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1 Inleiding en probleemstelling 
 

Vorig jaar besloot ik mijn bachelorproef over de analyse van de geschreven media rond 50 jaar 

onafhankelijk Congo met volgende passage: 

 

“Naast de geschreven media zijn er nog tal van kanalen die meebouwen aan het 

discours rond het Belgisch koloniaal verleden. Denk maar aan televisiezenders 

(nieuwsuitzendingen, keuze van documentaires, debatprogramma’s, etc…) of radio. 

Ook in de culturele sector wordt vaak uiting gegeven aan bepaalde discours, denk 

maar aan kritische toneelvoorstellingen of tentoonstellingen die, al dan niet 

bewust, een bepaald beeld naar voor proberen te brengen. Waar er al enig 

wetenschappelijk onderzoek is geweest naar het koloniaal discours in België, zijn 

er nog tal van onbewandelde paden die nieuwe perspectieven en mogelijkheden 

bieden tot verder onderzoek.”1 

 

In deze thesis zal verder worden gebouwd op de studie naar het Belgisch discours rond het 

koloniaal verleden, en dit door te kijken naar de Belgische kunstsector. Dit is een - voor een 

historicus - uitdagende, maar daardoor net leerrijke thematiek, waar een geschiedkundige bril 

kan bijdragen tot de nodige conceptualisering en contextualisering in historisch perspectief.  

 

Een essentiële denkstroming bij de behandeling van het koloniaal discours is het 

postkolonialisme. Binnen academische kringen zijn er heel wat alternatieve blikken op de 

relatie tussen koloniaal en postkoloniaal Afrika, alsook de verhouding tot het Westen, die 

onder de noemer postkolonialisme kunnen worden geplaatst. Een andere plaats waar dit 

discours uiting lijkt te krijgen, is binnen de culturele sector. Deze thesis zal zich trachten te 

verdiepen in één segment hiervan dat kan worden gedefinieerd als de ‘Belgische postkoloniale 

kunst’. De precieze invulling van en toelichting bij dit begrip volgt later.  

 

In België zijn verschillende voorbeelden te vinden van kunstenaars die bezig zijn met 

(post)koloniale thema’s. Opvallend is de opleving van deze thematiek rond de eeuwwisseling 

																																																								
1 Puype (B.). 50 jaar na dato: de Belgische herinnering aan zijn voormalige kolonie. Analyse 
van de geschreven media rond 50 jaar onafhankelijk Congo. Gent (Onuitgegeven 
bachelorproef UGent), p. 28. (promotor: B. Bevernage). 
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en naarmate de viering van de 50-jarige onafhankelijkheid van heel wat Afrikaanse staten, in 

2010, naderde (vanaf 1960 werden meer dan 30 Afrikaanse staten onafhankelijk van hun 

kolonisators). Het gaat hierbij veelal om kunstenaars die geboren zijn in de periode rond de 

jaren 60 en 70 en die dus voornamelijk een reflectie brengen van de geschiedenis van hun 

ouders en grootouders, aangezien ze zelf de koloniale periode nooit bewust hebben 

meegemaakt. Deze tendens zien we terugkomen in eigen land, maar ook in onze buurlanden.2 

Eén van de centrale vragen in deze thesis zal zich dan ook toespitsen op hoe we deze 

postkoloniale tendens in de Belgische kunstsector moeten plaatsen. Wie of wat zijn hierin de 

belangrijkste actoren? Kende de opmerkelijke tendens vanaf het begin van de 21ste eeuw een 

preludium? Welke inhoudelijke en vormelijke eigenschappen neemt deze postkoloniale 

artistieke expressie aan?  

 

De precieze invulling van het begrip Belgische postkoloniale kunst is hierbij essentieel. Op 

temporeel vlak zou het kunnen gaan over alle kunst na de periode van kolonisering (voor 

België dus vanaf 1962 met de onafhankelijkheid van Rwanda en Burundi). Dit zou echter heel 

breed en voornamelijk ridicuul zijn, dus is een verdere afbakening noodzakelijk. Een ander 

facet is de aanwezigheid van koloniale elementen in het werk. Dit kan gaan over de 

implementatie van tribale kenmerken, maar eveneens door inhoudelijk betrekking te hebben op 

de (historische) gevolgen van het kolonialisme.3 Eén van de belangrijkste eigenschappen, en dit 

is zonder twijfel vatbaar voor discussie maar essentieel voor het begrijpen van het concept 

postkoloniale kunst in de context van deze thesis, is echter de aanwezigheid van een kritische 

omgang met het koloniale verleden.4 Door de toevoeging hiervan worden kunstenaars en 

tentoonstellingen die louter het kolonialisme gebruiken voor het esthetische aspect (denk 

bijvoorbeeld aan de typische tribale Afrikaanse maskers) dus eigenlijk uitgesloten. 

Postkoloniale kunst krijgt op deze manier een gelijkaardige invulling als postkolonialisme in de 

menswetenschappen: kritisch en (al dan niet bewust) agerend tegen overblijfselen van een 

Westerse koloniaal discours.  

																																																								
2 Demos (T.J.). Return to the Postcolony. Specters of Colonialism in Contemporary Art. 
Berlijn, Sternberg Press, 2013, p. 10. 
3 Het label van primitivisme en exotische kunst is in de voorbije jaren sterk geproblematiseerd. 
Waar dit vroeger bij moderne kunstenaars als Picasso of Matisse als emancipatorische 
erkenning kon worden gezien wordt dit nu veel eerder gepercipieerd als een voortzetting van 
de expansie van het koloniaal denken en het buitensluiten van niet-Westerse kunstvormen in de 
hedendaagse kunst. Amselle (J.L.), Mellot (N.) en Van Dam (J.). “Primitivism and 
Postcolonialism in the Arts.” In: MLN, 118, 4 (2003), p. 975-976. 
4 Dit wordt onder 3.1 nog verder uitgediept. 
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Postkolonialisme dekt bovendien een heel brede lading: het kan beslag hebben op het 

Afrikaanse continent, maar eveneens verwijzen naar de kolonisatie in Amerika, Azië of het 

Midden-Oosten. Tegelijk zijn er ook stemmen die over een postkoloniale periode spreken in 

heel wat landen in Oost-Europa na de val van de Sovjet-Unie in 1991.5 Hier zijn stuk voor stuk 

uiterst interessante casussen en invalshoeken te vinden. Deze thesis heeft echter een focus op 

Belgische postkoloniale kunst (cfr. infra). Hierdoor komt er voornamelijk een nadruk te liggen 

op het (post)kolonialisme van Sub-Sahara Afrika, aangezien België enkel daar voet aan de 

grond heeft weten te krijgen.  

 

Deze afbakening in de ruimte verdient wel verdere toelichting. De keuze om specifiek toe te 

spitsen op Belgische kunst is op zich wat apart, zeker als men er rekening mee houdt dat veel 

narratieven, en zeker binnen de academische wereld en kunstsector, zicht niet beperken tot 

landsgrenzen.6 Het postkolonialisme wordt bovendien nog eens getypeerd door een verzet 

tegen dergelijk klassiek Westers moderniteitsdenken met een fixatie op grenzen (zowel in 

termen van tijds- en periode- als landsafbakening).7 Het aspect van Belgische kunst moet dan 

ook breed worden opgevat: het gaat zeker en vast niet louter om kunst van artiesten die in 

België zijn geboren. Veel eerder gaat het om de wisselwerking tussen kunstenaars (al dan niet 

buitenlands) die in België werken en hier reflectie verschaffen over het koloniale verleden 

enerzijds en Belgische musea en instellingen die hierin participeren anderzijds. Zo wordt 

bijvoorbeeld een kunstenaar als Renzo Martens, ondanks zijn Nederlandse origine, ook in dit 

werk geïncorporeerd, aangezien hij werkt vanuit Brussel en bovendien actief bezig is met de 

voormalige Belgische kolonie Congo. Ook een Afrikaanse kunstenaar als Sammy Baloji krijgt 

hier een plaats, aangezien hij actief in interactie treedt met de Belgische kunstsector en zo zijn 

invloed uitoefent op de Belgische postkoloniale kunst, idem voor Wendy Morris of Otobong 

Nkanga, die eveneens vanuit België werken.  

																																																								
5 Moore (D.C.). “Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global 
Postcolonial Critique.” In: PMLA, 116, 1 (2001), p. 111-128. 
6 Zo stelden Amselle (J.L.), Mellot (N.) en Van Dam (J.) in “Primitivism and Postcolonialism 
in the Arts.”, p. 979.: “[…] any effort to erect borders between so-called cultural areas is done 
in vain, since these do not help us understand artistic trends. The artistic field, like any other 
cultural or social field, is a space of circulation.”. 
7 Friedman (S.). “Periodizing Modernism: Postcolonial Modernities and the Space/Time 
Borders of Modernist Studies.” In: Modernism/modernity, 13, 3 (2006), p. 425-443.; Wilson 
(J.) en Tunca (D.). “Postcolonial tresholds: Gateways and borders.” In: Journal of Postcolonial 
Writing, 51, 1 (2015), p. 1-6. 
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Het gaat met andere woorden om iedereen die actief is binnen de Belgische postkoloniale 

constellatie. De werken van de kunstenaars moeten bovendien niet louter reflecteren over het 

specifieke Belgische koloniale verleden. Zo hebben enkele werken van Vincent Meessen, zoals 

Vita Nova, betrekking op de gebeurtenissen in de Franse kolonies, maar valt dit ook binnen het 

kader van de Belgische postkoloniale kunst, aangezien het om een Belgische kunstenaar gaat, 

die bovendien werkt vanuit Brussel.  

 

Ook het woord “kunst” dekt een brede lading. Deze thesis beslaat echter niet alle vormen van 

kunst. Woordkunst, muziek, dans, drama en theater worden hier niet in ogenschouw genomen, 

ondanks het feit dat hier heel wat boeiende zaken over te vertellen zijn in postkoloniale 

context. De focus ligt op beeldende artistieke expressie: schilder- en tekenkunst, sculpturen, 

maar ook vormen van moderne media (bijvoorbeeld video-installaties) en fotografie met een 

bepaalde artistieke achtergrond. Alhoewel louter journalistieke of informatieve documentaires 

en foto’s ook heel interessant kunnen zijn vallen deze hier dus buiten: het gaat om werken die, 

al dan niet in combinatie met andere kunstvormen, hun plaats verdienen binnen kunstmusea en 

-tentoonstellingen. 

 

Postkoloniale kunst moet tegelijk ook breder worden gezien dan enkel de artiesten en hun 

kunstwerken. Een eerste belangrijk begrip hierbij is dat van de, hierboven reeds vermelde, 

postkoloniale constellatie in hedendaagse kunst.8 Hierbij wordt de nadruk gelegd op het belang 

dat musea, instellingen en curatoren hebben in de kunstwereld en het tot stand komen en 

ingang vinden van bepaalde tendensen en paradigma’s: 

 

“[…] fundamental to the historical understanding of modern art is the important 

role played through the forum and medium of exhibitions in explicating the 

trajectory taken by artists, their supporters, critics, and the public in identifying the 

great shifts that have marked all encounters with modern art and advanced its 

claim for enlightened singularity among other cultural avatars. For contemporary 

																																																								
8 Enwezor (O.). “The Postcolonial Constellation: Contemporary Art in a State of Permanent 
Transition.” In: Research in African Literaturs, 34, 4 (2003), pp. 57-82.  
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art, this history is no less true, and the recent phenomenon of the curator in 

shaping this history has been remarkable.”9 

 

Hierbij zal bijvoorbeeld de centrale rol die kunstinstellingen en musea spelen in deze sector 

worden toegelicht, alsook de impact van massatentoonstellingen zoals de Biënnale van Venetië 

of Documenta en welke invloed de curatoriële praktijken hier hebben. Postkolonialisme als 

constellatie biedt tegelijk ook de mogelijkheid tot diepere analyse. Het betrekt actief de impact 

van dominante discours en wat in de literatuur vaak wordt aangeduid met discourse of power.10 

Deze term wordt vaak gelinkt aan Michel Foucault, maar wordt ook door academici als Teun 

A. van Dijk, essentieel in de studie naar Critical Discourse Analysis (CDA), gebruikt.11 Hierbij 

wordt de dominantie van een discours onder andere gelinkt aan (geo)politieke macht.12 In de 

context van deze thesis is een belangrijk aspect hiervan dat het dominante discours dus 

voornamelijk wordt geconstrueerd door een blanke elite en onlosmakelijk verbonden is met 

latent racisme en het verdringen van door minderheden gecreëerde en niet-Westerse discours.13  

 

Dit was bijvoorbeeld ook het geval in België, met de viering van 50 jaar onafhankelijkheid, 

waarbij de Congolese opinies stukken minder aandacht en erkenning leken te krijgen dan het 

dominante discours van Van Reybrouck, Verlinden en Braeckman.14 Een diepgaande CDA van 

de Belgische elite zou ons voor deze masterproef iets te ver brengen, maar het zich bewust zijn 

van de aanwezigheid en impact ervan, ook in en op de kunstsector, is essentieel. Tegelijk 

moeten we de alternatieve narratieven vanuit de kunstwereld en keuzes van kunstenaars en 

curatoren zien als een product van de onvermijdelijke interactie met, alsook een respons op, de 

dominante Westerse discours. Enwezor stelt dat “veel curatoriële praktijken vandaag een 

																																																								
9 Enwezor (O.). “The Postcolonial Constellation: Contemporary Art in a State of Permanent 
Transition.” p. 59. 
10 Enwezor (O.). “The Postcolonial Constellation: Contemporary Art in a State of Permanent 
Transition.” p. 58.  
11 Voor de algemene principes van CDA: van Dijk (T.A.). “Principles of Critical Discourse 
Analysis.” In: Discourse Society, 4 (1993), pp. 249-283. 
12 Enwezor (O.). “The Postcolonial Constellation: Contemporary Art in a State of Permanent 
Transition.” p. 58. 
13 van Dijk (T.A.). Discourse and Power. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008, p. vii-ix.; 
Enwezor (O.). “The Postcolonial Constellation: Contemporary Art in a State of Permanent 
Transition.” p. 58. 
14 Goddeeris (I.). “Postcolonial Belgium: the memory of the Congo.” In: Interventions: 
International Journal of Postcolonial Studies, 17, 3 (2015), p. 441-442. 
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directe respons zijn op de postkoloniale kritiek op de Westerse autoriteit”15. Zowel kunstenaars 

als curatoren zijn zich in de meeste gevallen bewust van zowel de Westerse als de 

postkoloniale discours - en het academische debat hieromtrent - en zetten dit bijgevolg om in 

bepaalde keuzes. Welke keuzes dit dan zijn, wordt hier onderzocht.  

 

Zeer specifiek zal hier een tweevoudige casus naar voor worden geschoven van twee 

musea/kunstinstellingen die tijdens het onderzoek naar de verschillende postkoloniale 

tendensen binnen de kunstwereld herhaaldelijk terugkwamen: Mu.ZEE te Oostende en WIELS 

te Brussel. Zowel de tentoonstellingen die specifiek inzetten op postkoloniale thema’s, alsook 

de plaatsen waarop de werken hingen net als de invloed en denkwijze van de artistiek 

directeurs - respectievelijk Phillip van den Bossche en Dirk Snauwaert – werden onder de loep 

genomen. Dit laatste element gebeurde aan de hand van interviews.16 Dit zijn vanzelfsprekend 

niet de enige twee kunstcentra waar met een postkoloniale invalshoek naar kan gekeken 

worden: enkele andere voorbeelden hiervan zijn Z33 in Hasselt, het SMAK in Gent of Extra 

City Kunsthal in Antwerpen. Dit biedt dus zeker mogelijkheden tot verdere analyse.  

 

Een laatste essentieel aspect is dat van het indexeren. Aangezien er in de wetenschappelijke 

literatuur nog niet bijster veel te vinden is in verband met Belgische postkoloniale kunst, tracht 

ik in deze thesis een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van wat er reeds bestaat en is 

tentoongesteld. Het gaat hierbij voornamelijk om in België actief zijnde kunstenaars en hun 

kunstwerken, maar eveneens het werk van musea en curatoren. Dit zal een grote bulk van de 

tekst zijn, maar is een essentiële toevoeging om een correcte, volledige en verstaanbare analyse 

te kunnen brengen. Deze lijst is vanzelfsprekend niet exhaustief, maar kan wel als handig 

instrument gebruikt worden voor andere onderzoekers.17 Wie de bijgevoegde bibliografie 

bekijkt, zal naast de wetenschappelijke literatuur ook de nadrukkelijke aanwezigheid opmerken 

van geraadpleegde websites. Waar dit niet altijd, zeker door de constante en snel veranderende 

																																																								
15 Enwezor (O.). “The Postcolonial Constellation: Contemporary Art in a State of Permanent 
Transition.” p. 69. 
16 Naast deze twee interviews waren er eveneens gesprekken met Sarah Vanagt en Maarten 
Vanden Eynde. Deze zijn in hun geheel getranscribeerde vorm terug te vinden als bijlage 
achteraan deze thesis.  
17 Ook naar het einde van het schrijfproces van deze thesis bleven nieuwe artiesten opduiken. 
Dit duidt duidelijk op het feit dat er naast de aangeleverde kunstenaars nog heel wat 
ononderzocht materiaal te vinden is. Zo zijn bijvoorbeeld Freddy Tsimba of Pascale Marthine 
Tayou niet in de annex opgenomen, dit vanzelfsprekend niet vanuit moedwillige 
beweegredenen, maar veel eerder vanuit praktische overwegingen.  
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aard van het internet en URL’s, de meest ideale bronverwijzing is, werd toch geopteerd hier 

optimaal gebruik van te maken. De hoeveelheid feitelijke informatie, zeker aangaande 

contemporaine kunst, die er terug te vinden is, bijvoorbeeld op websites van musea en 

artiesten, is namelijk te groot om puur voor praktische of methodologische overwegingen aan 

de kant te laten liggen.   

 

Deze thesis is bovendien niet het eerste onderzoek naar postkoloniale kunst in België. Dagmar 

Dirkx gaf hier, met haar scriptie aan de KU Leuven, reeds een aanzet door een analyse te 

brengen van de werken van Wendy Morris en Sven Augustijnen.18 Beide kunstenaars komen 

ook in deze thesis aan bod, maar de lijst zal worden uitgebreid met een zo volledig mogelijk 

repertoire aan namen: Luc Tuymans, Jan Fabre, Sarah Vanagt, Vincent Meessen, Renzo 

Martens, Els Opsomer, Herman Asselberghs, Sammy Baloji, Maarten Vanden Eynde en 

Otobong Nkanga worden aan de analyse toegevoegd. Door deze meer omvattende aanpak zal 

de focus bijgevolg minder op het artistiek inhoudelijke gericht zijn en wordt er dus gestreefd 

naar een breder gedragen conclusie. Met de inbreng van de invloed van musea en curatoriële 

praktijken wordt getracht een nog vollediger beeld te schetsen van de Belgische postkoloniale 

kunst. 

 

Bij dit onderzoek staat de vormelijke analyse van de kunstwerken zelf niet centraal. Ik ben hier, 

als historicus in opleiding, namelijk niet voor getraind en laat dit liever en beter over aan 

kunstwetenschappers. Gelukkig is er heel wat secundaire literatuur voorhanden rond de meeste 

kunstenaars en brengen deze vaak zelf publicaties uit in verband met hun tentoonstellingen, die 

extra inhoudelijke toelichting voorzien. Ook zal, door middel van interviews met enkele 

kunstenaars en artistiek directeurs, dieper ingegaan worden op hun, al dan niet, ideologische 

beweegredenen. De opzet zal dus veel eerder liggen bij het historisch kaderen van deze 

artiesten, alsook het metahistorisch analyseren van de door hen gehanteerde discours. In welke 

context kunnen we het denken (en handelen) over het verleden van de Belgische kunstsector 

plaatsen en wat zegt dit over de Belgische postkoloniale omgang met het eigen verleden? Hoe 

gaan artiesten om met deze thematieken en wat is de omgang hiermee binnen de museale 

wereld? 

 

																																																								
18 Dirkx (D.). Belgisch Congo ontmaskerd. De representatie van (post)koloniaal België in het 
werk van Wendy Morris en Sven Augustijnen. Leuven (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling 
KU Leuven), 123 p. (promotor: H. Van Gelder). 
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Dit laatste is van essentieel belang. De voorbije jaren wordt er meer en meer gekeken naar 

Westerse musea als een ideologische constructie. Het inherent koloniale karakter ervan wordt 

op die manier geproblematiseerd en aangekaart. Deze thesis vormt hier een uitbreiding op en 

tracht te kijken naar hoe bepaalde Belgische museale instellingen omgaan met deze kritieken, 

alsook op welke manier er, al dan niet, wordt getracht hun eigen denken te dekoloniseren. 

Tegelijk wordt gekeken naar welke rol de postkoloniale kunst hier zelf in bekleedt. Welke 

kenmerken kunnen hieraan worden toegeschreven en in welke tendensen en thematieken uit het 

postkoloniaal denken zich via artistieke expressie? Inhoudelijk bouwt deze kunst voort op het 

in academische kringen ontstane paradigma van het postkolonialisme. Hoe moeten we precies 

de verhouding plaatsen tussen de kunstsector en de academische wereld en welke conclusies 

vallen hieruit te trekken? Deze thesis was in de eerste plaats een zoektocht naar waarheden, 

feitelijkheiden en beschrijvingen van een vastgestelde tendens, maar bleek al snel te evolueren 

naar een focus op hoe waarheid wordt geconcipieerd en gerepresenteerd. 
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2 Het (post)koloniaal discours in België: een beschouwing 
 

Het Belgische – en in bredere zin Europese – narratief na de dekolonisering wordt getypeerd 

door twee termen: amnesie en miskenning.19 Toen de periode van kolonialisme werd 

afgesloten en opgevolgd door wat men als postkolonialisme zou gaan definiëren, was de kous 

daarmee voor de meeste landen af. Er werden wel nog steeds banden onderhouden met de 

voormalige kolonies in de vorm van officiële staatsbezoeken of ontwikkelingshulp. Dit 

gebeurde veelal onder de noemer van termen als “geprivilegieerde relaties” of “historische 

banden”.20 Zo zien we dat het leeuwendeel van de Belgische initiatieven op vlak van 

ontwikkelingshulp, een grote hap van het buitenlands beleid in het Globale Zuiden, gericht is 

op Congo.21   

 

Dit schetst echter een té eenzijdig beeld. Al vanaf de onafhankelijkheid verloopt de relatie 

tussen Congo en België troebel en lijken de voormalige kolonie en kolonisator niet bepaald 

naar elkaar toe groeien, integendeel: de paden van beide landen zijn sinds de onafhankelijkheid 

alleen maar meer en meer uit elkaar gelopen.22 We zien een constante op- en neergang van de 

relaties met in het midden van de jaren 80 de duidelijkste afbrokkeling, om vanaf 1990 een 

dieptepunt te kennen.23 Tegelijk werd voor de grootschalige chaos en uitingen van geweld die 

volgden op het vertrek van de kolonisators, nooit verantwoordelijkheid opgenomen. Het werd 

niet erkend als zijnde een, mogelijks, gevolg van wat Europa had aangericht tijdens de 

kolonisering van deze landen. Dit is vanzelfsprekend het eenvoudigste en meest voor de hand 

liggende discours voor de Europese landen zelf: de gebeurtenissen uit het heden helemaal in de 

handen leggen van de overheden uit dit heden lijkt nobel en kan worden gezien als een 

erkenning van de nationale soevereiniteit van deze pas onafhankelijk geworden staten. In het 

geval van het Afrikaanse continent waren deze postkoloniale gebeurtenissen veelal verre van 

rooskleurig en getekend door tendensen van anarchie, coups en oorlog. Het niet willen inzien 

van de gevolgen die het koloniale verleden op dat postkoloniale heden heeft gehad, is in dit 

																																																								
19 Demos (T.J.). Return to the Postcolony. Specters of Colonialism in Contemporary Art. 
Berlijn, Sternberg Press, 2013, p. 8.  
20 Vanthemsche (G.). De impact van de kolonie op België. Tielt, Lannoo, 2008, p. 260. 
21 Deschouwer (K.). The Politics of Belgium: Governing a Divided Society. Londen, Palgrave 
Macmillan, 2012, p. 232.  
22 Vanthemsche (G.). De impact van de kolonie op België. p. 193. 
23 Doom (R.). “België en Midden-Afrika: hink-stap-sprongen tussen bananenschillen.” In: 
International Spectator, 54, 7/8 (2000), p. 347. 
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geval dus stukken minder nobel en past perfect binnen een bewust discours van collectieve 

amnesie. Met dit Europese discours maken ze zich er, bij wijze van spreken, makkelijk van af.  

 

In academische kringen zijn er nochtans heel wat stemmen die in dezelfde richting wijzen en 

duiden op de schuld die het Westen treft wat betreft de ravage in postkoloniaal Afrika. De 

afwezigheid van dit discours bij officiële instanties en de miskenning van de impact van het 

door henzelf aangerichte kolonialisme op de postkoloniale constellatie is dan ook tekenend en 

des te verontwaardigend. Nochtans: sinds de Lumumba-commissie van 2000 erkent België een 

vage morele verantwoordelijkheid voor de moord op voormalig Congolees 

onafhankelijkheidsleider en eerste democratisch verkozen premier Patrice Lumumba. Dit 

gebeurde echter zonder daarvoor over te gaan tot een daadwerkelijke juridische 

schuldbekentenis of een eventueel officieel pardon, dit voornamelijk doordat de experts in de 

Lumumba-commissie als grootste inzet hadden het vinden van een breed gedragen politieke 

consensus. Hierdoor werden ze gelimiteerd in hun conclusies en was er bijgevolg niet echt 

sprake van een strikte autonomie tussen de historici en de politici.24 Dit is een typisch 

voorbeeld van de moeilijke en ambigue houding die België aanneemt tegenover de 

gebeurtenissen in Congo.  

 

Bovendien zien we in het Belgische straatbeeld ook nog heel wat herinneringen aan het 

koloniaal verleden opduiken: zo staan er nog zo’n vijftal standbeelden en een zevental bustes 

van Leopold II verspreid over het land. Ondanks alles wat nu geweten is over de wreedheden 

van Kongo-Vrijstaat, blijven deze monumenten amper aangetast (al verschenen er bij 

sommige, zoals in Gent, wel ‘excuusbordjes’, dit echter niet zonder de nodige discussie25). 

Daarnaast zien we ook respons vanuit de bevolking zelf, waarbij de standbeelden in kwestie 

worden beklad met rode verf -verwijzend naar het rode rubber-regime- of waarbij een hand 

wordt afgekapt -zoals in Oostende door de groepering Stoeten Ostendenaere-, dit in de hoop 

Leopolds notoire status opnieuw te kunnen aankaarten en de aanwezigheid van de beelden in 

																																																								
24 Bevernage (B.). “Geschiedenis in overheidsopdracht: wetenschap, ethiek en politiek in de 
Belgische Lumumba-commissie.” In: Tijdschrift voor Geschiedenis, 125, 1 (2012), p. 1-24. 
25 Binnen de Gentse gemeenteraad was er voorafgaand al enkele jaren discussie over het al dan 
niet plaatsen van de bordjes. Ook in De Standaard werden er achteraf nog verschillende opinies 
over gevormd door historici Marc Reynebeau en Bas de Roo: De Roo (B.). “Sorry voor alles, 
Congo?” In: De Standaard, 30.09.2016, p. 41.; Reynebeau (M.). “Niks sorry, Congo!” In: De 
Standaard, 03.10.2016, p. 40. Na het plaatsen van het bordje in Oostende was er ook enige 
ophef over de onhandige woordkeuze die te veel mogelijkheid tot speculatie overliet.  
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vraag te stellen.26 Toch lijkt er weinig te veranderen en blijft de voor sommigen 

aanstootgevende aanwezigheid van Leopold II een soort van blinde vlek voor de Belgische 

autoriteiten.  

 

Deze amnesie is ingebed in heel wat lagen van de Belgische samenleving. Idesbald Goddeeris 

werkt rond deze thematiek en stelde reeds dat het Belgisch discours rond het koloniaal 

verleden van Congo voornamelijk werd, en nog steeds wordt, gecreëerd door een homogene 

groep van blanke mannen van middelbare leeftijd.27 Het gaat hierbij om een gematigde visie 

tegenover het koloniaal verleden: het wordt erkend als zijnde een zwarte bladzijde, maar veel 

dieper gaat het debat niet.28 Een typerende uitgave hierrond is Congo van David van 

Reybrouck, maar er zijn nog tal van voorbeelden.29 Van Reybrouck creëerde met zijn boek een 

nieuw publiek narratief.30 Hierin werd de morele verantwoordelijkheid van België in de moord 

op Lumumba gesteund, in navolging van de parlementaire commissie. Dit ging echter gepaard 

met duidelijke en harde kritiek op Lumumba zelf, alsook op zijn speech bij het bezoek van 

koning Boudewijn.  

 

Dit narratief wordt gekenmerkt door, zoals hierboven beschreven, het erkennen van de 

gruwelen in de periode van de Congolese kolonisatie, maar tegelijk het benadrukken van de 

historische onduidelijkheid over het precieze aantal doden tijdens het regime. Er zou al snel 

kritiek volgen uit verschillende hoeken, onder andere van Ludo De Witte en Joris Note. Deze 

kritiek werd echter niet opgenomen door de media, in tegenstelling tot het narratief van Van 

Reybrouck.31 Ook de VRT kreeg in deze context heel wat commentaar te verduren, omdat het 

																																																								
26 Voor meer informatie hieromtrent: Verbeke (D.). De onafhankelijkheid van Belgisch Congo. 
Het begin van een geschiedenis. Gent (Onuitgegeven licenciaatsverhandeling Universiteit 
Gent), 190 p. (promotor: J.S. Lecocq).; Goddeeris (I.). “Postkoloniale maturiteit? Hoe België 
omgaat met koloniale straatnamen en standbeelden.” In: Ons Erfdeel, 59, 3 (2016), p. 42-49. 
27 Goddeeris (I.). “Congo in onze navel: de omgang met het koloniale verleden in Belgie en 
zijn buurlanden.” In: Ons erfdeel, 54 (2011), p. 40-49. 
28 Goddeeris (I.). “Postcolonial Belgium: the memory of the Congo.” p. 437-438. 
29 Enkele voorbeelden van werken van deze “homogene groep”, die voornamelijk rond de 
viering van 50 jaar onafhankelijk Congo verschenen, zijn: Poppe (G.). Land Zonder Staat: 
Congo 50 Jaar Onafhankelijk. Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2010, 256 p.; Reynebeau (M.). 
Terug naar Congo: op zoek naar de guaveboom uit mijn jeugd. Tielt, Lannoo, 2010, 144 p.; 
van Cauwelaert (R.). Congo 50 jaar onafhankelijk. Roeselare, Roularta, 2010, 50 p.; Verlinden 
(P.). Belgisch Kongo: 50 Jaar Koloniale Herinneringen. Leuven, Davidsfonds, 2010, 183 p.; 
Vranckx (R.). De ontdekking van Congo. Antwerpen, De Bezige Bij, 2010, 368 p. 
30 Dirkx (D.). Belgisch Congo ontmaskerd. p. 13-14.  
31 Goddeeris (I.). “Postcolonial Belgium: the memory of the Congo.” p. 440-441.  
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een te eenzijdig beeld bracht waarbij halsstarrig werd getracht niemand van de Belgische 

autoriteiten of royale familie te beledigen.32 Van Reybrouck zelf repliceerde op de kritiek in 

het Nederlandse tv-programma Zomergasten door te stellen dat hij een “post-postkoloniaal 

discours” nastreeft dat niet langer in pro’s en contra’s of de typische dichotomie van zwarte 

slachtoffers en blanke schuldenaars denkt.33 Desondanks blijft het opvallend hoe het dominante 

discours wordt gedomineerd door deze homogene groep en blijft dit niet vrij van kritiek en 

debat.  

 
In België lijkt de collectieve amnesie bovendien nog meer aanwezig te zijn dan in andere 

Europese landen. Hiervoor zijn reeds verschillende verklaringen naar voor geschoven. Eén 

daarvan focust op de communautaire tweespalt die al enkele decennia de Belgische federale 

politiek overheerst. Zowel Goddeeris als Antoon van den Braembussche leggen een duidelijke 

link tussen herinnering (en vergeten/collective amnesia) en de Belgische communautaire 

tegenstellingen. Bij Braembussche wordt de “Belgische stilte” gelinkt aan de politieke 

constellatie van twee delen die misschien niet zo verzoend zijn als ze zelf willen lijken.34 

Goddeeris kijkt vooral naar de momenten van kritieke toestand van de Belgische constellatie 

als federale staat en het daarom uit de weg gaan van enige kritiek op België als natie en dus 

ook op het eigen koloniale verleden.35 

 
Zowel de kunstsector als de academische wereld vormen hier, vanzelfsprekend niet overal 

maar in bepaalde segmenten, een duidelijke uitzondering op. Binnen de postkoloniale 

denkstroming worden aan heel wat universiteiten alternatieve visies geformuleerd op de 

dominante Westerse discours. Deze vinden soms, maar niet altijd, hun weg naar het publieke 

debat. Het postkolonialisme lijkt ook meer en meer aanhang te vinden binnen de kunstsector. 

Kunstenaars en curatoren beginnen dit academische discours opvallend vaker expressief te 

verwerken in hun projecten en tentoonstellingen en de weerslag ervan lijkt een soort van 

dekolonisatieproces van het denken in gang te hebben gezet binnen de kunstsector. Deze is 

echter nog verre van compleet.  

																																																								
32 Dirkx (D.). Belgisch Congo ontmaskerd. p. 15-16.; Vanderbeeken (R.). “Documentary as 
Anti-Monument: on Spectres by Sven Augustijnen.” In: Afterall, 31 (2012), p. 96. 
33 Dirkx (D.). Belgisch Congo ontmaskerd. p. 14.  
34 Van den Braembussche (A.). “The Silence of Belgium: Taboo and Trauma in Belgian 
Memory.” In: Yale French Studies, 102 (2002), p. 35–52.  
35 Goddeeris (I.). “Congo in onze navel: de omgang met het koloniale verleden in België en 
zijn buurlanden.” p. 40-49. 
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3 Postkoloniale kunst in België: een evolutie36 
 

3.1 Postkoloniale kunst: een omschrijving 
 
Vooraleer over te gaan naar een analyse van Belgische postkoloniale kunst lijkt het relevant 

om af te bakenen wat precies verstaan wordt onder het begrip “postkoloniale kunst”. 

Postkolonialisme wordt in de eerste plaats namelijk vooral gelinkt aan politieke, ideologische 

en academische denkstromingen.37 Eén van de basisprincipes van postkolonialisme werd 

verwoord door Robert J.C. Young in ‘Postcolonialism – An Historical Introduction’:  

 

“Postcolonial theory involves a political analysis of the cultural history of 

colonialism, and investigates its contemporary effects in western and tricontinental 

cultures, making connections between that past and the politics of the present. The 

assumption of postcolonial studies is that many of the wrongs, if not crimes, 

against humanity are a product of the economic dominance of the north over the 

south.”38 

 

Een precieze definitie naar voor brengen van wat postkolonialisme inhoudt, is echter praktisch 

onmogelijk. Dit paradigma vindt zijn wortels het denken van Karl Marx, Frantz Fanon, Edward 

Said, Michel Foucault, Jacques Derrida en Jacques Lacan.39 In Afrikaanse context waren het 

Bhahba en Mbembe die als pioniers van het postkoloniaal denken de eerste stappen zetten.40 

 

																																																								
36 Volgende hoofdstukken moeten gezien worden in cojunctie met de bijgevoegde annex. 
Hierin is namelijk een overzicht toegevoegd van de hedendaagse kunstenaars die rond 
postkoloniale thematieken werken in combinatie met een beschrijving van hun relevante 
werken. In de hoofdstukken die volgen worden de verwijzingen, alsook de te gedetailleerde 
informatie, grotendeels tot een minimum beperkt. Deze zijn terug te vinden in de annex. 
37 Chapman (M.). “Postcolonialism: A Literary Turn.” In: English in Africa, 33, 2 (2006), p. 7. 
38 Young (R.J.C.). Postcolonialism: An Historical Introduction. Chichester, Wiley Blackwell, 
2016, p. 6. 
39 Chari (S.) en Verdery (K.). “Thinking between the Posts: Postcolonialism, Postsocialism and 
Ethnography after the Cold War.” In: Comparative Studies in Society and History, 51, 1 
(2009), p. 8. 
40 Enkele van de belangrijkste werken: Bhabha (H.). Nation and Narration. Londen, 
Routledge, 1990, 352 p.; Bhabha (H.). The Location of Culture. Londen, Routledge, 2004, 440 
p.; Mbembe (A.). On the Postcolony. Berkeley, University of California Press, 2001, 274 p.; 
Mbembe (A.). On Private Indirect Government. Dakar, Codesria, 2002, 124 p. 
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Dit denken kent tegelijk een heel brede toepassing, alsook een grote verscheidenheid aan 

aanhangers en criticasters. De manier waarop het begrip postkolonialisme gebruikt wordt en 

dient begrepen te worden in de context van deze thesis, kan als volgt worden omschreven: alle 

vormen van denken en handelen die blijk geven van een koloniaal kritische blik, waarbij 

gereflecteerd wordt over het koloniale verleden en/of de implicaties daarvan op het 

neokoloniale heden. Dit kan zowel betrekking hebben op reflectie over de rol, houding en 

situatie, in heden of verleden, van de voormalige kolonie als van de voormalige kolonisator. 

Dit kan zijn uiting vinden op zowel mentaal (denk bijvoorbeeld aan psychologische 

invalshoeken, reflectie over waarheidsclaims, verhouding tussen vergeten en dominante 

geschiedenis) als materieel (specifieke focus op fysieke gevolgen van bijvoorbeeld koloniale 

exploitatie, globalisering of geologie) niveau. 

 

De artiesten en de werken die in dit onderzoek zijn opgenomen, vertonen met andere woorden 

een specifieke gelijkaardige methodologische manier van werken en denken. Deze kunstenaars 

dienen zich daarom niet persé in al hun facetten bewust te zijn van het gehanteerde discours, of 

zichzelf te definiëren als zijnde een postkoloniale kunstenaar of werkend rond postkoloniale 

thematieken. Hoe dit postkoloniale denken omgezet wordt in artistieke expressie kan zowel 

gelijkaardige als heel erg uiteenlopende kenmerken vertonen die in deze thesis zullen worden 

besproken. Hoe ver het postkoloniaal denken wordt doorgetrokken, heeft bovendien geen 

invloed op de incorporatie in deze thesis: als er duidelijke tekenen zijn van een, al dan niet 

bewuste, dekolonisering van het denken wordt het werk opgenomen als postkoloniale kunst. 

Deze omschrijving kan gelden voor de postkoloniale situatie in gelijk welk land of continent, 

maar zoals reeds aangehaald ligt de focus van dit onderzoek op de narratieven met betrekking 

op Sub-Sahara Afrika.  

 

3.2 Van avant-garde naar een opvallende tendens 

 

Concreet zien we pas vanaf het begin van de 21ste eeuw een duidelijke aanwezigheid van 

postkoloniale invloeden in de Belgische kunstsector. Deze tendens ontstond echter niet uit het 

niets en lijkt enkele voorlopers te kennen. Marcel Broodthaers laat al zeer vroeg een koloniaal 

kritisch denken doorschemeren in zijn werk Le Problème noir en Belgique, waaraan hij werkte 

in 1963 en 1964. Hier worden zijn veelal humoristisch gebruikte eieren plots zwart geverfd en 

aan een krantenbladzijde gekleefd met een artikel over Congo, getiteld “Il faut sauver le 
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Congo”.41 Hij brengt hiermee een reflectief werk over de Belgische koloniale geschiedenis en 

zijn eigen moederland, dat hij normaliter veel lichter voorstelt met referenties naar mossels en 

de driekleur. Broodthaers getuigt hier andermaal van zijn status als avant-garde kunstenaar, 

door een kleine 40 jaar voor het doorbreken van het postkoloniaal denken in de Belgische 

kunst al een dergelijk werk naar voor te brengen.  

 

Maar hij was zeker niet de enige kunstenaar die al vroeger een blijk van koloniaal kritisch 

denken in zijn werken liet doorschemeren. Frans Masereel staat bekend als een geëngageerd 

kunstenaar, die veelal maatschappelijk en sociaal geïnspireerde thema’s verwerkt in zijn 

tekeningen en schilderijen. Ook het koloniale Afrika ontbreekt hier niet in. Zo maakte hij een 

houtsnede voor de dichtbundel Pigments uit 1937 van Léon Gontron Damas. Dit boek zou 

twee jaar na uitgave worden gecensureerd door de Franse autoriteiten omdat het de oorzaak 

zou zijn geweest van “onlusten” in Ivoorkust.42 Het is een zeer vroege blijk van kunstzinnige 

omgang met een anti-koloniale bevrijdingsbeweging, toen er van dekolonisatie of 

postkolonialisme nog lang geen sprake was. In Libération uit 1961 lijkt Masereel overigens 

naar de Congolese onafhankelijkheid te verwijzen door drie naakte figuren af te beelden die al 

juichend lijken weg te lopen van flatgebouwen en een blanke zakenman die dit, vanuit de 

achtergrond, vol afgrijzen gadeslaat.43 

 

Ook bij de Brusselse kunstenaar Michel François zien we het Afrikaanse continent al in zijn 

vroegste werken resoneren. François is nog steeds actief als kunstenaar, maar gaf in de jaren 80 

al blijk van een sociaal engagement, naast een focus op vorm en materie. Zo maakte hij in 1988 

een werk met als titel Afrique, waarop een gat in een houten tafel uitkomt op een wit doek, met 

hierop het Afrikaanse continent in zwarte verf geschilderd. Alhoewel François een heel 

complex scala aan invloeden voor de dag legt en zeker geen opvallende focus legt op reflectie 

over het kolonialisme, lijken deze thematieken ook bij hem al vroeg in de denksferen door te 

sijpelen. 

 

																																																								
41 Gopnik (B.), In MoMA’s Survey, Marcel Broodthaers Goed for Angry Clowning, in: 
<https://news.artnet.com/exhibitions/momas-survey-marcel-broodthaers-goes-angry-clowning-
425057>, geraadpleegd op 06.05.2017. 
42 Van den Bossche (P.). “De ziel van Europa.” In: Gonnissen (A.) en Roosens (I.), eds. Frans 
Masereel en Hedendaagse Kunst: verzet in beelden. Oostende, Mu.ZEE, 2017, p. 58. 
43 Van den Bossche (P.). “De ziel van Europa.” p. 54. 
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De aangehaalde artiesten zijn slechts enkele voorbeelden om aan te tonen dat Belgiës koloniale 

verleden niet afwezig was in het kunstdiscours van de 20ste eeuw. Om echter van een algemene 

tendens of aanwezigheid te spreken is het nog te vroeg. Vanaf de eeuwwisseling zien we daar 

echter verandering in komen met een opmerkelijke toename aan postkoloniaal gethematiseerde 

kunst. 

 

3.3 Een eerste glans: gevestigde waarden en een nieuwe lichting 

 

Postkolonialisme als literaire en academische stroming was al even van de grond gekomen, 

vooraleer we er ook duidelijke uitspattingen van terug zien in de Belgische kunstsector. 

Opvallend hierbij is hoe het de eerder reeds gevestigde kunstenaars zijn die hier als eerste 

uiting aan geven. Luc Tuymans doet dit een eerste maal in 2001 op de Biënnale van Venetië 

met Mwana Kitoko. Yasmine Van Pee beschreef de impact daarvan als volgt: 

 

“[…] his installation at the Belgian Pavilion, formed an integral part of the 

renewed dialogue around colonialism that took place in Belgium concurrently and 

in that sense did open onto the potential of cognition from within a space 

characterized by deep non-recognition. However, in retrospect that moment of 

renewed dialogue was a mere glimmer.”44 

 

In hoeverre het hier enkel gaat om “slechts een sprankje”, zoals Van Pee het verwoordt op het 

einde van bovenstaand citaat, wordt in de komende passages gecontesteerd. Mwana Kitoko 

lijkt in veel oogpunten het begin te markeren van een opvallande opleving van het 

postkoloniaal denken binnen de Belgische kunstwereld. Haar uitspraak sloeg mogelijks echter 

op de impact van Mwana Kitoko op het algemene en officiële discours in België ten aanzien 

van het koloniaal verleden. Hier zal geen uitspraak over worden gedaan, al lijkt het sprankje 

van Mwana Kitoko in de kunstwereld alvast te zijn uitgegroeid tot een vlam die nog niet op 

uitdoven staat.  

 

In 2002 wordt Jan Fabre door Koningin Paola aan het werk gezet in de Koninklijke Spiegelzaal 

om het plafond te herontwerpen. Dit zou leiden tot de creatie van Heaven of Delight, waarin 

																																																								
44 Van Pee (Y.). Between mimesis and non-recoginition: Luc Tuymans pictures Congo. 
Berkeley, University of California, p. 19. 
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achteraf heel wat kritische verwijzingen naar het koloniale verhaal in Congo bleken te zitten. 

Fabre zou in de jaren die volgden nog verschillende malen terugkomen op deze thematiek met 

Ik heb een stuk van het plafond van het koninklijk paleis moeten uitbreken omdat er iets 

uitgroeide (2008), een verwijzing naar zijn werk in de Spiegelzaal, en Tribute to Belgian 

Congo (2010-2013) en Tribute to Hieronymus Bosch in Congo (2011-2013), twee gelijkaardige 

tentoonstellingen met een heel ostentatieve aanwezigheid van de koloniale thematiek.  

 

Het is rond 2003 dat we gelijkaardige onderwerpen zien terugkomen in een totaal ander 

spectrum van het kunstveld. Twee West-Vlaamse kunstenaressen gaan afzonderlijk van elkaar 

en los van de tendensen gezet door Tuymans en Fabre, op een eigen manier aan het werk rond 

deze thema’s. Sarah Vanagt besluit na een toevallige ontmoeting met een Rwandese professor 

in het archief van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren een film te maken 

over Rwanda en de nalatenschap van de genocide enkele jaren voordien. Het vertrekpunt is een 

historische film van net voor de Congolese onafhankelijkheid over de Witte Paters. Deze was 

eigenlijk nooit vertoond geweest, maar door dat ene gesprek met die Rwandese professor, die 

er als kind zelf in had meegespeeld, wist Vanagt de film terug te vinden in het archief van het 

KADOC.45 Toeval en gericht archiefwerk, beholpen door haar voorafgaande studies als 

historicus, waren het vertrekpunt voor After Years of Walking (2003). Mogelijks is het een wat 

overdreven stelling, maar in vele opzichten zou dit werk een voorloper blijken te zijn van veel 

gelijkaardige werken in de jaren die volgen. Of dit werkelijk de inspiratie of de aanzet was 

voor de gelijkaardige terugkerende tendensen in wat hier wordt omschreven als postkoloniale 

kunst valt niet te zeggen. Wat wel zeker is, is dat dit werk één van de eerste is die een bepaalde 

specifieke werkwijze hanteert, die we later bij andere kunstenaars nog zullen zien terugkeren: 

het gebruik van de documentaire stijl in een kunstcontext, waarbij er een schemerlijn wordt 

getrokken tussen de wetenschappelijke en academische aanpak en deze van de kunstwereld. 

Dergelijke manier van werken komt voort uit een meer internationale tendens, met kunstenaars 

en filmmakers zoals Alfred Jaar, maar kent een markante aanwezigheid bij Belgische 

kunstenaars die rond postkoloniale thema’s werken (cfr. infra.).  

 

Vanagt zou na After Years of Walking nog verschillende werken maken met gelijkaardige 

onderwerpen. Eveneens in 2003 kwam Little Figures waarin door drie kinderen van allochtone 

afkomst een fictief gesprek werd gecreëerd tussen drie standbeelden op de kunstberg: Godfried 

																																																								
45 Vanagt (S.) in gesprek met de auteur, [00:04] tot [02:04] 



	 28	

van Bouillon, Koning Albert I en Koningin Elisabeth. Koningin Elisabeth wordt hier vertolkt 

door een kind van Rwandese afkomst. Alhoewel dit lijkt op een erg postkoloniaal ingegeven 

keuze, schrijft Vanagt dit toch eerder toe aan een soort van toeval, al dan niet een onbewust 

gevolg van de Belgische koloniale geschiedenis.46 Ook hier wordt de lijn tussen fantasie en 

realiteit echter weer op een unieke manier bespeeld. In 2005 kwamen History Lesson, Begin 

Began Begun en Les Mouchoirs de Kabila uit. Ook in deze video-installaties spelen kinderen 

weer de hoofdrol. Het contrast tussen het zwaarbeladen verleden, met natuurrampen en geweld 

en de hoopgevende speelse onschuld van de kinderen in deze regio’s, staat hier centraal. 

Alhoewel Congo en Rwanda (en ook het koloniaal verleden) vaak lijken terug te komen in de 

vroegste werken van Vanagt, zijn het voornamelijk deze kinderen die de basis vormen voor een 

metahistorische analyse: 

 

“Iedereen leest of kijkt naar mijn films op een verschillende manier, maar eigenlijk 

gaan mijn films niet over de stempel die de Belgisch koloniale periode op Congo 

heeft gedrukt. Uiteraard zit dat daar allemaal onder en zit dat daarin, maar het 

gaat toch veel meer over hoe die kinderen nu omgaan met wat er nu recent is 

gebeurd. En daar zit natuurlijk heel die Belgische geschiedenis in en uiteraard 

gaat het daar dus ook wel over, maar ik zie dat toch echt ook meer op een 

metaniveau: die kinderen als mini-historici, die nieuwe versies van geschiedenis 

uitproberen.”47 

 

Alhoewel Vanagt hier geïncorporeerd wordt als zijnde een postkoloniale kunstenares, was dat 

voor haarzelf dus niet het uitgangspunt of de drijfveer tot het behandelen van die specifieke 

thematieken. Los van persoonlijke motivatie, neemt dit niet weg dat haar kunst wel kan 

gekaderd worden in een postkoloniaal denken en een bredere tendens.  

 

De tweede kunstenares, die eveneens in 2003 haar intrede maakte met postkoloniaal 

geïnspireerde werken, is de Zuid-Afrikaanse Wendy Morris, sinds 1994 wonend in en werkend 

vanuit het West-Vlaamse Deerlijk. Ook zij maakt, net als Sarah Vanagt, gebruik van 

bewegende beelden, dit echter in een ietwat andere stijl: A Royal Hunger is een zes minuten 

durende animatiefilm. Het brengt een reflectie over de Westerse representatie van het koloniaal 

																																																								
46 Vanagt (S.) in gesprek met de auteur, [37:08] tot [38:15] 
47 Vanagt (S.) in gesprek met de auteur, [20:15] tot [21:42] 
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verleden, waarbij een instelling zoals het KMMA48, maar ook personen zoals Leopold II onder 

de loep worden genomen. Het onderzoekt duidelijk de mentale en morele Noord-Zuid-relaties, 

alsook de fysieke en materiële economische verhoudingen.  

 

Na A Royal Hunger volgde in 2005 Taste the World, waarin op een gelijkaardige wijze 

dezelfde thematieken worden aangekaart. Discours uitgezet door antropologen als Bambi 

Ceuppens, Filip De Boeck en James Fergusons kaderen de inhoudelijke invalshoek. Het werk 

is beladen met verwijzingen naar het Belgische koloniale verleden, bijvoorbeeld in de vorm 

van afgekapte handen, al is het voornamelijk het huidige Europese neokolonialisme dat wordt 

geviseerd. In Bully Beef (2007) maakt Wereldoorlog I een eerste maal een intrede in het 

discours van Morris. Hier linkt ze de Duitse inval in België met de annexatie van Congo in 

1885. Ook het KMMA wordt hier weer onder de loep genomen, net als vele andere elementen 

van het Belgisch kolonialisme.  

 

Beide kunstenaressen sneden in de jaren die volgden nog verder gelijkaardige thematieken aan. 

Sarah Vanagt blijft tot 2009 rond Congo en Rwanda werken, waarna ze haar focus verschuift - 

voornamelijk door de geboorte van haar twee kinderen - naar andere thematieken, nog steeds 

met een duidelijke interesse voor (meta)geschiedenis.49 Tegelijk blijft het Afrikaanse continent 

prikkelen om er nog eens terug te keren en er nieuwe werken te gaan maken.50 Wendy Morris 

blijft nog verder voortbouwen aan gelijkaardig thema’s, uitgebreid met een focus op 

Wereldoorlog I en de verloren gegane aandacht voor de rol die het Afrikaanse continent hierin 

heeft gespeeld.  

 

3.4 Het uitdijen van een trend: Meessen, Augustijnen en Martens 
 

Het is ook ongeveer vanaf deze periode, 2005-2008, dat we andere kunstenaars zien opduiken 

die het Belgische koloniale verleden in hun projecten gaan incorporeren. Deze stijgende 

aanwezigheid wordt vertegenwoordigd door onder andere Vincent Meessen, Sven Augustijnen 

en Renzo Martens. Alle drie hebben ze, in dezelfde trend als Vanagt, een gelijkaardige manier 

van werken: documentairefilms die balanceren tussen feit en fictie. De films worden daarnaast 

vaak uitgebreid met andere dragers, van foto’s tot sculpturen, om zo een complete 
																																																								
48 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. 
49 Vanagt (S.) in gesprek met de auteur, [10:35] tot [13:30] 
50 Vanagt (S.) in gesprek met de auteur, [34:18] tot [35:15] 
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tentoonstelling samen te stellen. Deze complexe en gevarieerde manier van werken maakt het 

vaak moeilijk de kunstenaars vast te pinnen op één bepaalde werkwijze. Toch zijn er enkele 

opvallende overeenkomsten.   

