 
transcripts heten. Iets dat tijdens de kolonisatie door de tot slaafgemaakte 
mensen werd gedaan om over hun overheersers te zingen, zonder in de 
problemen daarvoor te komen. Bij MC Pester en MC Pret lag dit net iets 
anders: doordat zij in de jaren 90 bijna alleen in de subcultuur bekend waren, 
konden zij in hun taalgebruik harder en explicieter zijn. Daarom werden de 
twee MCs binnen de eigen Caribisch-Nederlandse subcultuur geweerd voor 
de Zomercarnaval in 1990. De twee hadden een gouden koets gemaakt met 
de tekst ‘Gouden Eeuw, Negers eeuw”. Bij de gouden koets praalwagen 
werden symbolisch slaven te koop aangeboden (van San, 1995). 

Het verleden van Tambú als ondergrondse muziek en de extraverte 
Raggamuffin als tegencultuur van de natuur liefhebbende Rastafari werd de 
Bubbling een tegendraads muziekstroming binnen de Caribische subcultuur. 
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26
3 | DE POSITIONERING VAN HET PLATFORM

Het platform Beyond The Cool zoekt als kunsteducatief 
middels de verdieping in laag-, pop- en subcultuur. En wil 
daarmee ook een discussie starten over de kunstcanon. 
Het heeft een gat in de kunsteducatieve markt gevonden 
waar musea wel goede stappen in de richting maken, 
maar onderwijsinstellingen nog mee worstelen. 
Beyond The Cool is daarmee een kenniscentrum voor 
kunsteducatoren en geïnteresseerden die meer te 
weten over de wereldwijde perspectief binnen de 
kunsten. Het platform dient vervolgens tools aan om 
leerlingen en studenten Authentiek kunsteducatie te 
bieden vanuit de verhalen van makers en 
leerlingen/studenten van kleur.
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27
4 | DE RELEVANTIE VAN PLATFORM BEYOND THE COOL

Beyond The Cool is relevant voor het kunsteducatieve 
veld en zal maatschappelijke impact hebben vanwege 
haar invalshoek. Het presenteert subculturen en 
populaire visuele cultuur als hogere kunst. Dat doet het 
platform door te kijken naar visuele cultuur waar cultuur, 
rituelen, de geschiedenis van de voorouders, 
niet-westerse filosofie en levenshouding in verweven 
zijn. 
Deze elementen worden nog iets te vaak door het 
westerse perspectief over het hoofd gezien. Maar wel 
vaak als cool, schattig, exotisch of divers worden gezien. 
En ook vaak in het verleden zijn toe-eigent door de 
dominante. Beyond The Cool heeft wel als doel dat deze 
de mainstream wordt van iedereen. Dat doet het 
platform door verbanden te leggen en verdieping aan te 
bieden.
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 4.1 DE IMPACT VAN RITUELEN

De houding tegenover kleding vanuit mensen van kleur is niet alleen iets 
praktisch of een trendy item zodat je met de trend meeloopt. Natuurlijk zijn er 
andere subculturen waar kleding vol met codes zijn ‘gebrand’. Calefato stelt 
dat logo’s en merknamen op kleding gelijk staat aan wat voor gelovigen uit 
verschillende culturen door de naam, symbool of letter op kleding of 
geschilderd op het lichaam van de gelovige dichterbij God zou brengen. Zo 
werkt het hedendaagse logo nog steeds: het brengt niet dichterbij God, maar 
bij een klasse of subcultuur (Calefato, 2006). 

Binnen de context van de culturele identiteit, de Cariben en uiterlijke 
kenmerken zitten allerlei waarden verbonden dat ik met de paplepel 
meekreeg. Waarschijnlijk de reden waarom ik geïnteresseerd ben in de codes 
achter kleding. Zo ook met het volgende dat een introductie is naar rituelen 
en gebruiken binnen culturen waar aandacht is voor de energie en spiritualiteit 
van de voorouders.
 Ergens aan het begin van de jaren 90 had mijn moeder bepaald dat 
ik geen Nikes mocht hebben. Ik had als klein kind er eerlijk gezegd ook geen 
behoefte aan. De reden waarom mijn moeder geen Nikes voor me kocht was 
deels de hoge prijs van Nikes, maar de andere reden was veel spiritueler van 
aard. Ze had gehoord en gelezen in de media (kranten en 
nieuwsprogramma’s op tv) dat Nike gelinkt werd aan kinderarbeid. Het 
kopen van producten gemaakt door kinderen of onder slechte 
omstandigheden stond gelijk aan het kopen van slecht geluk voor haar. Dat 
was naast de hoge prijs voor haar de reden om geen Nikes te kopen. Toen ik 
tien jaar terug toch overstag ging en mijn eerste paar Nikes kocht, herinnerde 
ik mijn moeder aan haar houding tegenover het merk jaren terug. Ook 
herinnerde ik mijn moeder toen aan dat ze spullen bedankte voor ze die 
weggooide: dan houdt ze de ‘evil en bad spirits’ buiten de deur. 

Figuurlijk maar ook letterlijk gebrandmerkt door 
Nike: Afro-Amerikaanse Hank Willis Thomas 
onderzoekt hoe de commercie zwarte mannelijke 
identiteiten toe-eigent voor financiële succes. En 
ook hoe ver de consument gaat om producten te 
hebben met een merknaam of logo. Met dit werk 
Branded Head (2003) legt Thomas een verband 
bloot tussen wat commerciële 
merken doen met de black identity en het 
slavernijgeschiedenis: waar tot slaaf gemaakte 
mensen net als dieren werden gebrandmerkt 
(Artsy, n.d.; Sturken & Cartwright, 2009)
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Schoonmaken en spirituele spullen vormen een rode draad in mijn 
subcultuur. Kunstenaars zoals Curaçaose Kevin Osepa (afgestudeerd in 2017) 
en Arubaanse Darwin Winklaar (afgestudeerd in 2020) leggen in hun werk de 
focus op aandacht voor de omgeving, schoonmaakrituelen en spiritualiteit. 
In Osepa’s afstudeerwerk Mester Blousé onderzocht hij zijn Afro-Caribische 
identiteit. In een interview met WePresent (een platform over kunst 
opgericht door digitale bestandentransferbedrijf WeTransfer) vertelt Osepa 
dat zijn docenten op de Nederlandse kunstacademie hem lieten weten dat 
zijn Caribische roots niet continue de hoofdrol moesten spelen tijdens zijn 
studie. Dat liet hem beseffen dat juist dát heel belangrijk voor hem is. In zijn 
afstudeerwerk spelen de rituelen omtrent het reinigen als bescherming tegen 
het kwaad de hoofdrol. Osepa verdiepte zich in de door de tot slaaf gemaakte 
mensen meegenomen geloof in de West-Afrikaanse goden en de rituelen 
hieromheen: Brua. Door de Katholieke Kerk was brua ondergronds gegaan 
en is het tot de dag vandaag. Er zijn alsnog een aantal rituelen die iets 
meer bovengronds zijn gebleven. In de fotoserie van Osepa staan artikelen 
waarmee het zuiveren worden gedaan en daarmee beschermen tegen het 
boze oog. Dit zijn de blauwe wasmiddelblokjes Reckitt’s Crown Blue – op de 
eilanden blous genoemd - en een schoonmaakmiddel dat op Curaçao wordt 
geproduceerd: Disiclin (Zonneveld, 2020).
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Uit het afstudeerwerk 
fotoserie Mester Blousé 
(Oespa, 2017)

Het afstudeerwerk Het exotische kut van 
Violetta (2020) van Darwin Winklaar waar hij 
schoonmaakrituelen, dans en zang gebruikt om zijn 
Arubaanse wortels te onderzoeken (Brakel, 2020)

Wasmiddel Reckitt’s 
Crown Blue blokjes (The 
Cauldron Black, n.d.)
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Een foto uit Osepa’s Mester Blousé serie is een foto van de leguaan, die 
onmisbaar op de rode Curaçaose grond ligt. De pose van het reptiel lijkt bijna 
als een fotomodel in een high end modemagazine. De blik van de leguaan 
biedt vragen op tijdens het beschouwen: hoe komt het dat hij er zo vredig ligt? 
Is dat een glimlach? Is die misschien in trance? Misschien wel dood? Of is de 
leguaan zich wellicht bewust van dat hij of zij blous op zijn of haar voorhoofd 
heeft? Misschien zo de dood ontloopt en niet in een typische Antilliaans 
Creoolse stoofgerecht – de stobá – terecht komt? Of beschermt blous de 
leguaan tegen het kwaad in het algemeen? Vragen die voor een 
niet-Curaçaose beschouwer misschien niet te binnen schiet door het 
ontbreken van voorkennis over de rituelen om kwade geesten buiten de deur 
te houden. Of het feit dat leguaan vroeger gegeten werd op de eilanden. En 
het beestje vroeger ook als plaag werd gezien, omdat het moestuinen van de 
lokale bevolking kaalvrat. 

Het werk van Osepa laat ook in stilistische vorm zien dat de mensen die nu 
op de eilanden leven verbonden zijn aan het verleden van de eilanden, maar 
ook ver daarbuiten. De opmerking van zijn docenten aan het begin van zijn 
opleiding is een ander voorbeeld waar eurocentrisme bij culturele instellingen 
de norm is. Iets dat al in deze onderbouwing voorbijkwam over het onderzoek 
van The Black Archives naar AMFI en AMFI studenten van kleur (Esajas et al., 
2021). 
 Het roots verhaal vormt een schril contrast tegenover de meer 
individualistische uitgangspunten dat te zien is bij de kunsten vanuit een 
westerse perspectief. Iets dat ook in het boek In-between Dance Cultures van 
Guy Cools dat ook al eerder in deze onderbouwing aan bod kwam. De moed 
van de studenten van kleur ligt in de lijn van Jay-Z’s woorden in een New York 

Uit het afstudeerwerk 
fotoserie Mester Blousé 
(Oespa, 2017)
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Times video interview: reveal it, to heal it (Baquet, 2017). 

De relevantie van dit platform ligt zeker bij in het openbreken van de onderwerpen die 
behandeld worden bij het kunstonderwijs en een nieuwe blik werpen op de kunsten. In het 
rapport van The Black Archives is daarom ook aandacht voor de overkoepelde culturele 
sector. Ondanks acties zoals Decolonize the museum, Musea bekennen kleur en meer 
programmering rondom het thema de Ander, is er nog veel werk aan de winkel bij culturele 
instellingen voor een diverser personeelsbestand. The Black Archives heeft het dan over de 
posities binnen het managementteam en bij conservatie. Vrij Nederland heeft onderzocht 
dat slechts 2.6% van de museummedewerkers van kleur bij de 21 grootste musea van 
Nederland kunst gerelateerde posities hebben (Esajas et al., 2021).

Kortom, spreken en tonen van pijnpunten, verhalen die niet bekend zijn of mogen worden is 
de manier om in dialoog te gaan met de wereld. Een wereld die voor velen onbekend is, of 
alleen oppervlakkig bekend is of monddood wordt gemaakt. 
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5 | DE DOELGROEP VAN HET PLATFORM

Het platform is ontwikkeld vanuit het perspectief van de 
mbo studenten van Zadkine Fashion college. Zij waren op 
verschillende momenten van het onderzoek betrokken bij de 
ontwikkeling van het platform. Binnen Zadkine Fashion 
College wordt op dit moment geen beeldend vorming vak 
gegeven. 

Over deze jongeren wordt al snel gezegd dat zij niks met 
kunst hebben. Juist door Authentieke Kunsteducatie kan er 
een brug worden gebouwd naar het doel van kunst: in 
dialoog gaan met de wereld. De mbo studenten die 
betrokken waren, zijn jongeren uit de omgeving van 
Rotterdam en hebben wereldwijde wortels. Dit maakt dat 
de cultuur dat ze van huis uit krijgen, maar ook van een 
stad als Rotterdam, divers is. Binnenin deze cultuur zijn 
thema’s aanwezig die verwant zijn aan rituelen, 
spiritualiteit en verhalen die in de westerse kunstcanon nog 
te weinig wordt belicht. 
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Naast de input van de studenten, is aan het testpanel gevraagd wie de beste 
doelgroep zou kunnen zijn voor het platform over perspectieven en (culturele) 
identiteit? Ik heb Lisa Heinis (Conservator Woorden doen er toe en 
Depotgidsen bij Boijmans) al eerder tijdens mijn onderzoeksfase gesproken. 
Tijdens de testfase sprak ik haar op donderdag 19 mei 2022 over onder andere 
de doelgroep van het platform. Heinis gaf in ons gesprek aan dat zij ziet dat er 
een gat is tussen leerkrachten/docenten die wellicht meer over perspectieven 
willen leren, maar geen tijd of fut hebben om zich door middel van een master 
te kunnen verdiepen in het thema de Ander en de topic culturele identiteit. 
 Haar vraag aan mij was dan ook meteen of dat er is. Het is op moment 
zeer versnipperend. Sommige onderwerpen zijn volgens haar ook heel 
regionaal. Dat ziet ze ook bij Boijmans Hillevliet terug. Dat neemt niet weg dat 
het Beyond The Cool platform geen toegevoegde waarde heeft. Het zou 
misschien eerst klein moeten beginnen binnen in één organisatie.
 Als het gaat om doelgroepen zou een platform over perspectieven 
volgens Heinis twee gedeeltes moeten hebben: een docenten- en 
studentengedeelte. Als voorbeeld noemt ze de website Canon van 
Nederland. In het geval van het platform over perspectieven zou het zeker van 
toegevoegde waarde zijn als docenten zich kunnen laten onderwijzen door 
de website. Maar naast een website ook offline en online events /workshops 
worden georganiseerd die informatief én participerend zijn. Niet alleen zenden 
met een bronnenbank en toolbox voor cultuureducatie. Heinis denkt dat het 
zo opgebouwd kan worden dat docenten van allerlei vakgebieden (Engels, 
Geschiedenis, Nederlands etc.) zich kunnen aanmelden als ze cultuur willen 
betrekken in hun lessen. Daarom zou het platform over perspectieven het 
beste kunnen samenwerken met een organisatie zoals een museum, 
hogeschool, universiteit of culturele instelling. Het zal veel tijd en moeite kosten 
om een platform zoals Beyond The Cool te promoten bij leerkrachten. Plus alle 
onderzoek, ontwikkeling en organiseren van de activiteiten. Daarom zou het 
platform echt moeten gaan samenwerken en niet alleen moeten strijden voor 
verandering binnen kunsteducatie.
 Het studentengedeelte van het digitale platform wordt daarna pas echt 
interessant gaf Heinis in ons gesprek in mei 2022 aan. Ze vindt het daarom 
sterk dat tijdens het onderzoek de studenten de meeste inbreng hebben 
mogen geven over wat er mist binnen het kunstonderwijs. Een educatief plat-
form voor alleen studenten dat alleen of als hulpmiddel voor huiswerk gebruikt 
kan worden is te vrijblijvend stelt Heinis. Ook bij Boijmans merkt de 
educatie-afdeling dat er een zogenaamde art mediator aanwezig moet zijn. 
Dit kan een kunstdocent zijn of een ouder van de leerling. En deze moet een 
actieve rol hebben om de leerling met het educatieve product te laten werken. 
Om de leerling goed te begeleiden hiermee kan alleen via bijscholing door het 
platform, zodat de docent inhoudelijk op de hoogte is van het thema en de 
topics (Felipa, 2022c).
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6 | WAT ZIJN DE BEOOGDE RESULTATEN VAN PLATFORM?