 

Vincent Meessen werkte van 2005 tot 2012 aan Ritournelle. Dit werk geldt als een 

archetypisch voorbeeld voor zowel de stijl van Meessen als dat van gelijkaardige kunstenaars. 

Hij vertrekt vanuit een historisch gegeven of concept, in het geval van Ritournelle de schrijver 

Raymond Roussel maar in veel gevallen bijvoorbeeld ook van een vondst in een archief, en 

bouwt aan de hand daarvan een geheel nieuw discours op, veelal brekend met het reeds 

bestaande en typisch Westerse narratief. Bij andere werken van Meessen zien we dezelfde 

aanpak terugkeren zoals bij Vita Nova (2009) en My Last Life (2011), die beiden vertrekken 

vanuit een cover van het Franse magazine Paris Match uit 1955 met daarop een foto van een 

Afrikaans-Franse cadet, die ook voor de Franse schrijver Roland Barthes als inspiratiebron 

diende. Bij Patterns for (Re)cognition (2013) staat één van de eerste Congolese moderne 

kunstenaars, Tshiela Ntendu, centraal gecombineerd met het koloniaal psychologisch denken 

van André Ombredane. Personne et les Autres (2015) en Sire, je suis de l’autre pays (2016) 

cirkelen dan weer rond een oud verloren gegaan toneelstuk van de Belgische kunstcriticus 

André Frankin, alsook een tijdens archiefwerk gevonden Congolees protestlied uit mei 68 van 

situationist M’Belolo Ya M’Piku. Personne et les Aurtres was bovendien de tentoonstelling die 

het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië vulde in 2015 (cfr. infra).   

 

Sven Augustijnen legt een minstens even gevarieerd aanbod aan thema’s aan de dag. In zijn 

werken komt onder andere reflectie over de rol van de pers en waarheidsclaims, alsook de 

relatie tussen heden en verleden aan bod. Hiervoor duikt hij vaak in de archieven om op zoek 

te gaan naar onvertelde verhalen. Zo gaat hij in Cher Pourquoi Pas? (2007) op zoek naar de 

moordenaar van Lumumba, gebruik makend van archiefmateriaal, tegelijk balancerend tussen 

realiteit en fictie. De figuur van Lumumba zou in verschillende van zijn werken een centrale 

rol spelen, bijvoorbeeld in Appele-moi Pierre comme je t’appelle Joseph (2014) waarbij hij, 

andermaal aan de hand van archiefmateriaal, focust op de vernietiging van een standbeeld van 

Lumumba in Stanleyville.  

 

De vermoorde voormalige premier van Congo zou ook in één van zijn bekendste projecten 

terugkomen: Spectres (2011). Deze film van 110 minuten, in wat Jacques Rancière zou 

bestempelen als ‘documentary fiction’, brengt een terugblik op de Congolese 
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onafhankelijkheid aan de hand van voormalig Belgisch diplomaat en historicus Jacques 

Brassinne de la Buissière, die een overduidelijk pro-Belgisch standpunt inneemt aangaande de 

rol van België in de moord op Lumumba. Door de incorporatie van onder andere het boek De 

Moord op Lumumba van Ludo De Witte schetst hij een duaal beeld en tracht hij het miskende 

koloniale verleden naar de oppervlakte te brengen. Tegelijk wordt de aanwezigheid van dit 

verleden, bijvoorbeeld in Brussel, in Oostende maar ook in Gent, in de vorm van standbeelden 

van Leopold II of andere monumenten aangekaart als zijnde problematisch. Deze thematiek 

van fysieke overblijfselen van het kolonialisme in de openbare ruimte wordt eveneens 

aangehaald in zijn werken Les Demoiselles de Bruxelles (2008), Panorama (2005) alsook 

Lumumba’s Bike (2012). 

 

Renzo Martens gooit het over een iets andere boeg, al zien we bepaalde vergelijkbare 

elementen ook bij hem terugkomen. Zijn meest ophefmakende project is zonder twijfel 

Episode III: Enjoy Poverty (2008). Hierin gaat hij, eveneens in documentaire stijl, rond in 

Congo met een bord met daarop in neonlicht “Enjoy Poverty”. In de pers en bij het publiek was 

er heel wat ophef rond het kunstproject, waarmee de opzet van Martens eigenlijk wel geslaagd 

was: het Westen confronteren met hoe de vicieuze cirkel van armoede in Congo in stand 

gehouden wordt. Alhoewel Martens de film zelf niet echt als een documentaire ziet, zijn er 

anderen, waaronder Tina Debaere in haar scriptie, die het werk kaderen in een typische 21ste-

eeuwse beeldcultuur, waarbij de scheidingslijn tussen fictie en non-fictie bewust heel vaag 

wordt gehouden. Deze keuze, gemaakt door heel wat kunstenaars zoals bovengenoemde 

Vincent Meessen en Sven Augustijnen, oogst in bepaalde kringen wel kritiek, voornamelijk in 

de academische wereld waar een striktere grens tussen waarheid en zinsbegoocheling wordt 

gehanteerd. Deze interessante en met momenten ambigue verhouding tussen wetenschap en 

kunst zien we vaker terugkomen en komt later nog aan bod.  

 

Spijtig genoeg iets te laat voor een diepgaande incorporatie in deze thesis opende Renzo 

Martens zijn project getiteld The White Cube.51 Ditmaal gaat het niet om een documentaire of 

één specifiek werk, maar om de bouw van een fysiek museum op een voormalige plantage in 

Congo. Interessant is hoe Martens ervoor kiest om werken van onder andere Luc Tuymans 

(zijn eerder besproken Mwana Kitoko) en Marlene Dumas (komt verder nog kort aan bod met 

The Widow) naar het land te brengen waar ze oorspronkelijk over handelden: een repatriëring 

																																																								
51 Voor meer informatie, cfr.: http://www.lircaei.art/, geraadpleegd op 05.05.2017.  
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van Westerse kunst, met Congo als thema.52 The White Cube is een soort van verderzetting van 

Martens’ Institute for Human Activities in samenwerking met het Congolese CATPC-project, 

waarbij hij actief ging samenwerken met arbeiders en boeren op plantages in Congo en hen 

standbeelden liet maken die daarna met hun cacao werden omgezet in zijn bekende 

“cacaobeelden”. Het hoofddoel van The White Cube was dat de inkomsten die gepaard gingen 

met de creatie en verkoop van kunst, alsook het tentoonstellen ervan, terug zouden keren naar 

Congo, terwijl het tegelijk tegen de schenen schopt van multinationals als Unilever, alsook de 

houding van de gehele kunstsector tegenover de oneerlijke verdeling van kapitaal.53 

 

3.5 De 50-jarige onafhankelijkheid van Congo: verdere uitbreiding en 

aanwezigheid  
 

2010 markeert op vele vlakken een toegenomen aandacht voor het Afrikaanse continent. De 

50-jarige onafhankelijkheid van heel wat Afrikaanse landen, waaronder Congo, was hier de 

logische oorzaak van.  Dit vertaalde zich ook in de kunstsector, met een verdere intensifiëring 

van de aanwezigheid van het postkoloniaal denken. Zo zien we Maarten Vanden Eynde met I 

Want That You Want What I Want That You Want, alsook de duidelijk aan de viering gelieerde 

In_Dependence. Dit laatste werk was een samenwerking met de Kameroense artiest Alioum 

Moussa en behandelde het concept van onafhankelijkheid op verschillende niveaus: van 

politiek tot persoonlijk. Het Afrikaanse continent en heel specifiek Congo zou in de jaren die 

volgden nog zeer vaak in zijn werken terugkomen. Deze specifieke focus kwam echter 

voornamelijk, vergelijkbaar met Sarah Vanagt, uit een toevalligheid, meer dan dat het 

Belgische koloniale verleden de beweegreden was: Vanden Eynde heeft een tendens om vanuit 

specifieke, veelal wereldveranderende, grondstoffen te werken en daarvan bevinden zich er nu 

eenmaal zeer veel te Congo:  

 

“Ik ben zelf namelijk geïnteresseerd in materialen, de invloed van materialen op de 

evolutie van de mens en creatie van de wereld zoals we die nu kennen. De 

zoektocht naar de oorsprong van die materialen, de handel in die materialen, komt 

automatisch uit in Afrika en in heel veel gevallen ook nog eens Congo. Congo is 

echt, wat mij betreft, een centrale speler in de evolutie van de mens omdat er 
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53 Braet (J.). “Artroze.” In: Knack, 17.05.2017, p. 97.  
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zoveel basisgrondstoffen, die zoveel invloed hebben gehad op de wereld, daar 

vandaan komen.”54 

 

Vanuit deze interesse kwam het aspect van de koloniale geschiedenis wel snel de hoek om 

kijken. Daarbij komen aspecten als miskenning van de invloed en impact van Congo kijken en 

de manier waarop geschiedenis daar mee omgaat. Daarbovenop komen tegelijk ook heel wat 

metavragen: 

 

“Ja, het [zijn eigen kunstwerken] zijn heel vaak een soort van alternatieve 

geschiedschrijvingen. Het blijft subjectief hé, wat dat betreft geloof ik niet in een 

soort van ultieme vorm van waarheid. Er zijn heel weinig dingen waarvan je kan 

zeggen: dat is algemeen geldende, de waarheid, en dan is het nog een keer de 

vraag of dat er hoegenaamd is. Maar dat houdt in dat er eindeloos veel variaties 

zijn van geschiedenis afhankelijk van wie het vertelt en vanuit welke hoek dat je het 

bekijkt, maar het is wel absoluut duidelijk dat er een dominante manier is van 

geschiedenis vertellen en in stand houden en bewaren en ga zo maar door, en die 

ligt niet in Afrika. Als je ziet wat daar allemaal verloren gaat aan materialen 

omdat ze gewoon de middelen niet hebben om het op te slaan of om het te 

verspreiden of om boeken te drukken of het te promoten. Aan alles is er eigenlijk 

een gebrek om hen mee te laten spelen in het vertellen en het schrijven van 

geschiedenis, dus dat is een hele éénzijdige visie, en daar wil ik absoluut wel toe 

bijdragen.”55 

 

Er is met andere woorden een heel bewuste omgang met geschiedenis enerzijds, maar nog 

meer met geschiedkunde als ideologisch construct anderzijds. Daarbij ziet Vanden Eynde dan 

ook een rol weggelegd voor kunstenaars om aan dit debat een (veelal alternatief) steentje bij te 

dragen. In zijn werken The Invisible Hand (2015) en het daarop voortbouwende Horror Vacui 

(2016) komt dit het meest ostentatief naar voor. De meerlagige referenties naar het 

rubberregime van Leopold II, alsook zijn fysieke afwezigheid in Congo zelf en dat in 

combinatie met het liberaal economisch denken van Adam Smith.56 Tegelijk tracht het een niet 

erkend deel, zijnde de impact van alle Congolese grondstoffen, uit de geschiedenis opnieuw te 

																																																								
54 Vanden Eynde (M.) in gesprek met de auteur, [00:10] tot [02:10] 
55 Vanden Eynde (M.) in gesprek met de auteur, [19:12] tot [20:54] 
56 Vanden Eynde (M.) in gesprek met de auteur, [03:00] tot [05:52] 
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erkennen. Vanden Eynde reflecteert daarbij bovendien over de algemene afwezigheid van pre-

koloniale Congolese geschiedenis, een verleden van een rijk, Wene wa Kongo, dat voor meer 

dan 400 jaar zo groot en machtig was.57 

 

Deze manieren van werken en invalshoeken zijn ingebed in wat hier wordt omschreven als een 

postkoloniale tendens binnen de kunst. Vanden Eynde zelf sluit zich echter helemaal niet aan 

bij deze term: “Nee, ik gebruik het woord postkolonialisme eigenlijk ook niet, ik voel me daar 

zelfs heel ongemakkelijk bij, bij dat woord, precies om die reden: omdat het mensen helpt bij 

het idee dat het gedaan is en dat het voorbij is.”58 Waar Vanden Eynde de term 

postkolonialisme eerder ziet als een begrip om “het einde van het kolonialisme” aan te duiden 

terwijl de uitspattingen daarvan, onder andere in de vorm van neokolonialisme, nog verre van 

verdwenen zijn, wordt het begrip in de context van deze thesis en van postkoloniale kunst 

vanzelfsprekend veel eerder gebruikt als een losscheuren van het koloniaal denken dat ook na 

1960 nog in de geesten verder sluimerde. En alhoewel Vanden Eynde zich actief verzet tegen 

de tendens tot hokjesdenken, passen veel van zijn visies alsook methodes heel erg binnen een 

dekoloniserende, of postkoloniale, tendens in de Belgische kunstsector. 

 

In 2010 begint Jan Fabre eveneens aan zijn Tribute to Belgian Congo, het jaar erop gevolgd 

door Tribute to Hieronymus Bosch in Congo. Het eerder vermelde Spectres van Sven 

Augustijnen kwam eveneens in 2011 uit, net als My Last Life van Vincent Meessen. De 

Antwerpse Otobong Nkanga, geboren te Nigeria, maakte op dat moment al enkele jaren furore 

met haar werken. 2009 markeert het begin van de serie Social Consequences. Aan de eerste 

drie delen van deze vierdelige serie werkte ze van 2009 tot 2010, de vierde volgde in 2013. Ze 

legt er een complexe samenkomst van persoonlijke en maatschappelijke reflectie aan de dag in 

een herkenbare stijl, bestaande uit acrylverf en stickers. Het behandelt thema’s als exploitatie, 

onteigening, vervreemding en misbruik van landschappen en arbeid. De focus ligt er veel 

eerder op Nkganga’s eigen geboorteland Nigeria, de voormalige Britse kolonie die net als 

Congo onafhankelijk werd in 1960, al worden er wel heel wat thema’s aangesneden die 

eveneens voor andere voormalige kolonies van toepassing zouden kunnen zijn. De serie werd 

mee ondersteund door het MuHKA. 

 

																																																								
57 Vanden Eynde (M.) in gesprek met de auteur, [05:58] tot [07:52] 
58 Vanden Eynde (M.) in gesprek met de auteur, [40:00] tot [41:34] 
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Postkoloniale thema’s duiken frequent in het werk van Nkanga op. In 2008 maakte ze een 

fotoreportage over een buurt waar ze vroeger woonde, Dolphine Estate Series. Ze toont er de 

impact van tijd op landschap en de manier waarop de eeuwige strijd tot overleven voor zoveel 

fysieke veranderingen kan zorgen. In 2013 kwam het vierde deel van de Social Consequences- 

serie uit en in 2014 volgde In Pursuit of Bling. Deze tentoonstelling werd oorspronkelijk 

gemaakt voor de Biënnale van Berlijn en brengt bijgevolg voornamelijk reflectie over het 

Duitse koloniale verleden in onder andere Namibië. Het gegeven van voormalige en recente 

exploitatie staat er andermaal centraal. Nkgana kaart tegelijk de aanwezigheid van het 

koloniale verleden in het Berlijnse straatbeeld aan, vergelijkbaar met hoe veel kunstenaars 

gelijkaardig de koloniale beelden, monumenten en gebouwen in Oostende, Brussel of Gent in 

hun projecten verwerken (cfr. infra). 

 

Van 2010 tot 2012 werd ook actief gewerkt aan het project In and Out of Brussels: Aesthetics / 

Histories / Politics Between Europe and Africa onder leiding van Hilde van Gelder en T.J. 

Demos. Dit multidisciplinaire project vond zijn oorsprong in Episode III: Enjoy Poverty van 

Renzo Martens en breidde dit uit met Speech Act (2011) van Herman Asselberghs, Spectres 

(2011) van Sven Augustijnen en Building Stories #001 [That Distant Piece of Mine] (2012) 

van Els Opsomer. Hierrond werden debatten georganiseerd en de vier kunstwerken/video’s 

werden zo de basis voor een dialoog tussen kunstenaars, curatoren, historici, antropologen, 

politieke theoretici en postkoloniale denkers.59 Deze vier kunstprojecten nemen de 

documentaire vorm als basis en gaan hier op een artistieke wijze mee om, het medium en 

concept van documentaires heruitvindend. Dit vormt de basis voor het In and Out of Brussels 

project: 

 

“[…] how the works relate variously to the building of new systems of affect, forms 

of audience address, regimes of truth, models of filmic engagement, applications of 

criticality, and relations to past artistic and filmic precedents, is precisely the 

subject of the following four debates.”60 

 

Het brengt als eerste een conceptuele benadering van postkoloniale kunst in België en probeert 

hiermee het publieke debat aan te wakkeren, alsook de huidige visuele cultuur in vraag te 

																																																								
59 Demos (T.J.) en Van Gelder (H.), eds. In and Out of Brussels: figuring postcolonial Africa 
and Europe. Leuven, Leuven University Press, 2012, p. IX-X.  
60 Demos (T.J.) en Van Gelder (H.), eds. In and Out of Brussels. p. XIII 
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stellen.61 Het legt bovendien duidelijke linken tussen de kunstwereld en academische 

werkwijzen, een gegeven dat ook bij veel kunstenaars alsook in de museale wereld terug lijkt 

te komen.  

 

Vanaf 2014 zien we nog een andere speler prominent ten tonele komen. De Congolees Sammy 

Baloji was voor 2014 al enkele jaren actief als fotograaf en kunstenaar, met onder andere het 

project Mémoire/Kolwezi (2006) en een samenwerking in België met Africalia in 2012 en het 

KMMA in Tervuren.62 2014 markeert echter een belangrijk keerpunt, aangezien hier voor het 

eerst de samenwerking met Mu.ZEE tot uiting komt met Hunting & Collecting. Hier wordt een 

eerste maal actief in dialoog getreden met de Belgische kunstsector, een rol die Baloji in de 

jaren die volgen nog meerdere malen op zich zal nemen. Zo zou hij in 2015 Vincent Meessen 

vergezellen, samen met heel wat andere kunstenaars van over heel de wereld, om met 

Personne et les Autres het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië in te vullen. In 

datzelfde jaar werkte hij andermaal samen met Mu.ZEE aan de tentoonstelling Europese 

Spoken, waarin een heel erg kritische blik op het Belgische en Europese koloniale verleden 

naar voor werd gebracht.63  

 

2016 riep zeker geen halt toe aan de invloed van Sammy Baloji op het Belgische kunstveld: hij 

werkte er onder andere samen met antropoloog Filip de Boeck aan Urban Now: City Life in 

Congo in WIELS, waarbij een reflectie werd gebracht over de rol, invulling en ambigue 

situatie van Congolese steden zoals Kinshasa. Daarnaast ging hij ook aan de slag in Bozar, 

samen met Bambi Ceuppens voor de Congo Art Works-expo, waarbij een grote hoeveelheid 

populaire Congolese kunst werd tentoongesteld in combinatie met historische stukken uit 

archieven. Baloji neemt hier als kunstenaar zelf de curatoriële praktijken in handen. Deze rol 

neemt hij niet alleen in België op, aangezien hij sinds 2008 organisator is van PICHA: de 

Biënnale van Lubumbashi.64 

 

																																																								
61 Demos (T.J.) en Van Gelder (H.), eds. In and Out of Brussels. p. X 
62 Popovitch (P.). “Persmap: Mémoire/Kolwezi – Sammy Baloji Fotoboek (DRC).” Brussel, 
Africalia, 2012, p. 2-5.  
63 Van den Bossche (P.) in gesprek met de auteur, [45:57] tot [46:29] 
64 Vuylsteke (C.), Sammy Baloji: ‘Om het heden te begrijpen moeten we het koloniale verleden 
uit elkaar halen’, in: MO* Magazine, <http://www.mo.be/interview/sammy-baloji-om-het-
heden-te-begrijpen-moeten-we-het-koloniale-verleden-uit-elkaar-halen>, geraadpleegd op 
14.05.2017. 
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De Biënnale van Venetië van 2015 was internationaal, alsook specifiek voor België, een 

gedistingeerd moment op vlak van het postkoloniaal denken binnen de kunstwereld. De 

kritische kunsthistoricus Okwui Enwezor, geboren te Nigeria, mocht deze namelijk als eerste 

Afrikaan in de 120-jarige geschiedenis van de Venetiaanse Biënnale cureren.65 Zijn All The 

World’s Futures zou internationaal een sterke resonantie kennen met een mix van erg 

uitgelaten, alsook erg negatieve reacties.66 Zijn keuze om heel ostentatief politiek op de agenda 

van de Biënnale te zetten was dan ook eerder controversieel, zeker aangezien Het Kapitaal van 

Karl Marx er een prominente plaats kreeg.67 Het was een actieve poging tot dekolonisatie van 

de geest van de Venetiaanse Biënnale en dit door een duik te nemen in het verleden en tegelijk 

een blik te werpen op een mogelijk daarmee brekende toekomst.68 Anderzijds tracht het 

opnieuw te kijken naar hoe kunst en artiesten kunnen omgaan met verandering doorheen de 

tijd, door Enwezor in de introductietekst voor de Biënnale als volgt verwoord: 

 

“Over the course of the last two centuries the radical changes – from industrial to 

post-industrial modernity; technological to digital modernity; mass migration to 

mass mobility, environmental disasters and genocidal conflicts, chaos and promise 

– have made fascinating subject matter for artists, writers, filmmakers, performers, 

composers, musicians, etc. This situation is no less palpable today. It is with this 

recognition that in 2015, the 56th International Exhibition of la Biennale di 

Venezia proposes All the World’s Futures a project devoted to a fresh appraisal of 

the relationship of art and artists to the current state of things.”69 

 

Dit citaat toont tegelijk zijn brede visie ten aanzien van kunst: ook muziek en film worden 

prominent geïncorporeerd. Over het werk van Enwezor als kunsthistoricus en zijn invloed als 
																																																								
65 Turner (Z.), How Okwui Enwezor Changed the Art World, in: 
<https://www.wsj.com/articles/how-okwui-enwezor-changed-the-art-world-1410187570>, 
geraadpleegd op 17.05.2017. 
66 Een voorbeeld hiervan is Benjamin Genocchio die op de website artnet de door Enwezor 
gecureerde Biënnale beschreef als “the most morose, joyless and ugly biennale in living 
memory”, Genocchio (B.), Okwui Enwezor’s 56th Venice Biennale is Morose, Joyless, and 
Ugly, in: <https://news.artnet.com/exhibitions/okwui-enwezor-56th-venice-biennale-by-
benjamin-genocchio-295434>, geraadpleegd op 17.05.2017.  
67 Enwezor (O.), All the World’s Futures, in: <http://www.labiennale.org/en/art/archive/56th-
exhibition/enwezor/>, geraadpleegd op 17.05.2017. 
68 Chevalier (G.). “Review: 56e Exposition internationale d’art All the World’s Futures by 
Biennale de Venise.” In: RACAR: revue d’art canadienne, 41, 1 (2016), p. 85-88. 
69 Enwezor (O.), All the World’s Futures, in: <http://www.labiennale.org/en/art/archive/56th-
exhibition/enwezor/>, geraadpleegd op 17.05.2017. 
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curator op de internationale museale wereld valt een thesis an sich te schrijven, waardoor er 

hier niet verder over zal worden uitgeweid. 

 

Het Belgisch paviljoen op de 56ste Biënnale van Venetië werd ingevuld door Vincent Meessen 

op een in gelijke trend als Enwezor baanbrekende wijze. Zijn Personne et les Autres volgde 

Mwana Kitoko van Luc Tuymans uit 2001 op als een koloniaal geïnspireerde invulling van het 

paviljoen. Meessen ging nog een stapje verder dan Tuymans, door daarbovenop te breken met 

de traditie om een solo-expositie tentoon te stellen in het paviljoen: hij nodige er maar liefst 

tien andere artiesten van over heel de wereld uit. Deze discursieve groepstentoonstelling zou 

reflectie brengen over politieke thema’s en dit met een gemeenschappelijke interesse voor 

onderzoek en koloniale geschiedenis.70 De tentoonstelling kaderde ook, net als heel veel andere 

werken binnen de postkoloniale kunst, in wat kan worden omschreven als een “archival 

impulse” - een door Hal Foster geïntroduceerd begrip - dat op het toegenomen gebruik van 

archiefonderzoek en -materiaal in hedendaagse kunst duidt.71 Over deze tendens zal verder nog 

worden uitgeweid. Ook de soms ambigue verhouding tussen wetenschap en kunst werd in 

Personne et les Autres onderzocht.72 De multimediale aanpak sloot ook perfect aan bij de door 

Enwezor ingenomen visie.  

 

Tot slot waren in 2017 Otobong Nkanga en Maarten Vanden Eynde twee van de vier finalisten 

voor de BelgianArtPrize, uitgereikt door Bozar. Extra opvallend hierbij is dat Nkanga de prijs 

van de jury mee naar huis mocht nemen en Vanden Eynde de publieksprijs won.73 Twee 

kunstenaars met een een zeer aanwezige toewijding voor sociaal-maatschappelijke thema’s én 

het Afrikaanse continent, met een hieruit voortvloeiend oog voor het koloniale verleden, 

winnen in hetzelfde jaar de twee prijzen van een prestigieuze tweejaarlijkse wedstrijd: een 

opvallende bevestiging van het doordringen van deze thematiek in de museale wereld.  

																																																								
70 Gregos (K.). “The Dream and the Shadow.” In: Meessen (V.) en Gregos (K.), eds. Personne 
et les Autres. Milaan, Mousse Publishing, 2015, p. 7.  
71 Foster (H.). “An Archival Impulse.” In: October, 110 (2004), p. 3-22.  
72 Gregos (K.). “The Dream and the Shadow.” p. 14-15. 
73 Van Beek (J.). “De Turner Prize achterna: Otobong Nkanga wint eerste BelgianArtPrize.” 
In: De Morgen, 20.05.2017, p. 20.  
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4 Mu.ZEE en WIELS en de invloed van het postkoloniaal 
denken 

 

4.1 Mu.ZEE onder Phillip van den Bossche 
 

Meer recent, in de jaren die volgden tot en met nu, tempert in de kunstwereld de interesse in 

het Afrikaanse continent en de nalatenschap van het kolonialisme en de impact van het 

huidige neokolonialisme niet. Waar de invloeden bij verschillende kunstenaars overduidelijk 

zijn, zien we stilletjesaan ook een kritischer postkoloniaal discours doorsijpelen in de 

museumwereld. Dit zien we onder andere vanaf de aanstelling van Phillip van den Bossche 

als artistiek directeur bij Mu.ZEE in 2007 en de oprichting van WIELS in datzelfde jaar, twee 

instellingen waar kunst met een kritische stem sindsdien een plaats vond.  

 

Voor Mu.ZEE kwam de eerste grote verandering er, zo stelt Van den Bossche, in het 

aankoopbeleid van de collectie: 

 

“[…] één van de eerste zaken die ik toen [bij zijn aanstelling als artistiek 

directeur in 2007] aan het bestuur heb voorgesteld, is om het aankoopbeleid te 

wijzigen en er niet meer van uit te gaan dat Belgische kunst werk is van iemand 

met een Belgisch paspoort. Dus daar is een nieuwe beschrijving en een nieuw 

collectieplan gekomen waarin staat dat wij kunstwerken aankopen van 

kunstenaars die wonen en werken in België.”74 

 

Dit had vanzelfsprekend een grote impact, aangezien het onder andere de deuren opende voor 

kunstenaars zoals bijvoorbeeld Sammy Baloji om deel uit te maken van de permanente 

collectie.75 Dit zien we uiteindelijk een eerste maal gebeuren in 2014 met de tentoonstelling 

Hunting & Collecting. Het was een eerste samenwerking tussen Mu.ZEE en Baloji, waarin 

een breed scala aan klassieke en hedendaagse kunstenaars werden tentoongesteld en gelinkt. 

De postkoloniale invalshoek was bovendien overduidelijk: één van de belangrijkste 

																																																								
74 Van den Bossche (P.) in gesprek met de auteur, [01:11:30] tot [01:13:02] 
75 Van den Bossche (P.) in gesprek met de auteur, [01:14:17] tot [01:14:27] 
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inhoudelijke participanten was Achille Mbembe.76 Op die manier wordt een conversatie 

geopend tussen kunst en wetenschap, met implementatie van historische documenten en 

archiefwerk die wordt gecombineerd met de permanente collectie van Mu.ZEE. Belgische 

kunstwerken en projecten van onder andere Jan Fabre en Sven Augustijnen of de 

Nederlandse Renzo Martens treden hier actief in dialoog met Afrikaanse denkers en artiesten 

in een tentoonstelling met als grootste focus de omgang met de exploitatie van Congo.77 

 

Alhoewel deze tentoonstelling een eerste ostentatieve opflakkering was van de aanwezigheid 

van het postkoloniaal denken in het discours van Mu.ZEE, was de aanzet hiervoor al enkele 

jaren voordien gegeven met de hierboven vermelde verandering in het aankoopbeleid. Van 

den Bossche getuigt er ook van actief bezig te zijn met postkoloniale thematieken in zowel de 

kunst- als academische wereld en welke plaats een museum hier dient in te nemen: 

 

“Het postkoloniaal denken is altijd een discours geweest dat tot op de dag van 

vandaag niet doorgedrongen is in onze musea en het uitgangspunt was eigenlijk 

al vanaf Hunting & Collecting dat ook dit museum, zelfs al is het geen 

etnografisch museum, een ideologische constructie is. En het lijkt me belangrijk 

om over deze ideologische constructie na te denken. Tot op vandaag blijf ik 

daarbij met die vraag van: zijn onze geesten wel gedekoloniseerd? Neen, onze 

geesten zijn nog niet gedekoloniseerd en daar zijn tal van voorbeelden van.”78 

 

Daarnaast ziet hij een actieve en participerende rol weggelegd voor hedendaagse musea in 

zowel het publieke als academische debat. Samenwerking met wetenschappers en de 

organisatie van conferenties zijn daar enkele voorbeelden van. Het gaat hier bovendien om 

tweerichtingsverkeer: een invloed van de academische wereld op het kunstveld en 

omgekeerd: 

 

“Heel concreet voorbeeld: de manier waarop Sammy Baloji met die historische 

bronnen werkt, kan, denk ik ,een inspiratie zijn voor de academische wereld. Niet 

alleen de academische wereld kan een inspiratie zijn voor ons, maar ik denk dat 
																																																								
76 Baloji (S.). “The Representation of game – introduction.” In: Arndt (L.) en Taiaksev (A.), 
eds. Hunting & Collecting – Sammy Baloji. Oostende, Mu.ZEE, 2017, p. 9-10. 
77 Van den Bossche (P.). “Hunting & Collecting – Foreword.” In: Arndt (L.) en Taiaksev 
(A.), eds. Hunting & Collecting – Sammy Baloji. p. 7-8.  
78 Van den Bossche (P.) in gesprek met de auteur, [04:49] tot [06:49] 
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de academische wereld ook op een punt komt dat de soms andere manier van met 

historische bronnen om te gaan van een kunstenaar een eye-opener kan zijn voor 

de academische manier van kijken. En die dingen zijn aan het ontstaan en heel 

vaak zijn het op dit moment plekken als een museum of WIELS, een 

kunstencentrum,  waar die dingen een beetje bij elkaar komen.”79 

 

Het is hier dat zowel Mu.ZEE als WIELS een opvallende rol bekleden, beiden bovendien 

gelokaliseerd in een stad getekend door koloniale rijkdommen: Oostende en Brussel. Voor 

Van den Bossche speelde die locatie een actieve rol in het denken over de maatschappelijke 

taak van het museum: 

 

“Op een moment dat ik zeg: “dit huis is een ideologische constructie”, dan zit een 

deel van die ideologie natuurlijk ook in het feit dat dit museum gehuisvest is in 

een stad, Oostende, een stad die heel erg gekoppeld is aan de biografie van 

koning Leopold II.”80 

 

Na Hunting & Collecting zou een nog meer uitgesproken tentoonstelling volgen: Europese 

Spoken. Deze tentoonstelling van 2015, met andermaal werken van Sammy Baloji en Sven 

Augustijnen en vele andere internationale artiesten, focuste zich volledig op postkoloniale 

reflectie en de verhouding tussen de huidige en voormalige Europees-Afrikaanse relaties. Het 

ging bovendien nog een stapje verder dan Hunting & Collecting, met een kritischere 

invalshoek. De vraag voor de tentoonstelling kwam vanuit het KMMA in Tervuren, 

aangezien die tijdelijk gesloten was, om iets met hun collectie te doen.81 Van hieruit werd een 

tentoonstelling gecreëerd rond de eerder vermelde vraag “zijn onze geesten wel 

gedekoloniseerd?”, waarin denkers als Frantz Fanon werden geïncorporeerd en er reflectie 

kwam over de rol van een etnografisch museum zoals het KMMA.82 Deze tentoonstelling is 

eigenlijk het tweede deel van wat een drieluik dient te worden. Deze derde tentoonstelling zal 

een project worden in het etnografisch museum van Lubumbashi wat de coöperatie en 

beïnvloeding tussen Noord en Zuid compleet maakt: 
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80 Van den Bossche (P.) in gesprek met de auteur, [11:58] tot [13:58] 
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“[…] Wij hebben Hunting & Collecting en Europese Spoken altijd gezien als een 

drieluik: dus er zouden in totaal drie tentoonstelling moeten komen. Er zijn er 

twee geweest en vanaf het begin, dat staat hier ook in de inleiding of in een 

voetnoot [wijst naar het boek Hunting & Collecting] staat een verwijzing naar de 

derde. De derde zou een tentoonstelling zijn die niet hier plaats vindt, maar in 

Congo zelf, in het etnografisch museum in Lubumbashi.”83 

 

Deze tentoonstellingen zijn bovendien niet het enige waar we de postkoloniale invloed in 

zien terugkomen bij Mu.ZEE. Ook bij andere exposities drukt dit denken zijn stempel. Zo 

zien we in de introductie tot de tentoonstelling over Frans Masereel eveneens verwijzingen 

naar het postkolonialisme en metahistorische reflectie aan de hand van academici zoals Jan 

Vansina.84 Er wordt nadruk gelegd op het sociaal engagement van Masereel en zijn 

betrokkenheid bij anti-koloniale stromingen en de Négritude-beweging. Het eerder vermelde 

Libération uit 1961 wordt in deze tentoonstelling gelinkt aan de Congolese onafhankelijkheid 

van het jaar ervoor.85 In de tentoonstelling zelf worden linken gelegd met onder andere de 

Zuid-Afrikaanse artiest Anton Kannemeyer, die in verschillende tekeningen refereert naar de 

racistische voorstellingen in de Kuifjestrips.86 De Congolees Papa Mfume’eto 1er komt er ook 

aan bod.87 Zelfs in wat een eerder klassieke tentoonstelling zou kunnen zijn over een 

belangrijke Belgische artiest worden dus postkoloniale denkpatronen verweven. 

 

Verder komt er in Mu.ZEE in september 2017 ook nog een tentoonstelling van Wendy 

Morris, This, of course, is a work of the imagination. De focus ligt er op de herdenking van 

Wereldoorlog I. Specifiek behandelt het de casus van de SS Mendi, een vergeten verhaal van 

600 Zuid-Afrikaanse soldaten die verplicht naar het front werden gestuurd, maar nog voor ze 

daar aankwamen door een botsing verdronken. Het is een vergeten of zelfs bewust 

verdrongen verhaal, gekaderd in de koloniale tijdsgeest van toen. Morris tracht met deze 
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85 Van den Bossche (P.). “De ziel van Europa.” p. 54-58. 
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tentoonstelling de Afrikaanse rol in de Grote Oorlog weer voet aan wal te doen krijgen.88 Bij 

Mu.ZEE zien we dan weer dat ook bij een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog het 

postkoloniale discours een prominente plaats krijgt. 

 

4.2 WIELS als sociaal geëngageerde kunstinstelling 
 

In 2007 werd de oude brouwerij van Wielemans, het Blomme gebouw, omgebouwd tot een 

centrum voor hedendaagse kunst met verschillende tentoonstellingsruimtes.89 WIELS zou 

onder leiding van artistiek directeur Dirk Snauwaert uitgroeien tot een pionier op heel wat 

vlakken.  

 

WIELS wordt officieel omgeschreven als een kunstinstelling. In de volksmond wordt er 

echter wel gesproken van “het WIELS-museum”.90 De afwezigheid van een permanente 

collectie is de reden waarom WIELS door UNESCO het statuut van museum niet toegekend 

krijgt, een regelgeving die ook door Snauwaert wordt omschreven als met momenten 

absurd.91 Deze situatie heeft onder andere wel gezorgd voor de reflectie in de tentoonstelling 

Het Afwezige Museum (cfr. infra.).  

 

In WIELS worden naast de eerder klassieke tentoonstellingen ook lezingen gegeven, 

boekpresentaties gehouden en seminaries allerhande georganiseerd. Ook wordt er steun 

gegeven aan jonge artiesten via ‘DUMA: artist-in-residency’ modules en wordt er ruimte 

gegeven aan de hedendaagse Belgische kunstsector in tentoonstellingen zoals de Un-Scene 

reeks. 

 

Opvallend is ook de opmerkelijke aandacht voor maatschappelijke thema’s in quasi alle 

tentoonstellingen. Kunst en musea kunnen zich toeleggen op louter het esthetische maar 

WIELS kiest er duidelijk voor om kritische artiesten een podium te geven. Snauwaert 

																																																								
88 s.n., Wendy Morris – This, of course, is a work of the imagination, in: 
<http://www.muzee.be/nl/muzee/t208300/wendy-morris-this-of-course-is-a-work-of-the-
imagination>, geraadpleegd op 09.05.2017. 
89 Voor de geschiedenis van het gebouw, cfr.: Daled (H.J.), Vandenbreeden (J.), Plissart 
(M.F.) en Kessels (W.), eds. Blomme, Wiels. Brussel, Wiels, 2007, 56 p.  
90 s.n., “Het Afwezige Museum”, informatiebord bij tentoonstelling Het Afwezige Museum, 
WIELS, Brussel. 
91 Snauwaert (D.) in gesprek met Pattyn (C.), Pompidou, Klara, 20.04.2017, [17:30] tot 
[19:30]. 
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verwoordt dit zelf als volgt: “Musea moeten catharsisplekken zijn: plaatsen waar je moeilijke 

thema’s leert verwoorden en uit te spreken.”92 Deze thema’s zijn bovendien heel gevarieerd 

en focussen zich voornamelijk op aspecten uit ons verleden die totaal afwezig lijken in de 

Belgische kunstcollecties en bijgevolg ook vaak onverwerkt blijven. Het gaat hierbij om 

zaken als de collaboratie, de Koude Oorlog of de vrouwenbeweging maar eveneens omgang 

met migratie en asielrecht. Ook het aspect van het koloniaal verleden ontbreekt niet en neemt 

een prominente plaats in in het inhoudelijk discours van WIELS.93 

 

Dit valt ook op als we naar de verschillende tentoonstellingen van de voorbije tien jaar 

kijken. Zo werd in de Artist-in-Residency show#1, de eerste DUMA-tentoonstelling in 2008, 

al een plaats geboden aan Sarah Vanagt.94 In 2011 zou de film Spectres van Sven 

Augustijnen in een tentoonstelling worden gegoten in combinatie met foto’s en sculpturen.95  

 

Het jaar daarop zette WIELS met Un-Scene II zijn schouders onder het werk van onder 

andere Vincent Meessen, waarbij de multimediale installatie van Ritournelle werd 

tentoongesteld.96 Deze samenwerking zou in 2016 terugkomen en leiden tot de 

tentoonstelling Sire, je suis de l’ôtre pays, Meessen z’n grootste solo expositie tot dan toe en 

voortbouwend op zijn invulling van het Belgische paviljoen op de Biënnale van Venetië van 

2015.97 Meessen bracht in beide tentoonstellingen een kritische en historische blik op het 

Belgische koloniale verhaal.  

 

In 2016 zou ook Sammy Baloji samen met antropoloog Filip de Boeck een tentoonstelling 

opzetten in WIELS onder de naam Urban Now: City Life in Congo. Tot slot werd ook in de 

recentste tentoonstelling, Het Afwezige Museum, plaats voorzien voor koloniale reflectie. 

Sammy Baloji werd er andermaal getoond met twee werken uit Mémoire, opgehangen in 

																																																								
92 Ceulemans (E.). “Directeur Dirk Snauwaert viert tien jaar WIELS met ‘Het afwezige 
museum’.” In: De Morgen, 04.04.2017, p. 20. 
93 Van Der Speeten (G.). “Dirk Snauwaert over tien jaar Wiels en ‘Het Afwezighe museum’.” 
In: De Standaard, 17.04.2017, p. C12.  
94 s.n., DUMA: Artist-in-Residency show#1, in: <http://www.wiels.org/nl/events/112/DUMA-
Artist-in-Residency-show1>, geraadpleegd op 14.05.17. 
95 Jansen (Y.), Sven Augustijnen toont film “Spectres” in Wiels, in: 
<http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/kunsten/1.1019793>, 
geraadpleegd op 14.05.17. 
96 Dumalin (C.). “Un-Scene II in Wiels.” In: De Witte Raaf, 159, september-oktober (2012). 
97 Bezoekersgids bij tentoonstelling Vincent Meessen - Sire, je suis de l’ôtre pays, WIELS, 
Brussel, 19.02.2016-24.04.2016. 
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dezelfde ruimte als The Widow (2013) van Marlene Dumas, een portret van de vrouw van 

Lumumba net na diens dood, gebaseerd op een foto en gemaakt naar aanleiding van de 

TWICE-tentoonstelling in samenwerking met Luc Tuymans.98  

 

Ook Otobong Nkanga - die net gelauwerd was met de BelgianArtPrize - haar Contained 

Measures of Shifting States ¼ was er te zien, één van de vier delen van de Contained 

Measure reeks waarbij wordt getracht de notie van veranderlijkheid tastbaar te maken in een 

perfomatief werk met water dat traag maar gestaag neerdruppelt op een verwarmde hete plaat 

om dan direct te verdampen.99  

 

Snauwaert ziet de taak van een hedendaags museum of een kunstencentrum erin een soort 

van “correctie op officiële of formele geschiedenis”100 te brengen. Waar er al heel veel is 

gerealiseerd op emancipatorisch vlak (ook in de academische wereld101) lijkt dit maar met 

mondjesmaat tot helemaal niet door te stromen naar de museale wereld: 

 

“Als we sinds de jaren 60 emancipatorisch dan toch zoveel hebben gerealiseerd 

of verwezenlijkt: waarom is het nog altijd dat daar in het Museum voor Schone 

Kunsten van Antwerpen geen microcentimer verschil in gemaakt is? Waarom is 

het dat in het Museum voor Schone Kunsten van Brussel daar niets aan te merken 

is? Ik heb met een boutade gezegd: als je een spoor vindt van Congo in die musea 

dan krijg je 10.000 frank, om het met Marcel Broodthaers te gaan citeren.”102 

 

Snauwaert klaagt hiermee de met momenten vastgeroeste en conservatieve houding van heel 

wat kunstinstellingen aan. Hij beschrijft de rol van hedendaagse kunst als een soort van luis 

in de pels of, zoals hij zelf beschrijft als een iets denigrerendere term, een Paard van Troje. 

Dit onder andere door een radicaal gelijkheidsprincipe te hanteren tussen verschillende 

kunstvormen en subjectiviteiten omdat dat dat de enige manier is waarop (intellectuele) 

																																																								
98 Dumas (M.) in gesprek met T Magazine, 20.08.2014, in: 
<https://www.nytimes.com/2014/08/20/t-magazine/the-making-of-marlene-dumass-the-
widow.html>, geraadpleegd op 24.04.2017. 
99 Duplat (G.). “Les têtes géantes et mélancoliques de Manders.” In: La Libre Belgique, 
20.04.2017, p. 37.  
100 Snauwaert (D.) in gesprek met de auteur, [09:44] tot [11:44] 
101 Snauwaert (D.) in gesprek met de auteur, [22:03] tot [24:03] 
102 Snauwaert (D.) in gesprek met de auteur, [09:44] tot [11:44] 
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uitwisseling kan worden georganiseerd.103 Het is daarmee dus de taak van hedendaagse kunst 

om niet alleen te reflecteren over maatschappelijke thema’s maar ook over de instellingen 

waar deze zelf toe behoort.104 Deze zelfreflectieve houding vormt dan ook de basis voor de 

tentoonstelling Het Afwezige Museum, net als “de ambitie om te proberen mee de koers te 

bepalen”105. 

 

Eén van de manieren waarop daar mee wordt omgegaan is door radicaal een dekoloniserend 

denken te gaan adapteren. Dit zien we dan ook terugkomen in de keuze voor postkoloniale 

kunst. Voor Snauwaert eindigt het hier echter niet mee en hij ziet dit eerder als een constante 

evolutie: 

 

“Een discours kan je verfijnen door bijvoorbeeld een volgende keer, na Sammy 

Baloji, iemand uit te nodigen die nog preciezer is op bepaalde vragen. Of na Sven 

Augustijnen nog iemand. Wij willen een genealogie maken van kunstenaars die 

rond geschiedenis en identiteit, ruimte en plek werken.”106 

 

Voor deze thesis ligt de focus op het koloniaal verleden van de voormalige Belgische 

kolonies maar in WIELS kiest men er bewust voor zich niet toe te spitsen op een bepaalde 

geografische invalshoek.107 Ook dit kadert binnen een dekoloniserend of postkoloniaal 

denken waarbij net wordt getracht om zoveel mogelijk verschillende invloeden van overal 

samen te brengen. Die dekolonisering wordt hierbij dan bovendien nog uitgebreid naar het 

denken over dingen, dieren of organische stoffen.108 Hoe dit precies gerealiseerd dient te 

worden is een complexe vraag en een voortdurende opdracht: 

 

“De blinde vlekken zijn eigenlijk heel oud en zijn nog altijd niet weggewassen. 

Welke methodologie zouden we daarvoor moeten ontwikkelen om deze daarin te 

passen? Dat is geen vanzelfsprekendheid want niemand heeft daarvoor het 

																																																								
103 Snauwaert (D.) in gesprek met de auteur, [11:44] tot [13:44] 
104 Snauwaert (D.) in gesprek met de auteur, [24:03] tot [26:03] 
105 Snauwaert (D.) in gesprek met de auteur, [47:38] tot [48:40] 
106 Snauwaert (D.) in gesprek met de auteur, [44:17] tot [46:17] 
107 Snauwaert (D.) in gesprek met de auteur, [44:17] tot [46:17] 
108 Snauwaert (D.) in gesprek met de auteur, [13:44] tot [15:44] 
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recept, ook de academische wereld niet. Je kan daar nu je discours zo 

genuanceerd en open ontwikkelen maar je moet die dan blijven doorgeven.”109 

 

De academische wereld wordt ook bewust betrokken in deze vraagstukken. Tegelijk ziet hij 

hierin een rol weggelegd voor artiesten om actief te participeren in het academisch debat: 

 

“[…] wat wij proberen te doen is om te zeggen: kunstenaars zijn intellectuelen 

[…] en zij zouden dat academische debat mee moeten helpen beïnvloeden, of ze 

verrijken het, of ze corrigeren het, of ze zetten er gewoon een andere opinie 

tegenover, dat is het ideaalplaatje eigenlijk.”110 

 

Bij Urb Now: City Life in Congo van Sammy Baloji zagen we dergelijke samenwerking heel 

actief met Filip de Boeck. Snauwaert ziet dit als een essentieel voorbeeld van dergelijk 

tweerichtingsverkeer: 

 

“[…] de positie en de bijdrage van de kunstenaar [Sammy Baloji] aan het 

academische discours van Filip de Boeck is een heel grote correctie geweest en 

heeft zijn discours zeer sterk verrijkt. En vice versa, de antropologische aandacht 

en kennis [van Filip de Boeck] heeft Baloji ook heel veel dingen doen inzien die 

hij ervoor niet zag.”111 

 

Deze verhouding en actieve reflectie over de relatie tussen kunst en wetenschap kwam ook 

bij Phillip van den Bossche en heel wat van de postkoloniale kunstenaars aan bod. Hier wordt 

verder in een apart hoofdstuk nog dieper op ingegaan. 

 

Door de afwezigheid van een vaste collectie in WIELS ziet Snauwaert de creatie van 

publicaties als één van de belangrijkste instrumenten om blijvend een invloed te hebben op 

zowel het academische als niet-academisch discours. Er worden dan ook heel wat middelen 

uitgetrokken en energie en tijd geïnvesteerd om dit op zowel een feitelijk als een discursief 

hoog niveau te krijgen.112 

																																																								
109 Snauwaert (D.) in gesprek met de auteur, [34:42] tot [37:30] 
110 Snauwaert (D.) in gesprek met de auteur, [37:30] tot [40:08] 
111 Snauwaert (D.) in gesprek met de auteur, [40:08] tot [42:17] 
112 Snauwaert (D.) in gesprek met de auteur, [42:17] tot [44:17] 
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5 Algemene tendensen en thematieken 
 

5.1 Vorm 

 

Wat direct opvalt als men het geheel aan in de annex verzamelde werken bekijkt, is de zeer 

grote variëteit aan kunstvormen: van meer klassiekere schilderkunst en sculpturen tot 

multimediale werken met video en geluid alsook performatieve kunst. Men kan dus zeker 

niet stellen dat er van een uniforme vorm en stijl kan gesproken worden binnen de tendens 

van postkoloniaal gethematiseerde kunst. Wel zijn er enkele opvallende manieren van werken 

die terugkeren.  

 

5.1.1 Documentaire als postkoloniale kunstvorm 

 

Zo is een wel zeer prominent aanwezige vorm deze van de documentaire, dit in bewegende 

beelden, maar eveneens in fotografie. Zowel Vanagt, Meessen, Augustijnen, Martens, Baloji, 

Asselberghs als Opsomers maken gebruik van aan documentaire gelinkte werkwijzen en ook 

bij Nkanga en Morris komen er manieren en technieken naar voor die doen denken aan hoe 

een documentaire bepaalde waarheden tracht te presenteren. Dit laatste is hier dan ook een 

essentieel gegeven bij: de problematiek van waarheidsclaims door de media, academie of 

ander gevestigde instellingen, waarbij postkoloniale kunstenaars trachten een alternatief 

beeld te schetsen van de reeds dominerende en als waarheid aangenomen narratieven. 

Hiervoor zijn video-installaties in documentaire stijl, veelal tegelijk gebruikmakend van 

uitgestald archiefmateriaal of andere sculpturen, een ideaal medium om het constante 

balanceren tussen feit en fictie kracht bij te zetten.113 

 

Het medium van de documentaire in kunst gerelateerde context is een relatief recente trend 

en een aan populariteit groeiend gegeven in hedendaagse kunst.114 Een keerpunt dat hieraan 

wordt gelinkt is het in 2002 door Akwui Enwezor gecureerde Documenta 11115 waarin hij een 

																																																								
113 Vanderbeeken (R.). “Documentary as Anti-Monument: on Spectres by Sven Augustijnen.” 
p. 95. 
114 Lind (M.). The Greenroom: reconsidering the documentary and contemporary art 
(tentoonstellingsgids). Farsø, Hessel Museum of Art, 2008, p. 16.  
115 Enwezor nodigde Luc Tuymans, Jef Geys, Chantal Akerman, Joëlle Tuerlinckx en Pascale 
Marthine Tayou uit om België te representeren op het prestigieuze vijfjaarlijkse evenement te 
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“view of contemporary art as exploring a genuinely diverse range of social and material 

conditions” aanbracht.116 Documenta 11 zou aan de basis liggen van wat achteraf als de 

‘documentary turn’ werd bestempeld.117 Enwezor ziet het gebruik van het medium van de 

documentaire alsook de functie van de daarmee vaak gecombineerde zoektocht in archieven 

als manieren om nieuwe transacties te creëren tussen beelden, teksten, narratieven, 

documenten, verklaringen, gebeurtenissen, gemeenschappen, instituten en het publiek.118 Hij 

benadrukt tegelijk hoe het gebruik van video en fotografie in combinatie met archiefmateriaal 

een uitermate geschikte manier is om de relatie tussen herinnering, geschiedenis en identiteit 

bloot te leggen.119 De toegenomen trend van artiesten om in archieven te duiken wordt verder 

nog uitvoerig besproken. 