Beyond The Cool wil als resultaat het verbreden van het 
perspectief binnen de kunsten bereiken. Om dat voor 
elkaar te krijgen, biedt het platform handvaten aan 
docenten over de thema’s: de Ander, niet-westerse kunst en 
populaire visuele cultuur. 

Door toegankelijke informatie in woord en beeld aan te 
bieden, zullen deze thema’s minder als een belemmering 
aanvoelen voor docenten om géén les te geven over deze 
onderwerpen.
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7 | ONTWIJKEN VAN ALGORITMES, WHITE SPACE EN THE
     SUNKEN PLACE: WAAR GAAT HET PLATFORM                   
     DESKUNDIGHEID, ALLIES EN 
     SAMENWERKINGSPARTNERS VINDEN?

De aanleiding voor het project Beyond The Cool is ontstaan 
vanuit het idee dat er veel over deze onderwerpen worden 
gekaapt door mensen die mee willen liften op het 
diversiteitvraagstuk. Als voorbeeld over hoe het anders 
kan, kwam de video APESHIT van The Carters in beeld.



 036

Stills uit de muziekvideoclip van APESHIT (2018) van The Carters (Beyoncé en 
Jay-Z) waar ze onder andere voor de Mona Lisa poseren 
(Knowles-Carter et al., 2018). Met deze videoclip waar Bey en Jay voor een 
dag het Louvre overnemen, een plek waar mensen zoals zij (van kleur) zelden 
terug te vinden zijn in de kunstwerken die er te zien zijn. In een regel van het 
nummer “I can’t believe we made it” laat zien dat zij naast hun relationele 
sores, het ook voor elkaar hebben gekregen deze voormalige paleis en ook 
het paleis van witte culturele macht over te nemen (Bidisha, 2018; Plate, 
2019)

Een iconisch moment in de video: twee vrouwelijke dansers van 
kleur die op de grond zitten voor het schilderij Portret van 
Madame Récamier (1800). De dansers poseren als zwijgzame 
bedienden aan het voet van Madame Récamier. Dit beeld wil laten 
zien hoe afwezig mensen van kleur zijn geweest in de 
kunstgeschiedenis. En als iemand van kleur een keer werd 
afgebeeld, dat het vaak was om te laten zien dat een welvarend 
iemand een speeltje (bediende of huisslaaf) in huis had. Zoals je 
nu op Instagram je nieuwste mode-aankoop laat zien. Portrait of 
D’Une Négresse aan het einde van de muziekvideo laat zien dat 
er al die tijd weinig is veranderd als het gaat om de representatie 
en zichtbaarheid van vrouwen van kleur in de kunstgeschiedenis 
(Bidisha, 2018; Plate, 2019)
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In de onderzoeksfase kwam tijdens mijn interview met Aminita Cairo PH.D 
deze muziekvideo ook ter sprake. Cairo is voormalige Lector Inclusive 
Education bij de Haagse school, werkzaam geweest bij de dansopleiding van 
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, antropoloog, psycholoog, 
educator en auteur. Ik leerde haar kennen door het bijwonen van de Design 
Academy Eindhoven Critical Diversity Conference in oktober 2021. Cairo gaf 
in ons gesprek aan dat deze inspiratiebron, Beyoncé en Jay-Z en hun 
videoclip APESHIT in het Louvre, ook het museum nodig hadden om een 
andere perspectief over de kunstwerken te laten zien. Waarom zou de Ander 
in het verhaal het altijd alleen moeten doen, vroeg zij zich af (Felipa, 2021a). 
Tijdens gesprekken met Janice Deul, makers/designers Wendy Varela en 
David Paulus geven zij aan dat het beste een mix is tussen zelf doen en toch 
de samenwerking opzoeken met de gevestigde orde (Felipa, 2021b, 2022a, 
2022b). Deul vroeg zich tijdens het gesprek af of er een verschil is tussen de 
jongere en oudere mensen van kleur over het dilemma over 
samenwerken met de gevestigde orde. Deul stelt dat vooral jongeren, zeker 
nu met de alle mogelijkheden van social media, meer zelf opzetten en doen. 
En minder verwachten of aannemen van de gevestigde orde (Felipa, 2021b). 
Tijdens het testfase gesprek met Lisa Heinis geeft ze aan dat samenwerken 
met een organisatie of onderwijsinstelling het beste is. Zeker op 
organisatorische vlak: het zal veel moeite kosten om überhaupt de 
docenten te bereiken. En is niet raar dat niet iedereen meteen warmloopt: 
sommige mensen hebben er meer affectie mee (Felipa, 2022c). 

Aan het begin van het onderzoek was er vanuit mijzelf veel angst om 
contact te zoeken met instituten. Vanwege het beeld over de sector en door 
mijn eigen ervaringen in de creatieve sector. Aan het einde van de 
invoeringsfase is dat veel minder geworden. Dat betekent niet dat het niet 
naar boven kan komen zo nu en dan. Tijdens het gesprek dat ik eind mei 2022 
had met conservator Stephanie Archangel van het Rijksmuseum gaf ze aan 
dat ik niet bang moet zijn. Zij was zelf super bewust van dat zij een andere taal 
spreekt (ze is op Curaçao geboren). Uiteindelijk gaat het om de inhoud zegt 
ze. Verder visualiseerde ze dat ze bij het Rijksmuseum werkte. Dat deed ze, 
omdat ze heel bang was voor een instituut zoals dit museum. Maar het groter 
doel is belangrijker dan de gedachte in haar hoofd dat ze niet zou passen bij 
het Rijksmuseum. Het zal niet meteen lukken, maar verandering is nodig dus 
gewoon doorzetten. Als resultaat dat mensen zoals haar betrokken raken bij 
de ontwikkeling van tentoonstellingen. Als gevolg dat culturele objecten 
anders worden geplaatst, waardoor het meer bezoekers kan aanspreken. 
Visual storytelling heeft impact volgens Archangel. Dat kan alleen als er 
mensen werken bij musea met een ander perspectief. Als voorbeeld gaf ze de 
voetboei in de tentoonstelling Het Rijksmuseum en slavernij: die zou eerst op 
een plateau worden geplaatst. Dit is volgens haar geen object met status. Wat 
zegt dat tegen een bezoeker van kleur in een gebouw zoals het Rijksmuseum? 
Ze zei tegen het team dat dit beladen voorwerp moet op de grond moet staan, 
zodat de bezoeker niet op moet kijken – letterlijk en figuurlijk – tegen dit 
voorwerp dat zoveel leed heeft veroorzaakt (Felipa, 2022d).
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In de testfase werd het steeds duidelijker: niet samenwerken is uitgesloten. Het verschil wat 
het platform kan doen, is zich meer leiden wat goed aanvoelt. Eigenlijk zoals de 
hiphopcultuur: je werkt en leert van elkaar, zelfs als het uitgangspunt vervreemdend is. Het 
gevaar van reverse gatekeeping is er dan wel. Samenwerken puur omdat er een ‘klik’ is. De 
vraag is dan: waarom is er een klik? Het is daarom van belang dat het platform een heldere 
missie en visie heeft. Deze richtlijnen bepalen met welke externe partijen het wil 
samenwerken

Een voetboei dat gebruikt werd om mensen te straffen. Deze 
voetboei op de foto is gevonden in Zeeland, maar op plantages in 
Brazilië werden dezelfde types van voetboeien gebruikt 
(Tronco, Meervoudig Voetblok Voor Het Ketenen van Mensen, 
1600). 
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8 | WELKE ONDERZOEKSVRAGEN ZIJN NA DE
     INVOERINGSFASE NAAR BOVEN KOMEN DRIJVEN?

Aan het einde van de invoeringsfase is het hek van de dam 
als het gaat om nieuwe onderzoeksvragen. Een begin van 
een reis om andere sub-topics binnen het discours van de 
gekozen topic Culturele identiteit te bekijken. Net als de 
reis van hiphopmuziek. Hiphop reisde vanuit de Cariben, via 
New York naar Japan. 

Dat laatste heeft twee redenen. De eerste reden is dat het 
Japanse bedrijf Roland Corporation maker is van 
apparatuur zoals de TR-808 (onder de scene bekend als de 
808). Zeer belangrijk voor de hiphop geweest (Cartwright, 
2018). En opvallend is dat Roland Corporation is 
opgericht in Osaka. En dat is tevens de tweede reden: in 
Osaka is op dit moment de Japanse rap- en hiphopcultuur 
booming (Lassche, 2022).
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Dit reizen en verbinden met het verleden, heden en toekomst zal 
kenmerkend worden voor het platform. In tegenstelling tot andere initiatieven 
over het thema de Ander is binnen Nederland Amsterdam vaak het middel- en 
vertrekpunt. Het platform wil zeker verder gaan kijken dan de neus lang is. 
Daar waar Beyond The Cool de algoritmes wil te ontlopen, zoekt het platform 
het liefst naar persoonlijk contact. En is begonnen aan een netwerk te bouwen 
met dansers, kunsteducators/makers van kleur, specialisten op het gebied van 
verschillende culturen en homies die door bevraging, reflectie en buiten de 
lijntjes (willen) kleuren voor verandering in de kunsten en kunsteducatie. 

Het kunsteducatief product dat medio juni wordt gepresenteerd is zeker een 
startpunt. De oprichter had in 2012 een digitaal verdiepende trendonderzoek 
platform Style.Decode.Map (SDM) ontwikkeld, maar deze had geen goed 
verdienmodel. Beyond The Cool is zeker een 2.0 versie van Style.Decode.
Map: ditmaal met kunsteducatie. Tijdens het onderzoek was een reflectief 
moment geweest met de docenten dat SDM in 2012 te vroeg was. Op dit 
moment zijn er meer mogelijkheden voor een betaalmuur vanwege de 
kunsteducatieve aard van het platform. Plus staan mensen meer open voor de 
verdieping over subculturen dan in 2012. Er zijn meer mogelijkheden dus dat 
onderwijsinstellingen willen betalen om toegang te krijgen tot meer
 opdrachten voor leerlingen/studenten, lange artikelen, boekenclub, events, 
workshops en cursussen. 

Cover van de afstudeerthesis ArtEZ Fashion 
Masters, home webpagina van Style.Decode.Map en 
een spread uit de thesis over de reis van subcultuur, 
de straat naar mainstream (Felipa, 2012)



041

8 | W
ELK

E O
N

D
ER

ZO
EK

SVR
A

G
EN

 ZIJN
 N

A
 D

E
     IN

VO
ER

IN
G

SFA
SE N

A
A

R B
O

VEN
 KO

M
EN

 D
R

IJVEN
?

Een andere aansluitende onderzoeksvraag is dat er naast 
onderwijsinstellingen, culturele instellingen of er ook een businesstak opgezet 
kan worden in de stijl van The School of Life. Inclusie en diversiteit is iets waar 
bedrijven de laatste tijd geen genoeg van krijgen. Het zijn leuke 
marketingtermen, maar er iets mee doen is de volgende stap. Hoewel het 
platform een veilige ruimte creëert, betekent niet dat wat het deelt leuk of 
gezellig is. De confronterende manier waarbij popcultuur als startpunt wordt 
genomen, is zeker voor het bedrijfsleven een manier om uit de sunken place 
te komen. En een manier om mensen binnen én buiten het bedrijf niet meer in 
de sunken place te drukken.

Een still van de film Get Out (2017) van Jordan Peele waar de 
hoofdrolspeler (tijdelijk?) uit de hypnose en The Sunken Place is 
gekomen (Peele, 2017a)

The School of Life werd in 2008 door onder andere 
Britse filosoof en schrijver Alain de Botton opgericht.  
Deze educatieve onderneming geeft advies en 
workshops over veerkracht, zelfkennis, relaties, 
kalmte en carrière (The School of Life, n.d.-a, n.d.-b)
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Naast professionele onderzoeksvragen is er ook een persoonlijke vraag naar 
boven gekomen: hoe kan ik ook eens even uit dit onderzoek stappen? Het 
onderwerp is zwaar en kan, zeker als je in de slavernijgeschiedenis duikt 
zwarte trauma naar boven brengen. Stephanie Archangel (het Rijksmuseum) 
gaf ook aan om dit werk zeker niet alleen te doen. Om wat rust in je hoofd te 
krijgen, zorgt dat je andere dingen doet. Voor haar is het heel hard sporten. De 
energie en motivatie die ze daarvan krijgt, kan ze inzetten tijdens haar werk als 
het haar te zwaar wordt. Daarnaast; als zwart iemand hoeft je niet alles op te 
lossen voor iemand die dat niet is. Ze geeft de problemen die iemand ermee 
heeft gewoon terug. Ze is daar niet om iemand te troosten na het horen wat er 
in het verleden is gebeurd. Belangrijk als je iemand gaat spreken voor onder-
zoek. Het gesprek dat we hadden zou anders zijn, als ik een wit persoon zou 
zijn geweest volgens Archangel. Als je geen zin hebt om iemand te 
moeten troosten na een gesprek, dan weet je wat je wel en niet kan vertellen 
om mentaal gezond te blijven. Ze gaf aan om iets leuks binnen het onderwerp 
te vinden, of rondt het onderzoek na zoveel jaar af. Zij is persoonlijk even klaar 
met het onderwerp. Toch ziet ze in alles wat ze doet de effecten van het 
kolonialisme terug. Ze vroeg aan mij hoe ik dat wilde doen. Ik vertelde haar dat 
ik in het onderzoek ik altijd probeer om humor te vinden. Daarom kijk ik voor 
aanknopingspunten binnen het onderzoek naar comedy’s of stand-up zoals 
Key & Peele, Eddie Murphy, The Daily Show of Kevin Hart. Ook om tussendoor 
als ik bezig ben met onderzoeken te lachen. Dat zorgt voor het verlagen van 
stress en angst voor mij (Felipa, 2022d). 