 

Enwezors breed en open standpunt ten aanzien van kunstpraktijken kwam eveneens tot uiting 

in de, hierboven reeds besproken, Biënnale van Venetië van 2015, waar Vincent Meessen 

gretig gebruik van maakte. Deze tendens zou vanaf 2002 alleen maar toenemen, met een 

opvallende benadrukking van het fenomeen op onder andere Manifesta 5 in Donostia van 

2004 en de Cruel and Tender-tentoonstelling van 2003 in het Londense Tate Modern en het 

Ludwig Museum te Keulen.120 Het gegeven van documentaires in hedendaagse kunst is ook 

in academische kringen reeds uitvoerig besproken.121 

 

Door de afwezigheid van een precieze afbakening en definitie van wat een documentaire is of 

hoort te zijn is het een ideaal palet voor kunstenaars om mee aan de slag te gaan. Frederik Le 

Roy en Robrecht Vanderbeeken verwoorden dit als volgt: “[…] documentary forms (and 

																																																																																																																																																																												
Kassel; Roelandt (E.). “Documenta 11 predikt artistiek discours.” In: De Tijd, 15.06.2002, p. 
9.  
116 Le Roy (F.) en Vanderbeeken (R.). “The Documentary Real: Thinking Documentary 
Aesthetics.” In: Foundations of Science, 21, 4 (2016). p. 1-2.  
117 Zapperi (G.). “Woman’s reappearance: rethinking the archive in contemporary art-
feminist perspectives.” In: Feminist Review, 105 (2013), p. 22. 
118 Enwezor (O.). Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art. New York, 
International Center of Photography, 2009, p. 101. 
119 Enwezor (O.). “Documentary/verité: biopolitics, human rights, and the figure of “truth” in 
contemporary art.” In: Lind (M.) en Steyerel (H.), eds. The Greenroom: Reconsidering 
Documentary in Contemporary Art. New York, Sternberg Press, 2008, p. 73-74. 
120 Berrebi (S.). “Documentary and the dialectical document in contemporary art.” In: 
Schavemaker (M.) en Rakier (M.), eds. Right about now. art and theory since the 1990s. 
Amsterdam, Valiz, 2007, p. 109.  
121 Belangrijk verzamelwerk: Lind (M.) en Steyerel (H.), eds. The Greenroom: Reconsidering 
Documentary in Contemporary Art. New York, Sternberg Press, 2008, 240 p. 
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artistic experimentation with these forms) continuously provoke debates concerning the 

production, representation and status of knowledge, truth and reality.”122 Opvallend hierbij is 

voornamelijk hoe quasi alle kunstenaars bewust spelen met de verhouding tussen waarheid en 

fictie.123 De toevoeging van dit laatste is essentieel en komt deels voort vanuit het feit dat in 

de perceptie van velen documentaires louter bestaan uit een soort van opsomming van 

feitelijke waarheden op een objectieve en waarachtige manier. De manier waarop het 

“waarheidsgetrouwe” materiaal wordt voorgesteld en gerangschikt, alsook de keuze voor wat 

wel en niet getoond wordt, draagt echter inherent een specifiek narratief in zich, voortkomend 

uit de subjectieve perceptie van de filmmaker. Toch trachten documentaires de 

voorgeschotelde beelden af te doen als zijnde “de realiteit”, in plaats van de via visuele en 

retorische technieken gecreëerde versie van “hun visie op de realiteit” die het eigenlijk is.124 

De idee dat documentaires bijgevolg een representatie brengen van de realiteit, voortkomend 

uit de objectieve analyse van documenten en bewijzen, is dus hoogst discutabel.125 Het zijn 

net deze bedenkingen die hun weg banen in het discours van kunstenaars die de vorm van 

documentaire als medium benutten.  

 

Met de toevoeging van subjectieve, persoonlijke of fictionele elementen wordt getracht een 

diepere betekenis te geven aan een historische gebeurtenis of narratief. Tegelijk wordt 

hiermee geprobeerd de ambiguïteit van foto en film als dragers van waarheid en van “bewijs” 

aan te kaarten. Mark Nash beschrijft dit als een “experiment with the truth”126, waarbij een 

soort van “tegengeschiedenis” wordt geconstrueerd als alternatief voor de reeds bestaande, en 

veelal in koloniaal denken gedrenkte, geschiedenis.127 Door zelf de vorm van documentaires 

over te nemen worden de interne contradicties die eigen zijn aan het genre op een dialectische 

wijze blootgelegd en opengesteld voor reflectie. Sophie Berrebi introduceerde in deze context 

																																																								
122 Le Roy (F.) en Vanderbeeken (R.). “The Documentary Real: Thinking Documentary 
Aesthetics.” p. 2. 
123 Nichols (B.). Introduction to Documentary. Bloomington, Indiana University Press, 2010, 
p. XI. 
124 Nichols (B.). Representing Reality – Issues and Concepts in Documentary. Bloomington, 
Indiana University Press, 1991, p. X.  
125 Le Roy (F.) en Vanderbeeken (R.). “The Documentary Real: Thinking Documentary 
Aesthetics.” p. 3. 
126 Nash (M.). “Experiments with the Truth: The Documentary Turn.” In: Anglistica, 11, 1/2 
(2007), p. 33-40. 
127 Biddle (J.L.). “Radical Realism and Other Possibilities in Contemporary Intercultural 
Indigenous Australian Cinema.” In: Atkinson (M.) en Richardson (M.), eds. Traumatic 
Affect. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2013, p. 235.  
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het begrip ‘dialectical documents’: “works that adopt the form of documentary but 

simultaneously reflect on the conventions and legibility of the documentary itself.”128  

 

Deze specifieke omgang met en conceptualisering van documentaires zien we in de 

kunstwereld dus als een bredere tendens terugkomen. Binnen de postkoloniale kunst kan het 

ook op opvallend veel bijval rekenen. Dit is bovendien niet onlogisch: het is een manier van 

werken die veelal wordt gelinkt met sociaal geëngageerde en maatschappijkritische kunst, 

ook wel ‘artivism’ of ‘intervention art’ genoemd. De creatie van een bewustzijn voor zaken 

waar vooraf geen rekening mee werd gehouden is hier heel belangrijk in.129 Deze kunst is 

bovendien zelfreflectief: het stelt meer vragen dan dat het antwoorden biedt. De vraag stellen 

is echter wel een eerste stap om tot antwoorden te komen. Het is een zoektocht naar 

waarheid, waarbij niet enkel de zoektocht zelf, maar ook de representatie en - met momenten 

überhaupt het bestaan - van de waarheid wordt betwist. Het gebruik van parafictie, waarbij de 

grens tussen fictie en non-fictie bewust heel onduidelijk wordt gehouden, heeft wel heel wat 

implicaties, voornamelijk voor het publiek die met momenten niet doorheeft dat het zit te 

kijken naar een deels of totaal verzonnen verleden. Dit kan ‘epistemologisch destabiliserend’ 

zijn doordat een toeschouwer het gevoel kan krijgen bedrogen of bedot te zijn door de 

kunstenaar, maar tegelijk een verhelderend en prikkelend effect hebben met een grotere 

permanente alertheid tot gevolg.130  

 

Bij het format van documentaires komt ook een ethisch vraagstuk kijken. Waar van een 

documentairemaker verwacht wordt dat hij waarachtig zijn informatie voorstelt, wordt dit in 

de kunstwereld net opzettelijk vermengd met verzonnen en fictionele elementen, een met 

momenten erg verwarrend gegeven. Dient een documentairemaker te verdwijnen op de 

achtergrond of mag zijn stempel ostentatief aanwezig zijn?131 Kunnen sommige artiesten niet 

gewoon botweg bestempeld worden als leugenaars en bedriegers? De ethische consequenties 

zijn vaak echter heel complex van aard en kunnen niet zomaar opgedeeld worden in “goed of 

slecht”:  

																																																								
128 Berrebi (S.). “Documentary and the dialectical document in contemporary art.” p. 110. 
129 Raczynski (A.). “The Moving Image: expanded documentary practice in contemporary 
art.” In: Sztuka I Dokumentacja, 9 (2013), p. 130. 
130 Lambert-Beatty (C.). “Make-Belive: Parafiction and Plausibility.” In: Ocotober, 129 
(2009), p. 82-83. 
131 Raczynski (A.). “The Moving Image: expanded documentary practice in contemporary 
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“[…] these dilemmas frequently present themselves in paradigms in which it is 

not easy to determine where the ethical obligation lies: ‘(1) truth versus loyalty; 

(2) individual versus community; (3) short-term versus long-term; (4) justice 

versus mercy’.132 These are the classical tensions in dilemma paradigms and it is 

not pre- given which side is right. The questions of ethical representation thus 

become further complicated when it is measured against such gray areas.”133 

 

Bovendien kan het net gezien worden als de meerwaarde van artistieke vrijheid om op 

dergelijke ambigue wijze met de waarheid te gaan spelen.134 Fictie heeft vaak de 

mogelijkheid zaken uit te drukken en te bevatten die met louter feiten en wetenschappelijke 

analyse niet te bewoorden zijn. Hierdoor bevat fictie soms waarheid in zijn onwaarheden.  

 

Kunstenaars zoals Sven Augustijnen of Renzo Martens balanceren vaak bewust op deze 

dunne ethische lijn. Zo combineren ze werkelijk historisch materiaal uit archieven met door 

henzelf gecreëerde elementen: in Cher Pourquoi Pas? combineert Augustijnen oude 

interviews en foto’s met totaal fictionele interviews van eigen hand. Ook zijn filmproject 

Spectres werd omgeschreven als zijnde een ‘documentary fiction’, een begrip geïntroduceerd 

door Jacques Rancière, dat verder aanzette tot reflectie over de relatie tussen waarheidsclaims 

en cinematografie.  

 

Bij Renzo Martens wordt deze hele dunne ethische lijn tussen fictie en non-fictie wel heel 

duidelijk. In zijn film Episode III: Enjoy Poverty neemt hij zelf de hoofdrol op, maar dit in 

een eerder cynisch en karikaturaal rolletje, als zijnde een acteur. De beelden worden dan wel 

voorgesteld als een documentaire, de subjectiviteit en de implementatie van fictieve 

elementen is zeer ostentatief aanwezig. Tina Debaere kadert Enjoy Poverty in haar thesis als 

zijnde een typische documentaire in lijn met de 21ste-eeuwse beeldcultuur, constant 

																																																								
132 Baker (S.). “The Ethics of Advocacy: Moral Reasoning in the Practice of Public 
Relations.” In: Wilkins (L.) en Christians (C.), eds. The Handbook of Mass Media Ethics. 
New York, Routledge, 2009, p. 119.  
133 Kara (S.) en Reestorff (C.M.). “Introduction: unruly documentary artivism.” In: Studies in 
Documentary Film, 9, 1 (2015), p. 4. 
134 Lambert-Beatty (C.). “Make-Belive: Parafiction and Plausibility.” p. 81-82. 
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schipperend tussen realiteit en fictie.135 De relevantie van dit medium in de context van kunst 

wordt heel erg duidelijk in volgend citaat van Nicho Baumbach: 

 

“Documentary is the very pinnacle of the aesthetic regime of art not because it 

resolves the paradoxes of the aesthetic regime but because it is capable of 

exploiting the resources of these paradoxes without restoring the old hierarchies 

of the representative regime. It takes the automatic silent speech of the recording 

device as the grounds for aesthetic operations that calculate, withhold, or 

construct meanings by playing with combinations of text and image, bodies and 

voices, fiction and fact, to offer reality and the very relation between cinema and 

reality, as an arena of contestation.”136 

 

Eén van de hoofdthema’s bij postkoloniale kunst is dat van vergeten geschiedenis en hoe en 

waarom bepaalde aspecten uit het verleden zo onderbelicht blijven. Voor een artiest als 

Vincent Meessen is de combinatie van een documentaire stijl en fictie het ideale platform 

voor de creatie van alternatieve visies op het verleden. Zo roept hij in My Last Life een 

fictieve dubbelganger van Roland Barthes in het leven: Hergé. Dit stelt hem in staat vrijer en 

conceptueler om te gaan met deze Franse denker, alsook het concept van moderniteit en de 

continuïteit van het kolonialisme dieper en zonder formele restricties te gaan analyseren. 

 

Ook bij Herman Asselberghs komt reflectie over film en documentaire als medium heel 

duidelijk terug. In zijn film Speech Act incorporeert hij heel bewust denkers als Slavoj Žižek 

en Boris Groys, twee mediatheoretici en cultuurfilosofen die rond deze thematieken werken. 

Hierdoor worden onder andere Lacaniaanse psychoanalytische beschouwingen en de sociaal-

politieke implicaties hiervan toegevoegd aan het spectrum.137 

 

																																																								
135 Debaere (T.). De documentaire en haar nieuwe wijze(n) van representeren: de realistische 
utopie voorbij? Case: Episode III. Enjoy Poverty van Renzo Martens. Gent (Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling  UGent), p. 113-114. (promotor: C. Stalpaert). 
136 Baumbach (N.). Impure Cinema: Political Pedagogies in Film and Theory. Durham 
(Onuitgegeven doctoraatsverhandeling Duke University), p. 184. 
137 Žižek (S.). For They Know Not What They Do: Enjoyment as a Political Factor. London, 
Verso, 2002, p. xii. 
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Sarah Vanagt gebruikt eveneens het format van de documentaire voor metareflectie. 

Feitelijke historische elementen worden er gecombineerd met verzonnen verhalen, 

voortkomend uit de kinderlijke fantasie: 

 

“[…] Wat het mooie is aan kinderen is dat zij veel makkelijker, zeker ook voor de 

camera, maar ik denk gewoon in het algemeen, van fantasie naar werkelijkheid 

springen binnen één en hetzelfde gesprek of situatie. […] Die grens is heel dun en 

dat vind ik interessant, omdat de plaats van verbeelding in geschiedschrijving 

natuurlijk enorm is. Niet alleen bij geschiedschrijving, maar bij wetenschap in 

het algemeen, speelt verbeelding een heel grote rol en dat die openheid en die 

grens nog zo poreus is vind ik een heel inspirerend moment om naar te kijken en 

rond te werken.”138 

 

Hier komt een vorm van reflectie uit voort over de rol van fictie en fantasie bij de constructie 

van historische narratieven. Vanagt probeert in haar documentaires voornamelijk deze grens 

tussen feit en fictie te vangen en de impact van verbeelding te tonen. In postkoloniale context 

vindt ze hier een uitermate interessant draagvlak voor.139 Zo behandelt ze in After Years of 

Walking en History Lesson de manier waarop met geschiedenis werd omgegaan na de 

genocide in Rwanda. In Little Figures en Baby Elephant wordt er gekeken naar de hoe 

kinderen aan de hand van een handvol weetjes zich een koloniale geschiedenis gaan 

inbeelden. 

 

Sammy Baloji creëert gelijkaardige fictionele situaties door oude beelden (veelal uit 

archieven) via collagetechnieken te gaan combineren met recente foto’s. Dit is het geval in 

Mémoire, waarin het tijdscontinuüm op een artificiële manier wordt doorbroken door het 

verleden fysiek te gaan samenbrengen met het heden aan de hand van gecombineerd 

beeldmateriaal. Zo ontstaat een fictioneel beeld, gevormd uit twee feitelijke realiteiten, 

gepresenteerd als zijnde gedocumenteerde fotografie. Een vergelijkbare werkwijze en speling 

met contrasten en paradoxen van soms op het eerste zicht onverenigbare “waarheden” komt 

ook terug in Hunting & Collecting. Het gebruik van de documentaire wordt dus ook hier 

gebruikt om net de waarheidsclaims van dit medium in vraag te stellen en alternatieve 

realiteiten naar voor te schuiven.  
																																																								
138 Vanagt (S.) in gesprek met de auteur, [21:42] tot [23:03] 
139 Vanagt (S.) in gesprek met de auteur, [23:03] tot [24:10] 
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De conceptualisering en problematisering van het documentaire medium en waarheidsclaims 

is één van de duidelijkste fundamenten voor postkoloniale kunst die zeer vaak opduikt in het 

discours van verschillende kunstenaars. Het is een verlengde van een meer algemene en 

internationale tendens die erg bruikbaar en relevant blijkt in de context van het postkoloniale 

discours.  

 

5.1.2 Schilderkunst, sculpturen en performatieke elementen 

 

Een andere vorm waarin postkoloniale thema’s eveneens worden verwerkt, zijn de eerder 

klassieke voorbeelden. Luc Tuymans schilderde de reeks Mwana Kitoko in zijn typische stijl 

en ook Jan Fabre maakte eerder klassiek ingekaderde werken met zijn herkenbare kevers. 

Fabre benutte eveneens het driedimensionale aspect van sculpturen met zijn Heaven of 

Delight en Ik heb een stuk van het plafond van het koninklijk paleis moeten uitbreken omdat 

er iets uitgroeide. Dit zien we ook bij kunstenaars als Maarten Vanden Eynde terugkomen, 

die zowel eerder typische schilderkunst benut, zoals in Wheel of Fortune in samenwerking 

met Congolees schilder Musasa, maar eveneens de grenzen en mogelijkheden van sculpturen 

aftast in vele van zijn andere werken. Ook Otobong Nkanga maakt gebruik van een zeer 

divers arsenaal aan technieken. Waar haar Social Consequences-serie bestond uit eerder 

klassieke schilderijen in een herkenbare stijl zien we dat in bijvoorbeeld de Dolphin Estate 

Series fotografie wordt benut (waarin ook de documentaire elementen sluipen). Tegelijk 

maakt ze zeer vaak gebruik van performatieve kunst, alhoewel er voor deze thesis, op de 

korte vermelding van Contained Measures of Shifting States ¼ na, geen aan bod komen in de 

context van het postkoloniaal denken. Ook Maarten Vanden Eynde maakt naast fysieke 

schilderijen en sculpturen ook gebruik van deze perfomatieve elementen. Zo was hij 

aanwezig op Perfomatiek2017 met een herwerking van In_Dependance uit 2010 waarin hij, 

samen met de Kameroense kunstenaar Alioum Moussa, actief in interactie trad met bezoekers 

door hen uit te nodigen in een caravan.  

 

Waar er puur vormmatig zonder twijfel nog heel wat interessante vaststellingen te maken 

zijn, valt dit echter veel meer binnen het vakgebied en de specialisatie van 

kunstwetenschappers. Ik beperk mij dan ook tot de hierboven gemaakte analyse om me 

vooral te focussen op de inhoudelijke aspecten van deze werken.  
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5.2 Inhoud 

 

Veel meer dan het vormelijke is het het inhoudelijke wat deze artiesten verbindt en waardoor 

er van een postkoloniale tendens kan gesproken worden. Dit uit zich op verschillende 

manieren en in verschillende onderwerpen die hieronder stuk voor stuk zullen worden 

overlopen. 

 

5.2.1 (Meta)geschiedenis als basis 

 

Mogelijks de belangrijkste gemeenschappelijke factor is de algemene focus op het verleden, 

alsook de verhouding tot het heden. Quasi alle artiesten geven blijk van een bewuste omgang 

met geschiedenis enerzijds, alsook geschiedkunde anderzijds: de manier waarop historische 

gebeurtenissen worden geconstrueerd en hoe narratieven en discours hun weg banen in de 

samenleving staat zeer vaak centraal. Dit lijkt veelal voort te komen uit een gevoel dat de 

huidige dominante geschiedschrijving een te eenzijdig beeld brengt en slechts één kant van 

de medaille beschrijft. Hierbij gaat het veelal om een Westers geïnspireerde invalshoek, 

waarbij het verhaal van de voormalige gekoloniseerde landen enkel vanuit die context wordt 

verteld. Veel van deze postkoloniale kunst tracht actief dit koloniale denken te doorbreken en 

terug een balans te zoeken, onder andere door alternatieve moderniteiten en visies op kunst 

naar voor te schuiven.  

 

5.2.1.1 Vergeten geschiedenis en de zoektocht in archieven 

 

Het gegeven dat bepaalde aspecten uit het verleden een grotere resonantie kennen en andere 

quasi geheel verdwijnen onder een laag stof in een archief is zo goed als onvermijdbaar. Bij 

postkoloniale kunst zien we een tendens om net dat te gaan opzoeken wat de 

geschiedenisboeken of het algemeen discours van kennis niet heeft gehaald. Bij zowel het 

gesprek met Sarah Vanagt als Maarten Vanden Eynde kwam ter sprake dat zij nooit ook maar 

één minuut les140 hadden gekregen over de Belgische koloniale geschiedenis en hoe frappant 

																																																								
140 Deze afwezigheid wordt eveneens bevestigd in Castryck (G.). “Whose History is History? 
Singularities and Dualities in the Public Debate on Belgian Colonialism.” In: Lévai (C.), ed. 
Europe and the World in European Historiography, Pisa, Edizione Plus – Pisa University 
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dat eigenlijk is.141 Deze leemte in het publieke en officiële narratief trachten op te vullen is 

dan misschien niet persé de voornaamste beweegreden, het speelt wel mee in welk discours 

er wordt gehanteerd in de kunstwerken.  

 

Dit aspect van specifieke, minder bekende, zaken uit het verleden in de verf zetten zien we 

bij praktisch alle in de annex opgenomen kunstenaars terugkomen en is nog een fundament 

van de postkoloniale kunst. De keuze om te verwijzen naar het koloniale verleden, zij het 

door een Luc Tuymans of door een Sammy Baloji, wijst op een poging om het belang, maar 

tegelijk ook de afwezigheid, van herinnering en erkenning te accentueren. Dit kan gebeuren 

door meer algemeen het kolonialisme te verwerken in de kunstprojecten maar eveneens door 

heel specifieke verloren gegane delen op te rakelen.  

 

Dit laatste gaat veelal gepaard met de zoektocht naar en het gebruik van historische bronnen 

en archiefmateriaal. Deze tendens van kunstenaars om in archieven te duiken voor inspiratie 

is zeker geen specifiek gegeven voor postkoloniale kunst, al is het er wel een heel belangrijk 

element van. Deze trend is echter internationaal van aard en in heel veel verschillende 

denkstromingen vast te stellen en werd door, de eerder aangehaalde, Hal Foster omschreven 

als een ‘Archival Impulse’:  

 

“In the first instance archival artists seek to make historical information, often 

lost or displaced, physically present. To this end they elaborate on the found 

image, object, and text, and favor the installation format as they do so.”142 

 

Deze beschrijving strookt heel erg met de artiesten die het postkoloniaal denken adapteren in 

hun werken: Sarah Vanagt begon haar eerste werk, After Years of Walking (2003) vanuit een 

koloniale film over Witte Paters die ze aantrof in het KADOC-archief.143 Ook Wendy Morris 

vertrekt verschillende malen vanuit historische vondsten of feiten, gaande van representatie 

in het KMMA tot een standbeeld van Jules Jacques de Dixmuide.  
																																																																																																																																																																												
Press, 2006, p. 78-79. Tegelijk wordt ook de huidige manier van onderwijzen 
geproblematiseerd, onder andere in Vanthemsche (G.). “The Historiography of Belgian 
Colonialism in the Congo.” In: Lévai (C.), ed. Europe and the World in European 
Historiography, Pisa, Edizione Plus – Pisa University Press, 2006, p. 89.  
141 Vanagt (S.) in gesprek met de auteur, [25:25] tot [26:37]; Vanden Eynde (M.) in gesprek 
met de auteur, [13:18] tot [14:27] 
142 Foster (H.). “An Archival Impulse.” p. 4.  
143 Vanagt (S.) in gesprek met de auteur, [00:04] tot [02:04] 
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Vincent Meessen vertrekt quasi telkens vanuit archiefwerk om vergeten aspecten uit het 

koloniaal verleden terug tot leven te roepen, dit bijvoorbeeld bij Vita Nova (2009), met een 

oude foto op de cover van het Franse magazine Paris Match of een verloren gegaan 

Congolees protestlied uit mei ’68 dat werd geïncorporeerd in Personne et les Autres op de 

Venetiaanse Biënnale van 2015. Dit archiefmateriaal wordt daarbij ook nog eens uitgestald 

bij de tentoonstellingen om de rechtstreekse verbanden duidelijk te maken, zoals bij Patters 

for (Re)cognition (2013) waarbij oude beelden uit het archief van de Koninklijke Bibliotheek 

van België en het KMMA werden gecombineerd.  

 

Sven Augustijnen incorporeert al even vaak historisch materiaal in zijn werken: in Cher 

Pourquoi Pas? (2007) komen oude foto’s terug van figuren als Moïse Tshombe of 

gearchiveerde artikels van de Belgische journalist Pierre Davister. Voor Le Réduit (2016) was 

een vondst in het ACOS IS/CA-archief zelfs het vertrekpunt om rond een plan voor een oud 

versterkt fort in Katanga te gaan werken.  

 

Ook Sammy Baloji dook voor verschillende van zijn tentoonstellingen het archief in. In 

Mémoire (2006) combineerde hij oude foto’s uit archieven van koloniale industriële 

ondernemingen van Congolese mijnen en arbeiders met nieuw en eigen materiaal. In Hunting 

and Collecting (2014) bood hij reflectie aan de hand van een historisch document, zijnde het 

fotoalbum van Henri Pauwels of bij Essay on Urban Planning (2013) werden de foto’s van 

collecties vliegen uit het Nationaal Museum van Lubumbashi gebruikt om te reflecteren over 

de segregatietechnieken van de kolonisators.  

 

Tot slot zien we bij Otobong Nkanga ook activiteit in archieven. Voor Object Atlas (2012) 

werd ze gevraagd door het Weltkulturen Museum in Frankfurt om reflectief met hun 

etnografische collectie aan de slag te gaan. Hierbij maakte ze verschillende werken 

geïnspireerd door West- en Centraal-Afrikaanse objecten.  

 

Ook bij de andere artiesten die minder ostentatief hun inspiratie zochten bij archiefmateriaal 

staan vaak historische objecten of documenten centraal. Een voorbeeld hiervan is Mwana 

Kitoko (2001) van Luc Tuymans dat vertrok vanuit de kritische reportage uit de periode net 

na de onafhankelijkheid: Wâpi Kongo? van de hand van Louis De Lentdecker. 
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Dat de ‘Archival Impulse’ aanwezig is binnen het postkoloniale kunstdiscours is duidelijk. 

Het gebruik van archiefmateriaal werd al eerder aangehaald in de context van de 

‘Documentary Turn’ met Documenta 11 onder leiding van Enwezor. Hij beschrijft de impact 

van wat hij bestempelt als de ‘Archive Fever’144 als volgt:  

 

“[…] archival legacies become transformed into aesthetic principles, and artistic 

models become historicizing constructs, so that in the works, and the ways in 

which they are arrayed before us, we experience firsthand their effects. The 

variety and range of archival methods and artistic forms, the mediatory 

structures that underpin the artists’ mnemonic strategies in their use of the 

archive, and the conceptual, curatorial, and temporal principles that each 

undertakes, point to the resilience of the archive as both form and medium in 

contemporary art.”145 

 

De ‘Archival Impulse’ is sterk gelieerd met de ‘Documentary Turn’, maar kent een iets 

langere geschiedenis. Bij de Archive Fever-tentoonstelling werd onder andere gerefereerd 

naar Andy Warhol, Marcel Duchamp, Stan Douglas en Christian Boltanski, maar ook naar 

Belgische artiesten zoals Jef Geys en Marcel Broodthaers.146 

 

Vroeger, en zeker in het midden van de 19de eeuw, had kunst een essentiële rol in de creatie 

en perceptie van geschiedenis. Met moderne kunst, en al zeker met de intrede van Pop Art, 

verdween volgens sommigen echter de notie dat kunstenaars een rol te spelen hadden in de 

representatie van geschiedenis.147 Mark Godfrey argumenteert echter dat met een 

toegenomen opname van fotografie in conceptuele en hedendaagse kunst er terug een opgang 

is van artiesten die bewust historische representatie trachten te verwerken in hun discours.148 

In zijn essay The Artist as Historian ziet hij opnieuw een rol als historicus weggelegd voor 

kunstenaars, zeker doordat in foto- en videokunst meer en meer verschillende vormen van 

																																																								
144 Dit begrip ontstond samen met de in 2008 door Enwezor gecureerde gelijknamige 
tentoonstelling in het International Center of Photography in New York. 
145 Enwezor (O.). “Archive Fever: Photography between History and the Monument.” In: 
Enwezor (O.), ed. Archive Fever: Uses of the Document in Contemorary Art. New York, 
International Center of Photography, 2008, p. 22  
146 Enwezor (O.), ed. Archive Fever: Uses of the Document in Contemorary Art. New York, 
International Center of Photography, 2008, 264 p. 
147 Deze visie wordt meer een meer ter discussie gesteld.  
148 Godfrey (M.). “The Artist as Historian.” In: October, 120 (2007), p. 141-142.  
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historische representatie opduiken.149 Zijn beschrijving komt heel sterk overeen met de 

manier waarop de hierboven beschreven postkoloniale kunstenaars omgaan met 

geschiedkunde: 

 

“These varied research processes lead to works that invite viewers to think about 

the past; to make connections between events, characters, and objects; to join 

together in memory; and to reconsider the ways in which the past is represented 

in the wider culture.”150 

 

Artiesten nemen met andere woorden een rol van “alternatieve historicus” op zich, los van de 

academische wereld en de specifieke regels en conventies die gepaard gaan met 

wetenschappelijk onderzoek. Verder wordt nog dieper ingegaan op deze specifieke, 

interessante en met momenten ambigue verhouding tussen wetenschap en kunst. 

 

Archiefwerk lijkt voornamelijk populair bij artiesten die zich bekommeren om wat zou 

kunnen omschreven worden als “onderdrukte geschiedenis”. Zo zien we deze tendens ook 

opduiken bij de feministische stroming, al stelt Giovanna Zapperi dat dit aspect vaak 

onderbelicht wordt in zowel de academische als de kunstwereld.151  

 

5.2.1.2 Beeldcultuur en het collectieve geheugen  

 

Het gebruik en bovenhalen van deze oude, verloren gegane beelden heeft een, wat in 

fototheorie bestempeld wordt, mnemonische functie: het versterkt visuele herinnering en 

dient tegelijk als bewaarplaats voor een geheugenbeeld van een specifiek moment, plaats of 

persoon. Dit kan zeer persoonlijk zijn, zoals bij familie- of reisfoto’s, maar in het geval van 

bovengenoemde werken gaat het veelal om een collectief gegeven: doordat de gebruikte 

foto’s en beelden uit archieven komen en beslag hebben op een breder, veelal nationaal 

verleden, dienen ze als bewaarplaatsen voor een “collectief geheugen”.152  

																																																								
149 Godfrey (M.). “The Artist as Historian.” p. 142-143.  
150 Godfrey (M.). “The Artist as Historian.” p. 143. 
151 Zapperi (G.). “Woman’s reappearance: rethinking the archive in contemporary art-
feminist perspectives.” In: Feminist Review, 105 (2013), p. 21-47. 
152 Van Roemburg (L.). Het toegeëigende verleden: de rol van fotografisch archiefmateriaal 
in hedendaagse kunst. Leiden (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit van 
Leiden), p. 17-19. (promotor: M.A. de Ruiter).  
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Over de constructie van het collectief geheugen is al heel wat geschreven en dit krijgt vorm 

door een complexe samenkomst van verschillende invloeden.153 Buiten kijf staat dat 

beeldcultuur hier een zeer grote impact op heeft, iets waar kunstenaars dus, al dan niet 

bewust, aan bijdragen. Barbie Zelizer stelde dit onder andere in haar onderzoek naar het 

collectieve geheugen in de context van Wereldoorlog II:  

 

“[…] Materiality renders visual memory different from other kinds of 

remembering. Images help stabilize and anchor collective memory's transient and 

fluctuating nature in art, cinema, television, and photography, aiding recall to the 

extent that images often become an event's primary markers”154 

 

Welke functie kunst hier tegenwoordig in bekleedt valt moeilijk te zeggen. De moderne 

beeldcultuur wordt namelijk gedomineerd door televisie en ook de impact van het internet en 

sociale media zijn niet te onderschatten. Toch slaagt kunst er al eeuwen in, ook al moet het de 

voorbije decennia met momenten erg inventief zijn, om invloed uit te oefenen op het publieke 

discours en debat. De toenemende aanwezigheid van het postkoloniaal denken in de 

kunstsector zou dus mogelijks een voorloper kunnen zijn van een bredere acceptatie en 

doordringen hiervan in de publieke sfeer. De keuze van deze artiesten om gearchiveerde 

herinneringen in de vorm van foto’s, films of documenten terug boven te halen en zo aan 

postkoloniale reflectie te doen, draagt hier alleen maar verder aan bij.  

 

 

 

																																																								
153 Eén van de pioniers op dit vlak was Maurice Halbwachs met: Halbwachs (M.) (Coser 
(L.A.), vert.). On collecitve memory. Chicago, The University of Chicago Press, 1992 
(Origineel: Les cadres sociaux de la mémoire, gepubliceerd in 1925), 254 p. Enkele 
voorbeelden van meer recente publicaties: Hariman (R.) en Luciates (J.L.). No Caption 
Needed. Iconic photographs, public culture, and liberal democracy. Chicago, University of 
Chicago Press, 2007, 432 p.; Zickfeld (C.) en Karkow (S.). Collective memory, collective 
consciousness. Bolsena, Progetto Civitella d’Agliano, 1993, 60 p.; Kuhn (A.). “Photography 
and cultural memory: a methodological exploration.” In: Visual Studies, 22, 3 (2007), p. 283-
292. 
154 Zelizer (B.). Remembering to forget. Holocaust memory through the camera's eye. 
Chicago, University of Chicago Press, 1999, p. 6. 
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5.2.2 Globalisering, exploitatie en neokolonialisme 

 

Naast de hierboven vermelde manieren van werken, komen bepaalde thema’s ook opvallend 

vaak terug. Het gegeven van exploitatie van het Afrikaanse continent is daar één van. 

Postkoloniale kunst wijst daarmee vanzelfsprekend naar de exploitatie tijdens de koloniale 

periode maar legt tegelijk de vinger op de wonde aangaande het neokolonialisme en hoe het 

internationaal leegroven van het continent na het officiële einde van de kolonisering zeker 

niet is opgehouden. De continuïteit tussen heden en verleden staat daarbij centraal, alsook de 

invloed van de toegenomen globalisering en het voortgedreven neoliberaal parcours, zowel 

internationaal als in Afrika. 

 

Naast de nadruk op morele en psychologische facetten wordt de meer materiële en 

economische invalshoek bij verschillende van de artiesten in de verf gezet. Sammy Baloji 

doet dit onder andere in Mémoire, waar hij rechtstreeks de koloniale industriële 

ondernemingen linkt met hedendaagse armoede en verloedering. Hunting & Collecting neemt 

dan weer het huidige kapitalistische systeem op de korrel, omdat het verdere exploitatie mee 

in de hand werkt.155  

 

Ook bij artiesten zoals Maarten Vanden Eynde en Otobong Nkanga staat de exploitatie van 

materialen verschillende malen centraal. Bij Vanden Eynde was de miskenning voor de grote 

rol die de Congolese grondstoffen op zoveel cruciale momenten in de moderne geschiedenis 

hebben gespeeld een grote bron van inspiratie voor onder andere The Invisible Hand en 

Horror Vacui.156 In Otobong Nkanga haar In Pursuit of Bling staat een gelijkaardige interesse 

centraal: zij vertrekt vanuit de grondstof mica, een groep mineralen die veelal wordt gelinkt 

met glitter. Ze brengt ermee tegelijk een beeld van de invloed van de almaar toenemende 

commodificatie, een begrip dat door Karl Marx in het leven werd geroepen bij zijn analyse 

van het kapitalisme. 

 

In de werken van Luc Tuymans en Jan Fabre komt de koloniale exploitatie in verschillende 

lagen aan bod en Wendy Morris verwijst ook meerdere malen, onder andere in A Royal 

																																																								
155 Arndt (L.). “From the Congolese mines to a Belgian museum, and back. Postcolonial 
connections of invisible global value chains.” In: Arndt (L.) en Taiaksev (A.), eds. Hunting & 
Collecting – Sammy Baloji. p. 27-29. 
156 Vanden Eynde (M.) in gesprek met de auteur, [03:00] tot [05:00] 
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Hunger en Taste the World, naar de problematiek van de Westerse consumptiedrang en hoe 

deze wordt mogelijk gemaakt door de exploitatie van andere delen van de wereld. Vincent 

Meessen en Sven Augustijnen behandelen het koloniale verleden meer op een meta- en 

psychisch niveau, maar leggen wel duidelijke accenten op de continuïteit tussen de koloniale 

en postkoloniale periode en hoe de tijdens het kolonialisme erbarmelijk gecreëerde situatie 

eigenlijk nooit is verdwenen. Renzo Martens neemt dan weer voornamelijk de huidige rol 

van NGO’s op de korrel en de manier waarop de armoede in Congo door het Westen 

structureel in stand wordt gehouden, alsook de vaak ambigue rol die toerisme daarin speelt.  

 

5.2.3 Terugkerende verbeelding: Leopold II 

 

Symbolische gebeurtenissen en de impact van bepaalde beelden worden vaak benut in kunst 

in het algemeen. Bij postkoloniale kunst is dat niet anders: er is dan ook een heel groot aantal 

beelden dat aan het kolonialisme doen herinneren en door heel wat mensen direct worden 

herkend. De persoon en beeltenis van Leopold II, direct herkenbaar aan zijn lange vierkante 

baard, is hier een uitermate geschikt voorbeeld van dat dankbaar wordt overgenomen door 

artiesten om heel direct en duidelijk te verwijzen naar het gruwelregime van Vrijstaat Kongo. 

Zijn figuur zien we dan ook zeer vaak afgebeeld binnen postkoloniale kunst: Tuymans, 

Fabre, Morris, Meessen, Augustijnen en Vanden Eynde verwerken de voormalige eigenaar 

van Congo allemaal in hun werken.  

 

Vanden Eynde doet dit in combinatie met een ietwat meer luguber element uit de koloniale 

geschiedenis: de afgekapte handen. Dit komt terug in The Invisible Hand en het daarmee 

gelinkte Horror Vacui, waarin hij Leopold II op een directe wijze verbindt met het bloederige 

rubberregime, waarbij de handen van Congolezen werden afgehakt om aan te tonen dat er 

geen kogels werden verspild indien er repercussies volgden voor het niet halen van de 

rubberquota’s. Ook Jan Fabre verwerkt de symboliek van de Congolese handen in zijn 

Heaven of Delight, alsook in Punishment of Lust, één van de werken voor Tribute to 

Hieronymus Bosch in Congo. Wendy Morris verwerkte dit dan weer in A Royal Hunger in de 

context van de mythe die in Congo ontstaan was dat de Belgische koloniale agenten de 

afgehakte mensenhanden consumeerden in de vorm van ingeblikt gepekeld vlees.  
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Ook de aanwezigheid in het straatbeeld van het koloniale verleden wordt verschillende malen 

gehekeld. Denk hierbij aan de verschillende, in deze thesis niet aan bod gekomen, acties 

tegen de standbeelden van Leopold II in Oostende, Gent en Brussel. Ook in sommige 

kunstwerken komt dit terug. Sven Augustijnen verwerkt dit in Appelle-moi Pierre comme je 

t’appelle Joseph, Les Demoiselles de Bruxelles en Lumumba’s bike. Otobong Nkanga doet 

iets gelijkaardigs maar dan in de context van Berlijn, waar in het straatbeeld ook nog heel wat 

zaken opdoemen die gebouwd geweest zijn met de opbrengsten van de koloniale exploitatie. 

Ook andere jonge en opkomende kunstenaars, niet opgenomen in deze studie, hebben 

vergelijkbare bedenkingen geuit. Rob Jacobs legde op het Leuvense kusntenfestival Ithaka zo 

een focus met Zonder titel op het collectieve geheugen aan de hand van het standbeeld van 

Leopold II in Oostende. Margot De Clerck werkte eveneens rond deze thematieken op Ithaka 

het jaar erop met het project Bureau voor onderzoek naar monumenten voor Leopold II in de 

publieke ruimte.157 

 

5.3 Academische wereld en de kunstsector: een kruisbestuiving? 

 

Een ander aspect dat erg opvalt bij postkoloniale kunst is de verhouding tot en de dialoog met 

wetenschap. Het gaat hierbij voornamelijk om sociale wetenschappen zoals geschiedenis, 

antropologie of politicologie, maar bij sommige artiesten zien we ook de invloed van exacte 

wetenschappen: denk hierbij bijvoorbeeld aan Maarten Vanden Eynde’s fascinatie voor de 

impact van materialen of de focus bij Otobong Nkanga of Sammy Baloji op veranderingen 

van het landschap, de manipulatie via cartografie en de geografische implicaties hiervan.  

 

De hierboven beschreven trends om documentaire vormen te benutten en archiefwerk te 

verrichten, kadert hier ook in. Een groot deel van de artiesten heeft bovendien zelf een 

academische achtergrond, wat dit proces alleen maar bevordert. 

 

Hoe moeten we precies die verhouding tussen de kunstwereld en de academische wereld 

plaatsen? Godfrey beschreef de rol van artiesten als historici, maar wat zegt dit dan over 

academici? Zijn alle te hanteren regels en academische gebruiken dan totaal verwerpelijk en 

kan men los daarvan evengoed tot mogelijks zelfs betere inzichten komen? De relatie tussen 

																																																								
157	Dirkx (D.). Belgisch Congo ontmaskerd. p. 19.	



	 66	

beide facetten is iets complexer dan dat en een combinatie van beide technieken, met 

erkenning voor alle bijhorende voor- en nadelen, is hier het meest op z’n plaats.  

 

Sarah Vangt verwoordde dit als volgt: 

 

“Ik ga voor mijzelf spreken, maar ik denk dat dat voor veel anderen ook waar is: 

dat esthetische of poëtische mogelijkheden u tot een ander soort kennis en inzicht 

brengen, waar je als academisch onderzoeker gewoon niet bij kan, omdat je 

andere regels hebt. Ik vind het één niet meer waard dan het ander, maar ik weet 

wel dat ik dat persoonlijk heel hard miste in het onderzoek, in de academische 

wereld. Die vrijheid om juist esthetische en poëtische middelen in te zetten om tot 

dat andere veld te komen dat veel minder makkelijk te beschrijven is en dat je 

moet ervaren, en daardoor kom je bij kunst terecht.”158 

 

In retrospectief was het ook deze academische logheid die haar uiteindelijk meer naar de 

kunstzinnige kant heeft overgehaald in plaats van verder in te zetten op een academisch 

gerichte carrière. Het citaat bevat een kern van waarheid dat bij heel veel artiesten, al dan niet 

in zoveel woorden, terugkeert: het verlangen om op een vrijere manier, los van conventies, op 

zoek te gaan naar waarheden en in dat proces tot andere, alternatieve inzichten te komen. 

Tegelijk neemt dit de mogelijkheid niet weg om gebruik te maken van academische 

vaardigheden en kennis, waardoor een mengelvorm van beide ontstaat.159  

 

Dit laatste zien we dan ook meerdere malen terugkeren. Postkoloniale artiesten maken quasi 

altijd gebruik van een door de academische wereld ingezette invalshoek: van vondsten in 

archieven tot specifieke literatuur of samenwerking met wetenschappers. Een typisch 

voorbeeld hiervan is Sammy Baloji, die voor zijn projecten Hunting & Collecting alsook 

Urban Now: City Life in Congo samenzat met Achille Mbembe. Bij Urban Now was 

bovendien Belgisch antropoloog Filip de Boeck nauw betrokken.  

 

Veel van de postkoloniale werken worden bovendien, zijnde in de catalogus of in de 

tentoonstelling zelf, academisch gekaderd en gelinkt aan wetenschappelijke discours. Zo 

																																																								
158 Vanagt (S.) in gesprek met de auteur, [39:00] tot [41:30] 
159 Setlow (N.). “Art and science: A Personal Perspective.” In: Leonardo, 27, 3 (Special 
Issue: Art and Science Similarities, Differences and Interactions: 1994), p. 249-252. 
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werkte Vincent Meessen rond de denker Barthes in Vita Nova of historicus Jan Vansina in 

Patterns for (Re)cognition. Hij verwoordde zijn eigen positie en verhouding tot wetenschap 

als volgt: 

 

“I think that not being a scholar means that you allow yourself to construct the 

conditions and parameters of your research. By not predefining the disciplinary 

limits of your research or the best-suited media for the foreseen artworks, you're 

able to let documents act as proper agents rather than just dead traces. Intuition 

is part of that constructivist methodology, but it's not sufficient, of course. One 

needs to be aware of the narrative dimension of criticism and problematize it 

within what Barthes would have called “third forms”: critiques that assume their 

enunciative and narrative dimension, and the other way round, stories as 

ideological carriers.”160 

 

Ook bij Sven Augustijnen zien we gelijkaardige reflectie terugkomen, waarbij in de 

tentoonstelling Les Demoiselles de Bruxelles ruimte werd voorzien voor een soort van 

leeshoek, met onder meer een werk van Belgisch psychiater en pedagoog Émile Meurice. 

Herman Asselberghs incorporeert dan weer denkers als Slavoj Žižek en Boris Groys in z’n 

werken. 

 

Dat postkoloniale kunst gedrenkt is in academische narratieven, is ergens ook wel te 

verwachten: wat kunst hier definieert als zijnde postkoloniaal, is het gehanteerde discours, en 

het postkoloniale discours vindt zijn oorsprong in de academische wereld. Kunst kiest er 

echter voor om door de implementatie van fictieve, subjectieve, verzonnen en esthetische 

elementen dit discours op een geheel andere manier te benaderen. Dit doet in bepaalde 

opzichten wat denken aan de brief die Freud in 1922 schreef aan de Oostenrijkse 

theatermaker Arthur Schnitzler. Hierin stelde hij dat deze laatste puur door intuïtie en 

introspectie en gebruik makend van poëtische fictie en het onbewuste evenveel waarheden 

naar boven heeft weten te brengen als waar Freud zelf zo veel onderzoek en werk voor heeft 

moeten verrichten.161 Deze brief werd vanzelfsprekend geschreven in een geheel andere 

																																																								
160 Cuauhtémoc (M.), Vincent Meessen “Vita Nova”, in: <http://www.vdrome.org/vincent-
meessen-vita-nova>, geraadpleegd op 10.05.2017. 
161 Kupper (H.I.) en Rollman-Branch (H.S.). “Freud and Schnitzler-(Doppelgäunger).” In: 
Journal of the American Psychoanalytic Association, 7, 1 (1959), p. 109-110. 
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tijdsgeest, waarin de academische en de kunst/theaterwereld niet te vergelijken zijn met die 

van vandaag, maar de basisassumptie geldt wel nog steeds: kunst heeft de mogelijkheid om 

tot bepaalde inzichten te komen waar de academische wereld met momenten tekort schiet.  

 

Dit is echter geen betoog voor het nut of onnut van academisch onderzoek: de relevantie en 

waarde daarvan staat buiten kijf.  Wel tracht het aan te tonen hoe een kruisbestuiving voor 

beide partijen verrijkend kan zijn. Het gesprek met artistiek directeur van Mu.ZEE Phillip 

van den Bossche werd in deze context al aangehaald. Hierin stelde hij dat “niet alleen de 

academische wereld een inspiratie kan zijn voor ons [de kunstsector], maar dat de 

academische wereld ook op een punt komt dat de soms andere manier van met historische 

bronnen om te gaan van kunstenaars een eye-opener kan zijn voor de academische manier 

van kijken”.162 Dirk Snauwaert van WIELS ziet in een ideaalbeeld een gelijkaardige rol 

weggelegd voor artiesten:  

 

“Kunstenaars zijn intellectuelen en zij zouden dat academische debat mee moeten 

helpen beïnvloeden, of ze verrijken het, of ze corrigeren het, of ze zetten er 

gewoon een andere opinie tegenover.”163 

 

Ook Maarten Vanden Eynde is bewust bezig met hoe deze verhouding precies in elkaar zit. 

Hij ziet de grens tussen wetenschap en kunst als iets veel poreuzer en vindt de opsplitsing 

ook niet helemaal relevant:  

 

“Ik heb dat nooit zo heel goed begrepen, dat verschil [tussen wetenschap en 

kunst]. Ik ben wat dat betreft veel meer een hele, hele ouderwetse kunstenaar. 

Meer zoals Da Vinci, waarbij je kunst en wetenschap combineert, en in die tijd 

was dat ook niet iets anders. Al die wetenschappers konden heel goed tekenen en 

zochten naar oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen of vragen. Wat 

dat voor mij allemaal bindt is nieuwsgierigheid, het proberen dingen te begrijpen 

en voor mij ligt dat zowel aan de basis van kunst als wetenschap.”164 

 

																																																								
162 Van den Bossche (P.) in gesprek met de auteur, [01:03:19] tot [01:04:45] 
163 Snauwaert (D.) in gesprek met de auteur, [37:30] tot [40:08] 
164 Vanden Eynde (M.) in gesprek met de auteur, [20:54] tot [23:08]. 
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De opsplitsing tussen deze kunst en wetenschap is er vanzelfsprekend gekomen door de 

verregaande, en in vele gevallen broodnodige, specialisering binnen de academische wereld. 

Door toegenomen professionalisering verloor artistieke uiting meer en meer zijn plaats aan 

universiteiten en hogescholen, behalve dan in de kunstwetenschappen en daaraan gelieerde 

richtingen. Sheldon Richmond bestudeerde de interactie tussen kunst en wetenschap en 

concludeerde dat beiden eigenlijk onderling afhankelijk zijn van elkaar: “art is present as 

creative imagination in science; science provides reality testing or rationality for art”165. Dit 

strookt bovendien met Karel Poppers visie ten aanzien van het tot stand komen van 

wetenschappelijke ontdekkingen en de rol die verbeelding, intuïtie en creativiteit hierin 

spelen.166 De gelijkenissen tussen kunst en wetenschap worden in de literatuur dan ook vaak 

benadrukt, alsook de voordelen die beide uit elkaar halen door hun onderlinge relatie. Het 

creatieve proces is in veel gevallen dan ook vergelijkbaar, net als het uiteindelijke doel: het 

bereiken van een bepaald publiek en met het werk een verdienstelijke bijdrage leveren aan 

een specifiek gebied van kennis of cultuur.167 

 

Mogelijks is er terug een revival bezig waarin de inzichten die worden verschaft door 

artiesten die heel bewust bezig zijn met academische discours, terug geïncorporeerd kunnen 

worden in de debatten: een vorm van verrijkend tweerichtingsverkeer dat tegelijk erg 

typerend zou zijn voor het traditiedoorbrekende postkoloniale denken. Hoe een 

kruisbestuiving van deze twee werelden precies vorm kan en moet krijgen, is momenteel 

onbeantwoord. Wel zien we hoe musea en kunstencentra hier bewust op inspelen met de 

organisatie van debatten, lezingen en seminaries. De invloed van curatoriële praktijken op de 

tendensen binnen de postkoloniale kunst zijn dan ook niet te onderschatten.  

 

																																																								
165 Richmond (S.). “The Interaction of Art and Science.” In: Leonardo, 17, 2 (1984), p. 83.  
166 Popper (K.R.). The structure of Scientific Revolutions. Chicago, The University of 
Chicago Press, 1970, p. 136.  
167 Alftert (M.). “Creativity and Merit in Art and Science.” In: Leonardo, 19, 4, (1986), p. 
326.  
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6 Het postkoloniaal denken en de invloed van curatoriële 
praktijken  

 

Het is zeer moeilijk om exact vast te pinnen wat precies de impact is van curatoren en 

musea/kunstinstellingen in het doorsijpelen van het postkoloniaal denken in de kunstsector, 

alsook wat juist hun invloed is bij het ingang doen vinden van specifieke tendensen binnen de 

postkoloniale kunst. Zo stelde Sophie Berrebi de vraag naar hoe de ‘documentary turn’ niet 

eerder voortkomt uit een toegenomen interesse van curatoren in de vorm van de 

documentaire, in tegenstelling tot wat wordt aangenomen als zijnde een toegenomen aantal 

artiesten dat zich toelegt op documentaires als medium.168 Werden documentaires door de 

kunstsector plots gebombardeerd tot kunstwerken en documentairemakers tot kunstenaars? 

Uiteindelijk zijn het de kunstinstellingen en curatoren die beslissen wat wel en niet in een 

tentoonstelling terecht komt: zij beslissen bijgevolg of een film in documentaire stijl al dan 

niet zijn plaats als kunstwerk heeft in een museum. Tegelijk zou kunnen gesteld worden dat 

de drijfveer ook vanuit de kunstenaars zelf komt die deze vormen adapteren, waarna 

curatoren deze overnemen in tentoonstellingen.  

 

De aloude vraag wat nu precies kunst is en wat niet, werd vroeg in de 20ste eeuw al door 

onder andere de Dada-beweging gesteld. In 1917 deed Duchamp dit op een heel 

exemplarische manier door met Fontaine een urinoir in een museum te plaatsen en te stellen 

dat het een kunstwerk was.169 Voor deze thesis is dergelijke verregaande metakunstzinnige 

reflectie mogelijks iets te uitdiepend, het plaatst de vraag naar waarom we bepaalde zaken 

percipiëren als kunst en andere niet, wel in perspectief.  

 

Eerder werd de aanwezigheid van het postkoloniaal denken binnen de curatoriële praktijken 

van Mu.ZEE en WIELS besproken. In dit stuk wordt de titel omgedraaid en wordt er gekeken 

naar wat de positie en impact is van musea in de veranderingen en verschuivingen van het 

postkolonialisme.   