Eddie Murphy in zijn stand-up tijdperk: 
Delirious (1983) (Netflix Is A Joke, 2020).

Bekijk hier 
Eddie Murphy’s 
‘Icecream man’ uit 
Delirious (1983).

Een boek dat ik helaas net te laat heb ontdekt voor mijn onderzoek. Morgan laat 
aan de hand van het werk van Dave Chappelle en films/series zoals Get Out en 
Atlanta zien hoe Afro-Amerikaanse artiesten een spiegel voorhouden door satire 
(Universitity of Illinois Press, n.d.)

https://www.youtube.com/watch?v=Ft4kEk5CHrE
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Aan het begin van het afstudeerjaar wilde ik ‘iets’ met textiel en mode gaan 
doen. Maar wat, dat wist ik niet. Sowieso dacht ik dat ik het thema de Ander 
wel in DBKV DTV-3 achter kon laten. Ik had het thema in een aantal 
opdrachten van dat studiejaar terug laten komen. En toch, tijdens de eerste 
bijeenkomst in september 2021 in gesprek met een van mijn docenten over 
mijn vakvisie uit DTV-3, keek ik echt terug naar het vorige studiejaar en ook 
verder terug. Ik bekeek mijn heritage altijd vanuit een positieve kant. Ik 
negeerde altijd dat er een duistere kant is. Als ik mijn visiestuk voor het vak 
Vakbeschouwing uit 2021 nu in mei 2022 teruglees zie ik hoe erg ik ben 
opgegroeid om een wit masker op te zetten. En deze zo vast is komen te 
zitten op mijn huid dat ik dacht dat ik als zwarte met een wit hart wel door de 
test heen zou komen. 

Die avond in september besefte ik hoe ontzettend verloren en eenzaam ik 
me voelde, want diep van binnen wist ik dat ik er toch niet toe deed in mijn 
hele wezen als mens en zeker ook als maker. Kort gezegd: ik onderdrukte het 
gevoel en schoof het allemaal onder het tapijt, want ik wist dat ik anders bitter 
kon worden.

Wat ook meehielp om een wit masker op te zetten was dat mensen die niet 
van kleur zijn, zeiden dat je gewoon hard moet werken en dan kom je er wel. 
Of witte mensen zeiden dat hoe iemand van kleur naar de wereld kijkt of de 
verhalen die ze willen delen maar ‘gezeik’ is. Het ontkennen door mijzelf en 
mensen die ik tegenkwam of berichten in de media duwde mijn culturele 
identiteit weg in de zogenaamde sunken place. De regisseur en schrijver 
achter het begrip de sunken place retweette jaren terug een goede 
beschrijving van wat dat precies is:

De Retweet op Peele’s Twitterpagina (Peele, 2017b)
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In het afstudeerjaar begon ik echt te kijken naar die verhalen van mijn cultuur. 
Ik begon de verbanden bloot te leggen. En ik ontdekte door naar de kunsten 
van Afro kunstenaars/artiesten te kijken en literatuur geschreven door auteurs 
van kleur te lezen en in contact te staan met de studenten op mijn stage 
waarom ik die uitsluiting of niet goed genoeg zijn voelde. Ook keek ik terug 
wat ik als kind in het Nederlandse onderwijssysteem heb meegekregen en 
waardoor ik eigenlijk zo down voelde. En dat onder die vriendelijke en stille 
uitstraling was verstopt. Dit zorgt er wel voor dat ik als educator empathisch 
en geduldig ben. Maar ook de pijnlijke boodschappen over Otherness ging 
delen aan een publiek die hiermee onbekend mee waren. Deze boodschappen 
zijn terug te vinden in het werk van bijvoorbeeld Kara Walker, Kahlil Joseph, 
Jay-Z, Fresh Prince of Bel Air, Kendrick Lamar en Missy Elliot 

Die avond in september 2021 begon ik uit mijn sunken place te komen door 
langzaam maar zeker mijn witte masker eraf te trekken.

Stills uit de muziekvideo The Heart Part 5 van Kendrick Lamar. In de muziekvideo rapt Lamar door middel 
van Deep fake technologie uit de perspectieven van verschillende zwarte mannen, want zij zijn hoe erg ze 
de fout in zijn gegaan of iets is overkomen onderdeel van de zwarte cultuur. En doordat ze publieke figuren 
zijn, staan ze symbool voor het beeld van de cultuur (Critiqsite, 2022; Lamar & Free, 2022).

BLKNWS (2019) van Kahlil Joseph waar Joseph 
beelden uit het verleden en ook recente 
combineert voor het werk dat daardoor lijkt op 
een nieuwszender zoals CNN © Kahlil Joseph 
(Bonnefanten, 2020)
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Kara Walker, I Am Not My Negro, 2020, Glenstone 
Museum, Potomac, Maryland © Kara Walker 
(Brabant Cultureel, 2022)

Still uit de muziekvideo The Rain (Supa Dupa 
Fly) (1997) (Dionne, 2019)

The Fresh Prince of Bel-Air: comedy met Will 
Smith uit de jaren 90 (de Morgen, 2020)

Wijlen designer, DJ 
en eerste zwarte 
creative director 
van een Franse 
luxe modehuis 
Virgil Abloh (von 
Ratzinger, 2021)

Jamaicaanse muzikante en stijlicoon Grace 
Jones (Zijp, 2021).

Space Jam (1996) met 
in de hoofdrol legend-
arische NBA basketbal 
speler Michael Jordan 
(IMDb, n.d.).
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10 | NAWOORD

Na deze maffe twee jaren waar ik een studie volgde tijdens 
een pandemie en waar ik ook eens een heel zwaar 
onderwerp als afstudeerprestatie heb gekozen, herinner 
ik me een anekdote uit 2021. Eentje die veel meer impact 
heeft gehad op mij als kunsteducator dan ik dacht. En mij 
waarschijnlijk heeft geduwd in de richting van mijn 
afstudeerprestatie met allerlei gevolgen. Zoals de 
bevrijding van het witte masker, mijn afwijzingsangst om 
contact te zoeken met instituten in te dammen, een 
nominatie voor de Jacques de Leeuwprijs en laten zien dat 
op het oog vreemde interesses van mij binnen de kunsten 
allemaal met elkaar verbonden zijn.
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Ik heb eigenlijk een hele lijst van mensen die ik zou moeten bedanken: 
mensen die ik heb mogen interviewen in het afgelopen jaar, mensen bij 
Boijmans, de studenten van Zadkine Fashion College, muzikanten waar ik 
naar luisterde, (oud)-klasgeno(o)t(en), een kunstenaar wiens werk impact heeft 
gehad op mij als kunsteducator of een oud-docent op de middelbare school. 
Maar dit project zou anders zijn gelopen zonder die dag in februari 2021, in 
mijn Black Panter – zo noem ik mijn zwarte Honda – met mijn doodzieke vader 
naast me. 