 

																																																								
168 Berrebi (S.). “Documentary and the dialectical document in contemporary art.” p. 109. 
169 De Duve (T.) en Krauss (R.). “Marcel Duchamp, or The “Phynancier” of Modern Life.” 
In: Ocotober, 52 (1990), p. 63-66. 
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In The Ruined Archive wordt geargumenteerd dat het koloniale verleden persistent blijft 

doorleven (of eerder doorspoken?) in moderne en hedendaagse musea. Tegelijk wordt het 

concept van archieven - waarbij accumulatie en preservatie van kennis centraal staat - gelinkt 

aan de Westerse cultuur. Dit kan dan weer worden gelinkt met Foucaults ‘power through 

knowledge’, waarbij het typisch is voor de Europese identiteit om kennis zoveel mogelijk 

visueel zichtbaar te willen maken. Op die manier worden ook de praktijken van musea en 

curatoren geproblematiseerd: het zijn niet zomaar “neutrale” uitvoeringen, en het maken van 

een tentoonstelling, de samenstelling van een collectie of de manier waarop kennis wordt 

voorgesteld zegt veel over bestaande machtsstructuren, -verhoudingen en de uiting hiervan. 

Indien musea hun rol in onze hedendaagse samenleving willen behouden, dan is het 

essentieel dat ze loskomen van de in hun fundamenten gewortelde koloniale denkstructuren 

en overgaan naar een postkoloniale, interculturele en transnationale werking170:  

 

“It is no longer possible to remain within the security of the neutral exercise in 

scientific taxonomies of knowledge and historicist exercises in aesthetic taste. The 

museum guide and gallery brochure now have to respond, whether consciously or 

not, to the global colonial archive and its postcolonial catalogues.”171 

 

De twee casestudies van Mu.ZEE en WIELS, uitgevoerd in dit onderzoek, zijn voorbeelden 

van kunstinstellingen die wél al op een vernieuwende manier zijn omgegaan met de 

postkoloniale problematiek. Dit zegt echter weinig tot niets over de Belgische kunstsector in 

het algemeen. Beide artistiek directeurs, Phillip van den Bossche en Dirk Snauwaert, haalden 

wel het volgende aan: de Belgische museale wereld zit nog heel erg vast in een conservatief 

stramien dat kan gelinkt worden aan koloniale representatie.172 Tegelijk zijn deze twee 

kunstinstellingen wel de voorbeelden bij uitstek van een veranderend klimaat, en hierin zijn 

ze niet alleen. In musea als Z33, het SMAK, Extra City Kunsthal of het MHKA, maar ook bij 

instellingen als Bozar, zien we via verschillende tentoonstellingen het postkoloniale denken 

doorstromen. De blik van deze thesis is echter niet zo breed dat het mogelijk is hier algemene 

conclusies uit te trekken. Bovendien is het uitkijken naar de opening van het vernieuwde 

KMMA in Tervuren, een essentiële speler in de representatie en verbeelding van koloniaal of 
																																																								
170 Chamers (I.), Grechi (G.) en Nash (M.). “Voices in the Ruins.” In: Chamers (I.), Grechi 
(G.) en Nash (M.), eds. The Ruined Archive. Milaan, Politecnico di Milano, 2014, p. 9-11.  
171 Chamers (I.), Grechi (G.) en Nash (M.). “Voices in the Ruins.” p. 16.  
172 Van den Bossche (P.) in gesprek met de auteur, [04:49] tot [06:49]; Snauwaert (D.) in 
gesprek met de auteur, [09:44] tot [11:44] 
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postkoloniaal gedachtengoed in België. De invulling van een etnografisch museum is 

bovendien des te gevoeliger daar het een rechtstreekse historische verbondenheid heeft met 

het koloniale verleden. Dit maakt de uitdaging des te groter om hier een postkoloniaal denken 

te installeren. Giulia Grechi betrekt in deze context het belang van de recente ‘sensory 

turn’.173 Zo moeten musea en curatoren trachten los te breken van het louter visuele, maar 

ook de gevoelsmatige impact en esthetische beleving van nieuwe vormen van installatiekunst 

of performatieve en interactieve mechanismen incorporeren in hun tentoonstellingen.174 Dit is 

zeker en vast voer voor verder onderzoek.  

 

Wat wel met zekerheid kan gesteld worden, is dat de initiatieven die genomen worden door 

artistiek directeurs en curatoren om los te komen van de koloniale spoken in de museale 

wereld, essentieel zijn. Dat kunstenaars zich toeleggen op postkoloniale thema’s is één iets, 

het ingang doen vinden van deze werken in tentoonstellingen is iets anders. Hier zijn ook de 

buitenlandse praktijken, uitgevoerd door bijvoorbeeld Enwezor op Documenta 11 of de 56ste 

Biënnale van Venetië, essentieel.175 Het zijn dergelijke internationale initiatieven die een 

kettingreactie creëren en op die manier een resonantie kennen in de afzonderlijke nationale en 

regionale musea.  

 

Dit alles valt ook te kaderen binnen het concept van de new museology.176 Het gaat hierbij om 

een verschuiving die wordt opgemerkt in de invulling van musea vanaf de jaren 70. Men stelt 

vast dat, onder verschillende impulsen, musea weg divergeren van hun exclusieve en elitaire 

aard naar een meer open sfeer met toegenomen reflexiviteit en sociaal-maatschappelijk 

bewustzijn. Dit gaat gepaard met de idee van musea als zijnde een forum voor alternatieve 

wereldvisies die niet per se gelijklopen met die van de huidige elite. Dit proces is nog steeds 

niet ten einde, waarbij sommige musea zich lijken te verzetten tegen een pluralistische visie 

op geschiedenis en het verleden en verder inzetten op het verdedigen van wat Bourdieu zou 

																																																								
173 Grechi (G.). “What Dust will Rise? Toward a Postcolonial Sensitive Museum.” In: 
Chamers (I.), Grechi (G.) en Nash (M.), eds. The Ruined Archive. Milaan, Politecnico di 
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174 Lauwrens (J.). “Welcome to the revolution: The sensory turn and art history.” In: Journal 
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bestempelen als “cultureel kapitaal”.177 Deze lopende evolutie wordt mee aangedreven door 

structuralistische en postkoloniale denkstromen, en de aan- of afwezigheid van dergelijke 

tendensen uit de new museology bij musea en tentoonstellingen kunnen dus boekdelen 

spreken over het - al dan niet bewust - gehanteerde discours.178  

 

De paradigmaverschuivingen, zoals bestendigd door een museum als Mu.ZEE of een 

kunstinstelling als WIELS, vormen de fundatie voor het doordringen van postkoloniale 

mechanismen in de Belgische kunstsector. Er wordt op die manier een platform gecreëerd 

voor andere kunstenaars, maar eveneens voor kunstwetenschappers en collega-curatoren, om 

deze thematieken verder te onderzoeken en zo daadwerkelijke veranderingen tot stand te 

brengen. Tegelijk zien we dat curatoren en artistiek directeurs hun inspiratie halen uit de 

academische wereld of ontmoetingen met kunstenaars. Het is deze constante wisselwerking 

tussen al de verschillende facetten – curators, kunstenaars, academici, maar eveneens de, in 

deze thesis minder betrokken, bezoekers – die het huidige postkoloniale kunstdiscours heeft 

gemaakt tot wat het vandaag is en zal blijven bijdragen tot hoe het in de toekomst vorm zal 

krijgen.

																																																								
177 Ross (M.). “Interpreting the new museology.” In: Museum and society, 2 (2004), p. 84-85.  
178 Troelenberg (E.M.) en Savino (M.), eds. Images of the art museum: connecting gaze and 
discourse in the history of museology. Berlijn, De Gruyter, 2017, p. 4. 
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7 Conclusie 
 

Het postkoloniaal denken is overduidelijk aanwezig in de Belgische kunstsector. Dit blijkt uit 

zowel de curatoriële praktijken van Mu.ZEE en WIELS, alsook de extensieve lijst van door 

postkoloniaal denken geïnspireerde kunst. Er wordt in deze thesis getracht te argumenteren 

dat deze trend dusdanig opvallend is dat er sprake is van zoiets als “postkoloniale kunst”. Dit 

impliceert niet dat de besproken kunstenaars bijgevolg uitsluitend “postkoloniale 

kunstenaars” zijn en hun werken louter postkoloniaal van inhoud zijn. Quasi alle artiesten die 

in dit onderzoek aan bod komen leggen een zeer divers aanbod aan thema’s en invalshoeken 

aan de dag en het is zeker niet de bedoeling van deze thesis om henzelf of hun werken in een 

hokje te plaatsen. Wel duidt het op de gemeenschappelijke denkwijzen die hun afzonderlijke 

werken met elkaar delen: een dekoloniserend paradigma, de bestaande sluimerende Westerse 

denkwijzen in en buiten de museale wereld in vraag stellend en doorbrekend. 

 

Deze thesis focust zich louter op de door deze postkoloniale thema’s beïnvloede werken en 

curatoriële praktijken. Zo wordt de aanwezigheid ervan wel vastgesteld, maar zegt dit niets 

over de totale impact ervan. Zowel in het gesprek met Dirk Snauwaert als met Phillip van den 

Bossche kwam ter sprake hoe het denken van de Belgische museale instellingen nog 

helemaal niet gedekoloniseerd is. Een uitbreidend onderzoek naar de afwezigheid van 

dekoloniserend denken zou in dit geval het postkolonialisme in de Belgische kunstsector nog 

preciezer kunnen duiden. Volledig gedekoloniseerd zijn de Belgische museale instellingen 

alvast niet en de aangehaalde casussen zijn hoogstwaarschijnlijk eerder uitzonderingen die de 

regel bevestigen dan representatieve voorbeelden voor de gehele sector. Toch kunnen ze 

mogelijks gezien worden als een avant-garde op een daadwerkelijk doorsijpelen van de van 

koloniaal denken verloste paradigma’s.  

 

Wat wel duidelijk naar de oppervlakte is gekomen, is de manier waarop de Belgische 

postkoloniale kunst precies vorm heeft gekregen.  Zowel vormelijk als inhoudelijk bleken 

bepaalde trends aanwezig te zijn. Eén van de belangrijkste aspecten daarbij is de nauwe 

verbondenheid tussen de kunstwereld en de academische discours en de waarde die wordt 

gehecht aan academisch ondersteunde denkstromingen en onderzoeksmethoden bij de 

artistieke expressie. Tegelijk lijken grote delen van de kunstsector, zowel kunstenaars als 
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curatoren, hun bijdragen te zien als waardevol voor het academische denken. Het vormt een 

betoog voor een wisselwerking en kruisbestuiving tussen de twee takken.  

 

Dit komt naast de inhoudelijke opbouw van de meeste werken ook praktisch tot uiting in heel 

wat postkoloniale kunst. Het gebruik van archiefmateriaal alsook aan documentaire gelinkte 

presentatievormen zijn hier twee belangrijke voorbeelden van. Kunst tracht een alternatieve 

extensie te vormen op geschiedschrijving, participerend in de claims op waarheid en de 

reflectie op de constructie hiervan. Door de complexe aanpak en variëteit aan invalshoeken in 

combinatie met een symbiotische omgang met kunst en wetenschap, wordt hier ook in 

geslaagd. De kunstsector en academische wereld worden in verschillende van deze casussen 

in een situatie van reciprociteit bij elkaar gebracht. 

 

Dit onderzoek kadert slechts een klein deel van een veel groter geheel. Het tracht dan ook uit 

te nodigen tot verder onderzoek. Inhoudelijke uitdieping met een meer gefocuste blik op een 

select aantal van de aangeleverde voorbeelden is hier een mogelijkheid, waarbij onder andere 

kunstwetenschappers een meer dan waardevolle bijdrage kunnen leveren. Ook een 

uitbreiding van de behandelde kunsten kan hier tot nieuwe inzichten leiden. Naar literatuur is 

al heel wat onderzoek verricht in postkoloniale context, maar naar de aanwezigheid ervan in 

milieus zoals bijvoorbeeld de theaterwereld ligt nog heel wat onontgonnen 

onderzoeksmateriaal.  

 

Zoals hierboven aangehaald, focust deze thesis zich wat betreft het curatoriële aspect 

bovendien op slechts twee casussen. Waar WIELS en Mu.ZEE in deze context uitermate 

interessant en relevant bleken, kan een uitbreiding en verderzetting naar het onderzoek van de 

invloed en impact van curatoren, musea en kunstinstellingen alleen maar worden 

aangemoedigd. Zo biedt de rol van het vernieuwde en binnenkort opengaande KMMA of 

andere musea veel stof tot verder onderzoek en reflectie.  

 

Een ander aspect is de focus op de “Belgische” kunstsector. Deze keuze kwam er 

voornamelijk vanuit praktische overwegingen en maakte het ook mogelijk concreet het 

onderzoeksterrein af te bakenen. Tegelijk werd tijdens het onderzoek duidelijk hoe dergelijke 

nationale focus vanuit postkoloniaal oogpunt niet altijd de meest logische is. Zowel musea als 

kunstenaars laten zich namelijk niet dwingen in een door landsgrenzen opgelegd keurslijf. Dit 

uitte zich onder andere in de vele internationale samenwerkingen.  Het openstellen van het 
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begrip Belgische postkoloniale kunst naar alle artiesten die in interactie traden met de 

Belgische kunstsector, was dan ook een meer dan broodnodige keuze. Tegelijk werd er niet 

ingezet op de manier waarop de Belgische kunstsector ageert in het buitenland en 

bijvoorbeeld actief is in de Congolese kunstwereld. Het onderzoeken van dit 

tweerichtingsverkeer kan zonder twijfel meer dan interessante vruchten afwerpen.  

 

Daarnaast is België zeker niet het enige land waar het postkoloniaal denken een weerslag 

kent in de kunstsector. Onder andere in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië 

zijn een heleboel ontzettend boeiende casussen terug te vinden die een vergelijkbare analyse, 

zoals uitgevoerd in dit onderzoek, toelaten.179 Een hieruit volgende toevoeging van 

comparatieve elementen kan daarbij tot interessante inzichten leiden.  

 

Dit onderzoek kadert een deelaspect van een veel bredere aanwezige tendens van sluimerend 

koloniaal denken en de (tegen)reacties hierop. Als we de voorbije jaren kijken naar 

bijvoorbeeld de debatten rond Zwarte Piet wordt het duidelijk hoe deze discussie nog lang 

niet is afgerond en dat er nog heel wat werk voor de boeg is. Zelfs al is het maar met kleine 

stappen in de marges, toch kan verder onderzoek binnen het postkolonialisme bijdragen tot 

een herformulering van vele vragen alsook mogelijke antwoorden hierop. Dit moet dan ook 

gezien worden als een zoektocht naar oplossingen voor de uitdagingen van vandaag, 

gepresenteerd door vraagstukken omtrent globalisering, migratie, latent (en steeds meer 

openlijk) racisme en globale ongelijkheid. Zowel kunst als wetenschap proberen hier 

antwoorden op te formuleren, soms afzonderlijk, maar eveneens samen. Van hoe dit laatste 

vorm kan krijgen, biedt postkoloniale kunst een meer dan adequaat voorbeeld. 

 

																																																								
179	Een heel duidelijk voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Project 1975 in Nederland: 
Bouwhuis (J.) en Winking (K.), eds. Project 1975 – Contemporary Art and the Postcolonial 
Unconscious. Londen, Black Dog Publishing, 2014, 180 p.; Voor Groot-Brittannië kan TATE 
een mooie casus vormen waar Postcolonial Art onder andere opgenomen staat in hun lijst 
met kunsttemren: s.n., Postcolonial Art, in: <http://www.tate.org.uk/art/art-
terms/p/postcolonial-art>, geraadpleegd op 20.05.2017. Dit is slechts een kleine greep uit een 
groot aantal mogelijke invalshoeken.	
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8.1 Luc Tuymans 

 

8.1.1 Mwana Kitoko (2001) 

 

Luc Tuymans bracht in 2001, met Mwana Kitoko, een opvallende reeks werken mee naar de 

Biënnale in Venetië (eerder tentoongesteld in New York).180 De invulling van het Belgisch 

paviljoen werd bijgestaan door Jan Hoet als curator en het S.M.A.K. als organisator.181 Het 

ging hierbij om 27 schilderijen met betrekking op het Belgische koloniale verleden. Mwana 

Kitoko slaat op de bijnaam die de Congolezen gaven aan koning Boudewijn toen hij in 1955, 

vijf jaar voor de onafhankelijkheid, het land bezocht.182 Deze naam betekent “mooie jongen 

of knaap” maar werd door de Belgische koloniale autoriteiten al snel veranderd naar Bwana 

Kitoko, dat staat voor “mooie heer”. Dit heeft een geheel andere connotatie en het is een 

bijnaam die de Congolezen zelf nooit aan een vrijgezel zouden geven (Koning Boudewijn 

trouwde pas op 15 december 1960).183   

 

Tuymans neemt met Mwana Kitoko een duik in het Belgisch koloniale verleden. Hij doet dit 

op een gelijkaardige manier als de kritische reportage uit de periode net na de 

onafhankelijkheid, Wâpi Kongo? van de hand van Louis De Lentdecker. Deze reportage 

bracht een nieuwe en alternatieve blik op de rol van België in zijn voormalige kolonie en was 

hierbij alles behalve lovend. Het is deze kritiek op het Belgische koloniale project die Luc 

Tuymans herhaalt met zijn werken op de Biënnale.184 Belangrijk om op te merken is dat deze 

reeks niet enkel een aanklacht is op gebeurtenissen uit het verleden maar ook rechtstreeks 

linken legt met zaken uit het heden. Zo moeten de werken gezien worden in een context van 

postkoloniale ontwikkelingen met, onder andere, de net opgestelde parlementaire 

onderzoekscommissie om de betrokkenheid van België bij de moord op Patrice Lumumba te 

achterhalen. In deze periode verschenen ook werken van de hand van Ludo De Witte zoals 

																																																								
180 Hierover werden al verschillende interessante reflecties gebracht waaronder: Van Pee 
(Y.). Between mimesis and non-recoginition: Luc Tuymans pictures Congo. Berkeley, 
University of California, p. 1-36. 
181 s.n., Luc Tuymans. Mwana Kitoko (Beautiful White Man), in: 
<http://smak.be/nl/tentoonstelling/4854>, geraadpleegd op 24.04.2017.   
182 Pirotte (P.), ed. Mwana Kitoko (Beautiful White Man). Gent, VMHK-SMAK, 2001, p. 84-
85.  
183 Renders (L.). “Mwana of Bwana Kitoko: een letter maakt een wereld van verschil.” 
In :Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 13, 1 (2006), p. 70.  
184 Renders (L.). “Mwana of Bwana Kitoko: een letter maakt een wereld van verschil.” p. 70. 
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Crisis in Kongo (1996) en De Moord op Lumumba (1999) of het door Adam Hochschild 

geschreven King Leopold’s Ghost (1998), die deze problematiek alleen maar meer in de 

nationale maar ook internationale belangstelling bracht. Toch stelde Tuymans zelf veel eerder 

“vragen te willen stellen” in plaats van “uitspraken te doen”. Alhoewel de werken eerst in 

New York en daarna op de Biënnale van Venetië verschenen, waren ze in de eerste plaats 

gericht aan het thuisfront: Tuymans wilde in België de discussie aanwakkeren.185 En dit niet 

zonder reden. De kritiek op het Belgische koloniale verleden kwam in die periode vooral 

vanuit Angelsaksische hoek. En alhoewel Congo op dat moment al 40 jaar onafhankelijk was, 

bleek de kritische omgang in België met het eigen verleden - op enkele uitzonderingen zoals 

Lieve Joris (reisverslagen), Koen Peeters (al vanaf de late jaren 80 met zijn postmoderne 

romans) en de eerder vermelde Ludo De Witte na - eerder schaars.186   

 

De twee bekendste en meest prominente werken uit Mwana Kitoko zijn zonder twijfel de 

portretten van Patrice Lumumba en Koning Boudewijn. Interessant is hier hoe Tuymans 

traditionele rollen en invullingen omkeert door Lumumba voor te stellen op aan traditioneel 

Westerse manier, terwijl Boudewijn eerder wordt voorgesteld als een anoniem persoon.187 

Het beeld van Boudewijn is gestyleerd naar dat uit een Belgische propagandafilm, waarbij we 

de koning uit een vliegtuig zien stappen, in zijn herkenbaar hagelwit uniform, net nadat ze 

geland zijn in Leopoldville. Het beeld bevat wat kan omschreven worden als een 

onnatuurlijke ‘blankheid’, een concept gelieerd aan de ideëen van de postkoloniale denker 

Frantz Fanon, die in Les damnés de la terre beschreef hoe de heersende klasse voornamelijk 

blank was, maar dat deze blankheid tegelijk ook erg kwetsbaar is.188 Het is deze 

kwetsbaarheid die door Tuymans wordt vertaald in de portretering van Boudewijn. Tegelijk 

toont het aan hoe de kunstenaar actief bezig was met de creatie van geschiedenis enerzijds – 

door de herinterpretatie van een propagandafilm – alsook anderzijds met historische 

theorievorming door te reflecteren over denkers als Frantz Fanon. Ook bij het portret van 

Lumumba zien we dergelijke reflectie. Tuymans kiest ervoor om, op basis van verschillende 

beelden, de Congolese politicus voor te stellen als een intellectueel. Hiermee vormt 

Lumumba een soort van “categorische fout”, want door de door het Westen gecreëerde 

																																																								
185 Daneels (W.). “Luc Tuymans toont koloniaal verleden in Belgisch paviljoen.” In: De 
Standaard, 26.06.2001, p. 10. 
186 Renders (L.). “Mwana of Bwana Kitoko: een letter maakt een wereld van verschil.” p. 74-
75. 
187 Pirotte (P.), ed. Mwana Kitoko (Beautiful White Man). p. 98. 
188 Pirotte (P.), ed. Mwana Kitoko (Beautiful White Man). p. 86-88. 
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tegenstelling van blank en zwart en de steoretypering van de ‘negers’ die aanwezig is in het 

collectieve bewustzijn, leek dergelijke combinatie, van zwart én intellectueel, voor velen iets 

absurd.189 Ook hiermee heeft Tuymans uiting van de kennis van een academisch discours die 

gelijkaardige thematieken aansnijdt, onder andere in de werken van Amerikaans academicus 

Ross Posnock.190 De moord op Lumumba komt ook nog in andere werken terug: 

Reconstruction en Tjombe bieden een reflectie op het mysterie die rond de dood van 

Lumumba hangt en hing. Reconstruction brengt een mogelijk beeld van de plaats en 

omstandigheden waarin de Congolese premier werd vermoord. Dit werk is geconstrueerd aan 

de hand van fragmentarische gegevens en is dus niet met honderd procent zekerheid 

gebaseerd op een beeld dat werkelijk heeft plaatsgevonden. Hetzelfde gaat op voor Tsjombe, 

waarin we de leider van de Katangese onafhankelijkheidsbeweging iets zien bespreken samen 

met enkele andere gedaanten, waaronder een militair. Het wijst naar de betrokkenheid van 

Tsjombe bij het aan de kant schuiven van Lumumba, samen met België en het Westen.191  

 

Deze subversieve representatie toont de kritische aard van de tentoonstelling. En ook in de 

andere werken komt deze aanpak terug, waarbij traditionele representatie (via alle mogelijke 

media) in vraag wordt gesteld. Het is een kritiek op de heersende ideologie en biedt een 

alternatief op de traditionele voorstelling van Congo. Het discours van een exotisch Congo 

waarbij België broodnodige beschaving heeft gebracht wordt hierbij doorprikt en vervangen 

door één dat veel kritischer is tegenover wat de kolonisators in Afrika hebben uitgespookt.192 

Naast de portretten van Boudewijn en Lumumba bestaat de tentoonstelling uit nog 26 andere 

schilderijen die uiteenlopende (post)koloniale problematieken aankaarten. Leopard beeldt een 

luipaardvel af, waarbij in de rechter bovenhoek de voeten van Boudewijn te zien zijn. Het 

vel, dat iets weg heeft van een landkaart, refereert naar de ‘scramble for Africa’ terwijl we de 

voeten van de Belgische vorst zien alsof hij er net overheen heeft gewandeld. Het verwijst 

tevens naar de manier waarop België het “luipaardvel als machtsymbool”, iets dat slechts in 

één kleine regio en door één etnie in Congo werd gebruikt als symbool, heeft uitvergroot en 

hiermee als het ware een traditie uitvond. Het gezegde “op het luipaardvel is slechts plaats 
																																																								
189 Pirotte (P.), ed. Mwana Kitoko (Beautiful White Man). p. 98.  
190 Enkele voorbeelden van werken van Posnock met deze thematiek zijn: Posnock (R.). 
“How it feels to be a problem: Du Bois, Fanon, and the ‘impossible life’ of the Black 
Intellectual.” In: Critical Inquiry, 23 (1997), p. 323-349.; Posnock (R.). Color and Culture: 
Black Writers and the Making of the Modern Intellectual. Cambridge, Harvard University 
Press, 2000, 371 p.  
191 Pirotte (P.), ed. Mwana Kitoko (Beautiful White Man). p. 100-108. 
192 Renders (L.). “Mwana of Bwana Kitoko: een letter maakt een wereld van verschil.” p. 74. 
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voor één chef” werd zo gecreëerd ter legitimatie van de blanke aanwezigheid en 

dominantie.193 Het werk Leopoldville doorbreekt dan weer de idee van een Westers 

monopolie op moderniteit. Tegelijk toont het de immense impact die de kolonisator had op 

alle vlakken: de plaatselijke opvattingen van architectuur en ruimtelijke invulling werden 

weggeveegd en vervangen door Westerse noties van stijl en ruimte. Ook in de namen zoals 

Leopoldville schuilt een opgedrongen “verbondenheid”.194 Op het werk van Tuymans zien 

we nochtans twee toeschouwers uit een flatgebouw naar de koninklijke stoet kijken. Zowel 

de Belgische als Congolese vlag hangen uit, maar het zicht heeft toch eerder een wrang 

gevoel. In The Mission zien we een vlakke kerk met een groot kruis. Het vormt een kritiek op 

de rol die de Kerk (en ook het Vaticaan) heeft gespeeld bij de kolonisatie. De katholieke 

missies zouden worden ingezet om zowel de fysieke ruimte als de inwoners cultureel om te 

vormen. Het werk verwijst naar de kerk als een, door Congolees academicus Valentin-Yves 

Mudimbe beschreven, synecdoche. Tegelijk verwijst Tuymans naar de hypocriete 

rassenpolitiek die door de missionarissen werd gevoerd. Frantz Fanon steekt hier andermaal 

de kop op met zijn vaststelling dat om op te kunnen klimmen in de gekoloniseerde landen een 

‘zwarte’ eigenlijk ‘blank’ moest ‘worden’, denk hierbij bijvoorbeeld aan de evolués.195 

Tuymans geeft hier andermaal blijk van een bewuste academische en geschiedkundige 

achtergrond bij zijn werken. Hij brengt met Mwana Kitoko een tentoonstelling over het 

belang, maar tegelijk de afwezigheid van herinnering en erkenning en brengt hiermee een 

alternatief op het stereotype Belgische discours van exotisme (voornamelijk aanwezig in het 

werk Diorama) en de afwezigheid van een collectief geheugen en bewustzijn.196  

 

Traditioneel wordt het paviljoen van een land op de Biënnale van Venetië ingevuld door iets 

dat betrekking heeft op het eigen nationale verleden. Dit heeft veelal een nogal chauvinistisch 

kantje, waarbij het eigen verleden wordt opgehemeld en de nationale trots in de verf wordt 

gezet. Dit maakt Mwana Kitoko des te opvallender: het brengt weliswaar een deel van het 

eigen nationale verleden naar voor, maar doet dit op een kritische manier en zonder 

verbloeming. Het unieke platform van internationale paviljoenen te Venetië was voor 

Tuymans ideaal om dergelijk uitgesproken politiek kunstproject tentoon te stellen.197  

Interessant om te vermelden is ook dat België voor het eerst deelnam aan de Biënnale onder 
																																																								
193 Pirotte (P.), ed. Mwana Kitoko (Beautiful White Man). p. 88.  
194 Pirotte (P.), ed. Mwana Kitoko (Beautiful White Man). p. 92-93.  
195 Pirotte (P.), ed. Mwana Kitoko (Beautiful White Man). p. 92-96. 
196 Pirotte (P.), ed. Mwana Kitoko (Beautiful White Man). p. 112-114. 
197 Daneels (W.). “Luc Tuymans toont koloniaal verleden in Belgisch paviljoen.” p. 10. 
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de invloed van Leopold II en dat het daarmee het eerste buitenlandse paviljoen bekleedde. Dit 

maakt de keuze om het Belgische koloniale verleden net op deze locatie aan te halen des te 

krachtiger. Deze toch wel opvallende link tussen de Biënnale en het koloniale verleden zou 

ook nog voor andere kunstenaars zoals Jan Fabre en Vincent Meessen (cfr. infra) als 

inspiratiebron dienen.   

 

8.2 Jan Fabre  
 

8.2.1 Heaven of Delight (2002) en Ik heb een stuk van het plafond van het koninklijk paleis 

moeten uitbreken omdat er iets uitgroeide (2008) 

 

Jan Fabre heeft al verschillende tentoonstellingen en werken gewijd aan het koloniale 

verleden van België. Het begon al in 2002 toen hij, in opdracht van Koningin Paola zelf, 

werd gevraagd om de Spiegelzaal van het koninklijk paleis te herontwerpen. Dit deed hij 

door het te bedekken met meer dan een miljoen insectenvleugels, in de typische stijl van 

Fabre. Deze samenwerking zorgde er zelfs voor dat hij in 2004 werd aangesteld als 

Grootofficier in de Kroonorde en in 2007 als Commandeur in de Orde van Leopold II.198 

Deze titels zouden niet veel later echter nogal cynisch blijken te zijn: enkele jaren na het 

maken van Heaven of Delight en niet zo lang na de aanstelling, bekende Jan Fabre namelijk 

dat er geheime symbolen (zoals doodshoofden en zelfs afgehakte handen) in het werk 

verscholen zitten, die kritiek uiten op het Belgische koloniale verleden en dus ook op 

Leopold II en het Koningshuis waar het werk hangt.199 Ook de gebruikte insecten staan niet 

los van symboliek: Fabre koos voor die specifieke soort omdat deze in Congo voorkomt.200 

Voor het Paleis was dit tot op dat moment totaal ongeweten, alhoewel Fabre ook in 2008 

uitpakte met het werk Ik heb een stuk van het plafond van het koninklijk paleis moeten 

uitbreken omdat er iets uitgroeide waarbij heel wat explicieter verwezen werd naar het 

Belgische koloniale verleden: op de met, andermaal, kevers bedekte platen (die een 

																																																								
198 s.n., Jan Fabre Commandeur in de Orde van Leopold II, in:  
<http://theartserver.org/persberichten/2007/07/04/jan-fabre-commandeur-in-de-orde-van-
leopold-ii/>, geraadpleegd op 24.04.2017. 
199Van Cenneyt (H.). “Gesprekken met kunstenaars – Jan Fabre.” In: Kunstletters, 9, juli 
(2011), p. 23-24. 
200 Osborn (A.), Insect-obsessed artist covers Belgian palace ceiling, in: 
<https://www.theguardian.com/world/2002/nov/11/arts.artsnews>, geraadpleegd op 
24.04.2017.  
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omgekeerde kopie vormen van Heaven of Delight) ligt een zwarte man met duidelijke 

tekenen van zweepslagen op de rug en boven de hele constructie hangt een replica van de 

befaamde luster uit de koninklijke Spiegelzaal.201 Dit werk verscheen eerst in Kunsthaus 

Bregenz (2008) en werd later onder andere ook tentoongesteld op de Biënnale van Venetië 

(2009). Fabre brengt hiermee eigenlijk een reactie (of eerder een verduidelijking?) op zijn 

eigen Heaven of Delight en uit hiermee kritiek op de donkere bladzijde van het Belgische 

verleden in Congo.202 

 

(Post)koloniale kritiek is dus duidelijk vanaf het begin van de 21ste eeuw aanwezig in het 

werk van Fabre.203 Vanaf 2010 zal hij twee nieuwe tentoonstellingen op poten zetten waarin 

de relatie tussen Congo en België en de omgang met dit koloniale verleden helemaal centraal 

staat en verder wordt uitgediept.  
 

8.2.2 Tribute to Belgian Congo (2010-2013) en Tribute to Hieronymus Bosch in Congo 

(2011-2013)  

 

In 2014 komt Jan Fabre met Tribute to Belgian Congo, een werk dat al in de titel duidelijk 

maakt welke thematiek er zal worden aangesneden, waar hij van 2010 tot 2013 aan heeft 

gewerkt. Deze tentoonstelling zou worden bijgestaan/opgevolgd door Tribute to Hieronymus 

Bosch in Congo, die met dezelfde thema’s werkt, maar dit op een met meer symboliek 

doordrenkte wijze. Beide exposities werden het eerst tentoongesteld in het PinchukArtCentre 

in Kiev (2014) en zouden later te zien zijn in Nederland in het Noordbrabants Museum 

(2016) en de Amsterdam Art Rooms (2016).204  

 

Tribute to Belgian Congo gaat zeer expliciet over de uitbuiting van het Congolese volk onder 

de Belgische kolonisatie. Fabre klaagt er de hebzucht van Belgische ondernemers aan met de 

																																																								
201 Coucke (J.). In de luwte van de tijd. Amsterdam, De Bezige Bij, 2015 (digitale editie), s.p. 
202 Schneider (E.), ed. Jan Fabre, Tribute to Belgian Congo. Milaan, Skira Editore, 2014, p. 
7.  
203 s.n., Tribute to Hieronymus Bosch in Congo, in: 
<http://janfabre.be/angelos/nl/exhibitions/jan-fabre-tribute-to-hieronymus-bosch-in-congo>, 
geraadpleegd op 24.04.2017. 
204 s.n., Tribute to Hieronymus Bosch in Congo, in: 
<http://janfabre.be/angelos/nl/exhibitions/jan-fabre-tribute-to-hieronymus-bosch-in-congo>, 
geraadpleegd op 24.04.2017.; s.n., Tribute to Belgain Congo – A Selection, in: 
<http://janfabre.be/angelos/nl/exhibitions/jan-fabre-tribute-to-belgian-congo-a-selection> 
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voorstelling van merken en bedrijven die lustig meededen aan de gruwelijke exploitatie van 

de kolonie. Het is hiermee een kritiek die veel verder gaat dan enkel kolonisering: het duidt 

op de problematiek van het gehele Westerse industrialisme en waar dit oorspronkelijk op is 

gebouwd, namelijk de uitbuiting van grote delen van de wereld.205 Deze tentoonstelling put 

duidelijk inspiratie uit de eerder verschenen Ik heb een stuk van het plafond van het koninklijk 

paleis moeten uitbreken omdat er iets uitgroeide en bouwt er in bepaalde opzichten op 

verder. Dit door de gelijkaardige monumentale grootte en het gebruik van de scarabees.206 

Fabre toont in dit werk ook niet louter te reflecteren over het historische, maar ook bezig te 

zijn met het geschiedkundige aspect, door actief werken zoals ‘Heart of Darkness’ van de 

Poolse schrijver Joseph Conrad te incorporeren.207  

 

Luc Vints, actief als historicus aan de KULeuven, brengt in het boek dat samen met de 

expositie werd uitgegeven ook een historisch verslag over de perceptie van naties en hoe deze 

gelinkt worden met bepaalde beelden. Dit gaat veelal om positieve of iconische zaken, maar 

voor veel landen ook minder verbloemende symbolen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

Duitsland met het hakenkruis of bij Amerika aan de gebruikte atoombommen op Japan, om 

twee recentere voorbeelden te geven. Bij de beeldtenis van Congolezen met afgekapte handen 

en de bijhorende koning met lange baard die op dat moment aan het hoofd van het land stond, 

wordt ook direct aan de donkere kant van de Belgische iconische geschiedenis gedacht. 

Tegelijk werd, door België, ook zelf een beeld gecreëerd van Congo. Het is met deze 

voorstelling dat Jan Fabre aan de slag gaat, door deze op een kritische manier te 

herinterpreteren.208 Deze beelden werden al verspreid in de periode van kolonisering, maar 

ook in de decennia na de onafhankelijkheid draaide de propgandamachine op volle toeren, 

waarbij - onder toeziend oog van koning Boudewijn - de pers en fotografie werd ingezet om 

een karikaturaal beeld neer te zetten van Congo en zijn inwoners. Dit ging gepaard met 

verschillende exposities en lokale initiatieven die eigenlijk voor een “visuele annexatie” van 

Congo zorgden. Ook film werd hiervoor gebruikt en niet alleen volwassenen waren de 

																																																								
205 Schneider (E.). “Jan Fabre – Tribute to Hiëronymus Bosch in Congo (2011-2013) – 
Tribute to Belgian Congo (2010-2013).” In: PinchukArtCentre Newspaper, Future 
Generation Art Prize 2014, p. 7. 
206 Schneider (E.), ed. Jan Fabre, Tribute to Belgian Congo. p. 7. 
207 Schneider (E.), ed. Jan Fabre, Tribute to Belgian Congo. p. 8.  
208 Vints (L.). “Congo, a Land of Beauty? Iconic Images by Jan Fabre.” In: Schneider (E.), 
ed. Jan Fabre, Tribute to Belgian Congo. p. 9.  



	 88	

doelgroep: denk maar aan de controverse rond de strip Kuifje in Congo van Hergé.209 Het is 

met deze geschiedenis, en het met opzet kneden van beelden in het verleden, dat Jan Fabre 

aan de slag gaat. Hij brengt een soort van “alternatieve” visie aan de hand van 40 werken. Al 

deze beelden bespreken zou ons wat te ver leiden, al zullen enkele exemplarische 

voorbeelden worden aangehaald om het discours en de thematiek van Fabre toe te lichten.  

 

Lumumba (2010) brengt de typische beeldtenis van de eerste verkozen Eerste Minister van de 

onafhankelijke Republiek Congo. Opvallend is hoe ook hier, letterlijk, in de catalogus het 

discours van Van Reybrouck terugkeert, waarbij Lumumba zelf verantwoordelijk wordt 

gesteld voor zijn neergang.210 Dit is echter louter in de contributie van Evert J. Van Straaten 

in dit boek, maar desondanks toch aanwezig in de publicatie. Een opvallende keuze die deels 

het bestaande discours van Congo wil doorbreken en tegelijk elementen van het oude 

discours overneemt. Verder worden ook andere historische figuren zoals Stanley, Leopold II, 

Amaat Vyncke en Boudewijn geportreteerd.211 Hier valt een gelijkenis met Mwana Kitoko 

van Tuymans op te merken: ook hier krijgt de gezichtsuitdrukking van Boudewijn iets vaag 

en onherkenbaar, stoïcijns bijna, waarbij de koning voornamelijk te herkennen is aan zijn 

typische kledij. Dit terwijl de ogen van Lumumba recht naar de aanschouwer kijken. 

Lumumba wordt voorgesteld als een martelaar, terwijl Boudewijn de allures krijgt van een 

dictator à la Pinochet of, nog ironischer, Mobutu.212  

 

Côte d’Or (2010), Sabena Advertisement (2011) en The Colonial Lottery Hands Out Millions 

(2012) brengen alle drie een beeld naar voor van hoe, ondanks wat ook mag beweerd worden, 

de kolonie ook aanwezig was in het dagdagelijkse leven van het moederland. Zo wijst Fabre 

op de donkere kant van de door Belgen zo geliefde chocoladeproducent Côte d’Or, die 

gevestigd was te Congo.213 De Koloniale Loterij, de voorloper van wat we vandaag de dag 

																																																								
209 Vints (L.). “Congo, a Land of Beauty? Iconic Images by Jan Fabre.” In: Schneider (E.), 
ed. Jan Fabre, Tribute to Belgian Congo. p. 10-12 
210 Van Straaten (E.J.). “Lumumba.” In: Schneider (E.), ed. Jan Fabre, Tribute to Belgian 
Congo, p. 28.  
211 Gómez (S.A.). “Leopold II.” p. 44; Setari (N.). “Henry Morton Stanley.” p. 56; Draguet 
(M.). “Baudouin I.” p. 94; Huguet (V.). “Amaat Vyncke.” p. 106; Schneckenburger (M.). 
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212 Draguet (M.), “Baudouin I.” In: Schneider (E.), ed. Jan Fabre, Tribute to Belgian Congo. 
p. 94 
213 Ozerkov (D.). “Côte d’Or.” In: Schneider (E.), ed. Jan Fabre, Tribute to Belgian Congo. 
p. 36. 
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kennen als de Nationale Loterij, was ook een alledaags fenomeen in België en de lotjes 

werden veelal voorzien van beeldtenissen van “typische” Congolezen zoals de 

Mangbetuvrouw in het werk van Fabre.214 Werken als Sabena Advertisement of Visit the 

Belgian Congo (2012) tonen dan weer het reduceren van de kolonie tot een 

vakantietrekpleister en hoe hiervoor ook in het dagdagelijkse leven reclame werd gemaakt 

die de werkelijke gruwel van het koloniale regime moest verdoezelen.215 Het toont hoe de 

propagandamachine kon doordringen tot iedere Belg, zonder dat deze dit zelf besefte. 

 

Verder in de tentoonstellingen zitten nog werken met heel typerende Afrikaanse 

beeldtenissen, zoals de tribale maskers, papegaaien, slachttanden van olifanten of oude 

messen.216 Dit dient echter veel meer als reflectie van hoe Westerse kunst omgaat met niet-

Westerse elementen en invloeden. Tegelijk geeft het blijk van het non-lineaire tijdsbesef in 

de tentoonstelling, een constante samensmelting van heden en verleden en hoe geschiedenis 

zo moeilijk, indien niet onmogelijk, achter ons te laten is.217 Deze beelden worden 

afgewisseld met typerende iconografieën van de gruwels uit koloniaal Congo. Een kind met 

een afgehakte hand, de typische zweep met verschillende koorden, een metalen wapen met de 

naam Luipaards Klauw (gebruikt door de Anyoto Luipaardgroep) of een impressionant 

drieluik van een vastgebonden Congolees die door twee mannen wordt geslagen met een 

zweep, verbeelden het geweld van de koloniale periode.218  

 

Deze zaken worden gecombineerd met werken die een voorstelling geven van diamanten, 

geldstukken en briefjes, gouden staven of aluminiumfolie, om aan te tonen hoe het geweld 

																																																								
214 Vints (L.). “Congo, a Land of Beauty? Iconic Images by Jan Fabre.” In: Schneider (E.), 
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altijd gepaard ging met winstbejag, zowel individueel als voor de Belgische staat.219 Deze 

systematische plundering van de Congolese grondstoffen komt op die manier meerdere malen 

terug. 

 

Een andere thematiek die twee maal terugkomt is die van de atoombom, aangezien Congo de 

belangrijkste plaats was en is voor ontginging van uranium. Dit wordt enerzijds verbeeld met 

‘Little Boy’ (de bom die werd gebruikt om Hiroshima te treffen) en anderzijds een atomische 

wolk.220 Er is ook een drievuldigheid die heel vaak lijkt terug te keren: de Staat, de 

commerciële belangen en de Kerk. Drie essentiële actoren bij de kolonisering en het in stand 

houden van het regime.221 Missionarissen droegen in grote mate bij tot de perceptie van 

Congo in België en waren tegelijk actief in de scholing van de Congolezen, een gegeven dat 

werd toegejuicht, maar tegelijk ook bekritiseerd omdat zo de eigen inheemse identiteit stapje 

voor stapje werd verdreven.222 Tenslotte zien we ook Kuifje voorbijdraven, gedragen door 

twee inheemse Congolezen met verdacht dikke, rode lippen en kroezelhaar, een wel heel erg 

stereotype verbeeltenis waar recent, enkele decenia na de publicatie van het Kuifje-album, 

toch enkele bedenkingen bij werden gemaakt.223  

 

Fabre geeft in Tribute to Belgian Congo uiting van een heel vernieuwend, complex en 

compleet discours. Hij bouwt verder op een narratief die al was ingezet bij Heaven of 

Delight, maar verdiept en nuanceert de inhoudelijke kenmerken. Zijn bewuste omgang met 

het verleden en hoe geschiedenis wordt gemaakt in combinatie met de gekozen thematiek 

passen perfect binnen de idee van postkoloniale kunst. Het feit dat Fabre wordt gezien als een 

gevestigde naam in de Belgische kunstwereld is hierbij des te opvallender.   Het verhaal stopt 

bovendien niet bij Tribute to Belgian Congo, maar krijgt nog een uitbreiding met Tribute to 

Hieronymus Bosch in Congo, waaraan later is begonnen, maar tegelijk werd tentoongesteld.  
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Met het tweede deel van de tentoonstelling, Tribute to Hieronymus Bosch in Congo, gaat 

Fabre verder op hetzelfde elan, maar verwerkt hij de gruwel van het kolonialisme op een 

meer symbolisch niveau, door deze te linken aan de werken van de eind 15de-begin 16de 

eeuwse kunstenaar Hieronymus Bosch. De tweedstrijd en combinatie van esthetische 

schoonheid en historische horror stonden al meerdere malen centraal bij Fabre en in 

combinatie met de stijl van Bosch, die veelal werkte met voorstellingen van zowel hemel als 

hel in één schilderij, komt dit alleen nog maar meer naar de voorgrond.224 De interpretatie 

van een kunstenaar of kunstwerk waarover eigenlijk niet zoveel geweten is en die bovendien 

al een half millennium dood is kan heel wat richtingen uitgaan. Fabre koos voor deze 

tentoonstelling The Garden of Earthly Delights, één van Bosch’ bekendste schilderijen, als 

uitvalsbasis voor zijn eigen werken. Onder kunsthistorici is er echter nog steeds heel wat 

discussie over hoe dit werk precies moet worden geïnterpreteerd, een ambiguïteit die voor 

een kunstenaar als Fabre net extra perspectieven biedt.225 Dit heeft duidelijke pararallellen 

met het gebruik door Fabre van de scarabees aangezien deze, vanuit een verschillende hoek 

en met een verschillende lichtinval, ook andere interpraties en boodschappen dragen. Dit is 

bijvoorbeeld ook het geval bij Heaven of Delight, waar er duidelijke verborgen referenties 

naar Congo zitten.226 In het voorwoord van het boek, dat samen met de expositie werd 

uitgebracht, linkt Roger Marijnissen, Gents kunstkenner, de tentoonstelling van Fabre met 

‘de banaliteit van het kwaad’, een concept dat Hannah Arendt in het leven riep in de context 

van de gruweldaden van Eichmann tijdens het naziregime.227 Dit geeft andermaal blijk van de 

historische reflectie die overal in deze tentoonstelling zit ingebed.  

 

In Tribute to Hieronymus Bosch in Congo worden 35 werken voorgesteld met een duidelijk 

gelijkaardige ondertoon als Tribute to Belgian Congo. Andermaal worden elementen als 

Sabena, de Koloniale Loterij, Leopold II, Cote d’Or, of de impact van bedrijven als de Union 
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Minière du Haut Katanga en de aanleg van de spoorwegen in het vizier genomen.228 Ook de 

zweep en afgekapte handen maken weer een intrede, net als de diamanten die lustig werden 

geroofd.229 Een ander aspect dat onder de loep wordt genomen is de rol van Antwerpen in het 

koloniale verhaal. Fabre brengt een kritische reflectie van zijn geboortestad door te wijzen op 

de koloniale expositie van 1920 en 1928, alsook de belangrijke functie van de Antwerpe 

haven als fysieke link tussen België en zijn kolonie.230 Ook de missionarissen maken terug 

hun opwachting, ditmaal in een ietwat ludiekere verbeelding als varkentjes.231 Het is een 

betoog tegen hebzucht en probeert te tonen wat de gevolgen van dergelijke gierigheid kunnen 

zijn. Tegelijk voegt Fabre met dit deel van de tentoonstelling een cultureel, ideologisch en 

spiritueel luik toe aan de Tribute. Via symboliek brengt hij een reflectie over de rol van 

religie, de ‘plicht tot civiliseren’ en de Belgische identiteit.232 Verschillende metaforen en 

vernuftig gebruik van Bosch’ nalatenschap brengen een verhaal van confrotatie tussen het 

religieuze en materiële, gecombineerd met een kritiek op antropocentrisme. Bovenal is het 

echter een reflectie op het Belgische koloniale verleden en hoewel minder gefocust op reële 

elementen dan Tribute to Belgian Congo, brengt het wel een diepere analyse en een 

uitbreiding van het reeds uitgezette discours. 

 

8.3 Sarah Vanagt 
 

Sarah Vanagt is veel meer dan kunstenares. Naast video-installaties maakt ze ook 

documentaires en fotoreportages waarin geschiedenis telkens een centrale rol speelt. Dit is 
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Katanga).” p. 98; Rossi (M.). “The Battle of the Rail.” p. 104; Contentin (R.). “Try Your 
Luck.” p. 108. In: Schneider (E.), ed. Jan Fabre, Tribute to Hieronymus Bosch in Congo. 
229 Celant (G.). “Punishment of Lust.” p. 28; Verzotti (G.). “Negro Shitting Diamonds.” p. 
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Fabre, Tribute to Hieronymus Bosch in Congo. 
230 Amy (M.). “Antwerp Feasts.” p. 72; De Visser (A.). “The Guilt of Fertility.” p. 86; 
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231 De Vos (J.). “The Pigs of Faith.” In: Schneider (E.), ed. Jan Fabre, Tribute to Hieronymus 
Bosch in Congo, p. 50. 
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echter geen grote verrassing, wetende dat ze is afgestudeerd als historicus na een opleiding in 

Antwerpen, Sussex en Groningen, gevolgd door een filmstudie in Londen.233 Het werk van 

Vanagt balanceert veelal tussen documentaire en kunst. Het wordt dan ook vaak, naast op 

filmfestivals, getoond in diverse musea.234 Waar de verwevenheid van geschiedenis en 

actualiteit bijna altijd een vertrekpunt is, valt het wel op dat bepaalde thematieken vaker 

terugkeren. Naast de geschiedenis van de film, zijn landen met een koloniaal verleden daar 

een voorbeeld van; zo hebben Congo en Rwanda een prominente plaats in haar repertoire. 

Het is voornamelijk in het werk van vóór 2010 dat dit koloniale aspect naar voor komt, 

recenter verbreedt Vanagt duidelijk haar blik naar een uitgebreider verleden. Meer nog dan 

het verbeelden van geschiedenis draait het in haar werk om de diverse manieren van omgang 

met het verleden en hierbij zien we vaak de visies van kinderen op dit verleden terugkeren. 

 

8.3.1 After Years of Walking (2003) 

 

De Rwandese genocide van 1994 is een veelbesproken en zwaarbeladen gebeurtenis uit de 

postkoloniale Afrikaanse geschiedenis, ook voor Europa. Vanagt gaat in 2002 naar Rwanda 

met een vondst uit archiefwerk onder de arm: een oude historische film uit 1959, net voor de 

onafhankelijkheid van Congo en drie jaar voor de Rwandese onafhankelijkheid, van een 

Belgische missionaris. Hiermee trekt ze rond om interviews af te nemen met als vertrekpunt 

de tijdelijke afschaffing van het vak geschiedenis op school, net na de genocide.235 After 

Years of Walking is dus al van bij het begin doorspekt met metahistorische en postkoloniale 

thematieken. Het is echter wel veel eerder een zoektocht naar de Rwandese geschiedenis, 

meer dan een reflectie op de eigen, Belgische rol hierin.  

 

Dit werk is duidelijk meer bedoeld als documentaire dan als kunstwerk. Het werd dan ook 

voornamelijk getoond op filmfestivals. Toch is het belangrijk het te vermelden om de context 

te creëren voor het begrijpen en plaatsen van de latere werken van Vanagt. Bovendien werd 

																																																								
233 De Baets (I.). “Het verleden tastbaar maken.” In: Openbaar kunstbezit Vlaanderen, 51, 
juni (2013), p. 2. 
234 s.n., About, in: <http://balthasar.be/about>, geraadpleegd op 24.04.2017. 
235 s.n., After Years of Walking, in: <http://balthasar.be/work/item/after-years-of-walking>, 
geraadpleegd op 24.04.2017. 
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de documentaire ook gebruikt in de tentoonstelling Cross-examinations #3 - These and Other 

Works: Explaining Belgian Art to a Foreigner (2012) in de Kunsthal in Antwerpen.236  

 

8.3.2 Little Figures (2003) 

 

In deze experimentele film, één van de eerste werken van Vanagt, wordt gespeeld met en 

gekeken naar de manier van omgang met het verleden, in dit geval door kinderen. Vanagt 

vertrekt hiervoor van drie standbeelden uit het straatbeeld van Brussel: Godfried van 

Bouillon, Koning Albert I en Koningin Elisabeth, alle drie gelokaliseerd op de Kunstberg.237 

Aan de hand van deze monumenten wordt een fictieve dialoog tussen hen gecreëerd, en dit 

vanuit de ogen en visies van drie kinderen met een allochtone achtergrond: een Marokkaanse 

en Filipijnse jongen en een meisje dat gevlucht was voor de genocide in Rwanda. Door de 

afwezigheid van historische context over de standbeelden bij deze drie vertellers in kwestie 

komt een heel interessante en verrassende dialoog op gang. Het is in deze bijna onschuldige 

beginpositie van de drie kinderen dat echter zaken als het koloniaal verleden, maar eveneens 

de Europese kruistochten aan de oppervlakte komen.238 Het werk zweeft tussen realiteit en 

fantasie en toont hiermee de samenleving als een plaats waar het surreële haast versmelt met 

de werkelijkheid.239 De postkoloniale thematiek staat in dit werk niet helemaal centraal, het 

vertrekt van een bredere visie. De drie kinderen echter komen wel van landen die, alhoewel 

een heel eind uit elkaar gelegen, op een verschillende manier en in verschillende tijden zijn 

geconfronteerd met de impact van Europa als koloniale grootmacht. Het historische aspect is 

wel heel opvallend aanwezig, wat echter niet verwonderlijk is aangezien het scenario werd 

geschreven tijdens Vanagts opleiding geschiedenis.240  

 

 

																																																								
236 s.n., Extra City – These and Other Works: Explaining Belgian Art to a Foreigner, in: 
<http://extracitykunsthal.org/ECK13/en/project/these-and-other-works-2/>, geraadpleegd op 
24.04.2017. 
237 De Baets (I.). “Het verleden tastbaar maken.” p. 2-4. 
238 s.n., Little Figures, in: 
<http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=e4baa07c73a143d785b00d5cab4b17af>, 
geraadpleegd op 24.04.2017. 
239 s.n., Sarah Vanagt – Little Figures, in: 
<http://www.argosarts.org/program.jsp?eventid=50bc0185daa84c79a2b18d0a5024f735&lan
g=nl>, geraadpleegd op 24.04.2017. 
240 De Baets (I.). “Het verleden tastbaar maken.” p. 2 
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8.3.3 History Lesson (2005); Begin Began Begun (2005); Les Mouchoirs de Kabila (2005) 

 

Deze drie werken uit 2005 hebben enkele duidelijke overeenkomsten. Hisotry Lesson en 

Begin Began Begun spelen zich beiden af in het door oorlog en chaos getekende grensgebied 

van Congo en Rwanda, terwijl Les Mouchoirs de Kabila zich enkel focust op Goma in 

Congo, dat in 2002 door een vulkaanuitbarsting werd getroffen.241 De focus van deze video-

installaties ligt bij alle drie op de kinderen die in deze gebieden leven. Alhoewel de video’s 

gedrenkt zijn met een historisch geladenheid tonen de handeling van de kinderen een andere 

zijde van de medaille: die van de toekomst en hoop. In Begin Began Begun en Les Mouchoirs 

de Kabila zien we hoe op de ravage van de Rwandese genocide en de vulkaanuitbarsting in 

Goma de jongste generatie een nieuwe laag lijkt te bouwen met speelgoed, spelletjes en 

miniatuurstadjes.242 Bij History Lesson ligt de focus ietwat meer op het verleden. Het toont 

een Rwandese leraar die voor de klas het woord “itsembatsemba itsembabwoke” uitlegt, 

Kynyarwandees voor genocide of etnische uitroeiing.243 Alhoewel het om een 

geschiedenisles gaat is de focus op de kinderen, die duidelijk heel goed weten wat dit woord 

inhoudt, eveneens hoopgevend. Het toont hoe het zich bewust zijn van het verleden een 

nieuwe houding en mentaliteit kan creëren voor het heden. 

 

8.3.4 Baby Elephant (2006) 

 

In deze korte video staat andermaal het kinderlijke centraal. Ditmaal gaat het om een 6-jarig 

Vlaams jongetje die in conversatie (of eerder monoloog) treedt met een papier maché-versie 

van een baby olifant.244 Het jongentje brengt een soort van onschuldig verhaal over de 

geschiedenis van België en Congo, en hoe dit was voor de dieren daar. Tegelijk vermeldt hij, 

ondanks zijn leeftijd, hoe België zijn voormalige kolonie leegroofde en hoe dit ervoor heeft 

gezorgd dat Congo tot op de dag van vandaag arm is. Deze combinatie van kinderlijke 

onschuld en kritische reflectie laat daarmee een des te grotere indruk na. 

 
																																																								
241 s.n., Les Mouchoirs de Kabila, in: <http://balthasar.be/work/item/les-mouchoirs-de-
kabila>, geraadpleegd op 24.04.2017. 
242 s.n., Begin began begun, in: <http://balthasar.be/work/item/begin-began-begun>, 
geraadpleegd op 24.04.2017. 
243 s.n., History lesson, in: <http://balthasar.be/work/item/history-lesson>, geraadpleegd op 
24.04.2017. 
244 s.n., Baby Elephant, in: <http://balthasar.be/work/item/baby-elephant>, geraadpleegd op 
24.04.2017. 
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8.3.5 First Elections (2006); Power Cut (2007); Silent Elections (2009) 

 

Deze drie werken bouwen verder op Les Mouchoirs de Kabila. De focus ligt nog steeds op de 

stad Goma en de kinderen die hier leven na de vulkaanramp. Een extra element in deze 

werken is echter het politieke aspect. De drie video’s behandelen de naderende verkiezingen 

van 2006 in Congo, de eerste democratische verkiezingen sinds de onafhankelijkheid in 

1960. Hierbij kwam Kabila op en was er heel wat spanning, ook bij de bevolking en op straat, 

rond de uitslag. Vanagt legt in de vooravond van deze verkiezingen verschillende beelden 

vast die een verhaal schetsen over het geheugen maar ook het verbeeldingsvermogen van 

jonge Congolezen.245 Tegelijk kaart het de impact van reclame en propaganda aan, onder 

andere via “Bébe Rico” en “Bébé Elégance”. Deze geanimeerde babies lijken op het eerste 

zicht gewoon reclame te maken voor lotion, maar hebben een dieperliggende betekenis voor 

de Congolese bevolking. Deze twee babies worden in de publieke opinie namelijk gelinkt 

met president Joseph Kabila en vice-president Jean-Pierre Bemba. De populariteit van deze 

reclame transformeert het daarmee tot een soort van propaganda voor de op dat moment 

zetelende regering.246 Vanagt toont in deze werken zich andermaal bewust te zijn over de 

wortels van het verleden zonder hedendaagse tendensen uit het oog te verliezen. 

 

8.4 Wendy Morris 

 

Wendy Morris werd in 1960 geboren te Namibië. Zelf zou ze heel wat verhuizen, net als haar 

familie vóór haar: haar roots liggen in zuidwest Engeland, van waaruit haar familie 

immigreerde naar de Kaapkolonie aan het begin van de 19de eeuw. Zelf zou ze opgroeien in 

Zuid-Afrika om uiteindelijk, in gelijke trend als heel wat Zuid-Afrikanen van haar generatie, 

te verhuizen naar Europa.247 Waar de meesten voor Engeland kozen, belandde Wendy Morris 

in 1994 in het West-Vlaamse Deerlijk.248  

 
																																																								
245 s.n., Power Cut, in: <http://balthasar.be/work/item/power-cut>, geraadpleegd op 
24.04.2017. 
246 s.n., First elections, in: <http://balthasar.be/work/item/first-elections>, geraadpleegd op 
24.04.2017. 
247 Morris (W.). “Far from Kimberley.” In: Far from Kimberley – bezoekersgids, 
21rozendaal, 2010, p. 13-14.  
248 Dirkx (D.). Belgisch Congo ontmaskerd. De representative van (post)koloniaal België in 
het werk van Wendy Morris en Sven Augustijnen. Leuven (Onuitgegeven 
licenciaatsverhandeling KU Leuven), p. 19. (promotor: H. Van Gelder). 
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Alhoewel Morris van Zuid-Afrikaanse origine is, met een verleden dat weinig tot niets te zien 

heeft met het Belgische koloniale verleden, heeft haar verhuis naar België wel gezorgd voor 

een focus in haar werk op koloniaal Congo, representatie in het Koninklijk Museum voor 

Midden-Afrika in Tervuren alsook de manier waarop er een verheerlijking van het verleden 

en exotisme lijkt te bestaan rond de Belgische koloniale escapades.249 Tegelijk speelt bij de 

kunstenares, wat eveneens wordt aangekaart door Dagmar Dirkx, een interne spanning over 

haar houding tegenover België als zijnde Zuid-Afrikaans met Britse roots. Zo verklaarde ze 

in een interview: “I had been critical of European colonial and neo-colonial attitudes 

towards Africa without questioning or making visible my own position in those histories.”250 

Dit komt eigenlijk terug op de vraag die ook Okwui Enwezor stelde in zijn “Reframing the 

black subject. Ideology and Fantasy in Contemporary South African Representation” naar 

wie in deze kwesties het recht heeft tot spreken en de ambigue houding die blanken 

hierbinnen bekleden.251 Tegelijk kwam Enwezor tot de conclusie dat er eigenlijk niet te hard 

mag worden gefocust op ras en identiteit en dat bepaalde thematieken geen monopolie horen 

te zijn van één bepaalde groep.252 Morris probeert deze problematiek te tackelen door belang 

te hechten aan haar eigen geschiedenis en dat van haar familie in combinatie met archiefwerk 

en historisch onderzoek.253 

Morris focust zich voornamelijk op videokunst. Hierbij volgt ze een ietwat gelijke trend als 

haar collega’s binnen de postkoloniale kunst in combinatie met enkele unieke kenmerken. Dit 

laatste manifesteert zich voornamelijk in de stijl: het gaat om animatiefilms, gebruikmakend 

van houtskool. Wat dan weer erg gelijkend is, is de keuze om in haar video’s documentaire 

elementen te implementeren.254 Dit is voor haar ook een manier om zich af te zetten van de 

Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kentridge die in een gelijkaardige stijl, met houtskool, 

te werk gaat maar zich meer laat beïnvloeden door literaire, poëtische en theatrale invloeden 

naast het (kunst)historische.255 

 
																																																								
249 Dirkx (D.). Belgisch Congo ontmaskerd. p. 19. 
250 Morris (W.), Points of departure, in: <https://morriswendy.wordpress.com/postings-49-
implicit-explicit/>, geraadpleegd op 24.04.2017. 
251 Enwezor (O.). “Reframing the black subject ideology and fantasy in contemporary South 
African representation.” In: Third Text, 11, 40 (1997), p. 32. 
252 Enwezor (O.). “Reframing the black subject ideology and fantasy in contemporary South 
African representation.” p. 38.  
253 Dirkx (D.). Belgisch Congo ontmaskerd. p. 18-20. 
254 Morris (W.). Postings: Drawings on the Past: Implicit Explicit Complicit. Deerlijk, 
Willame Fondation, 2013, p. 46-47.  
255 Dirkx (D.). Belgisch Congo ontmaskerd. p. 19-20. 
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Morris exploreerde doorheen haar carrière verschillende thematieken. Meer recent staan 

onderwerpen als godsdienst, wetenschap en herinnering centraal.256 Terugkerende elementen 

zijn dat van herinnering aan haar persoonlijke verleden of dat van haar familie. Het vormt een 

omvangrijk repertoire van uiteenlopende invalshoeken waarbij geschiedenis altijd een 

belangrijke rol lijkt te spelen. Voor deze thesis zijn haar vroegste drie werken (net zoals in 

het eindwerk van Dirkx) van het grootste belang: hier staat de reflectie over koloniaal Congo, 

en de Belgische herinnering hieraan, centraal.  

 

8.4.1 A Royal Hunger (2003) 

 

Deze zes minuten durende animatiefilm brengt een beeld van het (neo)kolonialisme en de 

Westerse representatie hiervan. Hierbij wordt het koloniale verleden voorgesteld als een soort 

van kannibalisme waarbij de belangrijkste personages zij zijn die, bijvoorbeeld in het 

KMMA, worden herdacht als zijnde “baanbrekers” bij de Congolese kolonisering. Zij 

verorberen de beeltenissen van Afrikaanse personages die werden gebruikt voor de promotie 

van alledaagse huishoudproducten en consumptiegoederen. Morris stelt zich met deze 

voorstelling vragen bij hoe blanken Afrikaanse zaken toe-eigenen puur voor consumptie, en 

betrekt daarbij tegelijk een kritische blik op de rol van het KMMA bij dergelijke 

voorstellingen. Centraal hierbij staat de manier waarop het Westen zich verhoudt tot Afrika 

en de onderlinge machtsrelaties die zorgen voor het opdringen van bepaalde waarden. Een 

belangrijke metafoor in de video is die van ingeblikt gepekeld vlees. Hier ontstonden 

namelijk heel wat verhalen en mythes rond, onder andere dat het door Belgische koloniale 

agenten geconsumeerde vlees zou gemaakt zijn van afgehakte mensenhanden. In Congo bleef 

dit verhaal nog lang de ronde doen en Morris gebruikt dit op een vernuftige manier in haar 

eigen werk.  

 

Naast dergelijke mythes, die ook terugkomen in het werk Bully Beef, wordt ook de persoon 

van Leopold II in het vizier genomen. Zo zien we hoe een buste van de voormalige eigenaar 

van Congo Vrijstaat vervormt en vervolgens agressief objecten op een tafel te grazen neemt. 

																																																								
256 In Heir To The Evangelical Revival (2013) en Observance of Faith (2014) reflecteert 
Morris over religie; bij Parallellepipeda (2010) wordt de relatie tussen kunst en wetenschap 
onder de loep genomen; Off the Record (2008) blikt terug op de relatie tussen Europa en 
Zuid-Afrika tijdens de Eerste Wereldoorlog en FYI (2014) behandelt communicatie in tijden 
van oorlog. 
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Het is een voorstelling die vooral de hebzucht en consumptie bekritiseert, vergelijkbaar met 

de manier waarop verschillende boeken over koloniaal Congo zijn geschreven -waaronder de 

werken van Adam Hochschilds, Sven Lindqvists en Joseph Conrads- en waarnaar Morris zelf 

ook verwijst in haar werk Postings.257 

 

8.4.2 Taste the World (2005) 

 

Ook bij dit werk komen gelijkaardige thematieken terug als in A Royal Hunger. Westerse 

consumptie staat andermaal centraal, en dan voornamelijk deze gericht op het Afrikaanse 

continent in de vorm van toerisme als neokolonialisme.258 Dit wordt op verschillende 

manieren aangeklaagd: de video toont voornamelijk hoe het Westen een reis naar het 

Afrikaanse continent percipieert en voorbereidt, vol stereotypen en afwezigheid van “de 

moderniteit”. Het is een kritiek op het Westerse superioriteitsdenken, waarbij Afrika wordt 

voorgesteld als achtergesteld of zelfs anachronistisch. Er wordt wel minder expliciet 

verwezen naar het specifieke Belgische koloniale verleden: voornamelijk het algemene 

Europese neokolonialisme is hier de boeman, al zien we op een gegeven moment wel een 

afgepakte hand terug tot leven komen, een toch wel duidelijke verwijzing naar het 

rubberregime. De gehanteerde literatuur neigt bij dit werk minder naar de eerder vermelde 

kritische boeken. Het is voornamelijk het discours van antropologen zoals Bambi Ceuppens, 

Filip De Boeck en James Fergusons die de revue passeren.259  

 

8.4.3 Bully Beef (2007) 

 

De Eerste Wereldoorlog zou na 2007 meerdere malen opduiken in de werken van Morris. Bij 

Bully Beef steekt het de eerste maal de kop op. De Duitse invasie van België wordt hier 

namelijk verbonden met de oprichting van Congo Vrijstaat enkele decennia voordien. De 

gemeenschappelijke factor hier is het, bij A Royal Hunger al eerder vermelde, ingeblikte 

vlees: in Congo ontstonden hierrond mythes in verband met afgekapte handen die door de 

Belgische kolonialen zouden worden genuttigd en tijdens Wereldoorlog I waren de handen 

een belangrijk deel van het rantsoen in de loopgraven. Via de situatie van bezetting in België 

en kolonisering van Congo worden de twee landen aan elkaar gelinkt: in beide gevallen 
																																																								
257 Dirkx (D.). Belgisch Congo ontmaskerd. p. 22. 
258 Dirkx (D.). Belgisch Congo ontmaskerd. p. 22. 
259 Dirkx (D.). Belgisch Congo ontmaskerd. p. 23. 
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kwam België er namelijk via een positief narratief uit. Bij de kolonisering werden ze gezien 

als de verdrijvers van de Arabische slavenhandelaars en tijdens de Eerste Wereldoorlog werd 

het begrip “Brave Little Belgium” geïntroduceerd. Deze duale houding kwam tot bij Morris 

via het standbeeld van Baron Jules Jacques de Dixmuide op de markt van Diksmuide. Deze 

persoon wordt enerzijds geroemd voor zijn daden tijdens de Eerste Wereldoorlog en tegelijk 

voor zijn aanwezigheid in de Congo en participatie als slavenbevrijder. Jules Jacques van 

Dixmuide is echter eveneens een prominent personage in King’s Leopold Ghost van 

Hochschild waarin de baron veel minder heldhaftig wordt geportretteerd, maar wordt 

getypeerd door brute en gewelddadige uitspraken tegenover de arbeiders op de 

rubberplantages. 

 

Naast een voor het eerste maal tentoonspreiden van de thematiek van Wereldoorlog I komt 

eveneens dat van religie en bijgeloof bij Bully Beef aan bod. Het bijgeloof in de loopgraven 

komt aan bod met onder andere het verschijnsel van “Trench Art”: het omvormen van 

oorlogsmateriaal tot religieuze kunstobjecten. Ook ander bijgeloof uit de oorlog komt aan 

bod zoals bepaalde kaarten die volgens Italiaanse soldaten geluk brachten. Dit wordt op zijn 

beurt gelinkt aan bepaalde mythes en geruchten die in koloniaal Congo de ronde deden. De 

Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena had in dat opzicht een nogal duistere reputatie: men 

dacht dat de Congolezen aan boord van de vliegtuigen werden vetgemest om vervolgens 

geslacht en verwerkt te worden tot blikvlees. Een derde aspect verwijst naar de Rwandese 

genocide van 1994, waarbij vissers verschillende jaren na de gebeurtenissen nog steeds 

weigerden vis uit het water te halen uit schrik om lichaamsdelen van door hen vermoorde 

slachtoffers op te vissen.260 Andere elementen die naar voor worden geschoven zijn: de 

aanleg van de spoorwegen, de evolutie van de wapens (en meer precies geweren), de 

ongelijkheid tussen kolonisator en gekoloniseerde, consumptie en exploitatie (van rubber en 

ivoor), herinnering aan Leopold II en exotisme. Een opvallende afwezige is de reflectie over 

de rol die missionarissen speelden in koloniaal Congo, ondanks de al gelegde focus op religie 

en bijgeloof.261 Centraal staat wel het tot stand komen van bijgeloof in tijden van crisis, een 

gegeven dat meer universeel lijkt te zijn dan het Westen vaak wil laten uitschijnen. Zo brengt 

Morris andermaal een kritiek op het KMMA, dat te veel laat uitschijnen dat dergelijk 

bijgeloof louter een niet-Westers gegeven zou zijn. 

 
																																																								
260 Dirkx (D.). Belgisch Congo ontmaskerd. p. 25-26. 
261 Dirkx (D.). Belgisch Congo ontmaskerd. p. 26-27. 
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8.5 Vincent Meessen 
 

Geschiedenis, en dan voornamelijk vergeten en verloren gegane geschiedenis, speelt een 

centrale rol in de werken van Vincent Meessen. Het is één van de zaken die telkens lijkt terug 

te keren in zijn verschillende tentoonstellingen. Vergeten aspecten van ons eigen koloniale 

verleden zijn daarbij een ankerpunt. Zijn werk wordt veelal gecombineerd met zoektochten 

en vondsten in archieven en balanceert tussen fictie en documentaire. Hij maakt hierbij 

gebruik van beeld en geluid en schrikt er niet voor terug de dominante narratieven radicaal in 

vraag te stellen. Meessen is een postkoloniale kunstenaar pur sang.262 

 

8.5.1 Ritournelle (2005-2012) 

 

Van 2005 tot 2012 werkte Meessen aan Ritournelle, een archetypisch voorbeeld van zijn stijl 

en manier van werken. Hij baseerde dit werk grotendeels op de schrijver Raymond Roussel 

die wordt gezien als een keerpunt in de kunst van de 20ste eeuw met zijn roman (later 

omgezet in theater) Impressions d’Afrique van 1909. In plaats van de oorspronkelijke 

Westerse impressies van Afrika kiest Meessen ervoor om, op basis van studies van Roussels 

werk, een alternatieve visie te creëren in Afrikaanse context, en dit 100 jaar na dato. Hij deed 

dit door de conceptuele elementen en werkmechanieken van Roussel om te zetten in 

muzikale composities van de rappers van WenTeng Clan uit Ougadougou.  Het is met deze 

opnames dat het project in 2005 startte en uiteindelijk in 2012 resulteerde in de 

tentoonstelling Ritournelle met werken op verschillende dragers: van film en vinyl tot posters 

en metalen platen. De tentoonstelling was onder andere te zien op Un-Scene II, een 

overzichtstentoonstelling van jonge kunstenaars uit België georganiseerd door WIELS.263 

 

8.5.2 Vita Nova (2009) en My Last Life (2011) 

 

Het vertrekpunt hier is een foto van een Franse cadet. De zwarte jongen stond in 1955 op de 

cover van het Franse magazine Paris Match en vormde voor structuralist Roland Barthes een 

inspiratiebron voor zijn boek Mythologies, waarin hij reflecteert over de samengang van 
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visuele cultuur en de steun aan het Franse imperialisme.264 Meessen gaat echter op een andere 

manier om met de foto door dieper in te gaan op de geschiedenis en de historische context 

van de geportretteerde jongen.265 De basis voor deze video, die schippert tussen conceptuele 

documentaire en kunstwerk, ligt dus andermaal bij een historisch gegeven (de foto) en wordt 

gecombineerd met een academisch denkkader (dat van Barthes). De zoektocht naar de 

geschiedenis achter de foto wordt in beeld gebracht en brengt daarmee een reflectie over 

geschiedsfilosofie en onderdrukte narratieven, een telkens terugkerende thematiek bij 

Meessen. De kunstenaar breekt hiermee uit zijn traditionele rol en wordt deels historicus, 

deels documentairemaker en deels filosoof. Vita Nova zet aan tot reflectie en postkoloniale 

herinnering en brengt tegelijk een kritische blik op de Franse literatuur van de jaren 50 

waarbij er toch opvallende “stiltes” zaten in de uitgaven van bijvoorbeeld Barthes. Deze 

Franse denker wordt ook onder de loep genomen. Zo bleek zijn grootvader aan moeders kant, 

Louis-Gustave Binger, een heel belangrijke kolonisator te zijn in Ivoorkust.266 Hier wordt 

geen melding van gemaakt in de werken van Barthes, zelfs niet in zijn autobiografisch 

werk.267 De afwezigheid van dit persoonlijke koloniale aspect en verleden in het schrijven 

van Barthes wordt zo extra blootgelegd, mede aan de hand van reeds gemaakte analyses door 

historici.268 Het werk van Meessen ageert daarmee ook actief tegen de historische en 

collectieve amnesie van, in de eerste plaats, Frankrijk -en in bredere zin heel Europa met 

gelijkaardige tendensen in Duitsland, Nederland, België, etc.- tegenover zijn koloniale 

verleden.269 

 

Vita Nova zou in 2011 uiteindelijk deel gaan uitmaken van de tentoonstelling My Last Life, 

die op het zelfde elan verder reflecteert. Dit was onder andere te bezichtigen in Khiasma te 

Parijs, FRAC te Bordeaux en Netwerk te Aalst.270  Barthes blijft er de centrale figuur, maar 

ditmaal in de vorm van Herbé, een ficitief dubbelpersonage. In deze tentoonstelling wordt de 

																																																								
264 Bloom (P.J.). “Vita Nova amidst the colonial ruins of Francafrique.” In: Meessen (V.), ed. 
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videoinstallatie aangevuld met negen andere sculpturen, met als gemeenschappelijke inhoud 

de reflectie over de duistere kant van de modernisering en het kolonialisme.271 Er wordt 

onder andere op verschillende manier verwezen naar de conceptuele kunstenaar Marcel 

Broodthaers: de palmbomen die een soort van nabootsing en reflectie brengen van 

Broodthaers’ eigen visie op een museum (en ook zijn eigen museum) als zijnde fictie en zijn 

werk Un jardin d’hiver (1974).272 In de sculptuur Speech (Discours) (2011) wordt verwezen 

naar Thomas Sankara en één van zijn anti-imperialistische speeches. Ook hier duikt 

Broodthaers weer op: hij doorschrapte ooit “political” op een kaart om er “poetic” van te 

maken, en Meessen doet iets gelijkaardig door “discourse of political orientation” te 

veranderen in “discourse of poetic orientation”.273 Het wordt een soort van woordspel die 

politiek en poëzie verbindt. De rest van de tentoonstelling biedt allerhande gelijkaardige en 

uitdiepende reflecties en paradagima’s met de koloniale continuïteit in de postkoloniale 

periode als algemene teneur.274  

 

8.5.3 Patterns for (Re)cognition (2013) 

 

In 2013 kwam de volgende tentoonstelling onder de naam Patterns for (Re)cognition, die 

eerst in de KIOSK in Gent werd getoond en vervolgens in de Kunsthalle te Basel.275  Het gaat 

hierbij om een combinatie van werken van Meessen zelf en één van de eerste Congolese 

moderne kunstenaars Tshiela Ntendu (ca. 1890-ca. 1950).276 Centraal staat Meessens 

onderzoek naar koloniale psychologie (voornamelijk het werk van de Fransman André 

Ombredane in Congo) en de relatie tussen typische Westerse cognitieve testen zoals de 

Rorschachtest waarin patronen dienen gezocht te worden in inktvlekken (maar ook tests 

waarin men de correcte vormpjes in de correcte gaatjes moet steken, etc., waarnaar ook de 
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titel verwijst) en geometrische en abstracte kunst.277 Bij Patterns for (Re)cognition maakt hij 

dus andermaal gebruik van archiefwerk en staan historische figuren centraal. Het 

geschiedkundige aspect komt hier zelfs zo sterk in terug, dat geluidsfragmenten van een 

interview tussen historicus Jan Vansina en Tshiela Ntendu werden gebruikt. Deze werden 

vervolgens door de Rwandees-Belgische kunstenares Aurélie Lierman bewerkt en verwerkt 

in de auditieve installatie Sampling the Man of Memory die deel uitmaakt van de 

tentoonstelling.278 Gebruikmakend van oude beelden uit het archief van de Koninklijke 

Bibliotheek van België en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika schippert Meessen 

tussen de rol van kunstenaar en historicus en neemt hij tegelijk voor een deeltje de taak van 

curator op zich door een retrospectief van Ntendu op poten te zetten.279 Met deze 

tentoonstelling probeert hij de idee van modernisme als een exclusief Westers gegeven te 

doorbreken, op dezelfde manier zoals de expositie Les Magiciens de la Terre uit 1989 dat in 

het Centre Georges Pompidou probeerde te doen.280 

 

8.5.4 Personne et les Autres (2015) en Sire, je suis de l’autre pays (2016) 

 

Ook Vincent Meessen ging, net als Luc Tuymans en Jan Fabre, aan de slag in het Belgisch 

paviljoen van de Biënnale van Venetië. Hij deed dit tijdens de editie van 2015 met de 

tentoonstelling Personne et les Autres, onder toeziend oog van de Griekse Katherina Gregos 

als curator. Meessen koos er eveneens voor om op de Biënnale te reflecteren over het 

Belgische - en in meer algemene zin Europese - koloniale verleden.281 Hij doet dit in eerste 

instantie door met een Venetiaanse traditie te breken: hij nodigt tien kunstenaars van 
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verschillende nationaliteiten over heel de wereld uit en dit terwijl het paviljoen normaal door 

kunstenaars van één land wordt ingevuld.282  

 

De titel van de tentoonstelling verwijst naar een verloren gegaan toneelstuk van de Belgische 

kunstcriticus André Frankin.283 Ook voor deze tentoonstelling duikt Meessen terug in het 

Congolese verleden en stelt hij de reeds bestaande versies van de geschiedenis in vraag. Zo 

vond hij via archiefwerk een protestlied van mei ‘68 van de Congolese student en situationist 

M’Belolo Ya M’Piku.284 Het situationisme was een intellectuele stroming waarin de rol van 

Congolese intellectuelen uit de geschiedenisboeken verdwenen lijkt te zijn. Het protestlied 

zou leiden tot het audiovisuele werk One.Two.Three.285 Hierin kwam een gelijkaardige 

aanpak als in Ritournelle terug, waarbij de ongepubliceerde tekst de basis vormde voor een 

nieuwe muzikale productie. Meessen ging samen met de originele auteur M’Belolo en enkele 

Congolese muzikanten in Kinshasa aan de slag en creëerde zo een Rumba versie van het lied. 

One.Two.Three verwijst naar de Congolese jazzclub Un Deux Trois en fungeert als symbool 

voor moderniteit in de periferie.286 Tegelijk staat het ook voor de directe link tussen heden en 

verleden. Want terwijl Congo, voornamelijk buiten de jazzclub, blijft vastzitten in een cyclus 

van geweld, is er daar escapisme mogelijk waarbij muziek en dans voor emancipatie kunnen 

zorgen. De keuze voor One.Two.Three, het huis van OK Jazz Orchestra onder leiding van de 

belangrijke Afrikaanse modernist Franco Luambo spreekt ook boekdelen: het stelt actief de 

“enkelvoudige moderniteit” als zijnde een louter Europees fenomeen in vraag, maar schuift 

net alternatieve, plurale “counter-“moderniteiten naar de voorgrond ten gevolge van koloniale 

ontmoetingen en Europees-Afrikaanse interactie.287 
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Meessen bracht met deze tentoonstelling meer dan enkel een reflectie over het Belgische 

koloniale verleden. Het is een studie van al de positieve en negatieve aspecten van koloniale 

geschiedenis en van artistieke dialoog in tijden van zowel onderdrukking als bevrijding. De 

diversiteit en brede aanpak is onder andere zichtbaar in de keuze voor de mede-participerende 

artiesten: Mathie K. Abonnenc (1977, Frans Guiana), Sammy Baloji (1978, Democratische 

Republiek Congo), James Beckett (1977, Zimbabwe), Elisabetta Benassi (1966, Italië) 

Patrick Bernier (1971, Frankrijk), Olive Martin (1972 België), Tamar Guimarães (1967, 

Brazilië), Kasper Akhøj (1975, Denemarken), Maryam Jafri (1972, Pakistan) en Adam 

Pendleton (1984, Verenigde Staten).288 De werken van Sammy Baloji worden verder in deze 

annex nog besproken. 

 

Het jaar na de Biënnale brengt Meessen in WIELS een tentoonstelling die opnieuw 

One.Two.Three als vertrekpunt neemt. Hij maakt hiervoor andermaal gebruik van een 

filmische en muzikale installatie met performatieve elementen. Hier wordt deze 

tentoonstelling echter uitgebreid met een extra stuk geschiedenis, andermaal over de 

intellectuele stroming van de situationisten.289 Ditmaal gaat het over een experiment dat door 

enkele van hen werd uitgevoerd om een totaal nieuwe stad te bouwen op een onbewoond 

eiland aan de kust van Italië. Dit project mislukte echter. Ook de titel van het werk verwijst 

naar een pionierswerk binnen het situationisme, Formulaire pour un urbanisme (1953) van 

Gilles Ivain.290 Over het algemeen kenmerkt deze tentoonstelling zich door dezelfde 

thematiek en aanknopingspunten als de tentoonstelling in Venetië, vanzelfsprekend mede 

door de overlappende invulling ervan. Het oprakelen van vergeten of verloren gegane 

passages uit ons eigen koloniale verleden bekleedt hierbij een centrale rol.291 
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8.6 Sven Augustijnen 
 

8.6.1 L’histoire Belge (2007) 

 

Dit werk bestaat uit prints die een overzicht trachten te brengen van de Belgische 

geschiedenis. Waar Augustijnen normaal veelal werkt met film, gebruikt hij hier een 

eenvoudigere en meer rechtstreekse aanpak door het gebruik van foto’s. Het werk behandelt 

een bredere geschiedenis dan puur het koloniale: van het koloniale tot het recentere verleden. 

Het werk biedt een open reflectie op de Belgische geschiedenis waarin ook een foto van een 

standbeeld van Leopold II niet ontbreekt. Dit is één van de vroegere werken van Augustijnen 

maar vertoont duidelijk hints naar de postkoloniale thematiek die later vaak zal terugkeren.292 

Dit werk zou deel uitmaken van verschillende tentoonstellingen in Europa, van Bordeaux 

(CAPC) tot Basel (Kunsthalle) en Stuttgart (Württembergischer Kunstverein).293 In België 

was het eerst te zien zijn bij Jan Mot, waarna het ook tweemaal deel zou uitmaken, in 2014 

en opnieuw in 2015, van een tentoonstelling in Mu.ZEE, waaronder Europese Spoken.294 

 

8.6.2 Panorama (2005); Cher Pourquoi Pas? (2007); Appelle-moi Pierre comme je t’appelle 

Joseph (2014) 

 

Deze werken draaien alle drie rond de rol van de media en het medium van de krant. Centraal 

hierbij staat het probleem van de waarheidsclaims die binnen de journalistiek veelal worden 

gemaakt en zelfs als vanzelfsprekend worden gezien.295 Augustijnen doet aan reflectie via 

een extra bijlage voor de krant De Tijd onder de titel Panorama. Het is een onderzoek naar 

de creatie van fictie om de bestaande macht te legitimeren.296 Deze balans tussen waarheid en 

fictie komt vaak terug in de werken van Augustijnen. Zowel in Panorama als in Cher 

Pourquoi Pas? zien we hoe de kunstenaar zelf de rol van journalist op zich neemt om de 
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onbeantwoordbare vraag naar de objectiviteit en waarheid van nieuws te onderzoeken.297 Het 

is een ambigue houding die ook heel wat kritiek heeft geoogst, vooral door de dunne grens 

die zo ontstaat tussen fictie en realiteit.298 In de extra bijlage is het meeste plaats gereserveerd 

voor een interview met Etienne Davignon, een belangrijke speler in de Belgische politiek, die 

ook actief was tijdens de Congocrisis en door Ludo De Witte met de vinger wordt 

gewezen.299 Verder wordt er in de bijlage via foto’s en kaartjes heel duidelijk de focus gelegd 

op de fysieke aanwezigheid van het koloniale verleden te Brussel, in de vorm van 

monumenten en gebouwen. Dit koloniaal erfgoed wordt zo aan de kaak gesteld. Het Belgisch 

koloniaal verleden wordt hier in de rol van een journalist blootgelegd op verschillende 

subtiele manieren. Ook staat de continuïteit tussen dit koloniale verleden en hoe dit voortleeft 

in het postkoloniale heden centraal en wordt in één handomdraai ook het nostalgisch 

terugblikken op dit verleden ontkracht.300 

 

In hetzelfde jaar als L’histoire Belge bracht Augustijnen een nog dieper gaande postkoloniale 

analyse met Cher Pourquoi Pas? via een interview met Colette Braeckman in het A Prior 

Magazine.301 Dit hedendaags kunstmagazine vindt zijn basis in Brussel en wordt 

gepubliceerd door vzw Mark, gelinkt met de University College Gent van de HoGent.302 

Augustijnen gaat in de 14de uitgave van het blad op zoek naar de moordenaar van Lumumba. 

Hij brengt hiermee een analyse van de postkoloniale gebeurtenissen in Congo alsook in 

België en de dunne lijn die er steeds aanwezig bleef tussen waarheid en fictie. Hierbij maakt 

hij gebruik van werkelijk historisch materiaal (gearchiveerde artikels, interviews, 

magazinecovers van Pourquoi Pas? en Special) en figuren als Moïse Tshombe en de 

Belgische journalist Pierre Davister, en dit in combinatie met fictieve interviews.303 Zo wordt 

een project naar voor geschoven dat reflecteert over leugens en waarheid, manipulatie van 
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woorden alsook de rol die de media spelen binnen het ontstaan en bestendigen van 

machtsstructuren.304  

 

In Appelle-moi Pierre comme je t’appelle Joseph werkt Augustijnen verder rond de journalist 

Davister. In het kader van de tentoonstelling Ravage in het Leuvense Museum M analyseert 

hij verder de sluikse manipulatie van de journalist.305 Daarmee reflecteert hij verder over de 

rol die de media kunnen spelen, hier meer specifiek in de Congocrisis en het imago van 

Lumumba. Het werk bestond uit projecties, tekst en een vitrine waarvoor de kunstenaar 

andermaal in de archieven dook.306 De tentoonstelling focuste op de geschiedenis van 

destructie van cultureel erfgoed en was een collaboratie van heel veel uiteenlopende 

werken.307 Appelle-moi Pierre comme je t’appelle Joseph focuste zich voornamelijk op de 

vernietiging van een standbeeld van Lumumba te Stanleyville.308  

 

8.6.3 Les Demoiselles de Bruxelles (2008) 

 

Deze installatie, bestaande uit foto’s en projecties van boeken, tonen Afrikaanse prostituees 

in combinatie met straatbeelden, gebouwen en monumenten uit de Avenue Louise te Brussel. 

De locaties zijn echter niet at random gekozen: ze tonen de fysieke overblijfselen in de 

Belgische hoofdstad van koloniale exploitatie van Leopold II, van het oude gebouw van de 

Koloniale Loterij tot de Koninklijke tuinen.309 Een tweede deel van de tentoonstelling 

bestond uit een leeshoek gevormd uit bananenbomen en rotanstoelen, een duidelijke kritiek 

op het exotisme uit de koloniale periode.310 In deze hoek liggen drie werken, van Émile 

Meurice, Henry Bataille en Augstijnen zelf, die zich focussen op de psychologische analyse 

van Leopold II. Dagmar Dirkx wijst er in haar thesis op dat de tentoonstelling wel wat weg 
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heeft van het discours dat wordt opgezet door Van Reybrouck, beschreven door Goddeeris: 

dat van schulderkenning enerzijds, gecombineerd met een heroïsche ondertoon.311 De 

installatie viel te bezichtigen bij Jan Mot, waarna het Basel (Art 40), Mannheim 

(Fotofestival) en Minneapolis (Midway Contemporary Art) afdeed. In België zou het verder 

nog tentoongesteld worden in het Museum van Elsene alsook Mu.ZEE, dit tijdens de 

tentoonstelling Hunting and Collecting. Sammy Baloji.312 

 

8.6.4 Spectres (2011) 

 

Deze 100 minuten durende film brengt een terugblik op de Belgische interventies in Congo 

net na de onafhankelijkheid.313 De film focust voornamelijk op het feit dat België, ondanks 

de onafhankelijkheidsverklaring, weigerde politiek en economisch zeggenschap los te laten. 

Daarmee blikt Augustijnen tegelijk ook terug op de gehele geschiedenis van kolonisering, 

inclusief Congo Vrijstaat die in 1884 werd gesticht onder Leopold II. De titel, Spectres, 

verwijst naar hoe zaken uit het verleden nog steeds rondspoken in het heden en één van de 

meest opvallende geesten hierbij is deze van Patrice Lumumba.314 Voor organisaties zoals het 

Brusselse Mémoire Colonial, dat strijdt voor de erkenning van het Belgische koloniale 

verleden, is zijn persona een symbool van hoop voor het onafhankelijke Afrika.315  

 

De stijl is ook hier, zoals bij verschillende voorgaande artiesten en werken, een soort 

mengelvorm tussen documentaire, kunst en in dit geval ook fictie. Ook dit werk ontstond in 

de context van de viering van 50 jaar onafhankelijk Congo, waarbij andermaal opviel hoe 

onderdrukt de confrontatie met het koloniaal verleden in België is.316 Augustijnen tracht dit 

in Spectres bloot te leggen en doet dit via een interview met een voormalig Belgisch 

diplomaat, Jacques Brassinne de la Buissière, die in 1960, op het moment van de 

																																																								
311 Dirkx (D.). Belgisch Congo ontmaskerd. p. 38. 
312 Van den Bossche (P.), Hunting and Collecting. Sammy Baloji, in: 
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geraadpleegd op 24.04.2017. 
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and Europe. Leuven, Leuven University Press, 2012, p. 36. 
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Congocrisis, gestationeerd was te Elisabethville.317 De film beweegt zich door zowel België 

als Congo met Brassine als gids. Hij heeft na zijn carrière als diplomaat besloten historicus te 

worden en schreef, als reactie op het boek van Ludo De Witte, een doctoraat over de moord 

op Lumumba.318 Doorheen de film zien we hoe hij deze thesis verdedigt en België probeert 

vrij te spreken van alle schuld aangaande de dood van Lumumba. Zowel de speech van 

Koning Boudewijn als Lumumba komen aan bod en ook het spraakmakende boek van Ludo 

De Witte, De moord op Lumumba, passeert de revue.319 De keuze om net iemand uit de 

voormalige koloniale elite te volgen lijkt in eerste instantie wat contradictorisch om een 

postkoloniaal denken te realiseren.320 Het is echter hiermee dat Augustijnen net tracht dieper 

in het koloniale thema te duiken en de met momenten absurditeit van het koloniale verleden 

nog meer in de verf zet.321  

 

Spectres biedt een reflectie op het contrast en de constante tussen verleden en heden, maar 

voornamelijk op hoe de spoken van het kolonialisme blijven voortdwalen in het 

geglobaliseerde neokolonialisme. Een essentiële boodschap hierbij is dat een miskenning van 

dit verleden ook kan zorgen voor een slechte omgang met het heden. Als inwoner van 

Brussel is de dagelijkse confrontatie in de openbare ruimte, met bijvoorbeeld beelden van 

Leopold II, met dit koloniaal verleden onvermijdelijk en hangt het voor Augustijnen als een 

permanente schaduw boven de stad.322  

 

De film zou, in combinatie met foto’s en documenten van Brassine, deel uitmaken van een 

tentoonstelling in WIELS in 2011. Opvallend bij dit werk is niet alleen de hechte band tussen 

kunst en geschiedenis, maar eveneens deze met geschiedkunde. De film heeft een 

onderzoekende aard met etnografische, historische en politieke invalshoeken, maar speelt 

tegelijk met de grens tussen fictie en non-fictie. Hij maakt met andere woorden een, door 

																																																								
317 Demos (T.J.). Return to the Postcolony. Specters of Colonialism in Contemporary Art. p. 
22.  
318 Brassine (J.) en Kestergat (J.). Qui a tué Patrice Lumumba? Parijs, Duculot, 1991, 229 p. 
319 Dirkx (D.). Belgisch Congo ontmaskerd. p. 40. 
320 Dirkx (D.), Belgisch Congo Ontmaskerd – een koloniale catharsis in de Belgische kunst?, 
in: <http://www.scriptiebank.be/scriptie/2015/belgisch-congo-ontmaskerd>, geraadpleegd op 
24.04.2017. 
321 Vanderbeeken (R.). “Documentary as Anti-Monument: on Spectres by Sven Augustijnen.” 
In: Afterall, 31 (2012), p. 103-104. 
322 Demos (T.J.) en Van Gelder (H.), eds. In and Out of Brussels. p. 35. 
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Jacques Rancière bedachte term, ‘documentary fiction’.323 Deze aanpak komt in 

verschillende van zijn werken terug. Het is een werk gedrenkt in het verleden en geladen met 

hoe dit zich verhoudt tot het heden.  

 

8.6.5 AWB 082-3317 7922/Lumumba’s bike (2012) 

 

In zowel Cher Pourquoi Pas? als Spectres speelt de figuur van Lumumba een centrale rol. 

Bij dit werk is de vermoorde voormalige Congolese premier de centrale persoonlijkheid. 

Lumumba’s bike werd opgezet in de context van TRACK in Gent. Dit was een initiatief van 

het SMAK waarbij 41 kunstenaars op de verschillende stadswijken werden losgelaten om er 

nieuw werk te maken.324 Augustijnen koos ervoor om in het Citadelpark, in de buurt van het 

Congomonument het Moorken, te werken. Hij plaatste hier een Congolese fiets met een met 

houtskool volgeladen bagagerek. Het werk bouwt rechtstreeks voort op de lijn en thematiek 

die werd uitgezet in Spectres. Hierin werd namelijk verwezen naar de boom waartegen 

Lumumba werd vermoord. De fiets, een typisch Congolese manier van mobiliteit, wordt in 

een daarmee gelinkte positie tegen een stam geplaatst, en ook het houtskool verwijst naar 

deze boom.325 Tegelijk verwijst de installatie, ook met de locatie in het Citadelpark, naar de 

nog steeds opvallende aanwezigheid van historische monumenten die duidelijk gedrenkt zijn 

in de Belgische koloniale geschiedenis. Deze presentatie in het straatbeeld wordt door het 

plaatsen van dergelijk “anti-monument” in vraag gesteld.326 Augustijnen participeert hier dus 

actief mee aan actuele debatten. 

 

8.6.6 Le Réduit (2016) 

 

Het idee voor deze tentoonstelling kwam tot stand tijdens het maken van Spectres. Via het 

veldwerk in Congo kwam Augustijnen bij een Belgisch plan uit de jaren 50 terecht om een 

redoute (een soort van versterkt fort/schans) te bouwen in Katanga. Doordat er heel weinig 

over deze plannen bekend was, besloot hij verder opzoekingswerk te verrichten, 
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voornamelijk in het archief ACOS IS/CA. Augustijnen was de eerste om dit archief aan te 

snijden en na de analyse van een heel groot aantal foto’s en plannen kon hij zo de 

geschiedenis van de Kamina Basis blootleggen. Het dient te worden gekaderd in de context 

van de Koude Oorlog en de vrees voor communistische opstanden of invallen door de Sovjet-

Unie.327 Dit werk kadert perfect binnen de postkoloniale kunst: de basis is het blootleggen 

van ongekende delen uit het verleden en het aantonen van complexe discours binnen deze 

geschiedenis. De tentoonstelling werd voor het eerst getoond in La Loge te Brussel, waarna 

het verhuisde naar de Kunsthalle in Wenen. 

 
8.7 Renzo Martens 

 

8.7.1 Episode III: Enjoy Poverty (2008)  

 

Deze controversiële kunstfilm uit 2008 confronteert het Westen met de vicieuze cirkel van 

armoede in Congo. Het stelt de rol van Westerse NGO’s zoals Artsen Zonder Grenzen, aan 

de kaak en hoe deze, ondanks hun soms belangrijke bijdrage aan de levensomstandigheden 

van de Congolezen, de structurele problemen niet aan het licht brengen. Het is namelijk door 

het bestaan van dergelijke structurele armoede, met arbeiders en landbouwers die bijna niets 

verdienen voor de productie en ontginning van goederen en grondstoffen met als doel de 

export naar Westerse landen aan te lage prijzen, dat dergelijke NGO’s bestaansrecht hebben. 

Deze economische en sociale patstelling aanpakken zou er dus voor zorgen dat NGO’s 

zichzelf redundant maken.328  

 

Martens brengt in dit werk een wel erg spraakmakende aanpak. Hij speelt namelijk zelf een 

eerder arrogante en zich superieur voelende Westerling. Bovendien paradeert hij door Congo 

met een blauwe neonlichtconstructie met daarop “Enjoy Poverty!”, hiermee duidend op het 

feit dat de situatie hoogstwaarschijnlijk nooit zal verbeteren en dat de Congolezen er 

bijgevolg dus maar het beste van moeten maken en “genieten” van hun armoede. Dit is 

vanzelfsprekend niet de visie van Martens zelf, maar door deze rol op dergelijke cynische 

wijze te spelen, probeert hij het Westen, en het Westerse publiek, een spiegel voor te 
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houden.329 Het werk bezorgt de kijker namelijk een onaangenaam gevoel, aangezien het 

bekijken de toeschouwer het gevoel geeft deel te zijn van het structureel in stand houden van 

de armoede en ongelijkheid. Het toont de paradox van hoe organisaties zoals de Wereldbank 

en Artsen Zonder Grenzen via internationale financieringsmechanismen eigenlijk de armoede 

in stand houden en reproduceren.330 Eén van de manieren waarop dit nog extra wordt 

benadrukt is door er op te wijzen dat “beelden van armoede” het meest lucratieve 

exportproduct blijken te zijn van Congo, meer dan hun rijke grondstoffen zoals goud, 

diamanten en cacao. Martens trekt eigenlijk naar Congo om de mensen te leren hoe ze van 

deze “armoede” hun voornaamste “inkomen” kunnen maken.331 

 

Het werk lijkt heel wat kenmerken te vertonen van wat men zou kunnen omschrijven als een 

documentaire. Echter benadrukt Renzo Martens zelf dat het hier in de eerste plaats gaat om 

een kunstwerk en het bijgevolg niet als documentaire zou mogen worden gepercipieerd.332 

Tina Debaere oppert echter in haar thesis van 2010 dat Enjoy Poverty wel degelijk als 

documentaire kan worden gezien, echter één met veel artistieke vrijheid. Vergelijkbare 

beeldcultuur in de 21ste eeuw lijkt namelijk te schipperen tussen elementen van fictie en non-

fictie, tussen het maken van werkelijkheidsclaims en het toevoegen van persoonlijke 

alternatieve visies. Alhoewel de beelden worden voorgesteld als zijnde een documentaire, 

wordt de subjectiviteit van de auteur bij de productie ervan, onder andere door de 

implementatie van fictieve elementen, niet onder stoelen of banken gestoken.333  

 

8.7.2 Institute for Human Activities (2012-nu)  

 

In 2012 richtte Renzo Martens het Instititue for Human Activities op. Dit onderzoeksproject, 

in samenwerking met het Gentse KASK, toont hoe kritische kunst met betrekking op 
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economische ongelijkheid ook materiële impact kan hebben.334 Naast onderzoek worden ook 

tentoonstellingen en voorstellingen georganiseerd rond deze thema’s. Sinds 2014 wordt er, 

onder de naam LIRCAEI (Lusanga International Research Centre for Art and Economic 

Inequality), samengewerkt met het Congolese CATPC (Cercle d’Art des Travailleurs de 

Plantation Congolaise).335 Een belangrijk aspect van deze organisatie is het verkleinen van 

de kloof tussen de gebieden waar interventionistische kunst wordt gepresenteerd aan het 

publiek (veelal het Westen) en waar het wordt gemaakt (veelal het Globale Zuiden of in het 

geval van Martens Congo). Zo lijken dergelijke kunstprojecten voornamelijk een impact te 

hebben op de musea waar ze worden getoond, meer dan over de problematische situaties en 

gebieden waar ze over handelen.336 Institute for Human Activities participeert zelf actief aan 

het verkleinen van deze kloof door het kapitaal en de winst die gepaard gaat met 

kunstproductie naar Congo terug te brengen door daar met lokale kunstenaars en 

landbouwers samen te werken. 

  

Onder Institute for Human Activities werden internationaal verschillende tentoonstellingen op 

poten gezet. Centraal hierbij stonden veelal de door Congolese landbouwers, met hun eigen 

ontgonnen cacao, gemaakte chocoladesculpturen. Deze beelden reisden ondertussen al heel 

de wereld rond, van hun geboorteplaats in Congo tot Warschau en New York.337 Dit project 

kaart gelijkaardige problemen aan zoals in Enjoy Poverty: de economische exploitatie van 

globale handel.338 Naast tentoonstellingen worden ook lezingen georganiseerd, waaronder te 

WIELS in het kader van Kunstenfestivaldesart van 2013.339 
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8.8 Herman Asselberghs 
 

8.8.1 Speech Act (2011) 

 

Dit werk heeft een nogal aparte invalshoek: de door James Cameron geregisseerde film 

Avatar.340 Het werk moet gezien worden in de context van de publicatie van het boek In and 

Out of Brussels: Figuring Postcolonial Africa and Europe.341 Aan de hand van deze 

populaire film, die duidelijk speelt met noties van inheemse opstanden en zelfs idealisering 

hiervan, brengt Asselberghs een reflectie over discours en representatie van het Afrikaanse 

continent. Denkers als Slavoj Žižek en Boris Groys gingen hem hierin al voor door een 

kritische blik te werpen op de blockbuster.342 De film vindt z’n ontstaan in Brussel en speelt 

zich ook enkel hier af, in tegenstelling tot de andere werken uit dit project, waar ook veel 

materiaal werd opgenomen op het Afrikaanse continent. Het biedt, naast filmkritiek, ook een 

podium aan dat aanzet tot denken over de relatie tussen het Westen enerzijds en de door hen 

gekoloniseerde landen anderzijds. Er wordt daarmee niet persé gefocust op specifieke 

aspecten uit het koloniale verleden, maar eerder op de algemene representatie van dat 

koloniale verleden in het postkoloniale heden. 