Dit alles maakt mijn afstudeerprestatie persoonlijk, maar ook niet. Ik liet 
daarom experts het woord doen in mijn onderzoeksverslag en dit afstudeer-
prestatie, juíst omdat ik onderdeel ben van de black community. 

Rotterdam Zuid, om de hoek van Zuidplein, februari 2021

‘Dushiii…’
Mijn vader zat naast me in mijn auto en vuurde een hele lijst op me af van wat 
hij bij de Chinees-Antilliaanse-Surinaamse restaurant telefonisch had besteld. 
En dat hij ook extra dingen wilde hebben terwijl ik net voor het restaurant had 
geparkeerd. Door het zuurstoftekort duurde het lang voor hij weer op adem 
was.
‘Zeg, dushi, kijk of ze Kos di lechi met koko hebben.’
‘Kos di lechi di koko?’ vroeg ik.’ Wat wil je allemaal nog meer hebben?!’ Het is 
toch beter veel dat hij groente en fruit gaat eten, in plaats van 
afhaalgerechten. En ik spreek geen Papiamento. Meestal beginnen de 
Chinese eigenaren in het Papiamento tegen je te praten wanneer je 
binnenkomt. Mijn vader zag aan me dat ik treuzelde.
‘Ja, vraagt Shina of ze die hebben’ 
‘Shina?’
Mijn vader is nogal een chagrijn, eerlijk gezegd zou hij het best omschreven 
kunnen worden als narcistisch. Dat zijn mensen die goed zijn in beledigen en 
totaal niet grappig zijn. Antillianen, vooral de oude generatie noemen mensen 
afgeleid van hun afkomst. Geen meneer of mevrouw, maar Chino (Chinees), 
Portugese (Portugees), Makaba (Nederlander) of Belgicano (Belg). Maar door 
zijn glimlach die ik zelden heb gezien en de manier hoe hij het zei, kon ik 
ondanks dat het politiek incorrect is, niet laten om niet te lachen. 
‘Ermm, dat is niet gepast om die vrouw zo te noemen.’ 
‘Zeg dushiii, je weet zeker niet hoe je moet zeggen hè?’ Zo irritant dat hij me 
zo goed kan lezen, ondanks mijn ouders al zo lang uit elkaar zijn. En ik hem 
daardoor weinig zag. ‘Dushi, je moet je cultuur leren kennen!’ 
Hij glimlachte weer. Ik keek naar hem en naar de gevel van het restaurant en 
weer terug naar hem.
‘Mijn cultuur? Ik wil niks zeggen, maar ik zie alleen maar Chinese karakters.’
‘Ik snap niet waarom je zo moeilijk doet, dushi. Maar je ging wel de moeilijkste 
taal,’ verhief zijn stem, ‘die in de wereld is leren toch? Wat was dat ook weer?’
‘Japans.’
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‘Aye, dat was het. Dat klopt. En nu wil je je eigen taal niet spreken.’ De 
teleurstelling en afkeuring in zijn stem sneed als een samoerai zwaard door 
mijn zelfvertrouwen: pijnlijk voor iemand die zichzelf als leergierig ziet. 
Ik schudde mijn hoofd, omdat ik mijn ‘eigen’ taal moest gaan spreken tegen 
een Chinese vrouw. Papiamento is voor ons beiden niet onze moedertaal, 
maar toch zijn we, ondanks dat we allebei van andere plekken komen op deze 
manier aan elkaar verbonden.
Wat is dan mijn ‘echte’ taal en cultuur, dacht ik en keek in de zijspiegel of er 
een fiets, scooter of auto kwam. Toen de kust veilig was liep ik naar Shina om 
mijn vader’s bestelling te halen. 

Lennox L.A. Scorea  4-03-1957 — ✝9-04-2021

Kos di Lechi, letterlijk vertaald: dingen van melk. 
Via de QR code is een basisrecept te zien om 
Kos di Lechi (de warme variant – soort fudge) 
te maken, waarbij je makkelijk Kos di Lechi met 
kokossmaak kan maken (Ignacio, n.d.).



 050

33
11 | BRONNENLIJST



051
 33 

Bronnenlijst 
 

Antilliaanse Dagblad. (2018). Jong en oud geniet van Seú. Antilliaanse Dagblad. 

https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/13327-jong-en-oud-geniet-van-seu 
Appiah, K. A. (2018). The Lies That Bind: Rethinking Identity. Profile Books. 

Artsy. (n.d.). Hank Willis Thomas Branded Head. Artsy. Retrieved June 5, 2022, from 

https://www.artsy.net/artwork/hank-willis-thomas-branded-head-1 

Baquet, D. (2017, November 30). Jay-Z and Dean Baquet, in conversation. The New York 

Times YouTube Channel. https://www.youtube.com/watch?v=XbuQAbG2AZ0 

Beerkens, A. (2011). Modegoden. uitgeverij AMB Diemen. 

Beyond The Cool. (2022). Beyond The Cool. Beyond The Cool. www.beyond-the-cool.com 

Bidisha. (2018, June 18). A guide to Beyoncé and Jay-Z’s new video: from the Mona Lisa to 

“living lavish.” The Guardian. 

https://www.theguardian.com/music/shortcuts/2018/jun/18/shortcuts-beyonce-jay-z-

apeshit 

Biesta, G. (2020). Door kunst onderwezen willen worden (Tweede druk). ArtEZ Press. 

Bilby, K. (2001). Netherlands Antilles and Aruba. In Grove Music. Grove Music. https://doi-

org.fontys.idm.oclc.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.44479 

Bonnefanten. (2020). Kahlil Joseph: BLKNWS. Kahlil Joseph, BLKNWS, 2018-2019, Twee 

Kanaals Nieuwsuitzending, Unieke Variant #6. 

https://www.bonnefanten.nl/nl/tentoonstellingen/say-it-loud/archive/kahlil-joseph-blknws 

Brabant Cultureel. (2022, April 8). Kara Walker toont de gevolgen van het slavernijverleden 

in de huidige samenleving. Brabant Cultureel. 

https://www.brabantcultureel.nl/2022/04/08/kara-walker-toont-de-gevolgen-van-het-

slavernijverleden-in-de-huidige-samenleving/ 

Brakel, C. (2020, August 26). Dit zijn de highlights van de afgestudeerden van de afdeling 

mode van de Gerrit Rietveld Academie. FashionUnited. 

https://fashionunited.nl/nieuws/mode/dit-zijn-de-highlights-van-de-afgestudeerden-van-

de-afdeling-mode-van-de-gerrit-rietveld-academie/2020082646484 

Browley, J. (2021, October 25). After Facing Discrimination On TikTok, These Content 

Creators Created Their Own eCommunity. Essence. 

Calefato, P. (2006). Mode als tekensysteem. In J. Brand, J. Teunissen, & A. van der Zwaag 

(Eds.), De macht van de mode: Over ontwerp en betekenis (3rd ed.). Uitgeverij Terra & 

ArtEZPress. 