 

8.9 Els Opsomer 

 

8.9.1 Building Stories #001 [That Distant Piece of Mine] (2012) 

 

Waar de aanwezigheid van het koloniale verleden in het Belgische straatbeeld door heel wat 

kunstenaars wordt aangegrepen als ankerpunt, beslist Somers het over een iets andere boeg te 

gooien: zij kiest ervoor om te kijken naar overblijfselen van het kolonialisme in Afrika zelf, 

en meer specifiek Senegal.343 Hierdoor krijgt het een ietwat architecturale insteek, maar 

tegelijkertijd komt er een sterke focus te liggen op het Senegalese volk. Somers is 

geïntrigeerd door de manier waarop in Senegal wordt bewogen: lichtvoetig en nooit haastig, 

maar altijd consistent vooruit. Het is een soort metafoor voor Senegal als één van de meest 
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stabiele en toegankelijke postkoloniale landen van West-Afrika. Tegelijk zien we hoe het 

landschap en de aanwezigheid van koloniale gebouwen een soort van alledaags historisch 

bewustzijn creëert, een spanningsveld tussen heden en verleden, een bevreemdend portret.344 

De getoonde beelden contesteren tegelijk ook de door het Westen gecreëerde verbeelding van 

het voormalig door hen gedomineerde continent.345  

 

Ideeën van globalisering en hoe dit impact heeft op het alledaagse leven van mensen en de 

transformatie van steden komen vaak terug in de werken van Opsomer.346 Ze focust zich 

hierbij niet louter op postkoloniale gebieden, maar verkent urbanisering en de mensen die 

hierin leven over de hele wereld.347 In Building Stories #002 [Love Suffering Mechanical 

Disorder] bijvoorbeeld was Brussel het speeltoneel, maar los van plaats is de architectuur en 

de entiteit van de stad altijd een aangrijpingspunt om zich ook op de mensen in deze 

omgeving te kunnen focussen.348 

 

8.10 Maarten Vanden Eynde 

 

Wetenschap en kunst staan bij Maarten Vanden Eynde altijd centraal. Hij wordt ook wel de 

uitvinder van de post-apocalyptische wetenschap genoemd: zijn narratief is veelal niet 

rooskleurig en schetst een somber beeld van het Antropoceen (het huidige tijdperk waarin de 

aarde grote invloed ondervindt door menselijk toedoen). Thematieken als globalisering en 

modernisering nemen daarbij een belangrijke plaats in.349 Tegelijk zien we bij Vanden Eynde 

een belangrijke focus op Noord-Zuid-verhoudingen, waarbij Congo zeer actief terugkeert in 

zijn werken. Zo maakt hij van zijn werk als kunstenaar een hedendaags engagement.350 In 

2017 was hij genomineerd als één van de vier finalisten voor de BelgianArtPrice van Bozar, 
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samen met Otobong Nkganga die deze zou winnen en verder in deze annex aan bod komt. 

Vanden Eynde ging naar huis met ING Public Prize. 

 

8.10.1 I Want That You Want What I Want That You Want (2010) 

 

Hier zien we een houten herwerking van een typische kettingzaag van het merk Stihl. Deze 

werd gemaakt uit ebbehout door een Kameroener (uit Douala) en vervolgens door Vanden 

Eynde verkocht als kunstwerk op de Internationale Kunstbeurs te Brussel. Met deze volgorde 

-van Afrikaanse grondstof via Afrikaanse arbeid naar de Europese markt- tracht de 

kunstenaar het veelal oneerlijke verloop van de internationale handel tussen Afrika en Europa 

te accentueren.351 

 

8.10.2 In_Dependance (2010) 

 

Net als bij vele andere kunstenaars was de viering van 50 jaar onafhankelijkheid van heel wat 

Afrikaanse staten een belangrijk aangrijpingspunt.352 Dit werk bestaat uit maar liefst 1500 

posters. Hierop zijn foto’s afgedrukt van telkens twee mensen met twee verschillende T-

shirts: een blank persoon en een zwart persoon met een wit of zwart T-shirt. Op het zwarte 

shirt staat louter “in”, wat vervolgens wordt vervolledigd door het witte shirt met 

“dependance”. Het brengt een reflectie over het begrip (on)afhankelijkheid in verschillende 

facetten: individueel, politiek (zoals bij het einde van het kolonialisme), alsook artistiek.353 

Het werk kwam tot stand in samenwerking met de Kameroense artiest Alioum Moussa en 

zou in 2017 ook nog eens te zien zijn in een iets ander format, twee caravans waarin de 

kunstenaars in interactie traden met het publiek, op Performatik17, de Brusselse Biënnale 

voor Performance Art.354  
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8.10.3 Malachite Mobiles (2015); Technofossils (2015); Copper Country (2016) 

 

Deze werken hebben alle drie een gelijkaardige invalshoek: de ontginning van en handel in 

koper. Bij Malachite Mobiles en Technofossils wordt specifiek gefocust op het belang van 

koper bij de productie van mobiele telefoons. Voor Malachite Mobiles haalde Vanden Eynde 

zijn inspiratie bij kleine toeristische marktjes in Ruashi, Congo. Hier worden kleine 

sculpturen verkocht, gemaakt door de lokale bevolking. Het gaat voornamelijk om de 

uitbeelding van wilde dieren, maar eveneens asbakken of een Congolese kaart. Allen zijn ze 

gemaakt uit malachiet, een groenkleurig mineraal dat tot 57% uit koper bestaat.355 De 

ontginning van het Congolese koper wordt echter voornamelijk gebruikt voor industriële 

doeleinden. Door op gelijkaardige wijze malachiet te gebruiken voor de reproductie van 

mobiele telefoons (in plaats van toeristisch aantrekkelijke beeldjes) wil Vanden Eynden 

wijzen op de impact die deze koperontginning heeft. Dit komt naar voor in Copper Country 

waarbij op koperen platen kaarten van mijngebieden staan afgebeeld. De platen echter zien er 

op verschillende manieren aangetast uit, net als de gebieden waar het koper werd 

ontgonnen.356 

 

In Technofossils wordt dan weer aangeklaagd hoe het Congolese koper heel wat toepassingen 

heeft: het wordt namelijk gebruikt in quasi alle elektrische circuits. Ondanks alle luxe die het 

aan het Westen heeft gebracht, van laptops tot gsm’s, blijkt weinig tot niets van deze 

voorspoed te zijn teruggekeerd naar waar het koper oorspronkelijk vandaan kwam: Congo. 

Technologie droeg bij tot immense globale kennisverspreiding, maar toch blijkt dat de meeste 

mijnwerkers in Congo geen idee hebben waarvoor het koper dat ze ontginnen eigenlijk wordt 

gebruikt. Vanden Eynde maakte in dit werk stenen (lees: fossielen) waarin mobiele telefoons 

zitten verwerkt, alsof deze er altijd zijn geweest en louter nog moesten worden ontdekt door 

de mijnwerkers zelf.357  

 

																																																								
355 Vanden Eynde (M.), Malachite Mobiles, in: 
<http://www.maartenvandeneynde.com/?rd_project=malachite-mobiles&lang=en>, 
geraadpleegd op 24.04.2017. 
356 Vanden Eynde (M.), Copper Country, in: 
<http://www.maartenvandeneynde.com/?rd_project=764&lang=en>, geraadpleegd op 
24.04.2017. 
357 Vanden Eynde (M.), Technofossils, in: 
<http://www.maartenvandeneynde.com/?rd_project=technofossils&lang=en>, geraadpleegd 
op 24.04.2017. 
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8.10.4 The Invisible Hand (2015) en Horror Vacui (2016); End Game (2015) 

 

Bij deze drie werken steekt de reflectie over postkoloniaal Congo en de omgang van België 

hiermee helemaal de kop op. The Invisible Hand toont een kopie van de hand van het 

standbeeld van Leopold II op de Regentlaan in Brussel. Alsof deze beeldspraak nog niet 

genoeg was, nam Vanden Eynde de gietvorm van deze hand mee naar een rubberplantage in 

Congo waar hij deze liet vullen met natuurlijk rubber. Dit afgietsel vormde The Invisible 

Hand die werd gepresenteerd op de Internationale Kunstbeurs te Brussel. De hand heeft een 

tweedelige symboliek: enerzijds verwijst het naar het liberalisme van Adam Smith waarbij 

een “onzichtbare hand” de markt reguleert.358 Uiteindelijk zou er hierdoor collectieve 

welvaart ontstaan, omdat bij mensen ook een tendens tot filantropie heerst. Hier komt het 

tweede luik ten tonele: het is net het concept filantropie dat Leopold II gebruikte om zijn 

missies en escapades in Congo te verantwoorden.359 De hand verwijst daarmee dan ook 

logischerwijs naar de brutale gewoonte van Belgische kolonialen om de Congolezen hun 

handen af te hakken.360   

Horror Vacui bouwt verder op The Invisible Hand. Het is een installatie waarbij de voor deze 

laatste gebruikte gietvorm wordt tentoongesteld op de weegschaal van een slager. Aan de 

muur achter deze sculptuur hangen röntgenfoto’s van verschillende handen: deze zijn 

genomen bij Congolese jongens en meisjes. Deze foto’s zijn afkomstig uit de annalen van het 

Museum voor Midden-Afrika in Tervuren van 1951.361 

 

Bij End Game zien we een slachttand van een olifant, met op de punt een blokje biljartkrijt. 

Het is een rechtstreekse verwijzing naar één van de belangrijkste Congolese exportproducten 

																																																								
358 Vanden Eynde (M.) in gesprek met de auteur, [05:00] tot [05:52] 
359 Decroupet (S.), mondelinge voorstelling, “Les jeunes artistes facer à l’histoire coloniale: 
l’Horror Vacui de Maarten Vanden Eynde”, tijdens: Colloque international - Le passé 
colonial Belge au prisme des productions littéraires et artistiques contemporaines (2000-
2015), ULB, 30.03.2017. 
360 Vanden Eynde (M.), The Invisible Hand, in: 
<http://www.maartenvandeneynde.com/?rd_project=the-invisible-hand&lang=en>, 
geraadpleegd op 24.04.2017. 
361 Vanden Eynde (M.), Horror Vacui, in: 
<http://www.maartenvandeneynde.com/?rd_project=735&lang=en>, geraadpleegd op 
24.04.2017. 
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onder Leopold II: ivoor. Dit werd gebruikt voor allerlei doeleinden, van muziekinstrumenten 

tot biljartballen.362 

 

8.10.5 Wheel of Fortune/Ils ont partagé le monde (2015) 

 

Deze collaboratie met de Congolese kunstenaar Musasa toont zeven natuurlijke grondstoffen 

die terug te vinden zijn in Congo: hout, rubber, uranium, koper (voor elektrische circuits) en 

andere metalen (voor wapens), diamant en ivoor.363 Ze tonen tegelijk de gigantische impact 

die sommige van deze grondstoffen hebben gehad op de technologische evolutie, zoals 

uranium voor kernenergie en atoombommen of rubber voor banden. 364 Tegelijk verwijst het 

naar hoe het Westen Afrika, en de bijhorende grondstoffen, als een taart in stukken heeft 

verdeeld.365 Dit werk maakt deel uit van de collectie van Mu.ZEE.366  

 

8.10.6 The Gadget / Fat Man / Little Boy (2016) en Around the World (2017) 

 

Beide werken vertonen een gelijkaardige aanpak: ze leggen de link tussen uranium (en 

atoombommen) en katoen. Deze zit verscholen in het concept van de driehoekshandel tussen 

Europa, Amerika en Afrika, een gegeven dat bij andere werken van Vanden Eynde ook naar 

voor komt.367 The gadget, fat man en little boy zijn alle drie namen van atoomwapens, 

respectievelijk de eerste kernbom ooit gemaakt en deze die door de Amerikanen zijn gebruikt 

bij Hiroshima en Nagasaki in 1945. Hier worden de bommen voorgesteld aan de hand van 

katoen, en meer bepaald het typische Vlaamse kant met aan de uiteinden klosjes. De link 

tussen uranium en katoen ligt hierin dat beide grondstoffen van Amerika een wereldmacht 

																																																								
362 Vanden Eynde (M.), End Game, in: 
<http://www.maartenvandeneynde.com/?rd_project=702&lang=en>, geraadpleegd op 
24.04.2017. 
363 s.n., Triangular Trade: Launch project, in: 
<http://www.enoughroomforspace.org/?news=triangular-trade-launch-project>, geraadpleegd 
op 24.04.2017. 
364 Vanden Eynde (M.), Wheel of Fortune, in: 
<http://www.maartenvandeneynde.com/?rd_project=753&lang=en>, geraadpleegd op 
24.04.2017. 
365 Decroupet (S.), mondelinge voorstelling, “Les jeunes artistes facer à l’histoire coloniale: 
l’Horror Vacui de Maarten Vanden Eynde”. 
366 Vanden Eynde (M.) in gesprek met de auteur, [30:17] tot [31:24] 
367 s.n., BelgianArtPrize – Finalisten 2017, in: 
<http://belgianartprize.be/nl/wedstrijd/finalisten/2017-2/>, geraadpleegd op 24.04.2017. 
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hebben gemaakt en dat België, en zijn voormalige kolonie Congo, hier telkens een centrale 

rol bij speelden. De meerderheid van het gebruikte uranium was namelijk ontgonnen in 

Congo, terwijl het grootste deel van de katoenproductie, vóór de afschaffing van de slavernij, 

gebeurde door een meerderheid van Congolese slaven. Kantklossen en atoomwapens lijken 

op het eerste zicht een ietwat absurde combinatie, maar blijken bij verder onderzoek toch heel 

wat gelijkenissen te vertonen.368 

 

8.11 Sammy Baloji 
 

Als Congolese kunstenaar, sinds 2010 quasi permanent werkend vanuit Brussel, was en is 

Sammy Baloji essentieel in de beeldvorming van de postkoloniale kunst. Met een heel 

uitgebreid repertoire zou al zijn werken in de diepte bespreken ons voor deze thesis iets te ver 

brengen. Vandaar dan ook de keuze om ons te focussen op de twee meer recente 

tentoonstellingen die ook in België in verschillende musea werden getoond: Hunting and 

Collecting en Urban Now: City Life in Congo. Daarnaast worden nog Essay on Urban 

Planning en Sociétés Secrètes (die beiden deel uitmaakten van Personne et les Autres van 

Vincent Meessen op de Biënnale van 2015) toegevoegd, alsook Mémoire uit 2006, waarvan 

ook twee werken werden getoond op de tentoonstelling Het Onzichtbare Museum van 

WIELS.  

 

8.11.1 Mémoire/Kolwezi (2006) 

 

Deze fotoreeks brengt een historisch proces naar voor: het schetst een evolutie van koloniale 

naar neokoloniale exploitatie. Baloji doet dit via een collagetechniek waar foto’s van de 

koloniale periode worden gecombineerd met hedendaagse foto’s. Het ene deel komt uit 

archieven van de verschillende industriële ondernemingen in de hoogdagen van de koloniale 

koperexploitatie te Lubumbashi en worden gelinkt met postindustriële landschappen vol 

ruïnes en verlaten fabrieken.369 Tegelijk worden de zwarte arbeiders, die destijds werden 

uitgebuit, op deze landschappen geplakt om de link te leggen tussen het materiële en het 
																																																								
368 Vanden Eynde (M.), The Gadget / Fat Man / Little Boy, in: 
<http://www.maartenvandeneynde.com/?rd_project=740&lang=en>, geraadpleegd op 
24.04.2017. 
369 Colard (S.). “Sammy Baloji’s Hunting & Collecting. A contemorary journey into the 
colonial album.” In: Arndt (L.) en Taiaksev (A.), eds. Hunting & Collecting – Sammy Baloji. 
p. 85.  
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menselijke. Mémoire stelt de uitbuiting én het nalatenschap van het koloniale regime in 

vraag, alsook de huidige neokoloniale praktijken onder buitenlands gezag. Er wordt een soort 

van fictie gecreëerd door het samenbrengen van heden en verleden.370 De donkere historische 

invalshoek is overduidelijk, maar dient voornamelijk om het heden te herstellen en van dit 

verleden te verlossen. Naast de fotoreeks werd eveneens een film uitgebracht, in 

samenwerking met Faustin Linyekula, met een identieke invalshoek. De fotoreeks zou in 

België ook door Africalia in boekvorm worden tentoongesteld in 2012. 

 

8.11.2 Hunting and Collecting (2014) 

 

Het vertrekpunt van dit werk is een actieve samenwerking met postkoloniaal denker Achille 

Mbembe. Hunting and Collecting is daarmee naast een kunsttentoonstelling eveneens een 

soort wetenschappelijk onderzoeksproject, waarbij Baloji bepaalde denkmodellen tracht om 

te zetten in beelden en dit aan de hand van fotomontages. Het vertrekpunt hier is, zoals zo 

vaak bij postkoloniale kunst, een historisch document: het fotoalbum van Henri Pauwels, een 

Belgisch commandant die tussen 1911-1913 zijn jaagexpedities in de regio van de Grote 

Meren vastlegde op beeld.371 Deze beelden worden naast foto’s van Crispin Mvano geplaatst, 

die een hedendaagse fotoreportage maakte van diezelfde regio. Zo brengt de tentoonstelling 

een contrast van twee “werkelijkheden” uit een geheel andere periode met een totaal andere 

visie.372 

 

Waar een onderzoeksproject met Mbembe de basis vormde voor dit werk, besloot Baloji het 

wetenschappelijke karakter nog verder uit te breiden. Hij betrok namelijk wetenschappelijk 

medewerker van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Patricia Van Schuylenberg om 

onderzoek te doen naar het album van Pauwels, dit om alles concreter te maken en te 

contextualiseren.373 Tegelijk betrok Baloji ook andere kunstenaars: Renzo Martens, Alain 

																																																								
370 Van Pee (Y.). Mining Katanga: Sammy Baloji’s Mémoires (2006). Berkeley, University of 
California Press, p. 9. 
371 Van den Bossche (P.). “Hunting & Collecting – Foreword.” In: Arndt (L.) en Taiaksev 
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372 Van den Bossche (P.), Hunting and Collecting. Sammy Baloji, in: 
<http://www.muzee.be/nl/muzee/t205051/hunting-and-collecting-sammy-baloji>, 
geraadpleegd op 24.04.2017. 
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nl>, geraadpleegd op 24.04.2017. 
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Resnais, Georges Senga, Salomé Laloux, Manu Riche, Chris Marker en Claus Sinzomene. 

Op deze manier wordt een complex amalgaam aan denkpatronen en discours gecreëerd. Het 

reflecteert bovendien over hoe er wordt omgegaan met het verzamelen van kunst, zoekwerk 

in archieven en representatie van de werkelijkheid. De tentoonstelling tracht een alternatieve 

blik te werpen op de Belgische koloniale geschiedenis en de hedendaagse realiteit in 

Congo.374 Ook de impact van de grootschalige exploitatie, de rol van NGO’s en de 

voortdurende oorlog worden onder de loep genomen. De tentoonstelling vond plaats in 

Mu.ZEE en twee jaar na dato zou er een uitbreiding komen in de vorm van een boek dat werd 

voorgesteld in WIELS.375 Hunting and Collecting maakte eveneens deel uit van een groter 

evenement in Oostende, Bato Congo, met onder andere dans, muziek en theater dat drie jaar 

een podium gaf aan Congolese kunstenaars.376  

 

8.11.3 Urban Now: City Life in Congo (2016) 

 

Bij deze tentoonstelling speelt, net als Mbembe bij Hunting and Collecting, een academicus 

andermaal een centrale rol. Baloji werkt voor Urban Now: City Life in Congo namelijk 

samen met de Belgische antropoloog Filip De Boeck. Samen bestuderen ze de Congolese 

steden van vandaag. De stad staat hierbij symbool voor mogelijke toekomstvisies onder 

invloed van de globalisering en het neoliberalisme, zeker nadat in 2008 een Brits-Zambiaanse 

bouwpromotor in Kinshasa begon aan de bouw van verschillende appartementen voor de 

rijkere middenklasse.377 Vandaag tonen grote delen van de Congolese steden echter 

voornamelijk het contrast tussen de denkbeelden die het neoliberalisme beloofde en de 

huidige situatie van verloren gegane dromen. Er heerst een soort van spanningsveld tussen de 

wooninfrastrcuur die wordt neergepoot voor expats en de manier waarop heel veel 

Congolezen en de rest van de stad moeten leven. Deze moderne vorm van segregatie, 
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waarvan een “gated communicty” zoals La Cité du Fleuve dat hier aan bod komt een typisch 

voorbeeld is, wordt hier aan de kaak gesteld.378 Toch brengt Baloji ook een hoopgevend 

beeld, waarbij getoond wordt hoe inventief de Congolezen hun eigen stad naar de hand weten 

te zetten en waarbij ondanks vele tegenslagen de dromen voor een betere toekomst en een 

collectieve stad met een eenheidsgevoel zeker nog niet zijn uitgedoofd.379 Tegelijk zien we in 

de steden ook nog steeds de aanwezigheid van het koloniale verleden opduiken, maar worden 

de voormalige koloniale gebouwen op een geheel nieuwe manier ingevuld, bijvoorbeeld voor 

gratis logement voor heel wat gezinnen.380 

 

De tentoonstelling Urban Now: City Life in Congo werd op poten gezet door WIELS en dit in 

de context van Kunstenfestivaldesarts en Summer of Photography 2016. Na Brussel zou de 

tentoonstelling ook nog naar Lissabon (Galerias Municipais/EGEAC) en Toronto (The Power 

Plant) reizen, twee musea die meehielpen met de organisatie.  

 

8.11.4 Essay on Urban Planning (2013); Sociétés Secrètes (2015); The Other Memorial 

(2015) 

 

In deze drie werken worden andermaal urbanisatie, maar ook industrialisatie en de daarmee 

gepaard gaande exploitatie van het Afrikaanse continent onder de loep genomen. Essay on 

Urban Planning bestaat uit twaalf foto’s samengebracht in één raster. Luchtfoto’s van 

Lubumbashi worden afgewisseld met foto’s van collecties vliegen afkomstig uit het 

Nationaal Museum van Lubumbashi. Deze vliegen verwijzen naar het vanuit de lucht 

zichtbare “cordon sanitaire” dat in de koloniale periode de 500 meter brede scheiding tussen 

het blanke en zwarte gedeelte van de stad uitmaakte, gebaseerd op de maximum vliegafstand 

van muggen, zodat deze niet van de ene buurt naar de andere zouden vliegen. Het werk duidt 
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op de actieve “social engineering” die door de kolonisators werd toegepast en welke 

nalatenschap dit nog steeds heeft op het stedelijk landschap van vandaag.381 

 

Sociétés Secrètes was een tweede werk dat deel uitmaakte van Personne et les Autres van 

Vincent Meessen en speciaal voor deze tentoonstelling werd gecreëerd. Dit werk kijkt naar 

de rol van de Belgische Koloniale Geheime Dienst en hun activiteit in het monitoren en 

controleren van geheime groeperingen en sektes die zich verzetten tegen het kolonialisme. 

Deze groepen werden vaak getypeerd door inheemse rites en vormen van “insnijding”: het 

aanbrengen van littekens op het lichaam in bepaalde patronen. Deze littekens werden via 

fotografie gedocumenteerd en Baloji zocht deze foto’s op in het Koninklijk Museum voor 

Midden-Afrika in Tervuren. De patronen op de foto’s zette hij vervolgens om in koperen 

platen: een met veel symboliek geladen grondstof aangezien het één van de belangrijkste 

metalen was en is dat werd ontgonnen tijdens de koloniale exploitatie en dat bovendien 

vandaag nog steeds onderhevig is aan oneerlijke handelsovereenkomsten voor de lokale 

bevolking. Op deze manier linkt Baloji rechtstreeks hoe het ontginnen van vele grondstoffen 

nog steeds afhankelijk is van de onderwerping van het zwarte “lichaam”.382 Dit koper in 

combinatie met de door littekens getekende lichamen vormt ook de basis voor The Other 

Memorial waar deze twee zaken op een gelijkaardige wijze aan elkaar worden gekoppeld in 

de vorm van een halve globe. Het is een verwijzing naar de voortdurende exploitatie van het 

continent en hoe dit mee zorgt voor het verdwijnen van lokale gebruiken, tradities en 

identiteit.383 De vorm verwijst bovendien naar de kerkkoepel van het Mémorial Interallié in 

Luik: één van de grootste gedenktekens voor Wereldoorlog I en gemaakt van 13.000 

kilogram Congolees koper. Tegelijk is er in Luik geen enkele herdenking voor de vele 

Afrikaanse oorlogsslachtoffers en dat probeert Baloji met The Other Memorial te 

counteren.384  

 

																																																								
381 Gregos (K.). “Sammy Baloji.” In: Meessen (V.) en Gregos (K.), eds. Personne et les 
Autres. Milaan, Mousse Publishing, 2015, p. 64-67. 
382 Gregos (K.). “Sammy Baloji.” In: Meessen (V.) en Gregos (K.), eds. Personne et les 
Autres. Milaan, Mousse Publishing, 2015, p. 64-65. 
383 Coussonnet (C.), 56th Venice Biennale – This Is a Sound Proposal, in: 
<http://www.anotherafrica.net/art-culture/56th-venice-biennale-this-is-a-sound-proposal>, 
geraadpleegd op 04.05.2017. 
384 s.n., Sammy Baloji – The present in the past, in: 
<http://www.rolexmentorprotege.com/journal/6742>, geraadpleegd op 04.05.2017. 



	 127	

8.12 Otobang Nkanga 
 

Deze gerenommeerde kunstenares is geboren in de Nigeriaanse stad Kano, maar woont en 

werkt al negen jaar in Antwerpen. Haar werk reflecteert steeds over geheugen en amnesie, 

landschappen en architectuur en identiteit en ze heeft daarbij een opmerkelijk oog voor 

topografische veranderingen en omgang met natuurlijke grondstoffen. Ze beperkt zich hierbij 

niet tot één bepaald medium of een specifieke kunstvorm, maar legt een complex allegaar aan 

installaties en werken voor de dag: van meer klassieke schilderijen en sculpturen tot 

fotografie en performance art. Voor haar complexe omgang met vele thematieken werd ze 

eveneens gelauwerd met de BelgianArtPrize 2017.385 Haar kunst neemt wel veelal 

maatschappelijke en sociale thema’s op de korrel en probeert ongelijke structuren bloot te 

leggen en hoe deze zorgen voor de exploitatie van haar geboorteland Nigeria en Afrika in het 

algemeen.386 Ook hier zou een exhaustieve lijst iets te uitgebreid zijn, waardoor wordt 

geopteerd de werken te bespreken die een heel voyante reflectie brengen van een koloniaal of 

postkoloniaal gegeven en denken.  

 

8.12.1 Dolphin Estate Series (2008) 

 

Deze fotoserie toont een voorgefabriceerde woonwijk, Dolphin Estate, in de Nigeriaanse stad 

Lagos. Deze gebouwen werden in de jaren 90 neergepoot en golden als een ideaalbeeld: 

moderne droomhuizen voor de middenklasse. Nkanga woonde hier toentertijd zelf en keert in 

2008 terug om er de fotoreeks te maken. Dolphine Estate is op dat moment getransformeerd 

naar een vervallen wijk, waarbij overal extensies zijn aangebouwd om te voorzien in 

basisbehoeften als water en elektriciteit.387 Het levert een bizar zicht op met gebouwen vol 

watertonnen of lukrake muurtjes tegen overstromingen.  
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De fotoreeks toont het contrast tussen wat op papier een ideaal plan lijkt en hoe dit veelal niet 

lijkt te rijmen met het functioneren van het alledaagse leven in de werkelijke realiteit. Het 

schetst een verhaal van de strijd om te overleven en de impact die dit kan hebben op een 

veranderend landschap. De reeks werd in 2010 tentoongesteld in Amsterdam (Lumen Travo 

Gallery) om in datzelfde jaar nog naar Sao Paulo (De 29ste Biënnale van Sao Paulo) en Dakar 

(World Festival of Black Arts and Culture) te reizen.388  

 

8.12.2 Social Consequences I - II - III (2009 – 2010) - IV (2013) 

 

Deze vierledige serie bestaat in totaal uit 26 tekeningen, allemaal in min of meer 

gelijkaardige stijl: acrylverf in combinatie met stickers. 389 De tekeningen focussen zich 

voornamelijk op het concept van “gefilterde herinneringen” en tonen zo gefragmenteerde 

beelden van zowel Nigeria als Europa. Deze afzonderlijke “stukken” of objecten worden 

veelal verbonden met lijnen, touwen als het ware, en geven zo een bijna wetenschappelijke 

weergave van interconnectie.390 De afgebeelde Afrikanen worden, zoals in Constructivism of 

Projectiles, ontdaan van persoonlijke of individuele kenmerken en verliezen op die manier 

haast hun identiteit. In Choices we make, Seize all you can, Heritage of Fractured zien we 

ledematen gescheiden van hun lichaam om puur te worden gebruikt en uitgebuit in het 

productieproces waarvoor ze het meest geschikt lijken. De tekeningen brengen een somber 

beeld van het neokolonialisme, waarbij goedkope werkkrachten en grondstoffen aan de 

lopende band worden geëxploiteerd door het Westen, daarmee de eigenheid van het 

Afrikaanse continent geheel loochenend.391 Toch zijn de beelden niet choquerend en is de 

gebruikte stijl erg toegankelijk.   

In de reeks tekeningen komt er ook reflectie over de omgang met landschappen en de 

problematiek van cartografie, zoals bijvoorbeeld in Limits of Mapping en Crisis. Dit werd 

namelijk vaak door koloniale mogendheden ingezet en gemanipuleerd als rechtvaardiging 

																																																								
388 Nkanga (O.), Dolphin Estate Series 2008, in: <http://www.otobongnkanga.com/>, 
geraadpleegd op 05.05.2017. 
389 s.n., Social Consequences I – II – III 2009-2010, in: <http://www.otobongnkanga.com/>, 
geraadpleegd op 05.05.2017. 
390 Szewczyk (M.). “Exchange and Some Change: The Imaginative Economies of Otobong 
Nkanga.” In: Afterall, 37 (2014), p. 43. 
391 Sablik (M.), Representation of the Neocolonial structrues of power in the social 
consequences drawing series by Otobong Nkanga, in: <http://krytyka.org/representation-of-
the-neocolonial-structures-of-power-in-the-social-consequences-drawing-series-by-otobong-
nkanga/>, geraadpleegd op 05.05.2017. 
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voor de overname en het bezit van bepaalde gebieden.392 Deze landschappen of stukken kaart 

worden in Nkanga’s tekening vaak doorboord met pinnen en splinters, verwijzend naar de 

gewelddadige manier waarop (neo)koloniale ondernemingen stukken land vastpinden.393 De 

serie Social Consequenses kijkt naar het koloniale verleden en trekt parellellen met het 

neokoloniale heden en klaagt tegelijk de oneerlijke handelsverhoudingen en exploitatie van 

grondstoffen en misbruik van arbeid aan. Het economische wordt er bovendien verbonden 

met politieke, geografische, filosofische en culturele elementen. Nkanga toont zo haar 

multidisciplinaire kijk op heden en verleden, waarin wetenschap een prominente plaats 

krijgt.394 De serie werd onder andere vertoond in het MHKA.395 

 

8.12.3 Object Atlas (2012) 

 

Otobong Nkanga werd voor deze tentoonstelling samen met zeven andere artiesten 

uitgenodigd door het Weltkulturen Museum in Frankfurt. Daar dook ze in de etnografische 

collectie om van daaruit nieuwe werken te creëren, refererend naar de representatie van 

West- en Centraal-Afrika doormiddel van bepaalde objecten.  Ze focuste zich voornamelijk 

op wapens, geldeenheden en juwelen, omdat deze vaak een gelijkaardige functie hadden: ze 

werden gebruikt voor prestige en hadden allen een belangrijke monetaire waarde waardoor ze 

een prominente plaats kregen bij handel.396 De objecten werden gelinkt aan hun 

oorspronkelijke plaats van afkomst, Nigeria, om er zo terug de originele betekenis aan te 

geven. Tegelijk refereren ze naar de massale plunderingen onder het koloniale regime.397 

 

																																																								
392 Szewczyk (M.). “Exchange and Some Change: The Imaginative Economies of Otobong 
Nkanga.” p. 43. 
393 Mutumba (Y.). “Otobong Nkanga: Nothing Is Like It Seems, Everything Is Evidence.” In: 
Afterall, 37 (2014), p. 54. 
394 Mutumba (Y.). “Otobong Nkanga: Nothing Is Like It Seems, Everything Is Evidence.” p. 
53. 
395 s.n., Social Consequences II: The Overload - Projectiles - Piercing Pressure - Hostage - 
Wastescape - The Overflow, in: <http://ensembles.mhka.be/items/social-consequences-ii-the-
overload-projectiles-piercing-pressure-hostage-wastescape-the-overflow>, geraadpleegd op 
09.05.2017. 
396 s.n., Remediating ethnographica: how to make collections into the basis for new artistic 
research and production, in: <https://www.khi.fi.it/5292041/veranstaltung461>, 
geraadpleegd op 09.05.2017. 
397 Mutumba (Y.). “Otobong Nkanga: Nothing Is Like It Seems, Everything Is Evidence.” p. 
54. 
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Nkanga maakte diagrammen bij de objecten om de oorsprong en functies te achterhalen. Ook 

maakte ze foto’s waarin ze deze zelf vasthoudt, helemaal in het zwart gekleed, met witte 

handschoenen. Deze beelden werden uiteindelijk op plakkaten gedrukt, refererend naar de 

calendres, affiches die in Nigeria vaak werden opgehangen op publieke plaatsen en scholen 

om allerhande zaken te illustreren voor analfabeten.398 Het is een zoektocht naar authenticiteit 

en cultuur, alsook naar de verhouding tussen Duitsland en z’n voormalige kolonie.  

 

8.12.4 In Pursuit of Bling (2014) 

 

Deze installatie werd oorspronkelijk gemaakt voor de 8ste Biënnale van Berlijn. Het 

vertrekpunt is de verwerking van een natuurlijke grondstof naar een afgewerkt product. De 

stof waar hier rond gewerkt wordt is mica, een verzamelnaam voor een groep mineralen, dat 

veelal wordt gelinkt met glitter: vandaar de “bling” in de titel. Deze grondstof wordt gebruikt 

in heel wat voorwerpen: van juwelen over smartphones tot make-up.399  

 

De installatie bestaat uit een grote variëteit aan objecten en video’s. Het meest opvallend zijn 

de twee grote tapijten, centraal in de zaal, met daarop tekeningen in de typische stijl van 

Nkanga die we onder andere herkennen van de Social Consequences-serie. Hier maken ook 

de doorborende naalden een herintrede, ditmaal een object doorprikkend dat iets weg heeft 

van een edelsteen. Het andere tapijt toont de onderste helft van een man en een vrouw, 

waarbij de bovenste helft is getransformeerd in verschillende lagen van mijnsites. Rond deze 

twee tapijten staan metalen banken en tafels met daarop een allegaar aan grondstoffen: van 

koper over kalksteen tot het eerder vermelde mica. Tegelijk spelen twee video’s van haar: één 

waar ze de verschillende voorwerpen presenteert en een ander waar ze met een kroon, 

gemaakt uit malachiet, paradeert door de straten van Berlijn.400  

 

De tentoonstelling brengt een verhaal van commodificatie, waarbij de verschillende objecten 

een link vormen tussen heden en verleden. De bezoeker bevindt zich letterlijk middenin de 

resultaten van (neo)koloniale exploitatie, vergelijkbaar met hoe het straatbeeld in Berlijn, 
																																																								
398 Mutumba (Y.). “Otobong Nkanga: Nothing Is Like It Seems, Everything Is Evidence.” p. 
54. 
399 s.n., In Pursuit of Bling, in: <http://ensembles.mhka.be/items/in-pursuit-of-bling>, 
geraadpleegd op 10.05.2017. 
400 Mutumba (Y.). “Otobong Nkanga: Nothing Is Like It Seems, Everything Is Evidence.” p. 
59. 
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waarbij regelmatig koperen koepels op kerken opdoemen, gemaakt van uit Namibië 

ontgonnen mineralen (zoals bij de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche) ook nog vaak doet 

herinneren aan dit verleden.401 

																																																								
401 Szewczyk (M.). “Exchange and Some Change: The Imaginative Economies of Otobong 
Nkanga.” p. 50. 
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10 Bijlage 
	
10.1 Transcriptie interview Phillip van den Bossche 

27.04.2017 te Oostende 

 

[00:20] Ik kan daarover vanuit verschillende hoeken beginnen praten, het is zo dat, eerst 

misschien het verhaal vanuit Mu.ZEE. Wij hebben, of ik heb zelf, in de loop van 2013 een 

aantal foto’s aangekocht, voor de collectie, van een kunstenaar, Sammy Baloji. 

 

00:35 Ja 

 

Woont en werkt in Brussel en zit nu ook in die tentoonstelling bij WIELS, dus daar zal Dirk 

[Snauwaert, artistiek directeur van WIELS] ook over praten en ik heb heel snel met hem 

contact opgenomen. Dus, die woont en werkt zowel in Brussel als in Lubumbashi en ik heb 

hem toen heel snel uitgenodigd om hier een tentoonstelling te maken. Dus een tentoonstelling 

die in de zomer van 2014 heeft plaatsgevonden. 

 

01:04 Hunting & Collecting was dat? 

 

Ja, Hunting & Collecting, sorry, ik zal u straks ook het boek meegeven. En dus die 

tentoonstelling heeft voor ons echt een soort van… Is één een eye-opener geweest om het met 

een cliché woord te zeggen maar het heeft ons op een andere manier laten kijken en nadenken 

zowel naar het ideologische karakter van een museum en waar onze collecties vandaan 

komen, hoe ze verzameld zijn geweest in het verleden. Want dus Sammy heeft hier deze 

tentoonstelling met mij gemaakt waarin en in zijn eigen werk te zien was en hij heeft zelf een 

aantal werken uit onze collectie op een, via een ander perspectief beleefd op een moment dat 

je bijvoorbeeld naar etsen van Ensor kijkt dan was dat hier visueel gekoppeld aan 

archieffoto’s uit het Museum [2:04] voor Midden-Afrika in Tervuren uit ongeveer dezelfde 

periode. En hetzelfde met Permeke, met Frits Van den Berghe, etcetera etcetera. En, ja, dat is 

het begin geweest eigen van een hele grote omslag hier in het museum. Enerzijds ben ik tot 

op heden, en steeds meer eigenlijk de laatste jaren, het hele collectiebeleid gaan herzien 

vanuit een postkoloniaal standpunt eigenlijk. Er is het vervolg geweest op Hunting & 

Collecting, dat is Europese Spoken geweest, een jaar later. 
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02:46 Ook met Sammy Baloji en Sven Augustijnen, was dat dacht ik? 

 

Er waren werken van hen in die tentoonstelling. Maar dat is een tentoonstelling die ik zelf 

heb gemaakt met een andere co-curator, Koenraad Dedobbeleer, en wij hebben daar echt… 

Of de vraag was gekomen vanuit Tervuren van kijk: “wij zijn gesloten, willen jullie, of jullie 

kunnen werken met onze collectie.” En wij hebben daar een grote tentoonstelling over 

gemaakt, eigenlijk precies over het, over die vraag van: “Zijn onze geesten wel 

gedekoloniseerd, ja of nee?” En dus we zijn gestart, en ik kan je foto’s laten zien maar er 

moet nog altijd een boek komen. 

 

03:31 Ja juist, die komt binnenkort uit zeker? Net ietsje te laat voor mijn werk dus. 

 

Ja, maar dat boek moet nog uitkomen, we zijn ver maar ik heb wel heel veel foto’s van de 

tentoonstelling als u die niet gezien zou hebben. Die tentoonstelling had bijvoorbeeld een 

hele grote tijdsband. Waar het startpunt was ongeveer het Verdrag, het Congres van Berlijn 

eind 19de eeuw waarbij eigenlijk in die tijdslijn een onderkant en een bovenkant. Onderkant 

eigenlijk het institutionele verhaal gegeven. Via de wereldtentoonstelling het ontstaan van de 

musea voor etnografische kunst de hele beeldvorming vanuit instituten over wat is primitieve 

kunst, dat soort van zaken. En die lijn helemaal doorgetrokken [4:31] tot op vandaag. Want 

het laatste stuk was eigenlijk nog een stuk kritiek op het museum van Tervuren en twee jaar 

geleden had je de opening van het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië door euh… 

 

04:49 Twee jaar geleden, is dat dan Vincent Meessen? 

 

Ja, door dus Vincent Meessen waar ook Sammy Baloji inzat trouwens. En dat was het einde 

van die tijdslijn aan de onderkant. De bovenkant was eigenlijk het niet-institutionele verhaal 

en dat was niet alleen in de tijdslijn zichtbaar maar ook in de hele tentoonstelling waar we 

een fonds aangelegd hebben van drie-vierhonderd boeken, vooral wetenschappelijke boeken, 

omdat vanuit literaire hoek, vanuit sociologische hoek, antropologische hoek zie je natuurlijk 

vanaf de jaren ’30, met de Franse, alé ja in Parijs, de negritude beweging met Senghor, met 

Damas met Césaire en eigenlijk het hele postkoloniaal, eerst het anti-koloniaal denken, zat in 

die hele tentoonstelling. Dan het postkoloniaal denken is altijd een discours geweest die tot 

op de dag van vandaag [05:49] niet doorgedrongen is in onze musea en het uitgangspunt was 
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eigenlijk al vanaf Hunting & Collecting dat ook dit museum, zelf al is het geen etnografisch 

museum, is een ideologische constructie. En het lijkt me belangrijk om over deze 

ideologische constructie na te denken. Tot op vandaag blijf ik daarbij dat die vraag van “zijn 

onze geesten wel gedekoloniseerd?”: neen, onze geesten zijn nog niet gedekoloniseerd en 

daar zijn tal van voorbeelden van. Anderzijds zit ik zelf ook al een stuk verder want er komen 

nog projecten aan [06:49] waar ik het straks over zal hebben en eigenlijk de vraag een beetje 

van moeten we niet ook en misschien, da’s één van de reden dat ik de inleiding van 

Oriëntalisme [van Edward Saïd] aan het herlezen ben, “is de term postkolonialisme nog wel 

een te hanteren term en moeten we niet kijken naar een vervolg daar op?”.  

 

07:01 Er zijn daar verschillende discussies ook over binnen de academische wereld. 

 

En ja, dus die probeer ik te volgen. Voor een stuk ben ik daar ook steeds meer bij betrokken. 

Via die tentoonstelling Europese Spoken is er ook een netwerk ontstaan van een aantal 

antropologen hier in België waar ik steeds meer contact mee heb. In de eerste plaats is dat 

ook iemand zoals Filip De Boeck, die ook samenwerkt met Sammy Baloji. Maar wij hebben, 

ik heb ook samengewerkt met een groep uit Parijs die dit boek hebben uitgebracht: Collonial 

Collecting and Effect. En daar staat een transcriptie in van een studiedag die wij in Brussel 

hebben gehouden over Hunting & Collecting. Die is hier uitgegeven. 

 

07:55 Was dat bij WIELS of niet?  

 

Nee. 

 

07:58 Want er was ook een lezing bij WIELS over Hunting & Collecting dacht ik? 

 

Ja, maar dat was eigenlijk alleen maar een boekpresentatie en de schrijvers waren aanwezig 

en we hebben daar toen… Nee, dit is eerder geweest [de studiedag], dit was, wacht ik zie het 

hier, dit was in oktober van 2014 in L’ecole de recherche graphique in Brussel. En dat was 

eigenlijk ter voorbereiding van Vincent Meesen z’n paviljoen maar de hele dag ging alleen 

maar over Hunting & Collecting. En ik zie ook de laatste tijd, ik ben eerder dit jaar naar een 

debat geweest, of uitgenodigd voor een debat in Brussel dan vooral georganiseerd door jonge 

onderzoekster aan de ULB, dus de Franstalige Universiteit van Brussel, ook helemaal rond 

dit thema. [08:58] Maar wij vertalen dat tot op de dag van vandaag eigenlijk, die twee 
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tentoonstellingen, zowel Hunting & Collecting en daarna ook [Europese] Spoken hebben, 

steeds meer impact ook op onze andere tentoonstelling zoals nu loopt Masereel, Belgisch 

kunstenaar. In z’n leven zit een groot stuk geschiedenis van de 20ste eeuw: 1ste wereldoorlog, 

2de wereldoorlog, maakte deel uit van de pacifistische beweging in Zwitserland tijdens de 1ste 

wereldoorlog. Ik heb een tekst geschreven over het anti-koloniaal denken van dus Masereel 

voor die catalogus. Wat duidelijk is dat Masereel al in de jaren 30 in Parijs contacten heeft 

met zowel Amerikaanse denkers en activisten die in Amerika voor de mensenrechten pleitten, 

dus de civil right movement. En ook zaken die zeer merkwaardig zijn. Dus het ontstaan van 

de negritude beweging gaat daar… Daaraan gaat vooraf een dichtbundel van één van de 

oprichters van de negritude beweging en die dichtbundel komt uit, wordt verboden onder de 

Franse kolonisator. Denk dat boekje daar staan gedichten in trouwens hé, daar staan geen 

pamfletten, alé ja, het is een dichtbundel maar die dichtbundel wordt verboden omdat de 

Franse kolonisator de dichtbundel verantwoordelijkheid… Alé ja, de verantwoordelijkheid 

voor een aantal betogingen, opstanden in de voormalige kolonies in West-Afrika wordt door 

de Fransen toegeschreven aan die dichtbundel. Die wordt in ’39, net voor de Tweede 

Wereldoorlog verboden. Maar het spannende is dat: die dichtbundel komt uit met een gravure 

in van Frans Masereel en dat is een beetje het uitgangspunt van mijn tekst geweest. Maar wat 

ik wilde zeggen hoe dat doorloopt in onze hele tentoonstellingsbeleid heeft te maken met dat 

we dus Masereel zijn politiek-sociaal engagement, heel erg gericht op dat anti-

oorlogsdenken, dat zijn we gaan vertalen door een dialoog te maken met tien hedendaagse 

kunstenaars. Sommige komen uit Nigeria, sommige komen uit Zuid-Afrika, sommige komen 

uit het Midden-Oosten maar we zijn op zoek gegaan naar eigenlijk een soort van [11:58] 

sociaal of ander politiek engagement dat vergelijkbaar is met Masereel. Dus niet naar 

Masereel z’n tekenstijl en daar een soort van vergelijking gaan maken maar meer het denken. 

En dus daardoor zie je bijvoorbeeld ook dat we stripachtige hier tonen van een vrij bekende 

kunstenaar uit Kinshasa, Papa Mfumu’eto 1er, een man die af en toe moet onderduiken 

omdat die zo kritisch is in z’n stripverhalen, tot op de dag vandaag maar dan voor het bewind, 

nu van dus, Kabila de zoon maar ook van Kabila de vader en daarvoor, alé ja, Mubutu. Wat 

dit alles ook nog eens voor mij een extra dimensie geeft en dan kom ik terug eigenlijk op je 

vraag of waar je het net voor die eerste vraag over had: is ook natuurlijk de link met 

Oostende. Op een moment dat ik zeg: “dit huis is een ideologische constructie” dan zit een 

deel van die ideologie natuurlijk ook in het feit dat dit museum gehuisvest is in een stad, 

Oostende, een stad die heel erg gekoppeld is aan de biografie van koning Leopold II. Omdat 

samen met Luik en Brussel en Oostende, zijn het drie steden waarvan het officiële verhaal is: 
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“o kijk eens wat een groot denker en urbanist Leopold II is geweest”. Dat zal misschien voor 

een heel groot stuk kloppen ook maar heel veel van die architecturale realisaties [13:58] zijn 

eigenlijk gemaakt geweest met bloedgeld, geld die kwam van rubberplantages, van de 

uitbuiting van miljoenen Congolezen. Dat hele aspect is natuurlijk, is iets waar je mee leeft 

want dat is hier in Oostende. Oostende heeft nog altijd die prachtige koninklijke gaanderijen 

wel dus die zijn met dat geld dus gebouwd. En er is natuurlijk ook het monument hier [wijst 

achter zich in de richting van het Leopold II monument aan de dijk], hij zit op z’n paard, 

rechts heb je de vissersgemeenschap van Oostende die opkijkt naar hun koning, zeer 

dankbaar is voor alle welvaart die hij heeft gebracht en aan de linkerkant zie je de 

Congolezen die ook opkijken naar koning Leopold II en die hem ook zeer dankbaar zijn. 

Maar een tiental jaar terug, ik woonde en werkte hier nog niet, heeft een groep, De Stoete 

Oostendenaer, één van de handen afgeslepen van dat monument en tot op de dag vandaag is 

die hand spoorloos maar dat is een project waar we nu ook op werken omdat wij eigenlijk 

spelen met het idee, en dat is al in gesprek om de ambachtslui van Eric Van Hove, iets te 

laten doen rond die hand en de vraag is interessant, de vraag is ook één van de oud 

studiegenoten van Eric Van Hove, want Eric Van Hove heeft aan La Cambre gestudeerd dus 

in Brussel, is een man en die noemt Laurent, ik ben nu z’n achternaam kwijt maar het is wel 

belangrijk… Wacht even, hij stuurde vanochtend nog een e-mail [zoekt in telefoon]: 

Courtens. En het grappige was, hij vertelde mij [15:58] een paar weken geleden dat zijn 

grootvader en de broer van zijn grootvader hebben dat monument gebouwd, zijn de 

kunstenaars van dit monument. En het is, ja oké, een kleine anekdote, maar het is boeiend nu 

het hele gesprek weer opent over die hand. En het is de laatste maanden al vaker in de media 

geweest, ik denk dat je die stukken allemaal hebt gelezen, bijgehouden, over de monumenten 

die indirect met Leopold II hebben te maken wordt af en toe ja… Zie je steeds meer toch 

debat ontstaan. 

 

[16:47] Ja, zo worden er soms plaatjes bij geplaatst die enigszins duiding geven… 

 

Enigszins, enigszins... Want het blijft een heel moeilijke politieke kwestie. Een beetje zwart-

wit komt het heel vaak, komt het neer dat de meer liberale politieke strekking toch nog altijd 

redelijk tegen… Alé ja, veel tegenwerking geeft aan het benoemen van dat soort van zaken. 

Bijvoorbeeld, ik herinner me, iets meer dan 2 jaar geleden is hier eens een heel boeiende 

lezing geweest op een zondag in Oostende en dat was ook vooral vanuit de KULeuven 

opgezet. Ik weet niet meer wie precies daarbij betrokken was. Maar ik heb daar eens in een 
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uur, ja, iemand had een inventaris gemaakt van alle monumenten in België die er nog zijn die 

rond Leopold II en Congo te maken hebben en dat zijn er nogal wat. [17:46] Uit m’n hoofd 

een stuk of 30 ofzo. Maar dat was boeiend omdat men, alé ja, ik heb daar met die 

tentoonstelling Europese Spoken ben ik daar, heb ik me daar enorm in verdiept hoe dat ook 

een stuk wetenschappelijke, ook van wetenschappelijke hoek, of de universitaire hoek in 

België… ja dus daar zijn natuurlijk een aantal ontwikkelingen geweest maar heel vaak houdt 

men nog altijd vast aan het gegeven: “dus je hebt de periode Vrijstaat Congo, toen dat het de 

privé daar was van Leopold II en dus zogenaamd wordt alles anders op het moment dat de 

Belgische overheid Congo overneemt”, wat een hele vreemde visie is omdat vorige zomer 

was in Leuven nog een hele kleine archief tentoonstelling die heel boeiend was vond ik die 

eigenlijk aangaf hoe een groot deel van de financiering van de Tweede Oorlog van de 

geallieerden een financiering was dankzij mineralen en andere grondstoffen uit de kolonies, 

allemaal uit Congo. Dus dat er een soort van, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, een 

dwang was op Congo ook om hier deze Tweede Wereldoorlog te financieren. En dan zijn er 

natuurlijk boeiende gegevens. [19:39] Éen van de films uit Hunting & Collecting gaat over 

uranium van de Amerikaans-Joodse multinational Hirshhorn. Het is uranium uit Congo 

geweest waarmee de bom op Hiroshima is gemaakt. Dat soort van zaken dus, die zaken zaten 

heel erg hierin maar het was altijd een spelen of een zoeken naar terug gaan in de 

geschiedenis maar hier in het denken van dus Mu.ZEE is ook steeds meer aan verschuiven 

richting, en teruggaan in de geschiedenis maar ook proberen aan een verhaal van vandaag te 

werken dat niet alleen maar een postkoloniaal verhaal moet zijn. En dat gaat verschillende 

richtingen uit: één, wij blijven bij Mu.ZEE met iemand zoals Sammy Baloji samenwerken. 

Het jongste voorbeeld is, hij heeft net een nieuw werk gemaakt voor de tentoonstelling 

Documenta in Athene. Dus voor het eerst is het Documenta niet alleen in Kassel maar ook in 

Athene. En hij heeft een video gemaakt van 45 minuten die wij ook volledig gefinancierd 

hebben die hier in de collectie komt en die weer, of die, de video spreekt over de hele 

koperindustrie in het zuiden van Congo, dus in Katanga en in Lubumbashi. Maar deze film 

komt hier in de collectie. Het tweede punt waarop dat we werken, en daarvoor ga ik terug zelf 

naar Congo binnen dit en een paar maanden maar dat is ook een andere lijn: ik ben 

persoonlijk sinds 2014 [21:39] steeds meer en steeds vaker zelf gaan reizen naar 

verschillende Afrikaanse landen om in de eerste plaats ook te studeren, om dus na te denken 

over het discours en over posities… Ook vooral mensen leren kennen want je moet er ook 

heel erg voor uitkijken dat je niet zelf een nieuwe kolonisator wordt of dat je met je eigen 

Westerse manier van kijken ook dingen gaat proberen op te leggen. Maar wij hebben Hunting 
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& Collecting en Europese Spoken altijd gezien als een drieluik: dus er zouden in totaal drie 

tentoonstelling moeten komen. Er zijn er twee geweest en vanaf het begin, dat staat hier ook 

in de inleiding of in een voetnoot [wijst naar boek Hunting & Collecting] staat een verwijzing 

naar de derde. De derde zou een tentoonstelling zijn die zich niet, of die niet hier plaats vindt 

maar in Congo zelf, in het museum, in het etnografisch museum in Lubumbashi wat een heel 

boeiend gegeven is, dat museum. Ik heb daarvan, niet hier op mijn computer maar op een 

externe schijf, van een professor van de universiteit van Gent die heeft onderzoek gedaan 

maar dan van de architectuur afdeling [Johan Lagae], heeft vrij veel onderzoek gedaan naar 

koloniale architectuur in Congo, ik kan nu niet op z’n naam komen, we hebben elkaar 

ontmoet… Iets met een L. […] [23:39] Maar soit, hij heeft mij al zijn archieven en bronnen 

gegeven die met dat museum te maken hebben want dat is eigenlijk best een boeiend gegeven 

omdat je ziet dat een aantal of een tweetal Belgische architecten die op dat moment in 

Katanga aanwezig waren als architecten creëren eigenlijk een groep en gebruiken een woord 

in het Lingala om hun architectuur groep te benoemen en zij bouwen dat museum maar dat 

museum is nooit eigenlijk officieel geopend geweest omdat de opening moet een beetje 

samengevallen zijn met de vlucht van de Belgen, kort na de onafhankelijkheid in 1961. Dus 

er zijn heel weinig archiefstukken dus eigenlijk ook over het museum zelf. Maar waar ik naar 

toe wil, wij willen, en dat is een plan dat eigenlijk ook samen met Sammy Baloji is 

ontwikkeld, dat we het fonds dat we samengesteld hebben van meer dan 400 boeken voor die 

tentoonstelling Europese Spoken, die boeken willen we schenken aan het museum daar in 

Lubumbashi. Het eerste wat ik heb gedaan: ik heb gevraagd of ze daar interesse in hebben 

want als je ze onmiddellijk zelf zou gaan schenken dan ben je eigenlijk al bijna als een 

kolonisator bezig want wie zegt dat ze daarop zitten te wachten op die boeken. 

 

[25:23] Ja, paternalistisch bijna… 

 

Voila, ja, dat is nog een beter woord. Dus wie zegt dat ze daarop zitten te wachten op die 

boeken? Maar dat was duidelijk dat ze die schenking wilden aanvaarden en het idee is dat die 

boeken niet alleen daar naar de bibliotheek gaan maar dat die boeken het beginpunt zijn om 

15-20 kunstenaars uit te nodigen die van overal ter wereld kunnen komen. Dat kunnen 

Russische kunstenaars zijn bij manier van spreken, een Belgische, een IJslands of een 

Indische, noem maar op en ook kunstenaars uit verschillende Afrikaanse landen om vanuit 

die boeken als kern eigenlijk weer een tentoonstelling te gaan opzetten ginder. Dat is op dit 

moment nog altijd een project want je moet daar financiering voor hebben en ik kan daar niet 
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middelen voor gebruiken die met dit huis te maken hebben. Wat wel zo goed als rond is is dat 

de boeken nog dit jaar naar ginder gaan. Daar is een hele interessante biënnale ook in 

Lubumbashi en de vijfde editie, dit is de vierde editie die affiche daar uit 2015 [wijst naar 

kast met poster], dus nu in 2017 oktober is er nieuwe editie en dat is ook het moment waarop 

ook de boeken daar zullen zijn. En dat is eigenlijk best interessant omdat die Biënnale is niet 

zoals wij Biënnales kennen in het Westen. Het is een Biënnale die mede opgezet is door 

Sammy Baloji en eigenlijk steeds een verbinding maakt tussen lokale kunstenaars daar en 

internationale kunstenaars en de opzet, want het duurt maar iets dan een maand, is echt voor 

de lokale bevolking. [27:23] Dus niet het laten overvliegen van een soort van “kunstjet” die 

komt kijken, daar iets over schrijft en dan veilig terugkeert.  

 

[27:31] Wat me opvalt is een soort van link die u heel veel legt tussen het academische 

aspect enerzijds en het kunst aspect anderzijds. Hoe voelt dat bij u zelf aan die 

verhouding tussen de academische wereld enerzijds en de kunstsector anderzijds? Want 

uiteindelijk zijn dat, wel niet persé tegenovergestelde maar wel heel verschillende 

werelden die ergens in die postkoloniale toekomen of naar elkaar toegroeien..? 

 

Er zijn twee-drie redenen denk ik. De eerste heb ik indirect als eens gegeven: ook in de 

geschiedenis van de 20ste eeuw zie je dat het kritische denken, het anti-koloniaal denken, het 

postkoloniaal denken zich voor een heel groot stuk in de academische wereld heeft 

afgespeeld en speelt zich daar nog af. Maar je moet dan natuurlijk, daar zijn een aantal 

kernen hé. Hier in België, daarom zou het heel interessant kunnen zijn dat je ook met iemand 

praat zoals Filip de Boeck, heel prettig iemand trouwens ook. Maar je hebt om een voorbeeld 

te geven, een aantal weken geleden, is één van de belangrijkste etnologen overleden, ook een 

Belg: Jan Vansina. Heeft z’n hele carrière bijna uit noodzaak in Amerika… [29:31] Zijn 

academische carrière speelt zich af in Amerika bijna uit noodzaak omdat hij… Het onderzoek 

dat hij wilde doen was hier in België niet mogelijk in de jaren 60 omdat ook in de 

academische wereld hier in België men geen oog had naar een soort van postkoloniaal 

denken over etnografie en hij is daarvoor echt moeten het elders gaan zoek. 

 

[29:46] Ja, ik heb nog een paper over Vansina geschreven en dat viel inderdaad op dat 

hij altijd aan Amerikaanse universiteiten actief was. 
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Ik heb een tweetal boeken van hem gelezen, ééntje ook over de Kuba. Ik vind het zeer… Ik 

vind zijn manier van denken over antropologie zeer boeiend en ik denk dat je nu pas, maar 

nogmaals, dat moet je aan Fillip [de Boeck] vragen, ik denk dat er nu pas een generatie 

antropologen al 10-15-20 jaar aan Belgische universiteiten aan het werk is die dat proberen te 

doorbreken: dat er toch nog een koloniaal denken in die hele academische wereld heel lang 

heeft gezeten. Want ja, dus we mogen niet onder stoelen of banken steken dat het Museum 

van Midden-Afrika in Tervuren, nu gesloten gaat straks weer open, is ook een 

wetenschappelijke instelling, is ook een academische instelling en heel veel van die denkers: 

dat zijn eilandjes hé, elk met z’n eigen specialiteit maar dat zit nog een deel dat blijft 

vastzitten in een koloniaal denken om het eventjes zwart-wit te zeggen. En wat me boeit is, 

en daarom zie ik dat er steeds meer beweging vanuit dit museum is richting die academische 

wereld, om terug naar uw vraag te gaan, omdat je daar de gesprekken kan voeren of de 

dingen kan lezen die mij weer kunnen voeden om op een andere manier en met de collectie 

en met tentoonstellingen om te gaan want uiteindelijk, en we hadden het er nog deze week 

over omdat wij moeten ook een nieuw beleidsplan maken [31:46] voor 1923 [bedoelde 

waarschijnlijk 2023] en daar zijn eigenlijk 3 grote lijnen die we inhoudelijk uitwerken: die 

eerste heeft niets met ons gesprek nu te maken, maar de tweede is precies waar we nu over 

praten, en de derde is daar al een vervolg op in die zin dat heel veel kunstenaars die wonen en 

werken in België blijven onzichtbaar in onze museale wereld. Ik bedoel: dat zijn kunstenaars 

die wel een Belgisch paspoort hebben omdat ze vierde generatie Marokkaan zijn bijvoorbeeld 

maar ze worden hier… Dus ze maken geen deel uit van ons museum- of kunstdiscours en dan 

kom je op het tweede deel van jouw vraag en dat moet je breder zien dan België: het blijft 

een heel boeiend gegeven dus. Er zijn het laatste jaar een aantal vragen in Frankrijk over 

teruggave van objecten die in grote etnografische collecties zitten, in Musée du Quai Branly 

bijvoorbeeld. Anderzijds is er ook, een paar weken geleden, was er meer dan een week lang 

alleen maar nieuwe tentoonstellingen in Parijs met Afrika als thema maar daar is, [33:46] en 

ik heb door te reizen steeds meer meer museummensen en tentoonstellingsmakers ontmoet 

uit Afrika of uit Afrikaanse landen die ook zeer kritisch kijken naar die nieuwe hype die er nu 

is rond Afrika, omdat die blik nog altijd een zeer Westerse blik is. Dat is één en twee: 

waarom reis ik ernaartoe ook? Omdat zij met een denken bezig zijn van “hoe kunnen wij 

onze eigen kunstplekken oprichten die geen kopie zijn van Westerse manieren om een 

kunstruimte op te richten”, dus noem maar op. En drie: wat heel boeiend is, of het nu 

kunstenaars zijn of tentoonstellingsmakers, maar Eric Van Hove is ook zo iemand, mensen 
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die bruggen slaan tussen Europa en bijvoorbeeld het Afrikaanse continent door in beide 

plekken te wonen en te werken en hoe dat zich voedt in twee richtingen. 

 

[34:51] En dat zien we meer meer bij jonge kunstenaars nu die heel veel gaan gaan 

werken in Afrika, Maarten Vanden Eynde doet dat, Renzo Martens bijvoorbeeld ook, 

Sarah Vanagt heeft vroeger ook veel naar Congo [en Rwanda] gereisd. 

 

Ik heb werk van Maarten Vanden Eynde ook hier in de collectie, we kennen elkaar. 

Trouwens op 18 mei zitten we samen in Pomipidou, dus op Klara. Ik praat over Eric Van 

Hove en hij praat over zijn jongste werken.  

 

[35:24] Ik heb morgen ook een afspraak met Maarten Vanden Eynde. 

 

Maarten is ook interessant omdat die zelf zijn eigen kleine kunstorganisatie heeft en 

vandaaruit in Drogenbos ook heel vaak via residentievormen kunstenaars uitnodigt en die 

lijn, die trek ik ook door. Ik heb werk aangekocht van Jean Katambayi [Mukendi], dat is een 

kunstenaar die hier in een WIELS-residentie heeft gezeten maar daarvoor ook in Den Haag 

en andere plekken en we hebben ook werk van hem hier in de collectie en ik ben nu bezig, 

maar dat gaat ten vroegste november-december zijn, gaan we een heel groot 

tentoonstellingscollectie project doen. Ik heb een Belg ontmoet die meer dan 20 jaar in 

Kinshasa heeft gewoond, heeft gewerkt voor NGO’s, is niet super rijk maar heeft in die 20 

jaar wel een eigen privé collectie van alleen maar kunstenaars uit Kinshasa bij elkaar 

verzameld en die hele collectie is nu hier in dit huis. Wij gaan die in kaart brengen, 

inventariseren, de laatste transporten zijn vorige week geweest dus alles is hier en we willen 

daar ook weer een tentoonstelling rond gaan bouwen. We hebben nog geen titel maar we 

spelen met het idee van: “Kinshasa was Leopoldville, Kinshasa wordt Kin genoemd in de 

volksmond. Dus ja: Kin, Kin, Kingville” maar dat je de link met de geschiedenis ook blijft 

leggen want waar het mij ook steeds meer om draait is… Daar waar de tentoonstelling 

Europese Spoken was ook een zeer kritische tentoonstelling die eigenlijk met de vinger 

[37:24] naar de wonde ging, zowel van de universele tentoonstelling in Brussel als het 

ontstaan van het museum van Tervuren, erfenis Leopold II, noem maar op, etc. etc… Of 

gewoon het beeld dat ook… Want je hebt een eerste modebeweging gehad in de jaren 20-30, 

plots was heel Europa in de ban van zogenaamde primitieve kunst. 
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[37:51] Ja, met de tribale kenmerken, overal die maskers… 

 

Of het nu die maskers waren in de beeldende kunst of de jazz muziek, dus die figuur van 

Josephine Baker, dat soort van zaken… Dat zit allemaal in die tentoonstelling. Maar in dat 

postkoloniaal denken denk ik aan iemand, en die speelt hier ook een rol, zoals Achille 

Mbembe, filosoof verbonden aan de universiteit van Kaapstad. 

 

[38:18] U heeft die twee jaar geleden dacht ik uitgenodigd voor een lezing of een 

debatavond? 

 

Ja, en Hunting & Collecting, de titel is ook een beetje… Komt van een tekst die hij ooit heeft 

geschreven. 

 

[38:32] En Baloji heeft daar ook mee samengewerkt met Mbembe aan het inhoudelijke 

aspect.  

 

Het hele gegeven, en daar is ook weer kritiek op, want daar hebben we het vorige week in the 

Think Tank over… Maar ik blijf het zelf nog een heel prettig containerbegrip vinden: het idee 

van na te denken over meervoudige archieven. Dus wat bedoel ik daarmee: het gaat me niet 

alleen meer om kritiek te geven op ons koloniaal verleden ik denk dat… Dus je moet 

eigenlijk er meer voor zorgen dat ook de andere narratieven steeds meer in beeld komen, dat 

er naast een koloniaal kijken is er ook een niet-koloniaal kijken, al zeer vroeg. En vandaag 

zijn dat twee of meerdere archieven die elkaar nodig hebben en elkaar voeden en dus zo lees 

ik dat begrip meervoudige archieven van Achille Mbembe. Ik weet dat daar ook in 

academische hoek in verschillende Afrikaanse landen, komt nu al weer kritiek op dat begrip 

van Mbembe. Heeft vaak ook met Mbembe zelf te maken omdat hij een soort van… Hij is 

bijna een popster en prof geworden dus met een zeer groot ego. Dus ik denk dat er daar ook 

wat kritiek is op de figuur en het ego van Mbembe, maar soit, dat is een eigen interpretatie. 

Het blijft dat hij heel boeiende dingen heeft geschreven over… Eén van zijn laatste boeken, 

of eigenlijk zijn voorlaatste boek dat ook nog niet zo lang geleden vertaald is naar het 

Nederlands dacht ik [40:32]… Eén van de zaken waar hij het daarin over heeft is dat de 

zwarte is een Westerse kapitalistische constructie. Vandaar is de zwarte… Ook iedereen in 

het Westen wordt onderdrukt om dat systeem in hand te kunnen houden. De vluchteling die 

Europa probeert binnen te komen is eigenlijk ook de zwarte weer geworden omdat de zwarte 
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ook… Het lichaam van de zwarte is één van de eerste economische producten geweest door 

zelfs slaven te verkopen, door ze alleen maar als een economisch product te zien.  

 

[41:23] U haalde zelf 2014 eigenlijk aan als een soort van keerpunt met Hunting & 

Collecting, hoe kwam dat keerpunt eigenlijk precies tot stand? Van waar kwam plots de 

inspiratie of de incentive om dergelijke keuzes te maken en tentoon te stellen? 

 

Heb ik eigenlijk voor een stuk al gezegd en dat gebeurd denk ik wel vaker: dat is door de 

ontmoeting van personen. En door gesprekken die je voert en nu is dat iemand zoals Sammy 

Baloji bijvoorbeeld en later heb ik ook Fillip de Boeck persoonlijk leren kennen, ook andere 

kunstenaars die we toen hier hebben uitgenodigd en dan begin je zelf onderzoek te doen.  

 

[42:10] En komt die keuze dan grotendeels vanuit de artistiek directeur, vanuit uw 

functie of is dat dan in samenspraak met andere curatoren? 

 

Dat is een fase die er nu, die er daarna gekomen is. Na Hunting & Collecting en na Europese 

Spoken zijn hier ook twee vacatures geweest, zijn hier twee jonge nieuwe conservatoren in 

huis: Adriaan Gonnissen en Ilse Roosens. Zij zitten heel erg met mij op diezelfde lijn dus 

daarom dat we daar deze week nog over gesproken hebben. Het zijn twee enorm lelijke 

woorden die we zo veel mogelijk in geschreven vorm proberen te vermijden maar het klopt 

wel bij het hele denken: transcultureel denken en transhistorisch denken. Het zijn twee 

elementen die in het verlengde liggen van het hele postkoloniale denken in onze 

museumvisie. Het transhistorische is, zoals het woord aangeeft, in verschillende tijden gaat 

kijken, wat ook voor een stuk hier is begonnen door een Ensor te plaatsen naast hedendaags 

werk van dus Sammy Baloji. Of, dit is een zeer mooi voorbeeld van een klein schilderijtje 

hier in onze collectie [Wijst naar p. 97 in Hunting & Collecting] van Jane Graverol. Een werk 

uit de jaren 50 maar het boeiende aan dit werk is ook eigenlijk de titel en de ondertitel. Even 

goed voorlezen… De titel van het werk is: L’Afrique inconnue. [44:10] Maar de ondertitel is: 

La mythologie comparée. En dat maakt het tot een heel boeiend gegeven om over na te 

denken omdat dat natuurlijk heel vaak zo is binnen de moderne kunst vanaf het begin van de 

20ste eeuw is het verband natuurlijk ook tussen de titel van een kunstwerk en wat er dan, of 

het nu een sculptuur, een schilderij of een installatie is, noem maar op, hoe de verhouding 

titel en werk zich heeft... Maar ik stel voor dat ik je dat boek [Hunting & Collecting] want wij 

hebben aan een onderzoekster gevraagd om een tekst te schrijven alleen maar over dat ene 
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schilderij. En zij is tot hele boeiende inzichten gekomen over het verschil tussen… Het 

ideologische kader van de apartheid in Zuid-Afrika is heel verschillend van het koloniaal 

denken in Congo geweest. Om het samengevat mee te geven maar zij gaat er dieper op in dat 

de koloniale politiek van België in Congo was vooral een vorm van culturele apartheid. Wat 

ze daarmee bedoelt is: dat is een vorm van apartheid, van racisme, die zich niet altijd heel 

makkelijk laat vastpinnen of aanduiden. In Zuid-Afrika was dat makkelijk: het was gewoon 

complete splitsing. 

 

[45:57] Veel structureler. 

 

Ja, een vrij structurele splitsing. En wat zij bedoelt met culturele apartheid is dat het 

dubbelzinniger is want je kan als kolonisator ook nog zeggen van: “ja maar het is met hun 

medewerking geweest of gebeurd”. Vraag is eens wat… Het is niet de vraag of het ene erger 

is dan het andere. Maar een denker dat ook bij Europese Spoken een grote rol heeft gespeeld 

is Frantz Fanon. 

 

[46:29] Ja, ik moest er direct aan denken ook. Met de culturele apartheid dan en de 

manier waarop hij ook stelde dat “zwarten blank dienden te worden” om op te klimmen 

in de ladder, die problematiek die bij hem aan bod komt. 

 

Fanon, maar ik kan je dat geven, ik denk dat dat nog online staat, maar de persteksten van de 

tenoonstelling Europese Spoken daar citeer ik ook Fanon. Ik citeer hem ook in de tekst die ik 

nu geschreven heb over Frans Masereel. Maar dat is een andere persoonlijk serietje aan het 

worden. Ik krijg af en toe opdrachten om een tekst te schrijven en ik merk dat ik die 

opdrachten steeds meer naar m’n hand ombuig en dat er los van waar de tekst in verschijnt 

eigenlijk een serie aan het ontstaan is van teksten, het zijn er nu drie in totaal denk ik. Maar ik 

heb eind vorig jaar een tekst geschreven voor een tentoonstelling die hier in Oostende heeft 

plaatsgevonden en die ging over abstracte kunst. Ik had de vraag gekregen van wil je iets 

schrijven over eerste generatie abstracte kunst hier in België. [48:29] Dat was zo’n saaie 

opdracht, zelfs al ben ik een groot liefhebber van heel veel van die kunst. Maar ik heb die 

tekst compleet naar mijn hand gezet door eigenlijk voor het eerst als vraagteken verbindingen 

te maken tussen: is dat wel zo dat het modernisme, het ontstaan van de abstracte kunst, is een 

compleet Westerse uitvinding want het gaat eigenlijk, eigenlijk zie je abstracte vormen die 

duizenden jaar teruggaan, of dat ze nu uit Afrika komen of uit Latijns-Amerika. Die dingen 
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heb ik in die tekst voor het eerst een beetje samengebracht. Dat was een eerste tekst en die 

tekst nu van Frans Masereel is daar eigenlijk alweer een vervolg op en ik moet een nieuwe 

tekst schrijven de komende maanden die daar ook weer een vervolg op gaat zijn en wat ik in 

die laatste tekst aangeef of die van Frans Masereel is: is het niet nodig dat ook de kunstwereld 

in het schrijven over kunst vandaag op zoek gaat naar bronnen die ook buiten de kunst liggen. 

Of ze nu uit de antropologie komen, uit de etnografie of uit de nieuwe etnografie, de 

manieren om… Of ook het discours voor een stuk, of zich laten inspireren door denkers die 

in verschillende Afrikaanse landen wonen en werken. Die teksten zijn eigenlijk pogingen om 

zo te gaan schrijven. Het zijn met opzet ook voor een stuk niet-academische teksten. Dat is 

geen kritiek, dus wat wil ik daar mee zeggen: ik hou me niet aan een academische methode 

van schrijven. 

 

[50:23] Het biedt meer vrijheid ook wat. 

 

Ja. Maar dus één van de jonge conservatoren hier in huis, Adriaan [Gonnissen], die werkt ook 

deels op de afdeling kunstgeschiedenis van de KUL. Pas op, ik noem heel vaak de KUL, we 

hebben ook goede contacten met de afdeling kunstgeschiedenis van Gent maar de specialiteit 

van de huidige prof [Steven Jacobs] is toch veel meer rond cinema en film gericht dus het 

moet inhoudelijk ook een beetje elkaar vinden. Maar hij heeft een tekst voor Masereel 

geschreven. 

 

[51:02] Van werknemers viel het me op, zag ik op de website, dat Dagmar Dirkx hier 

ook werkt, ook van de KULeuven als wetenschappelijk onderzoekster. Een in mijn ogen 

opvallende keuze aangezien zij één van de weinige is in België die rond postkoloniale 

kunst heeft geschreven… 

 

Zij heeft over Sven Augstijnen geschreven. 

 

[51:20] En Wendy Morris die binnenkort ook naar hier komt. Is dan een bewuste keuze 

om iemand in het wetenschappelijk kader hier dan te steken die ervaring heeft met dat 

postkoloniale? 

 

Ja, absoluut. Maar zij is tijdelijk, zij vervangt iemand die ergens op dit moment moet 

bevallen en daarna dus met bevallingsverlof is en daarna met ouderschapsverlof dus ze blijft 
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hier tot een stukje van eind, dit najaar… Bij de sollicitatiegesprekken had ze dat klein beetje 

voor op de andere doordat ze ook die studie had gemaakt, dat klopt.  

 

[52:08] Dan nog een ander aspect is dan van de bezoekers. Merkt u daarbij een soort 

van andere receptie bij de bezoekers aangezien veel postkoloniale tentoonstelling zijn 

overduidelijk wel kritisch tegenover Europa en België in het verleden. Merkt u dat dat 

anders ontvangen wordt? 

 

Er zijn daar boeiende voorbeelden van. Eén er van zit ook in dit boek, Hunting & Collecting. 

Het zijn zaken waar je anders misschien niet op was uitgekomen maar de man is ondertussen 

met pensioen sinds vorig jaar: één van onze suppoosten was als kind opgegroeid in Congo en 

die heeft die hele verandering hier in dit huis meegemaakt en is ook iemand geweest, en zoals 

dat overal is in elk museum, het zijn de suppoosten die het meeste horen natuurlijk en zien 

van de bezoekers. Dus hij vertelde dat hij, en dat is bekomen met deze tentoonstelling… 

Want in deze tentoonstelling, net tijdens de voorbereidingen waren we daarachter gekomen 

dus dat daar een hele band was bij hem met Congo en dat hij ook nog een heleboel zaken 

thuis had dus wij hebben ook een aantal zaken van hem in bruikleen genomen: boeken, 

speren, dat soort van zaken. Je komt ze hier in foto tegen. Maar we hebben hier ook in dit 

boek een interview met hem opgenomen waarin hij vertelt over zijn kindertijd daar en naar 

het eind van het interview ook een beetje verteld over de reacties, niet veel hoor, of het zou 

kunnen dat er ook een stukje uitgeknipt is in de eindredactie [54:08], dat weet ik niet… Maar 

dat hij vertelt over hoe prettig hij het vindt om nu in zo’n tentoonstelling als suppoost te 

kunnen rondlopen en dat hij zelf heel veel uitleg gaat geven dus aan bezoekers. Dat is één. 

Het tweede voorbeeld is Europese Spoken, zoals ik aangaf was dat een zeer kritische 

tentoonstelling, en daar hebben we twee soorten reacties op gekregen: er was een groep die 

vond dat we te kritisch waren in het bekijken van het koloniaal verleden van België omdat we 

dat, maar dan zou je foto’s moeten zien, in zo’n vitrines lieten we ook de hele propaganda 

machine zien en hoe die heel lang is doorgelopen, ook in de jaren 50 worden hier nog door 

het ministerie folders en boekjes gemaakt waar dat je op de linker pagina zie je een Belgische 

kapper, met een schort aan en op de rechter pagina zie je een Congolese kapper van “kijk 

eens hoe wij de beschaving brengen”, in de jaren 50 hé! Dus je had een groep die vond dat de 

tentoonstelling te kritisch was. Anderen waren wel heel erg geboeid door heel veel 

documentatiemateriaal dat we brachten. En dan is er een kleine groep, niet veel, die vonden 

dat we nog niet kritisch genoeg waren. Maar dat vond ik wel heel boeiend. Maar het is wel 
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een tentoonstelling geweest die, nog meer dan Hunting & Collecting, een soort van breuk is 

geweest. Ik werk hier nu tien jaar [56:08] en het is vooral die tentoonstelling geweest die, 

zelfs al werd dat dan een paar jaar op andere manieren zichtbaar, dat het duidelijk was dat dit 

museum niet meer het museum is van in de tijd dat jij hier Permeke [In het inleidend gesprek 

vermelde ik dat ik hier als kind nog een tentoonstelling van Permeke had gezien] hebt gezien, 

dat er echt wel een andere museum visie wordt uitgewerkt. En dan stuit je voor een stuk toch 

ook op een vorm van conservatisme dat men… 

 

[56:46] Bij het publiek, of..? 

 

Ja, dus bij het publiek en dat men niet zozeer kritiek heeft op wat je brengt maar op het feit 

wat je niet meer brengt. En dus wat je niet meer brengt, want natuurlijk je blijft keuzes 

maken. Het museum is minder, veel minder, museum van de blanke Vlaamse, West-Vlaamse, 

kunstenaar en onze collectie is ook steeds minder de collectie van Belgische blanke 

kunstenaars. Dus je ziet daar voor een stuk toch een conservatieve reflex van mensen. En dat 

is geen racistische reflex, ik denk dat je dat niet zo zwaar moet maken, maar wel een soort 

van “hé, dit is anders”. 

 

[57:46] Postkolonialisme is binnen de academische wereld een denkstroming. Zou u in 

de Belgische kunstsector, of eigenlijk in de kunstsector in het algemeen postkoloniale 

kunst als een stroming durven benoemen? 

 

Nee, ik zou dat niet doen. Ik denk dat je op die manier kunstenaars ook in een vakje stopt. Ik 

denk dat als je met kunstenaars praat die in België wonen en werken, of dat nu Otobong 

Nkanga is die ook hier in de collectie zit en die ook twee weken geleden de BelgianArtPrize 

heeft gewonnen, zij zal het niet prettig vinden als je haar zegt van: “ho, je maakt 

postkoloniale kunst”, nee. Of Maarten Vanden Eynde ook niet, of Sammy Baloji ook niet, of 

Patrick Wokmeni, of Eric Van Hove, nee ik zou dat zo niet noemen.  

 

[58:45] Wat mij wel opvalt, ik werk er nu al redelijk lang over en redelijk intensief, is 

dat ze wel heel veel gemeenschappelijke kenmerken hebben als kunstenaars, dat er wel 

bepaalde tendensen, of het nu gaat over een Vlaamse kunstenaar die rond Congo werkt 

of een Congolese kunstenaar die rond België werkt, dat er wel duidelijke gelijkaardige 

thematieken in terugkomen. Stroming is natuurlijk wel heel vernauwend maar ik heb 
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het gevoel dat er wel meer aan de hand is dan enkele kunstenaars die louter werken 

rond die thema’s. 

 

Ja, het gaat ook over wereldthema’s bij manier van spreken. Dus de elementen die aangekaart 

worden door kunstenaars, neem nu Otobong Nkanga, is niet Congo, maar in haar werk gaat 

ze ook op een… Ook door performances en in haar fotografisch werk en installaties zit dat 

hele denken over grondstoffen en dus mineralen en dan gaat ook de verhouding tussen noord 

en zuid en tussen rijkdommen en… Dus het gaat over het nadenken over hoe onze 

wereldeconomie nog steeds een zeer Westerse economie is om het even zo te zeggen. En dat 

zou ik als een voorbeeld zien van wat heel veel kunstenaars met elkaar verbindt. En dat het 

kunstenaars zijn die eigenlijk vanuit een post-conceptueel denken, dus wat bedoel ik 

daarmee: historisch gezien is de conceptuele kunst jaren 60 en 70 [01:00:45] maar die daar 

vanuit de erfenis de dragen en dus die onderwerpen op een bijna onderzoekende manier in 

beeld gaan brengen. Dat is één. En twee, en dat vind ik super boeiend ook, ik noem dat niet 

postkoloniaal maar ik denk dat het denken van musea de laatste tientallen jaren heel erg 

overhoop wordt gegooid door kunstenaars omdat kunstenaars steeds vaker als basismateriaal 

archiefstukken of –documenten gaan gebruiken en eigenlijk naar een stuk geschiedenis gaan 

kijken. En zoals we weten is geschiedenis ook een ideologische constructie en hoe ga je 

lezingen dan van geschiedenis of van archiefstukken. En dat is iets wat veel van die 

kunstenaars met elkaar verbindt, ook die hier in de collectie de laatste jaren steeds meer 

worden opgenomen. En dat is één van de redenen waarom wij ook in onze tentoonstellingen 

heel vaak de vermenging doen van kunstwerken en archiefdocumenten of waarom we zo’n 

fonds van boeken gaan aanleggen en die ook gaan tonen zelfs al weten we dat die boeken dan 

in een vitrine liggen en je kan ze niet lezen of opendoen. Maar het werken van kunstenaars 

met documenten is eigenlijk structureel het denken over musea en hoe musea functioneren en 

verzamelen heel erg aan het veranderen. Omdat, vroeger was er, en voor een groot stuk nu 

nog hoor, is er het statuut van “wow, dit is het kunstwerk [neemt iPhone vast om naar een 

specifiek voorwerk te refereren]” en dat autonome [01:02:45] kunstwerk dat staat daar en dat 

is het, daar heeft de kunstenaar alles ingestoken. Maar bij documenten is dat anders. Dat 

verspreidt zich en dan is het moeilijker te zeggen: is dat boek nu een kunstwerk of niet? Dus 

ook als museum zou je allebei op één of andere manier moeten verzamelen, bij houden, aan 

elkaar koppelen, zien dat die link gemaakt worden, ook voor de mensen die hier na ons 

willen werken. 
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[01:03:19] Maar dan word je bijna een archief eigenlijk? Of neem je bepaalde taken 

van een archief over, wat ook niet altijd gaat… 

 

Ja maar we hebben daar al stevige discussies over gehad. We werken ook niet volgens de 

standaardmethodes van een archivaris en ook een kunstenaar is geen archivaris en een 

kunstenaar is geen geschiedkundige. En dat vermeld ik in één van die laatste teksten ook, ook 

daar denk ik: ze hebben op het punt gekomen dat er bruggen te maken zijn tussen, op één of 

andere manier kan… Heel concreet voorbeeld: de manier waarop Sammy Baloji met die 

historische bronnen werkt kan denk ik een inspiratie zijn voor de academische wereld. Niet 

alleen de academische wereld kan een inspiratie zijn voor ons maar ik denk dat de 

academische wereld ook op een punt komt dat de soms andere manier van met historische 

bronnen om te gaan van een kunstenaar kan een eye-opener zijn voor jouw academische 

manier van kijken. En die dingen zijn aan het ontstaan en heel vaak zijn het op dit moment 

zijn plekken als een museum of WIELS, een kunstencentrum, ook de plekken waar dat die 

dingen een beetje bij elkaar komen. 

 

[01:04:45] Een soort van versmelting eigenlijk van de kunstwereld en het 

academische…? 

 

Zo ver zou ik niet gaan maar… 

 

[01:04:53] Toch zeker een kruisbestuiving? 

 

Nee, zelfs niet. Ik denk dat het vooral is: een aantasten van de twee werelden. De kunstwereld 

die aangetast wordt door andere manieren van denken en, zelfs al zit ik er niet in, ook de 

academische wereld… 

 

[01:05:09] Aangetast klinkt wel negatief. 

 

Weet ik, het is een woord met een negatieve connotatie maar die… Ik denk dat er misschien 

een nieuw… [gemompel] Het gaat over verbindingen, het gaat over resonanties, het gaat om 

bestuivingen zoals je zegt. Maar ook een vorm van infiltratie. Klinkt ook negatief maar dat 

hoeft het ook niet altijd te zijn. Ik las toevallig vorige week een recensie in de Nederlandse 

krant over een tweede deel… Dat blijkbaar een Britse historicus in heel dikke boekdelen 
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eigenlijk de geschiedenis van Egypte aan het herschrijven is. Dat was een zeer boeiende 

recensie die dus aangeeft waarom dat dit boek, dit tweede deel, toch zo boeiend is omdat 

even kort samengevat, om het hele denken over de klassieke Egyptische periode van de 

farao’s en de onderverdeling in farao’s en het kijken dus naar een maatschappij via de 

opeenvolging van farao’s en koninkrijken is eigenlijk een Westerse constructie uit de 19de 

eeuw. En misschien zijn daar andere perspectieven stilaan voorradig via bronnen maar ook 

dus via het besef dat het hele wetenschappelijke denken ook een denken is dat gefundeerd is 

in een denken in een [01:07:09] tijd, een tijd van de industriële revolutie in het Westen. Dat 

vind ik boeiend, dat zijn gevolgen van dus postkoloniale theorieën. 

 

[01:07:32] Een beetje het doorbreken van huidige Westerse paradigma’s en discoursen? 

 

Ja. 

 

[01:07:38] Wel naast wat hier al is tentoongesteld, Sammy Baloji onder andere en Sven 

Augustijnen komt Wendy Morris er binnenkort aan. Die heeft ook veel, als Zuid-

Afrikaanse kunstenaar, rond postkoloniale thema’s gewerkt, als Zuid-Afrikaanse 

kunstenares die al heel lang in België woont natuurlijk. Kadert dat een beetje in 

diezelfde denkstroming? 

 

Ja maar de ontstaansgeschiedenis is een klein beetje anders. Zij had bij de provincie West-

Vlaanderen een grote subsidie aangevraagd voor een nieuw kunstproject en één van die 

subsidievoorwaarden was dat er ook een plek zou zijn in West-Vlaanderen waar haar project 

dan zou getoond worden. Dus zij is naar mij toegekomen van “kijk, ik wil die aanvraag 

indienen, dan krijg ik subsidies en kan ik nieuw werk maken, heb je interesse om mijn project 

hier te tonen in de vorm van een tentoonstelling?”. En toen ze over het onderwerp begon zei 

ik “oké, dat past binnen waar wij mee bezig zijn”. Maar het is een soort van… Ik moet een 

beetje diplomatisch zijn… 

 

[01:09:02] Samenloop van omstandigheden? 

 

Ja, ook voor een stuk. Maar haar hele project vind ik boeiend omdat zij… Dus zij heeft 

subsidies gekregen binnen een groter project van de Grote Oorlog 14-18 en doet onderzoek 

naar de SS Mendi, een Brits oorlogsschip met Zuid-Afrikaanse soldaten die in de Kaap nog is 
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gezonken nog voordat ze Europa hebben bereikt dus nog voordat die soldaten hier hebben 

kunnen vechten of moeten vechten van de Britse kolonisator en een verhaal dat op een paar 

jaar terug ook onder de voetmat werd geveegd en dat eigenlijk niet zo goed bekend is en daar 

maakt zij een hele tentoonstelling en nieuwe werken van. En dat vind ik boeiend, vind ik heel 

boeiend.  

 

[01:10:00] En staan er momenteel nog andere dingen gepland?  

 

Zoals ik aangaf het fonds boeken richting Lubumbashi is één, een hele collectie uit Kinshasa  

is twee en willen we een jaar lang rond gaan werken, of zeven à acht maanden, vanaf 

november 2017. Er is een boek Europese Spoken dat nog moeten komen. Ik denk en dat is 

natuurlijk het meest onzichtbare voor jou of andere museumbezoekers is dat dit hele denken 

ook in de hele aankooppolitiek van dit huis zit, in welke kunstwerken we aankopen en welke 

we niet aankopen. Maar ook: het is niet alleen een postkoloniaal denken, het is het voorbeeld 

dat ik gaf over dat modernisme. Eén van onze onderzoekers is aan het bekijken hoe we in 

2020 ofzo eens gaan kijken hoe het modernisme zich in Zuid-Amerika heeft ontwikkeld en 

dat in dialoog brengen met het Belgische modernisme. Dat zijn dus projecten die zich ook… 

 

[01:11:30] Het in vraag stellen van het monopolie van modernisme die het Westen 

heeft? 

 

Het heeft te maken met hoe bouw je verder aan je museumprofiel maar ook aan je 

geschiedenis in die zin: dit was vroeger het PMMK, Provenciaal Museum voor Moderne 

Kunst, is Mu.ZEE geworden, er is nu deze nieuwe museumvisie maar aan de basis en dat is 

het verschil met MUKA of het SMAK… Dit museum is opgericht in 1986, de collectie is al 

een stuk ouder en gaat echt terug tot eind jaren 60, maar is altijd een verzamelen geweest van 

Belgische kunst: dus je vindt hier geen Picasso’s of internationale naamgenoten van 

Brusselmans of Permeke. Maar ik ben hier gestart dus 9, bijna 10 jaar geleden, en één van de 

eerste zaken die ik toen aan het bestuur heb voorgesteld is om het aankoopbeleid te wijzigen 

en niet meer uit te gaan dat Belgische kunst werk is van iemand met een Belgisch paspoort. 

Dus daar is een nieuwe beschrijving en een nieuw collectieplan gekomen waarin staat dat wij 

kunstwerken aankopen van kunstenaars die wonen en werken in België. 

 

[01:13:02] Ik heb intern die discussie ook moeten voeren voor m’n thesis. 
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En dat is een eerste verandering geweest en dat is veel vroeger dan 2014 [met Hunting & 

Collecting]. Ook de mogelijkheid om aan retroactief te doen: het gaat niet alleen om 

kunstenaars die op dit moment wonen en werken in België maar kunnen ook kunstenaars zijn 

die 20 of 100 jaar geleden gewoond en gewerkt hebben in België maar die op één of andere 

manier dan weer in verbinding stonden met andere wel Belgische kunstenaars. Maar dat blijft 

ook de geschiedenis van dit huis. 

 

[01:13:40] Dat kadert Turner ook aangezien die werken had die te maken haden met 

Oostende… [refereert naar gesprek voor interview over Salut d’honneur Jan Hoet] 

 

Ja maar dat was ook vooral een tijdelijke tentoonstelling en met tijdelijke tentoonstellingen 

kan dat nog veel breder zijn en daar zat ook een kunsthistorische reden: Ensor heeft naar 

Turner gekeken, Ensor is nog net een generatie jonger dan Turner. Maar dat is een grote 

eerste verandering geweest: het verzamelen van kunstenaars die wonen en werken in België 

en niet… Ze hoeven geen Belgisch paspoort te hebben. 

 

[01:14:17] Dat heeft de deuren onder andere geopend dan naar Sammy Baloji. 

 

Dat is de eerste manier geweest om die deur te openen zonder dat ik Sammy kende.  

 

[01:14:27] Oké, ik denk dat we hier dan ongeveer kunnen afronden, het was een heel 

boeiend gesprek, dank u wel alleszins. 
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10.2 Transcriptie interview Dirk Snauwaert 

17.05.2017 te Brussel 

 

[00:10] Een soort van openingsvraag: bij WIELS, ik eigenlijk al vanaf de opening tien 

jaar geleden, zien we een soort van tendens terug om kunstenaars tentoon te stellen die 

rond postkoloniale thema’s werken. Ik denk daarbij aan Sarah Vanagt, dat was in 2008 

was zijn in residency, Vincent Meessen, Sven Augustijnen, Sammy Baloji, hier in Het 

Afwezige Museum ondertussen ook weer, en vorig jaar met Urb Now met Filip de Boeck. 

Ik vroeg me eigenlijk hoe dergelijke keuze voor die thematieken precies tot stand komt.  

 

Je kan ook Oost-Europa niet vergeten hé. 

 

[00:48] Zeker en vast. In uw interview in Pompidou ging het daar onder andere ook 

over. 

 

Nee, nee, wij hebben daar zelfs… Als je het hebt over kolonisatie kunnen we natuurlijk over 

zelfkolonisatie, kunnen we het natuurlijk hebben over dekolonisatie of zelfs vorige zomer in 

New York is er zelfs een artist space… Een dekoloniseren van de institutie door de 

kunstenaars. Ook natuurlijk naar boven gekomen. Het gaat dan niet alleen over het exotisch 

dekoloniseren, het gaat over het feit van voor welke context werk je en in welke context 

werken we. Dus er is een… Het ene ding is natuurlijk mondialisering of laten ons zeggen ja, 

het kijken over de tafelrand of de rafelrand van het Eurocentrisme of het occidentalo-

centrisme naar de hele wereld, een soort van gelijkheid onder civilisaties en culturen. En een 

tweede is natuurlijk het effect van het kapitalisme en het internationale… De internationale 

mobiliteit maakt natuurlijk ook dat binnen steden veel gemengder en veel demografisch 

verschillen er gewoon zijn, meer dan wij willen toegeven. En als je dus in een stad zoals 

Brussel waarvan 55 procent van de bevolking van niet-Belgische afkomst is, als je dat wil als 

een feit ook mee betrekken in de programmatie dan is de vraag natuurlijk, de vraag parallel 

met wat de meeste instellingen wereldwijd waarmee ze worstelen is: [02:48] hoe gaan we 

onze programmaties – maar ook de geschiedschrijven waaraan we deelnemen -  hoe gaan we 

die afstemmen op de huidige situatie en de toekomst maar ook hoe gaan we de geschiedenis 

herschrijven in functie van wat we nu weten? En wat we nu weten is natuurlijk dat een aantal 

door… Eén van de belangstellingen van moderniteit is massamedia of media invloed en dus 
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één van de effecten van massa media is dat heel veel dingen onzichtbaar worden omdat de 

luidste en schreeuwerigste de meeste aandacht krijgen. Er ontstaan minderwaardigheden, 

over minderen, minor, en er bestaan natuurlijk belangrijke en/of superieur geachten. En dus 

één van de elementen die daar onbelicht zijn in dit land waren en zijn bv. er waren niet of 

nauwelijks vrouwen die aan bod kwamen in programmaties omdat onze voorgangers, en die 

leven ook nog, en een aantal ervan zijn nog altijd actief bv. vonden dat kunst niet door 

vrouwen kon gemaakt worden. Dat doet je nu glimlachen maar dat werd vorig jaar nog door 

Georg Baselitz herhaalt en met nadruk ook nog gepubliceerd als hoofding op een artikel. Jan 

Hoet zei bv. juist hetzelfde en hij kwam daar ook mee weg en hij werd daar ook niet door het 

Centrum voor Discriminatie voor op de vingers getikt en is daar nooit voor gecorrigeerd 

geweest en van dat soort reflexen die hegemoniaal zijn [04:48] en die eigenlijk puur 

dominantie en uit een onverklaarbare vorm van superioriteitsgevoel zijn terug te brengen. En 

andere zaak is natuurlijk, is dat het hoogst tijd is bv. dat de geschiedenis vanuit het 

perspectief van de mensen die het effectief beleven of geleefd hebben verteld wordt. Dat men 

niet kan blijven de Belgische slachtoffer rol in de vraag bv. naar kolonialisatie in ons geval 

natuurlijk is de vraag naar Congo maar ook naar Ruanda-Urundi die natuurlijk een veel 

ambetantere vraag geworden is sinds de genocide, de vraag is in België of in Vlaanderen: hoe 

ventileren wij de genocide van Burundi in onze representaties? Ik heb daar nog niet van 

gezien of niet veel van gehoord. Het is natuurlijk niets om trots voor te zijn, integendeel maar 

er wordt meer aandacht geschonken aan de tien paracommando’s die vermoord zijn dan aan 

de 900 en zoveel duizend slachtoffers van iets waarvan een aantal mensen toch ook zeggen 

dat het Belgisch koloniaal systeem zo georganiseerd was dat er een structurele discriminatie 

in die landen niet alleen werd bevestigd maar ook nog werd verhoogd. Ik ga me daar niet 

over uitspreken, ik heb daar ook niet echt op gewerkt maar de vraag is natuurlijk als je kan 

blijven doen… en ik vind het Tuymans paviljoen in Venetië was een heel belangrijke stap 

maar het is natuurlijk nog altijd zo dat het ging over Averbode, het ging over de manier 

waarop de Vlaamse missionarissen [06:48] eigenlijk Afrika of Congo voorstelden en 

beschreven en meedeelden. Het ging helemaal niet over Afrikanen, helemaal niet over 

Congolezen, het ging over het Belgische schuldgevoel. Dat is ook één van de dingen met 

Sven Augustijnen en zijn film: zijn film gaat niet over Congo, het gaat niet over Congolese 

geschiedenis, het gaat over de Belgische problematische geschiedenis en een schouderklopje 

op onze eigen slecht gevoel dat ons morele superioriteit daardoor is aangetast. En dat is 

natuurlijk een heel vervelend maar ook een heel typische reflex, niet alleen van het Westen 

maar ongeveer van alles en iedereen die een dominante inneemt over iets. Om die opnieuw te 
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herwinnen moet je schijnbaar je excuses aanbieden en daarmee is dan alles weer in orde. 

Daarom was het ook een logisch vervolg om na Vincent Meessen, dat is alweer een andere 

stap, een ander perspectief, het werk van Vincent is anders dan het werk van Sven maar er is 

een ander perspectief dat voor het Belgisch paviljoen en ook voor de film, dat een ander 

perspectief… Dat het ventileerde… De volgende stap is dan natuurlijk als er iemand opstaat 

uit Afrika met een kwaliteit zoals Sammy Baloji om die dan ook effectief direct mee te 

promoten. De historiserende insluiting in Het Afwezige Museum is ook omdat die serie 

waarmee hij bekend is geworden internationaal dat die ook [08:48] in de KVS is gemaakt en 

geproduceerd. Dus het niet enkel wat wij op onze buik schrijven het is ook een erkenning van 

hetgeen dat Jan Goossens en zijn ploeg ook naar Congo en Kinshasa festival hebben gedaan 

en dat door de huidige minister van cultuur weer is afgebouwd. Maar je kan natuurlijk ook 

het Boris Buden perspectief: is in Yalta is de overeenkomst tussen de US en Rusland en 

Groot-Brittanië… Sovjet-Unie natuurlijk, niet Rusland, Sovjet-Unie en US… is dat niet een 

vorm van kolonisatie geweest? Is eigenlijk Yalta niet een soort van Berlijn [Conferentie van 

Berlijn van 1884-1885] twee? En de opdeling van de invloedssferen is eigenlijk, het woord 

invloedssferen is eigenlijk een eufemisme voor kolonisatie.  

 

[09:44] Ziet u de taak van musea of ook van een kunstencentrum zoals WIELS, erin 

bestaat om eigenlijk die balans recht te trekken? Een soort van te weinig representatie 

van bv. een invalshoek van Congolese invloed, of een invalshoek van vrouwen, zoals u al 

eerder aanhaalde. Dat een musea daar ergens in balanceert, of ergens een tegengewicht 

biedt? 

 

Het is een correctie op officiële of formele geschiedenis. Een narratie, de verhaallijnen die… 

Maar zoveel invloed zal ik niet hebben want het is gekantonneerd in de marges. De marges 

zijn dan de gespecialiseerde musea. Dus eigenlijk één van de startpunten van de vraagstelling 

van Het Afwezige Museum is waarom musea voor schone kunsten die zogezegd… het is een 

beetje… We zijn een onderafdeling dus eigenlijk van de schone kunsten. Moderne kunst is 

daar een onderafdeling van, hedendaagse kunst is daar een onderafdeling van. Waarom dat 

het programma of de programmatische oriëntatie van de schone kunst dan toch niet veranderd 

is? Als we dan toch zoveel sinds de jaren 60 emancipatorisch zoveel hebben gerealiseerd of 

verwezenlijkt: waarom is het nog altijd dat in het museum voor schone kunsten van 

Antwerpen dat je daar geen microcentimer verschil in gemaakt is? Waarom is het dat in het 

museum voor schone kunsten van Brussel daar niets aan te merken is? Ik heb met een 
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boutade gezegd: als je een spoor vindt van Congo in die musea dan krijg je 10.000 frank, om 

het met Marcel Broodthaers te gaan citeren. [11:44] Maar je kan ook zeggen: als je de 

vrouwenrechtenstrijd kan gaan ontdekken in die musea dan krijg je ook 10.000 frank, als je 

de holocaust kan gaan ontdekken… En ik spreek nu in de grote orde van. Wat voor 

cataclysmen moeten dat dan niet zijn om de harmonische coherentie en als het enkel over de 

esthetische vormen kan en mag gaan in musea, wat voor een schok moet het dan wel zijn om 

dat programma in de Lage Landen om dat te laten aankomen of daar een verschil in te gaan 

laten maken. Wij kunnen als hedendaagse kunst een beetje tegen de haren instrijken of de luis 

in de pels, dat soort van verhalen, het paard van troje of noem dat soort van heel 

discriminerend en heel denigrerende uitspraken. Maar wat is werkelijkheid natuurlijk? 

Hoeveel wil je ervan in de ogen zien en hoeveel wil je ervan opnemen? Werkelijkheid is ook 

een kwestie van analyse natuurlijk. Ik denk niet dat Donald Trump dezelfde visie heeft op 

zaken als Angela Merkel. Net zoals ik niet als, weet ik veel, de president van Venezuela 

bijvoorbeeld. Dus er bestaan kwesties zoals ideologie en een progressieve ideologie wil 

natuurlijk zeggen dat er een radicaal gelijkheidsprincipe is en dat hanteer je in hedendaagse 

kunst omdat het gaat over hoe kan je een uitwisseling gaan organiseren als er geen 

gelijkheidsprincipe is tussen een ding en een subjectiviteit al vooreerst al. Tussen een 

subjectiviteiten in vermenigvuldiging en dan ook nog als een sociaal gegeven en tussen 

meerdere subjectiviteiten en meerdere dingen. [13:44] Maar ik ga natuurlijk nog veel verder 

gaan als ik denk over dekolonisatie. Als je denkt aan Bruno Latour of Isabelle Stengers: 

hebben dingen een bewustzijn? Hebben dieren een bewustzijn? Hebben een mineralen een 

bewustzijn? En hebben bepaalde organische stoffen een bewustzijn? Daar zijn er 

verschillende… Wetenschappers zijn daar niet zo ondubbelzinnig over. Zijn er daar… Wat is 

bewustzijn natuurlijk? En als iets een bewustzijn heeft heeft het ook zijn rechten. Dus er zijn 

heel veel dingen, en ik denk in de volgende Documenta zal het op een minder frivole manier 

als voorgaande zijn. Een aantal van die opvattingen zijn ook in bepaalde dingen verwerkt en 

dat gaat ook over het materialisme of een bepaalde vorm van materialisme die ook een soort 

van dekolonisatie van die etnocentrische en biopolitiek die maakt dat het zoömorfe mens-dier 

zich als top van de pyramide is gaan zetten en de rest gewoon uitbuit. En dus de vraag is 

natuurlijk in hoever ga je daar nu in? Gaat het alleen over gekleurde mensen en zitten we dan 

weer in een soort van dialectiek van exotisme van niet-exotisme maar wat is dan exotisme? 

Zijn het ook de hoeren, zijn het ook de armen, zijn het ook de gehandi… Ik bedoel er bestaat 

een catalogus van de mensen die onaangepast zijn en de aangepasten en wat is aangepast en 

is een kunst dan een vehikel om aangepast te worden, om de harmonie te gaan vinden of de 
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orde van de dingen en de rest is chaos? [15:44] De vraag is natuurlijk wat is wanorde? Is 

natuur wanorde of is natuur orde? En om het in ouderwetse Griekse en ervoor… Het is niet 

enkel een Marxistische analyse ofzo. Er bestaan zulke clichés natuurlijk en die clichés zijn 

natuurlijk nog altijd erover eens dat alles wat Sub-Sahara of laat ons zeggen zelfs de randen 

van de Middelandse Zee is chaos of wanorde of zij hebben laat ons zeggen de oorsprong van 

de civilisatie verkwanseld en nu moet daar weer orde gaan geïmporteerd worden. Maar hoe 

kan je daar als hedendaags kunstcentrum is natuurlijk… Je kan het zichtbaarheid geven maar 

zichtbaarheid volstaat niet.  

 

[16:38] Wat kan er dan nog meer gebeuren dan zichtbaarheid verlenen? 

 

Dat de mentaliteiten veranderen. Dat er een bewustzijn is. Daarover gaat de tentoonstelling 

Het Afwezige Museum: als consequentie als je 10 jaar werkt aan een bewustzijnsverruiming 

en een aantal denkt van die zijn aangekomen en je merkt dat de officiële formele verhalen 

nog altijd exact hetzelfde zijn hoe kan je dan zeggen dat er een stap vooruit is gemaakt? 