Canon van Curaçao. (n.d.). tambu spelers simadan dansers. Canon van Curaçao. Retrieved 

June 5, 2022, from https://canoncuracao.cw/39-water/tambu-spelers-simadan-dansers/ 

11 | B
RO

N
N

EN
LIJST



 052
 34 

Cartwright, J. (2018, September 13). Tools of Trade - The musical legacy and cultural impact 

of the 808. WePresent. https://wepresent.wetransfer.com/stories/tools-of-the-trade-808 

Charles Snider, A. (2011, April 8). WOMEN, RASTAFARIANISM AND REGGAE. Rhetoric of 

Reggae. http://rhetoricofreggaer.blogspot.com/2011/04/women-rstafari-reggae-and-

social-chamge.html 

Clarke, J. (2006). Style. In S. Hall & T. Jefferson (Eds.), Resistance through Rituals: Youth 

subcultures in post-war Britain (2nd ed., pp. 147–161). Routledge. 

Cools, G. (2015). In-between Dance Cultures: On the Migratory Artistic Identity of Sidi Larbi 

Cherikaoui and Akram Khan (L. M. Bowler, Ed.). Valiz. 

Corio, D. (n.d.). Run-DMC gig at Hammersmith Odeon London. Getty Images. Retrieved 

June 2, 2022, from https://www.mrporter.com/en-us/journal/lifestyle/how-run-dmc-

earned-their-adidas-stripes-826882 

Critiqsite. (2022). Download: Kendrick Lamar – The Heart Part 5 (Directed By Dave Free & 

Kendrick Lamar). Critqsite. https://critiqsite.com/download-kendrick-lamar-the-heart-

part-5-directed-by-dave-free-kendrick-lamar/ 

de Morgen. (2020, August 12). ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ maakt comeback als dramaserie 

(en Will Smith werkt opnieuw mee). De Morgen. https://www.demorgen.be/tv-

cultuur/the-fresh-prince-of-bel-air-maakt-comeback-als-dramaserie-en-will-smith-werkt-

opnieuw-mee~b3707346/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 

Dionne, E. (2019, August 26). 20 Years of Missy Elliott. Bitchmedia. 

https://www.bitchmedia.org/article/bitchtapes/celebrating-missy-elliott 

Drysdale, R., Dunn, C., Key, K.-M., Augusta Jackson, P., Martel, J., Peele, J., Roberts, I., 

Rubens, A., & Sanders, C. (2012, November 28). Key & Peele - “Dueling Hats.” Viacom. 

Esajas, M., Gabiela, A., & Brotto, I. (2021). Witboek: actieonderzoek naar anti-zwart racisme 

in Amsterdam. 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10410434/1/Bijlage_4_Witboek_Anti-

zwart_racisme_in_Amsterdam__Actieonderzoek_TBA 

Esajas, M., Gabriela, A., & Brotto, I. (2021). Witboek: actieonderzoek naar anti-zwart racisme 

in Amsterdam (pp. 96–97). 

Fanon, F. (1952). Black Skin, White Masks (R. Philcox, Ed.). Penguin. 

Felipa, K. (2012). Style.Decode.Map. In Style.Decode.Map. 

Felipa, K. (2021a). Interview met Aminata Cairo. Kesha Felipa. 

Felipa, K. (2021b). Interview Janice Deul. Kesha Felipa. 

Felipa, K. (2022a). Interview met Wendy Varela. 

Felipa, K. (2022b). Interview met David Paulus. 

Felipa, K. (2022c). Testpanel gesprek met Lisa Heinis Boijmans Conservator Woorden doen 

er toe. 



053
 34 

Cartwright, J. (2018, September 13). Tools of Trade - The musical legacy and cultural impact 

of the 808. WePresent. https://wepresent.wetransfer.com/stories/tools-of-the-trade-808 

Charles Snider, A. (2011, April 8). WOMEN, RASTAFARIANISM AND REGGAE. Rhetoric of 

Reggae. http://rhetoricofreggaer.blogspot.com/2011/04/women-rstafari-reggae-and-

social-chamge.html 

Clarke, J. (2006). Style. In S. Hall & T. Jefferson (Eds.), Resistance through Rituals: Youth 

subcultures in post-war Britain (2nd ed., pp. 147–161). Routledge. 

Cools, G. (2015). In-between Dance Cultures: On the Migratory Artistic Identity of Sidi Larbi 

Cherikaoui and Akram Khan (L. M. Bowler, Ed.). Valiz. 

Corio, D. (n.d.). Run-DMC gig at Hammersmith Odeon London. Getty Images. Retrieved 

June 2, 2022, from https://www.mrporter.com/en-us/journal/lifestyle/how-run-dmc-

earned-their-adidas-stripes-826882 

Critiqsite. (2022). Download: Kendrick Lamar – The Heart Part 5 (Directed By Dave Free & 

Kendrick Lamar). Critqsite. https://critiqsite.com/download-kendrick-lamar-the-heart-

part-5-directed-by-dave-free-kendrick-lamar/ 

de Morgen. (2020, August 12). ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ maakt comeback als dramaserie 

(en Will Smith werkt opnieuw mee). De Morgen. https://www.demorgen.be/tv-

cultuur/the-fresh-prince-of-bel-air-maakt-comeback-als-dramaserie-en-will-smith-werkt-

opnieuw-mee~b3707346/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 

Dionne, E. (2019, August 26). 20 Years of Missy Elliott. Bitchmedia. 

https://www.bitchmedia.org/article/bitchtapes/celebrating-missy-elliott 

Drysdale, R., Dunn, C., Key, K.-M., Augusta Jackson, P., Martel, J., Peele, J., Roberts, I., 

Rubens, A., & Sanders, C. (2012, November 28). Key & Peele - “Dueling Hats.” Viacom. 

Esajas, M., Gabiela, A., & Brotto, I. (2021). Witboek: actieonderzoek naar anti-zwart racisme 

in Amsterdam. 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10410434/1/Bijlage_4_Witboek_Anti-

zwart_racisme_in_Amsterdam__Actieonderzoek_TBA 

Esajas, M., Gabriela, A., & Brotto, I. (2021). Witboek: actieonderzoek naar anti-zwart racisme 

in Amsterdam (pp. 96–97). 

Fanon, F. (1952). Black Skin, White Masks (R. Philcox, Ed.). Penguin. 

Felipa, K. (2012). Style.Decode.Map. In Style.Decode.Map. 

Felipa, K. (2021a). Interview met Aminata Cairo. Kesha Felipa. 

Felipa, K. (2021b). Interview Janice Deul. Kesha Felipa. 

Felipa, K. (2022a). Interview met Wendy Varela. 

Felipa, K. (2022b). Interview met David Paulus. 

Felipa, K. (2022c). Testpanel gesprek met Lisa Heinis Boijmans Conservator Woorden doen 

er toe. 

 35 

Felipa, K. (2022d). Interview met conservator van het Rijksmuseum Stephanie Archangel. 

Footdistrict. (2020, December 1). The historical union between adidas and Run-DMC. 

Footdistrict. https://footdistrict.com/en/blog/the-historical-union-between-adidas-and-run-

dmc/ 

Grayer Moore, J. (2015). Fashion Fads through American History (Vol. 1). ABC-CLIO. 

Haanstra, F. (2011). Authentieke kunsteducatie: een stand van zaken. Cultuur + Educatie 31. 

Hall, S. (1994). Cultural identity and diaspora. In P. Williams & L. Chrisman (Eds.), Colonial 

Discourse and Post-Colonial Theory (1st Edition, pp. 584–603). Routledge. 

https://doi.org/10.4324/9781315656496 

Hall, S., & Jefferson, T. (2006). Once more around Resistance through Rituals. In S. Hall & 

T. Jefferson (Eds.), Resistance through Rituals: Youth subcultures in post-war Britain 

(2nd ed., pp. vii–xxxii). Routledge. 

het Rijksmuseum. (1600). Tronco, meervoudig voetblok voor het ketenen van mensen. 

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.738265 

Ignacio, J. (n.d.). Ko’i lechi kayente - Antilliaanse fudge. Jurino Ignacio - The Super Dushi 

Chef - Antilliaanse Eten. Retrieved June 5, 2022, from https://www.antilliaans-

eten.nl/recepten/koi-lechi-kayente/ 

IMDb. (n.d.). Space Jam (1996) Michael Jordan and Bugs Bunny in Space Jam (1996). 

IMDb. Retrieved June 5, 2022, from 

https://m.imdb.com/title/tt0117705/mediaviewer/rm4251524609 

Knowles-Carter, B., Jay-Z, & Williams, P. (2018). APESHIT. ttps://mubi.com/nl/films/the-

carters-apeshit 

Kraak, A. (2022, May 1). KRAAK. Omroep Brabant. 

https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3106632/KRAAK/aflevering/4067041/KRA

AK 

Lamar, K., & Free, D. (2022, May 9). Kendrick Lamar - The Heart Part 5. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=uAPUkgeiFVY 

Lassche. (2022). E-mail contact met Caroline Lassche over Jacques de Leeuw nominatie. 

Netflix Is A Joke. (2020, February 15). Eddie Murphy Chased Down An Ice Cream Truck | 

Netflix Is A Joke. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Ft4kEk5CHrE 

New Era. (n.d.-a). 59FIFTY New York Yankees AC Perf Navy 59FIFTY Low Profile Cap. New 

Era . Retrieved June 4, 2022, from https://www.neweracap.eu/en-

fr/default/headwear/caps/new-york-yankees-ac-perf-navy-59fifty-low-profile-cap-b3924-

282/ 

New Era. (n.d.-b). Los Angeles Dodgers Black And White Basic 59FIFTY Fitted. New Era. 

Retrieved June 4, 2022, from https://www.neweracap.com/products/los-angeles-

dodgers-black-and-white-basic-59fifty-fitted 

11 | B
RO

N
N

EN
LIJST



 054
 36 

Nike. (n.d.). AIR FORCE 1 LOW THE TEN. Nike. Retrieved June 4, 2022, from 

https://www.nike.com/nl/launch/t/the-ten-air-force-1-low-off-white 

NPR. (2013, December 31). For Key And Peele, Biracial Roots Bestow Special Comedic 

“Power.” NPR Website. https://www.npr.org/2013/12/31/256605611/for-key-and-peele-

biracial-roots-bestow-special-comedic-

power#:~:text=Press-,For%20Key%20And%20Peele%2C%20Biracial%20Roots%20Be

stow%20Special%20Comedic%20’Power,Central%20show%20are%20about%20race. 

Oespa, K. (2017). Mester Blousé. https://kevinosepa.com/ 

Peele, J. (2017a). Get Out. Universal Pictures. 

Peele, J. (2017b, March 17). Jordan Peele (@JordanPeel). Twitter Webpage. 

Plate, L. (2019). Dancing at the Museum: Parataxis and the Politics of Proximity in Beyoncé 

and Jay-Z’s “APESHIT.” Stedelijk Studies Journal, 1. 

https://doi.org/10.54533/StedStud.vol008.art08 

Polhemus, T. (2010a). Raggamuffins. In Street Style (pp. 164–166). PYMCA. 

Polhemus, T. (2010b). Rastafarians & Reggae style. In Street Style (pp. 110–113). PYMCA. 

Rambsy, H. I. (2013). Beyond Keeping It Real: OutKast, the Funk Connection, and 

Afrofuturism. American Studies , 52(4), 205–216. https://www.jstor.org/stable/24589277 

Santana, I. (n.d.). Racial Authenticity and Racial Capitalism: The Dual Meanings of “Dueling 

Hats.” Age of Obama Berkeley. Retrieved May 27, 2022, from 

https://ageofobama.berkeley.edu/key-and-peele/tag/dueling-hats/ 

Sint Nicolaas, E. (2021). Nederlandse koloniale slavernij. In G. Klazema & B. van Kooij 

(Eds.), Slavernij: Het verhaal van João, Wally, Oopjen, Paulus, van Bengelen, Surapati, 

Sapali, Tula, Dirk, Lohkay (pp. 23–61). Atlas Contact. 

Sturken, M., & Cartwright, L. (2009). Advertising, Consumer Cultures and Desire. In 

Practices of Looking: An introduction to Visual Culture (2nd ed., pp. 292–293). Oxford 

University Press. 

The Cauldron Black. (n.d.). Blueing (Square 1). The Cauldron Black. Retrieved June 4, 2022, 

from The Cauldron Black 

The School of Life. (n.d.-a). The School of Life. YouTube. Retrieved June 4, 2022, from 

https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel 

The School of Life. (n.d.-b). The School of Life. The School of Life. Retrieved June 4, 2022, 

from https://www.theschooloflife.com/?fromSwitcher=true 

Universitity of Illinois Press. (n.d.). Laughing to Keep from Dying African American Satire in 

the Twenty-First Century. Universitity of Illinois Press. Retrieved June 5, 2022, from 

https://www.press.uillinois.edu/books/?id=p085307 



055
 37 

van Dartel, D. (2021). We’re a Culture, not a costume: Mode, musea en dekolonisering. In M. 

Hohé (Ed.), Global Wardrobe: De wereldwijde modeconnectie. Waanders Uitgevers 

b.v., Kunstmuseum Den Haag. 

van den Eerenbeemt, M. (1995, February 27). De heftige salvo’s van DJ Moortje. De 

Volkskrant. 

van San, M. (1995). Bubbling als uiting van verborgen protest: over dans, muziek en 

Antilliaanse jeugdcultuur. Populaire Muziekstudies Online. 

https://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME02/Bubbling_als_verborgen_protest.sht

ml 

von Ratzinger, M. (2021, November 30). Livestream: Louis Vuitton zeigt Virgil Abloh’s letzte 

Kreationen in Miami. L’Officiel. https://www.lofficiel.at/menswear/livestream-virgil-abloh-

s-letzte-kollektion-fuer-louis-vuitton-menswear 

Zijp, S. (2021, January 15). Grace Jones Stijlicoon 1985. Elle . 

https://www.elle.com/nl/mode/stijl/g35225160/grace-jones-stijlicoon-gallery/?slide=2 

Zonneveld, R. (2020, October 27). Kevin Osepa on identity, spiritualility and roots. 

WePresent . 

  

 

11 | B
RO

N
N

EN
LIJST



CU
LT

U
R

A
L 

ID
EN

TI
TY

 | 
SU

B
CU

LT
U

R
ES

 | 
B

LA
CK

 C
U

LT
U

R
ES