 

[17:12] U ziet een grotere rol weggelegd voor kunstencentra en musea in het publieke 

debat, of net niet? 

 

Weggelegd… De maatschappij verleent mensen publiek… Er is een soort van 

televisiefascisme. We moeten Mussolini niet gaan citeren maar dat is natuurlijk wel zo: als je 

ziet wat de openbare ruimte is in Vlaanderen of in België… Er zijn drie familiegroepen die 

alles controleren. We hoeven daar ook niet Ruport Murdoch te gaan bijnemen maar we 

kunnen ze ook citeren, ze zijn ook lid van deze club dus ik hoef daar zelf ook… Ik kan 

mezelf tegen het hoofd gaan stoten. Maar wat is een publieke opinie? Eén van de dingen 

waarom musea niet aan publieke kunnen meedoen omdat ze die rol niet meer toegespeeld 

krijgen en ten tweede omdat ze noch de financiële middelen noch het personeel ervoor 

krijgen. Het is natuurlijk zo en het eigenaardige is dat ik kan vaststellen dat bijvoorbeeld in 

de publieke opinie de kwestie Afrika of de kwestie discriminatie of de kwestie 

vrouwenrechten en ga maar door dat die niet afwezig is. Dat wordt gedoceerd aan de unief. 

Het is niet dat er daar een censuur ofzo op geplakt is, niet zoals in een aantal andere landen, 

in tegendeel. Maar het eigenaardige is dat het niet doorsijpelt en ook geen verandering meer 

heeft teweeggebracht in de formele verhalen. En men heeft dan natuurlijk, en dat zijn dan de 

consequenties van dingen die je hoort in de Kamer en de Senaat: de waarden en de normen 
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van de Westerse maatschappij. Dus die moeten we gaan verdedigen ten opzichte van radicale 

Islamisten of van andere draken. Wat zijn dan die waarden en normen als die in de formele 

verhalen [19:12] die eigenlijk al 40 jaar of 50 jaar opgetrokken zijn dat die niet eens zijn 

aangekomen? En indien ze niet eens zijn aangekomen waarom is dat dan? En is het de vraag 

natuurlijk is als je instabiele en fragiele publieke instellingen creëert vanwege financiën en of 

andere dingen maar misschien ook vanwege ideologie of vanwege het feit dat ze misschien al 

wet zijn en dat nu het internet het nieuwe is ofzo? Nu degene van die snelle hervormingen die 

gaan geen musea hervormen, die gaan denken dat het web de oplossing is van alles en die 

generatie wordt nu waarschijnlijk zoiets voorgekauwd maar het is niet Wikipedia dat de 

formele verhaallijnen bepaalt, dat zijn gefragmenteerde compleet atomische… Wat zijn de 

formele verhaallijnen? Ik ga niet zeggen dat de musea die als hoofddoel hebben maar het is 

wel één van de weinige en algemeen erkende vehikels, media, waar het wel gebeurd, 

zogezegd op een wetenschappelijke manier zelfs. En als dat niet het geval is waarom is dat? 

Waarom hebben we in dit land geen enkele verwijzing naar Auswitch noch naar Hiroshima 

terwijl dat in de hele wereld aanvaard is als de absolute nulpunten vanwaar we opnieuw 

vertrokken zijn. Maar als je dus, stel dat je een aantal laat ons zeggen mensen die vier of vijf 

jaar zijn gefolterd in vluchtelingenkampen en die dus ontmenselijkt zijn en dat je die opnieuw 

wil hermenselijken zodat men, na de Tweede Wereldoorlog heeft men dat gedaan, [21:12] de 

nazi’s, dan zou je je moeten afvragen: waar begin je dan eigenlijk? Waar breng je de mensen 

naar toe? En moet dat gekantonneerd zijn in het museum van Tervuren en moeten alle vragen 

die daarmee te maken hebben moeten die dan gekantonneerd worden in de voorsteden, in de 

parken van de voorsteden en in het stadscentrum, het centrum van een natiestaat dan toch wel 

vrij van dat soort vervuiling? Of welk woord gebruiken we ervoor? Een contaminatie van… 

En dat is natuurlijk de vraag van wie heeft dan nog opnieuw de dominantie of de hegemonie?  

 

[22:03] U had het over die constructie van formele verhaallijnen, ik denk ergens dat de 

academische wereld daar ook een bepaalde rol in speelt, soms in de marge, soms iets 

ostentatiever.  

 

Zeker, zeker. 

 

Tegelijk zien we een soort van wisselwerking tussen de museale wereld enerzijds of de 

kunstwereld enerzijds en de academische wereld. Hoe ziet u precies die verhouding 

daartussen? 
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Ik merk dat de verworvenheden van de academische wereld ook niet zo snel doorsijpelen in 

de museale of laat ons zeggen de institutionele wereld aan die kant. Eén van de grootste 

opdrachten zal zijn: ze hebben zich daar goed… Het voorbeeld Dossin is voor het land een 

laat ons zeggen positief resultaat. De Dossin Kazerne is goed gemaakt, is door historici van 

allerlei slag vrij goed in elkaar gezet maar bijvoorbeeld de vraag naar de Red Starline 

bijvoorbeeld, daar kan je natuurlijk een heel andere vraag bij gaan stellen: wat is de inhoud 

van een museum Red Starline, het is ook door historici en academici mee bepaald, 

waarschijnlijk met een agenda door de financier, de Haven van Antwerpen of de Haven van 

de Vlaamse Gemeenschap. Kan de Red Starline bv. ook weglaten dat 1 op 3 inwoners van het 

land ook gemigreerd zijn? Het kan niet enkel gaan over het feit dat de helft van de wereld of 

de helft van Europa door de haven van Antwerpen en Hamburg naar Noord- en Zuid-

Amerika zijn getrokken. Het moet ook gaan over het feit dat de natiestaat er volgens zijn 

staan niet in staat was om zijn eigen inwoners een menswaardig bestaan te geven. [24:03] 

Dat kan niet gezegd worden, dat is eigenlijk onmogelijk en er is de vraag is het opnieuw het 

ver weg, het exotische of het pijnlijke nabije? En dat is natuurlijk één van de… Wij gaan 

altijd uit van het pijnlijke nabije is eigenlijk: voor onze deur begint het. Er wonen hier Roma, 

illegaal, dus die problematiek uit het werk van Jef Geys zit gewoon in de genetica van deze 

buurt. Er wonen mensen uit Congo of Ruanda-Urundi in de directe omgeving, of uit andere 

landen uit Afrika, enzovoort. Dus de vraag is lukt het om het op z’n… Een beeldscherm, da’s 

veraf, da’s het exotische, da’s gewoon gesolidifieerd, gematerialiseerd en dus geobjectiveerd. 

Het medium zelf heeft die koude afstandelijkheid en of de nabijheid die verveld is en die 

zweet en die ruikt en die ademt en dus ook de eigen levensruimte ook gaat aantasten. Dat is 

die vraag natuurlijk. En ik vind het de taak van de hedendaagse kunst om niet alleen de 

maatschappij maar ook de instellingen waar wij toe behoren om die mee te veranderen. Het is 

niet dat de opvattingen gescleroseerd zijn en of ultaconservatief zijn, er zijn er natuurlijk wel 

maar ze zijn niet allemaal zo conservatief, dat die na 40 jaar nog altijd niet effectief 

veranderd zijn. [26:03] En de grote opgave zal Tervuren zijn natuurlijk, daar wordt 

wereldwijd naar gekeken, dat gaat dus echt… Als het opnieuw zo is als een soort van 

paradepaardje en een spektakelkast zoals het museum in Parijs dan gaat het niet goed 

wegkomen want daar is heel veel aandacht voor met heel hoge verwachtingspatronen wat 

natuurlijk ook maakt dat dat verwachtingspatroon veel te hoog ingezet wordt. Dat kan je ook 

als museum, je kan niet in één pennentrek alles gaan juist maken, de waarheid.  
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[26:57] U had het ook over de directe omgeving, bijvoorbeeld zeker in grootsteden 

waarbij dat er een heel groot aantal migranten komen wonen en de invloed die dat 

heeft. Hier in de directe omgeving van Brussel zien we bv. ook heel veel fysieke 

overblijfselen van het koloniaal verleden. Denk bv. aan de gecontesteerde standbeelden 

van Leopold II maar ook nog in de vorm van gebouwen enzo. Heeft dat een invloed op 

uw keuze als artistiek directeur van een Brussels kunstcentrum? 

 

De monumenten is één ding natuurlijk en de overblijfselen. De vraag is natuurlijk kunnen wij 

helpen om ze te decoderen? De meeste mensen, mijzelf inbegrepen, gaan daar gewoon aan 

voorbij. Je weet dat ook niet altijd. Maar er zijn nog andere onrechtverhalen die aan 

gebouwen of aan monumenten of zelfs aan andere zaken die niet gedecodeerd worden, daar is 

een permanente… Dat is zoals geschiedschrijving: dat is een vorm van actief herhalen en 

doorgeven omdat het anders wordt het ofwel vergeten of wel wordt het gesolidifieerd in een 

monument alsof dat iets oplevert. Een monument is een dood ding bij manier van spreken. 

Wij gaan ervan uit dat het de waarden en normen van de beschaving die het heeft gecreëerd 

doorgeeft maar dat is een soort van Orwelliaanse newspeak, ik heb het daar, en ik denk dat 

dat ook wel moeilijk is voor een kunstwerk of een monument om daar in te slagen. Maar het 

heeft natuurlijk wel een ritueel verhaal. Het gaat niet alleen meer over de grootsteden, het 

gaat over dezelfde steden van 30-40.000 [28:57] inwoners dus de disruptie om het met een 

negatief woord te zeggen van migratie en wereldwijde mobiliteit door economie en door 

vanalles is natuurlijk een fundamenteel gegeven waar dat met z’n allen een vorm van 

oplossingen voor vinden. Wat mij interesseert is natuurlijk en dat is ook een beetje de … van 

heel de tentoonstelling is hoe affecteert het onze verbeeldingen, onze gevoelswereld en onze 

subjectieve en verbeeldingswereld. De subjectiviteit, hoe gaat, en niet alleen door de 

technologische vooruitgang maar ook de verruiming van wereldbeelden van concepten uit 

andere culturen en andere manieren van dingen te zeggen of te schrijven of andere 

spiritualiteit zoals men dat noemt. En hoe gaan die concepten, bv. onze Westerse en/of 

Belgische gaan elastisch maken of wereld opener maken. Maar het is natuurlijk een slecht 

moment om dat te gaan zeggen gezien de conservatieve nieuwe revoltes hebben we het 

gevoel dat het eerder achteruit gaat dan dat het vooruit gaat. Het is bon ton geworden om 

eerder de traditionele waarden dan de experimentele uitwisseling te gaan opzoeken. 
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[30:42] In de reeks Un-Scene, waarvan er ondertussen vier zijn geweest als ik me niet 

vergis, wordt er gereflecteerd over het al dan niet bestaan van een Belgische kunstscene. 

Heeft u het gevoel dat er iets bestaat als een postkoloniale kunstscene? 

 

Wel ik denk dat alles een postkoloniale kunstscene is of zou moeten zijn. Het is een groot 

woord natuurlijk want is Palestina niet gekoloniseerd door Israël, ja natuurlijk. Is Tibet niet 

gekoloniseerd door China, natuurlijk. Voor de volgende Documenta sectie zal er een zaak 

zijn van alle minority artist, kunstenaars die spreken voor lokale inheemse groepen. En dat is 

natuurlijk effectief gemarginaliseerden en/of gediscrimineerd door ons stadsbestel dat hen of 

te weinig of helemaal niet erkent en ook de middelen geeft om zich te ontplooien. Dat is de 

vraag: hoe ver ga je daarin in het microscopisch fragmenteren van de dingen? En dat is ook 

iets waar ik naar uitkijk hoe zij dat kan doen? Want de vraag is natuurlijk ook als je 

tentoonstellingen maakt of een programmatie maakt: hoe ga je het ook effectief vorm geven? 

Wij opteren er vaak voor om individuen, dus kunstenaars, het voorplan te geven. Bv. bij Un-

Scene is het natuurlijk zo dat het één van de dingen is om tegen de schenen te schoppen van 

de goegemeente omdat er nog altijd zo’n dingen bestaan zoals: het Belgische niveau is 

voorbijgestreefd. Zeker in Vlaanderen is dat het geval, in Wallonië… [32:42] Maar in 

Brussel is het zelfs nog bestaande, alhoewel: er is een nieuw Brussels niveau, België is hier 

ook… De vraag naar een soort van nationale coherentie wordt niet gesteld. De andere vraag 

is natuurlijk: bij Un-Scene, en daarom gaan we het formaat laten opgaan in een ander 

formaat, is hoe we de lokale kunstscene met zeer sterk stijgende internationalisering van het 

omveld zal omgaan. Omdat het door het feit dat een aantal residency programma’s en een 

aantal opleidingsprogramma’s en de liggen van het land die natuurlijk is wat ze is in het 

centrum van en op het kruispunt van heel veel wegen door veel mensen aangenaam gevonden 

is om hier gewoon hun hoofdwoonplek te hebben en een expositieplek of tweede woonplek 

ergens anders te hebben. Dus hoe gaat de zeer sterk op de eigen taal-etnische groep betrokken 

identiteiten, hoe gaat die zich verhouden ten opzichte van een kosmopolitische en een heel 

sterk groeiende kosmopolitisering van het kunstzijn. En dat is één van de opgaves van de 

instellingen maar ook van laat ons zeggen de economie, de kunsteconomie en dan uiteindelijk 

zal het erover gaan natuurlijk van hoe de officiële formele narrativiteit zich zal gaan inlaten 

met hoe die mensen, hoe die kunstenaars de lokale dingen zullen hebben beïnvloed en dat is 

niet [34:42] zo vanzelfsprekend zoals pogingen van MoMa van Tate van Pompidou, dat zijn 

megapolen, ik weet niet of dat ze in Tokyo daar aan toe zijn bv. dat is ook een vraag ofdat we 

in Azië daar niet op ingaan, dat is nog treffender. Oceanië is natuurlijk vanzelfsprekend, dat 
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het toch moeilijk is om daar mee om te gaan omdat het zo uiteenlopend is. Hoe gaan we daar 

mee omgaan? En de vraag in Un-Scene naar de Belgische scene is een soort van 

antinationalistische vraagstelling, een boutadistische vraagstelling want de vraag die we bv. 

in Het Afwezige Museum stellen is ook: hoe passen wij Otobong Nkanga en/of Sammy Baloji 

in ons verhaal? Maar ook hoe passen wij Peter Wegner of Jana Euler in ons verhaal? En hoe 

passen wij Oscar Murillo in dat verhaal? Want die zit in Londen. Waarom is kunst dat bv. 

van onze grote Turkse gemeenschappen zoals Nil Yalter nooit echt is aangeslagen? 

Misschien wel in Vlaanderen maar helemaal nooit in Francofoon België en in het Franstalige 

Parijs. Dus die blinde vlekken zijn eigenlijk wel heel oud en zijn nog altijd niet 

weggewassen. Welke methodologie zouden we daarvoor moeten ontwikkelen om dat daarin 

te passen? En dat is geen vanzelfsprekendheid want niemand heeft daarvoor het recept, ook 

de academische wereld niet. Je kan daar nu je discours [36:43] zo genuanceerd en open 

ontwikkelen maar je moet die dan blijven doorgeven. Dingen die in de jaren 80 

vanzelfsprekend zijn maar dan niet meer in de jaren 2000. De vraag is ook hoe gaan de 

rudistische reflexen dit soort openheid beïnvloeden? Dat is een zeer grote vraag indien 

etnischtische politieke agenda’s of ideologieën ook in het Westen zich gaan manifesteren 

zoals ze in het Franse suburbia of in het Engelse suburbia en zeker in de US hebben 

gemanifesteerd: hoe gaan we daar mee omgaan? 

 

[37:30] Bij WIELS worden er naast tentoonstellingen ook heel wat lezingen en 

seminaries enzo gegeven. Onder andere met Renzo Martens, Herman Asselberghs enzo 

ook. Daarbij zien we veelal dat kunstenaars worden samen gezet, ook met academici. Is 

dat een soort van gezamenlijke zoektocht naar bepaalde antwoorden? 

 

Nee, dat is het feit… Dat is een erkenning dat we dus alle niveaus van formulering en 

articulatie erkennen: dat moet insluiten. Dus ik kan niet enkel de presentatie gaan maken of 

een bemiddeling, het wordt enkel maar aanvaard als het ook het academische niveau. Er 

bestaan zoiets als hierarchiën en het academische niveau denkt nog altijd van zichzelf dat het 

het belangrijkste is. Dus als het het academische niveau niet beïnvloedt dan heeft het niet 

plaatsgegrepen voor de academische wereld. Want die academische wereld, zoals elke andere 

wereld, staat niet op de vernissage van een bepaald soort evenement dus iedereen heeft z’n 

eigen tempo en z’n eigen hiërarchieën van belangrijkheidsinschattingen en dus de 

academische moet je, zeker als de vraagstelling het vereist, moet je ook gewoon dat de facto 

inplannen. De vraag is natuurlijk en dat is wat wij proberen te doen is om te zeggen: 
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kunstenaars zijn intellectuelen. Zij hebben een even grote openbaarheid, om niet te zeggen 

soms een grotere want [39:30] ze gaan op een andere manier de openbaarheid aan. Een 

kunstwerk exposeren is de openbaarheid aangaan, dat is nog iets anders dan een lezing die 25 

minuten duurt. Dus drie maand het podium innemen is een andere zaak dan een lezing geven. 

Dus de kunstenaars zijn intellectuelen en zij zouden dat academische debat mee moeten 

helpen beïnvloeden, of ze verrijken het, of ze corrigeren het, of ze zetten er gewoon een 

andere opinie tegenover en dat is het ideaalplaatje eigenlijk. 

 

[40:08] Dat is ook iets dat gebeurd is bij Urban Now: City Life in Congo waarbij we 

eigenlijk zien dat Sammy Baloji als kunstenaar samenwerkt met antropoloog Filip de 

Boeck. 

 

Filip de Boeck heeft die praktijk om vanuit een tekstueel gegeven, laat ons zeggen een 

onderzoeksonderwerp om dan met visualiseerders te gaan werken. Hij heeft met de professor, 

de vrouw die Sammy Baloji de richting ingeduwd heeft van de fotografie die hij nu maakt, 

Marie-Françoise Plissart heeft hij de eerste Gouden Leeuw winnende serie mee gemaakt. Hij 

heeft nu voor de tweede, of voor de derde, onderzoek heeft hij Sammy aangesproken. Ik geef 

toe indien het opnieuw een Westers camera reportage standpunt was geweest was het ons 

misschien niet zo belangrijk geweest om het hier te gaan tonen, dan wordt het meer een 

architectuur gegeven terwijl nu door de manier van fotograferen, de blik van Sammy Baloji, 

dat toch plots een ander ding is geworden. En dat is denk ik wat er ook op wijst dat de positie 

en de bijdrage van de kunstenaar aan het academische discours van Filip de Boeck een heel 

grote correctie is geweest en zijn discours zeer sterk heeft verrijkt. En vice versa, de 

antropologische aandacht en kennis heeft Baloji [42:08] ook heel veel dingen zien zien die 

hij ervoor niet zag. 

 

[42:17] Ik ben ook al in gesprek geweest met Phillip van den Bossche van Mu.ZEE. Die 

zei dat toen hij curator werd één van zijn eerste zaken was om het aankoopbeleid aan te 

passen. Bij WIELS is dat vanzelfsprekend niet mogelijk aangezien er geen 

aankoopbeleid is aangezien er geen vaste collectie is. Hoe ziet u precies het een ingang 

doen vinden van bepaalde thema’s praktisch z’n uiting vinden? 

 

Maar je hebt ook publicaties hé. Er zijn ook, dat is één van de belangrijkste vehikels om het 

academische en niet-academische discours te blijven beïnvloeden na de afbouw van een 
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tentoonstelling is natuurlijk publicaties. En daar is het natuurlijk heel belangrijk om de 

nodige middelen en energie te investeren om die op niveau te krijgen. Dat het niet enkel een 

beschrijving is van hetgeen er staat maar dat het ook discursief op niveau is en dat het ook 

internationale stemmen bereikt. En dan ook nog eens in dit land nog eens in drie talen 

gebeurd enzovoort. Dat is zeer duur en dat slorpt enorm veel aandacht en energie en tijd op 

die ook naar andere dingen zouden kunnen gaan maar dat kan dus niet. De vraag is natuurlijk 

naar een permanentie of naar een blijvendheid van bepaalde verworvenheden, intellectuele 

en/of sensibele verworvenheden, is natuurlijk de grondvraag van musea of van instellingen: 

van bibliotheken, van archieven van alles eigenlijk. Kennisverwerving, hoe kan je dat 

permanent houden? Dat is de grondvraag van onderwijs, van beschaving. Ik ga niet zeggen 

dat wij daar de oplossing voor hebben [44:17] want dat heeft in deze Westerse maatschappij 

niemand dus dat zou zeer pretentieus zijn om dat op te eisen maar je kan er wel een aantal… 

Je hebt nu dingen men noemt dat nu websites, servers, data, dat is niet de concrete ervaring. 

Er zijn natuurlijk dingen die je toelaten om bepaalde zaken te volgen. Het ding is gewoon een 

discours te verfijnen om bijvoorbeeld een volgende keer na Sammy Baloji nog iemand die 

nog beter is of nog preciezer is op bepaalde vragen. Of na Sven Augustijnen nog iemand. Wij 

willen een genealogie van kunstenaars die rond geschiedenis en identiteit, ruimte en plek 

werken. Dat is ook Rosella Biscottie dat is ook Petrit Halilaj, dus de Italiaanse fascistische en 

repressieve geschiedenis, Kosovo en Albanië, er zijn heel veel… Akram Zaatari over 

Libanon en de hele Midden-Oosten problematiek. Je zult in onze programmatie eigenlijk een 

vaste lijn vinden en die is niet op een bepaalde geografie toegespitst. Wengechi Mutu zat daar 

ook in, Yto Barrada, je kan er zo nog een hoop opnoemen. We kijken wel naar het feit en dat 

is één van de thesissen van deze tentoonstellingen: als Brussel de Europese hoofdstad en 

België dus het hinterland van de Europese hoofdstad. Wij hebben ook NATO, we kunnen 

niet doen alsof dat wij een soort van minderwaardigheidscomplex moeten cultiveren: er is 

geen kat in de wereld die ons gelooft. Wij zien dat dus niet maar dat is wel zo. Als je het 

woord Brussel zegt iedereen denkt aan zoiets als het pentagon. En dat is ook zo voor de rest 

van de wereld. En wij beseffen [46:17] dat gewoon niet omdat we natuurlijk nog die clichés 

en die stereotypen van vroeger, van het arme expressionistische klein Vlaanderen en het 

sardonische surrealistische Wallonië cultiveren. En Michel Draguet, de directeur van het 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, daar nog altijd tentoonstellingen die op die clichés 

gebaseerd zijn blijft voortmaken, dus waar zijn we eigenlijk mee bezig? Maar we kunnen niet 

alleen die dualiteit tussen hedendaagse kunsten en schone kunsten… Er zijn dingen die 

verworvenheden zijn en die moeten verder verfijnd en verder doorgegeven worden, we 
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kunnen niet wachten tot de formele grote verhalen… Die worden dan anachronistisch. Zoals 

het legermuseum, ik ga daar graag naar toe ik vind dat fantastisch om dat het iets is dat toont 

hoe iets afgestorven is. Dat is ook een getuigenis van iets van gisteren en van een bepaalde 

opvatting over dingen. Zoals het Teylers Museum een bepaalde opvatting is. Alle musea die 

gefingeerd zijn zijn fantastisch. 

 

[47:38] En tracht u dan een visie te brengen van vandaag en eventueel zelfs van 

morgen? 

 

Morgen is moeilijk. Je kan de koers mee proberen te bepalen en ik denk met de 

tentoonstelling Het Afwezige Museum is dat een bepaalde ambitie. Niet alles maar bepaalde 

elementen in dit verhaal zijn richting wijzend en dat gaan we in die richting blijven zoeken. 

En het is natuurlijk dat mensen die zich daardoor aangesproken voelen en die ook kunstenaar 

zijn dat die ons ook wel aanspreken. Er ontstaan een dynamiek. Kunstenfestival Des Arts en 

andere verenigingen van mensen die heel gevoelig of heel alert zijn over bepaalde 

problematieken die gaan dat natuurlijk ook opzoeken. 

 

[48:40] Dan kan WIELS als een soort kunstencentrum dienen als een plek waar 

dergelijke zaken of dergelijke ideeën kunnen samenkomen? 

 

Ja. Het is natuurlijk wel nodig, zoals ik al ervoor zegde, dat de neerslag in de academische en 

of de formele verhalen ooit wel gerealiseerd wordt. Het is zo dat in de hedendaagse kunst kan 

je aspireren, zeggen van ja, de privéverzameling, verzamelaars die dingen hebben verworven 

of die gaan ooit wel geschonken of gelieerd worden en gaat dan toch trickle down of 

insijpelen in maar dat kan ook maar binnen 30 jaar zijn als erfgenamen het doen. Dat is veel 

te laat. De transformatie gaat zodanig snel dat 10 jaar geleden… In 10 jaar is het 65% van de 

bevolking [allochtoon in Brussel] dus de vraag is wie is meerderheid, wie is ondergeschikt en 

wie is dominant en wie ondergeschikt? Dat zal een heel eigenaardige oefening beginnen te 

worden. Als je dan de krant leest gisteren dat twee op drie leerlingen in bepaalde klassen niet 

van Belgische afkomst zijn ja dan weet je ook dat zelfs het onderwijsprogramma zich zeer 

serieuze vragen moet stellen. Het is niet de vraag van toegeven, het is niet de vraag van 

sofisticatie of verfijning af te geven voor een soort van vervlakking, daar over gaat het niet: 

het gaat over een soort van openheid en een kwestie van de uitwisseling toe te laten op een 

bepaald niveau. 
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[50:40] Het museale discours dient zich dus eigenlijk actief aan te passen aan 

hedendaagse realiteiten op die manier? 

 

Museaal discours is een methodologisch discours. Een museum is een instelling en is geen 

discours. Een museaal discours is hoe verfijnen we… Dat is de openingszaal op de tweede 

verdieping [van Het Afwezige Museum]: museumkritiek is hoe die methodologie minder 

bureaucratisch, objectiverend, rationaliserend en dus een heleboel aspecten die rituele en 

symbolische objecten die kunst zijn die worden weggesneden. De context is weg, het 

feestelijke en/of andere genotsvolle aspect is weggesneden, het zijn allemaal steriele 

omgevingen. Misschien voor bepaald soort commerciële galerijkunst is dat de ideale context 

maar voor veel dingen… Waarom gaan mensen liever naar de Corderie of naar de Biënnale 

van Venetië? Omdat daar een soort van genot, plezier aspect zit bij het kijken en het 

waarnemen en het ervaren. Er hangt dus toch wel iets rond dat de methodologie overstijgt of 

ontsnapt dus krijg je: hoe zal de methodologie zich kunnen aanpassen. Er zijn bijvoorbeeld 

ook transformaties in bepaalde [52:40] spirituele concepten geweest, dat is de vraag geweest. 

Hoe zijn bepaalde animistische dingen uit andere beschavingen waar wij allergisch of 

immuun voor geworden zijn, hoe gaan we die meepakken, hoe gaan we die niet missen? 

Want we moeten natuurlijk een radar hebben die zo fijn is dat deze dat niet mist. Je kan 

natuurlijk… Dat zijn de hoofdopgaven denk ik. 

 

[53:25] Ik denk dat we rond zijn. Dank u wel alleszins voor uw tijd. 

 

Oké, ik heb een groep die op mij wacht vrees ik dus ik ga. U komt er wel uit hé. 
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10.3 Transcriptie interview Sarah Vanagt 
28.04.2017 te Gent 

 

[00:04] Ja, een soort van openingsvraag: het begin van uw carrière, als kunstenaar dan, 

stond duidelijk al direct in teken van postkoloniale thema’s. Al bij uw eerste werk, After 

Year of Walking, dat was in 2003 dacht ik, komt Rwanda heel uitgebreid aan bod. Van 

waar kwam precies die interesse oorspronkelijk en die inspiratie om rond die thema’s te 

werken? 

 

Dat was zeker niet omdat ik meer geïnteresseerd was, of specifiek geïnteresseerd was in het 

koloniale verleden van België. Het was eigenlijk echt heel concreet een ontmoeting met 

iemand. Dat was een Rwandese professor geschiedenis die voor zijn onderzoek, dus hij was 

professor aan de universiteit van Butare in Rwanda en hij was voor zijn onderzoek een paar 

weken of maanden, dat weet ik eigenlijk niet meer, in België. En wij zaten naast elkaar in de 

bibliotheek van het Afrika Museum in Tervuren. En tijdens de koffiepauze, zo gaat dat dan, 

“waar ben jij mee bezig?” en ik was toen bezig… Ik weet het eigenlijk zelf niet meer precies 

waarom ik toen op dat moment in die bibliotheek was. Dus ik was al iets aan het 

voorbereiden maar ik weet eigenlijk niet meer precies wat… Maar ik herinner me eigenlijk 

heel goed die ontmoeting en hij zei toen, ik was iets met film aan het voorbereiden, en hij zei: 

“a, je bent geïnteresseerd in film, ik ben eigenlijk al heel lang op zoek naar een film die in 

mijn dorp waar ik ben opgegroeid is gedraaid door een witte pater, een Belgische witte pater 

en wij hebben die nooit gezien want ik heb daar in meegespeeld en mijn familie heeft daar in 

meegespeeld en ik zou die zo graag eens zien” en toen had hij dat had gezegd dus le père 

blanc dacht ik ook ja, er is in het KADOC in Leuven is er een archief waar dat het archief 

van dat, dat wist ik, van de Witte Paters zat en dat die ook films hadden. Dus dat was 

eigenlijk één e-mail of één telefoontje om daarachter te komen of die film daar was en dan 

zijn wij die… Dan heb ik die gebeld want ik had zijn gegevens en dan zijn wij samen naar die 

film gaan kijken in het KADOC en dat was echt een onvergetelijk moment eigenlijk. Die 

herkende, die was heel persoonlijk [02:04] en tegelijkertijd was hij zelf ondertussen een 

historicus en die film, ik weet niet, heb je die gezien die film of niet? 

 

[02:08] Nee. 
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Die film gaat eigenlijk, is dus gefilmd op het einde van de koloniale periode, echt de laatste 

jaren en die was eigenlijk pas klaar na de onafhankelijkheid… 

 

[Korte pauze door binnenkomst derde persoon, 02:17-02:30] 

 

Dus die film was gemaakt aan het einde van de koloniale periode en dan is die eigenlijk pas 

uitgekomen vlak daarna en de Belgen hebben bij de onafhankelijkheid om het heel ruw en 

brut te schetsen van kant gewisseld: ze werkten eerst met de Tutsi’s samen en nadien werden 

de Hutu’s bevoordeeld zou je kunnen zeggen maar daar zijn andere, betere, woorden voor 

waarschijnlijk. En die film is toen verbannen geweest eigenlijk, verbannen in de zin van de 

Witte Paters hebben dat veilig weggestoken en dat is eigenlijk nooit bekeken geweest in 

Rwanda op één, ik weet natuurlijk niet hoeveel mensen daar… Het verhaal ging dat het één 

keer op een ambassade is gezien geweest in Kigali, in besloten kring en dat dat het eigenlijk 

is. Er was een grote tragedie in het leven van die Witte Pater die eigenlijk een heel grote 

cinematografische ambities had en die ook uitgetreden is nadien en filmmaker is geworden in 

Duitsland. Ik ben toen later, dat is echt iets, dat moet eind jaren 90 zijn geweest dat ik die 

professor toen ontmoet heb, of begin 2000 misschien. Toen ik dan filmstudies was begonnen 

en na mijn geschiedenis studies dan moest ik kiezen waar ik mijn eindvermogen zou gaan… 

aan de National Film and Television School. Toen dacht ik: ik moet iets doen met die film, 

die film nu terugbrengen en kijken wat dat zo interessant was aan die professor was natuurlijk 

dat hij ook als historicus verbonden was en na de genocide ook… Zou je ook weer veel te 

generaliserend gezegd maar de Tutsi’s terug aan de macht, de geschiedenis werd 

herschreven, de Hutu dominante geschiedenis werd herschreven en die film was daar een 

soort van spiegel van. En ik dacht van: dat is interessant om aan hem die daar zowel in heeft 

gespeeld en heeft de tournage nog als kind heeft meegemaakt en die nu als historicus in 

specialisten team zit om [04:08] het herschrijven van schoolboeken, echt letterlijk hé, 

schoolboeken en geschiedenisonderwijs zijn een aantal jaar gewoon geschrapt geweest in de 

school omdat ze eerst gewoon nieuwe boeken wilden schrijven. En in die periode is dat nu 

wel interessant om die oude film te nemen. En dus mijn eerste reden waarom ik naar Rwanda 

ben gegaan was niet omdat ik sowieso al geïnteresseerd was in koloniale geschiedenis. Ik was 

daar natuurlijk in geïnteresseerd maar dat was niet het thema dat… Maar dat was echt die 

ontmoeting en dat moment in die, in het KADOC, dat we samen keken en dat hij zei van “die 

en die ken ik” en dat was ook heel emotioneel, was ook echt aan het huilen want veel mensen 

zei hij “dat is iemand die nu in de gevangenis zit, dat is iemand die…”. Iedereen was 
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gestorven, ofwel van ouderdom maar ook heel veel in die recente genocide omgekomen 

waren en dus dat was heel… Daar kwamen zoveel dingen samen, het politieke het 

persoonlijke en dan zijn beroep als historicus natuurlijk. En zo ben ik eigenlijk voor de eerste 

keer in Rwanda terecht gekomen en op drie weken tijd was tegelijk mijn eerste film, over een 

heel zwaar en moeilijk thema in heel moeilijke politieke omstandigheden ook, … Maar 

doordat ik daar was, dat was zo’n ongelofelijke ervaring, dat heb ik eigenlijk elke keer gehad 

toen ik de vijf volgende jaren dat ik ging: elke keer als ik daar was zag ik iets voor een 

nieuwe film, de volgende. Het was zo een rijke omgeving en zo’n ongelofelijke spannende 

tijd ook die daar was, je voelt ook gewoon dat die geschiedenis daar op dat moment echt 

gemaakt werd en dat je kon zien dat moment, dat was echt een kwestie van leven en dood, 

ook studenten discussiëren daarover. Je voelde: het was van belang echt, het was niet een 

academisch onderwerp alleen maar, het was echt iets dat in het dagelijks leven heel erg 

aanwezig was en dat vond ik als filmmaker die rond geschiedenis wil werken interessant 

omdat in levenden lijve te zien en dat te documenteren. [06:08] En dat is veel makkelijker, 

dat is natuurlijk, klinkt natuurlijk wat misplaatst, dat soort processen documenteren is 

natuurlijk veel zichtbaarder en aanweziger in een maatschappij waar dat het allemaal nog 

veel dichterbij ligt. Bij ons wordt het al snel professoren voor een boekenkast die je moet 

gaan interviewen en ik zeg niet dat dat niet interessant is en dat die geen interessant werk 

doen maar dat is filmisch veel minder interessant, ik zal het zo zeggen. 

 

[06:29] En u was historicus van opleiding op dat moment. U was al afgestudeerd? 

 

Ik was al afgestudeerd. Ik moet dat eigenlijk… Ik heb dit nu al een paar keer verteld tijdens 

interviews van het is die ontmoeting geweest die mij naar daar heeft gebracht maar ik denk 

elke keer van “waarom zat ik daar nu eigenlijk in die bibliotheek?”. Dus ik moet toch al zeer 

geïnteresseerd zijn geweest in Afrikaanse geschiedenis, dat kan anders niet. Maar ik weet niet 

meer waarom ik daar, met welk specifiek… Waarom, wat ik aan het onderzoeken was. Maar 

ik was al wel afgestudeerd. 

 

[06:56] Iets heeft u toch naar dat archief geleid dan? 

 

Ja maar ik moet al een idee… Maar ik weet niet meer wat. Ik denk eigenlijk dat ik het wel 

weet: ik had ooit een correspondentie met een jong Rwandees meisje die als vluchteling was 

aangekomen ten tijde of vlak na de genocide en die correspondentie is gepubliceerd geweest 
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in Etcetera en dat moet dat geweest zijn. En ik zal misschien wat extra documentatie 

opgezocht hebben. Dat kan je nog terugvinden in Etcetera van… Er is een speciaal nummer 

geweest, een mooi nummer, over de genocide en hoe dat die in film en theater aan bod 

kwam. Ik vraag mij nu af… Ik denk dat het daar mee te maken had maar ik weet het niet 

meer. Het is wel zo dat wat mij naar Congo en Rwanda heeft gebracht veel meer, wat ik 

daarnet probeerde beschrijven, de aanwezigheid van geschiedenis in dagelijks leven was dan 

dat Rwanda en Congo ooit een kolonie waren van België maar het zal wel niet toevallig zijn 

maar dat is veel onbewuster… Dat ik dat niet in Cambodja ben gaan doen want ik had 

dezelfde film kunnen maken, nu niet After Years of Walking, maar ik wil zeggen: de spelende 

kinderen die in een naoorlogse situatie, voor een eerste democratische verkiezing… Ik bedoel 

er zijn nog landen waar we ons die situatie kunnen inbeelden. Dat onderzoek, of wat ik 

daarmee wilde doen had ik eigenlijk ook in andere landen kunnen doen. Ik weet niet, ik kan 

dat echt eerlijk waar niet zeggen, of dat Congo en Rwanda mij dan meer aansprak omdat die 

link daar was. [08:56] Wellicht wel maar dat is niet zo bewust gekomen. 

 

[09:00] Je merkt in uw werken, ze gaan duidelijk heel vaak over geschiedenis, ook over 

het maken van geschiedenis dan specifiek in die periode. Heeft uw academische 

loopbaan als student geschiedenis daar een grote rol in gespeeld? 

 

Ja, ongetwijfeld, zeker. Ik heb ook tijdens die studies geschiedenis echt ook gedacht van “ja, 

misschien ik wil historicus worden, doctoreren en…”. Ik voelde ook wel dat wat mij het 

meest interesseerde toch eigenlijk de geschiedfilosofie was, veel meer dan het eigenlijke 

historisch onderzoek, toch meer die meta vragen die mij veel meer interesseerden. Ik had ook 

al een filmambitie en droom en ik dacht: misschien kan ik die twee combineren. Dat is 

eigenlijk gaandeweg duidelijk geworden. Dat is niet dat ik… Ik heb ook echt wel… Ik heb 

zeker die vragen rond geschiedenis meegenomen, zeker in die eerste film, After Years of 

Walking, is eigenlijk nog gemaakt als een soort van pas afgestudeerde geschiedenisstudent 

die dat eigenlijk nog niet losgelaten heeft. Als ik daar nu op terugkijk voel ik: dat was 

eigenlijk nog een heel academische aanpak. Veel meer dan wat het de laatste jaren geworden 

is, dat laat ik veel meer los, alhoewel het nog altijd heel erg geïnspireerd is op… Ik blijf m’n 

inspiratie vinden in de geschiedenis en ook in geschiedfilosofische vragen maar ik laat veel 

meer dat documentaire of bijna dat journalistieke aspect ook los eigenlijk. Ik wil niet zeggen 

voor altijd maar dat is een evolutie die zo gebeurd is en het kan zijn dat dat terugkomt en ik 

heb ook wel zin om dat meer naar voor te laten komen. 
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[10:35] Na 2009 zien we eigenlijk die postkoloniale thematieken wat verdwijnen uit uw 

werk wat ergens een opvallende keuze is aangezien 2010 eraan kwam met een hele grote 

aandacht voor de 50-jarige onafhankelijkheid van Congo enzo. Hoe kwam die beslissing 

precies tot z’n recht? 

 

Dat is echt een, ik denk dat ik dat al in een e-mail had aangegeven, maar het was twee dingen 

dingen eigenlijk. Gewoon in mijn persoonlijk leven kwamen daar ineens twee baby’s en ik 

zag het gewoon niet zitten om eigenlijk met kleine kinderen voor lange tijd weg te zijn en om 

ze dan mee te nemen, ik weet dat de oude Belgen dat deden met hun kinderen maar die 

hadden dan ook villa’s ter beschikking. Ik zag dat eigenlijk niet zitten. Maar het was ook iets 

anders, is dat ik als ik die eerst film heb beginnen maken in Rwanda heb ik nooit het idee 

gehad: ik ga films maken, ik ga Congo filmer worden, ik ga… Mijn thema is Congo of 

postkoloniaal, ik heb zelfs nooit in die termen gedacht: “ik maak nu postkoloniale kunst”. Dat 

was echt één specifieke ontmoeting die mij daar bracht en die mij dan weer naar andere hele 

specifieke situaties bracht die mij interesseerden. Wat ik wel merkte was dat ik in dat soort, 

en ik denk niet dat dat met slechte bedoelingen was maar dat gebeurt gewoon, en dat was ook 

normaal, ik had op dat moment alleen maar films gemaakt in Congo en Rwanda, dan word je 

“aah, die jonge cineaste die films maakt over Congo” en daar was veel openheid voor en ik 

kreeg steun ook vanuit filmfondsen enzo dus dat was fantastisch, maar ik merkte dat ik eens 

uitgenodigd werd over debatten over kinderarmoede in Afrika of over… Dan zat ik met 

specialisten over armoede en specialisten over de politieke situatie in Congo en dacht ik: dat 

is eigenlijk helemaal niet waar ik, niet van waar ik niet terecht wilde komen, maar ik voelde 

mij daar niet op m’n plaats. Ik ging gewoon… Ik was gewoon vijf keer een maand geweest 

maar omdat je dan iets maakt dat natuurlijk naar een groot publiek gaat, voor een ruimer 

publiek gaat nodigen ze jou dan uit en ze kun in hun debat dan een clipje tonen en dat is 

allemaal… Ik voelde van ja “er zijn mensen die 20 jaar in Congo wonen en veel meer 

ervaring”, [12:35] ik voelde: ik kom hier in een spoor terecht dat eigenlijk helemaal niet is 

waarom ik films ben beginnen maken. Dus het feit dat dat samenviel met de geboorte dan van 

de kinderen was eigenlijk voor mij ook heel goed, ik ben wat bevrijd van die Congopiste 

omdat ik voelde dat ik… Ik vond dat natuurlijk interessant maar ik wilde daar eigenlijk… Dat 

was echt een aantrekkingskracht van… Nu nog hé, ik ben nog in contact met die kinderen, 

ondertussen volwassen en ik heb geregeld nog van “aah, ik zou dat moeten gaan filmen of ik 

zou nu dat willen gaan zien”. Ik denk van “dat is goed dat daar misschien tien jaar tussen zit” 
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en ik zal ook ouder zijn en op een andere manier te werk gaan maar ik wou ook wel: ik 

voelde de hele tijd van “ik wil hier niet in terecht komen” maar “aah, het is zo interessant” en 

natuurlijk ook dat avontuurlijk, de reizen, dat is fantastisch hé, dat was ook een hele 

verrijkende ervaring op persoonlijk vlak.  

 

[13:30] Er zijn veel andere kunstenaars bezig met gelijkaardige thematieken, zelfs soms 

op gelijkaardige wijzen: we zien zo’n documentaire achtige stijlen regelmatig 

terugkomen. Waren die een inspiratie voor u, had u daar contact mee, zat u in dat 

circuit? 

 

Ik begon toen maar net en ik had toen mijn kunststudies, of filmstudies, niet in België gedaan 

dus ik zat wat dat betreft helemaal niet in het circuit. Dat was echt in het begin hé, ik had 

eerst aan Brighton gestudeerd en dan aan Londen dus ik heb die mensen eigenlijk maar 

gaandeweg… Doordat je dan die films samen toont… Die films zijn dikwijls maar twee jaar 

later klaar dan dat je daar was. Ik kan niet echt zeggen dat toen ik daar was ik veel contact 

had met filmmakers of kunstenaars in België maar ik ken natuurlijk nu wel Sven Augustijnen 

en Vincent Meessen en Sammy Baloji maar wij zijn elkaar eerder tegengekomen bij 

presentaties dan dat wij echt een dialoog hadden tijdens het maken. Ik had meer een dialoog 

met mijn studiegenoten uit Londen en wat dat je omschrijft van dat er veel kunstenaars 

documentaire vormen en videokunst met elkaar begonnen te vermengen en ook gingen 

gebruiken voor dat soort postkoloniale thema’s: dat is zeker waar maar dat was een 

internationale tendens natuurlijk. Dat was iets dat ineens inderdaad niet alleen over Congo en 

Rwanda maar je had dan met de voormalige kolonies eigenlijk in Frankrijk… Dat zijn… 

Inderdaad is dat wel dat dat niet toevallig is, de opkomst van die videokunst en 

videoinstallaties. Ik denk dat dat in dezelfde jaren was als ook die thema’s die dan behandeld 

werden, die daarvoor veel meer in traditionelere documentaires werden behandeld, dat is 

zeker zo. Die internationale thema’s zoals Alfredo Jaar, dat is nu maar één die ik hier nu 

noem, die hebben mij zeker echt wel beïnvloed. Meer de grote namen op dat moment van 

mensen die met videokunst en zware politieke historische thema’s bezig waren binnen een 

beeldende kunst en film, dus meer de gevestigde namen die je dan ook zag op festivals en 

musea dan eigenlijk, op dat moment maar dat is nu wel veranderd, nu zie ik dat wel, wij 

volgen elkaars werk en inspireren elkaar uiteraard.  
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[16:14] U bent ook bij een heel breed scala aan festivals en musea betrokken geweest, 

zowel hier in België als in het buitenland. Hoe ervaart u precies die samenwerking met 

die musea? 

 

Ja, ik heb, u hebt die vraag, ik heb daar al over nagedacht en dat is eigenlijk wel een 

moeilijke vraag, ik weet ook helemaal niet of die anders zou zijn moest ik nu films maken 

over traditie geschiedenis of… Ik kan dat eigenlijk wel zeggen: ik heb nadien andere 

onderwerpen behandeld. Ik kan niet echt zeggen dat ik een verschil voel in hoe een curator 

omgaat met uitnodigen van een film over het Joegoslavië tribunaal en het uitnodigen of het 

plaatsen van een film over Congo. Dat kan ik eigenlijk in alle eerlijkheid niet zeggen. Die 

curatoren en directeurs die in dat soort thema’s geïnteresseerd zijn die staan daar enorm voor 

open en vinden dat belangrijk dat dat aan bod komt maar ik kan niet zeggen dat ik echt 

gesprekken heb gehad inhoudelijk over die postkoloniale thema’s zelf, eigenlijk niet. Zij 

hebben mijn werk gezien, en ze hebben daar dan iets in gezien. Enfin, ze nodigen uit en dan 

zijn er gesprekken over hoe gaan we het plaatsen, hoe gaan we het zetten maar om nu te 

zeggen dat ik met die mensen echt een lange discussies inhoudelijk heb gehad, ik kan 

eigenlijk niet zeggen dat dat zo was. Nu, ik heb mijn werk ook niet zo vaak, die Congolese 

werken hebben in een aantal musea gestaan maar ook nu niet zo heel vaak. Ik denk wat dat… 

In de KVS heeft het een keer gestaan, Mouchoirs de Kabila, en de KVS had natuurlijk heel 

lang mee onder Jan Goossens met die Green Light werking een heel uitgesproken en moet 

echt zeggen een pioniersrol hebben zij gespeeld om dat soort thema’s echt open te 

behandelen en op een heel vrije manier, vooral dan in theater, maar ook in fotografie, om hun 

zaal open te stellen. En dus met Jan Goossens weet ik wel dat hij… [18:14] Van hem weet je 

gewoon dat hij daar helemaal in zit, hij zat toen de helft van het jaar in Congo. Er was een 

heel duidelijke lijn. Bij ARGOS heb ik de eerste: deze foto hier is van ARGOS, het centrum 

van mediakunsten in Brussel, daar heb ik mijn eerste tentoonstelling eigenlijk gemaakt en 

video-installaties heb ontdekt als vorm en als mogelijkheid. Je voelt dat dat daar ook al lang 

een… Ik denk zoals er in heel veel van de beeldende kunsten een heel grote openheid en 

nieuwsgierigheid is om met dat soort thema’s om te gaan. Maar ik kan niet zeggen, ik heb er 

echt over nagedacht maar ik kan niet zeggen dat dat zo verschilt, dat dat anders was ten 

opzichte van… De Spaanse film is een beetje een uitzondering omdat dat nog altijd heel 

gevoelig ligt. Wat dat wel interessant was, misschien over Mouchoirs de Kabila, is dat het 

een enorm verschil was of het een Congolees publiek was of een Belgisch, dat was heel 

interessant. Dat ligt waarschijnlijk niet in de lijn van uw onderzoek… 
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[19:27] Dat kan zeker interessant zijn. 

 

Wij hadden ook Congolezen uitgenodigd voor die premiere, alé, de opening. En dat was heel 

emotioneel, die mensen liepen echt in tranen buiten. Sommigen beschuldigden mij, ze wilden 

gewoon niet geloven dat die kinderen dat zelf gespeeld en geïmproviseerd hadden, en ze 

dachten dat ik scenario’s had geschreven en hen woorden in de mond had gelegd en dat was 

voor hun heel confronterend terwijl dat het Belgisch publiek daar natuurlijk met een heel 

andere afstand naar kon kijken maar daardoor ook de finesse en de humor niet zag dus dat 

was een heel andere ontvangst en dat was wel interessant om te zien. Ook voor mensen van 

ARGOS om te zien dat wij toch ook vanalles niet zien daarin. 

 

[20:15] Bij die ontvangst bij Belgen… Uw films die dan vooral in Afrika, Rwanda en 

Congo, zich afspeelden, en daar echt ergens een beetje de vinger op de wonde leggen 

van hetgeen dat België heeft nagelaten in hun voormalige kolonies. Merkte je een 

andere receptie bij Belgen bij die films dan bij films die niet over koloniale thema’s 

gingen?  

 

Ik ben het misschien niet helemaal eens maar enfin dat kan ik niet… Iedereen leest of kijkt 

naar mijn films op een verschillende manier maar eigenlijk gaan mijn films niet over de 

stempel die de Belgisch koloniale periode op Congo heeft gedrukt. Uiteraard zit dat daar 

allemaal onder en zit dat daarin maar het gaat toch veel meer over hoe die kinderen nu 

omgaan met wat er nu recent is gebeurd. En daar zit natuurlijk heel die Belgische 

geschiedenis in en uiteraard gaat het daar dus ook wel over maar ik ga daar… Ik zie dat toch 

echt ook meer op een metaniveau: die kinderen als mini historici die nieuwe versies van 

geschiedenis uitproberen. Ik kijk daar veel meer op die manier naar dan dat ik probeer een 

punt te maken over de stempel van de Belgen. Ik begrijp wel dat doordat het over Congo gaat 

en doordat het dan door een Belg gemaakt is is het ineens postkoloniale kunst. Maar ik kan 

dat ook niet ontkennen, het is niet dat ik daar tegen ben maar dat is totaal niet mijn drijfveer, 

totaal niet. 

 

[21:42] Kinderen blijven wel een terugkerende thematiek, van waar precies die 

interesse? 
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Ja, dat is iets, niemand stelt die vraag als je altijd films over volwassenen maakt van “waarom 

altijd volwassenen?” maar ik begrijp de terechte vraag wel en die komt vaak terug. Ik kom 

daar telkens weer bij uit, het is het geloof of een ervaring die ik zelf nog heb uit de kindertijd 

dat het figuur van het spelend kind een heel belangrijk figuur is sowieso in kunst maar ook in 

de constructie van verhalen en verbeelding. En wat het mooie is aan kinderen is dat zij veel 

makkelijker, zeker ook voor de camera, maar ik denk gewoon in het algemeen, van fantasie 

naar werkelijkheid springen binnen één en dezelfde gesprek of situatie, of aan tafel. Dat die 

grens heel dun is en dat vind ik interessant omdat natuurlijk de plaats van verbeelding in 

geschiedschrijving enorm is. Niet alleen bij geschiedschrijving maar bij wetenschap in het 

algemeen speelt verbeelding een heel grote rol en die openheid dat die grens nog zo poreus is 

vind ik een heel inspirerend moment om naar te kijken en rond te werken. 

 

[23:03] Uw documentaires balanceren soms ook tussen de grens van fictie en realiteit, 

een beetje dat spelen hiermee. Van waar precies die inspiratie om bewust te gaan spelen 

met die grens? 

 

Ja, je zou kunnen zeggen dat documentaires zijn over de verbeelding. Want die kinderen zijn 

niet, dat is heel documentaire, ik geef hen misschien een beginsituatie die wat fictief is of die 

ze zelf gebouwd hebben maar vanaf dat daar een camera op staat wordt dat toch een soort van 

begrenzing. Maar daarbinnen documenteer ik eigenlijk gewoon… Ik denk dat dat veel meer 

mijn thema is: het proberen vangen van die grens tussen feit en fictie dan postkoloniale kunst. 

Maar natuurlijk kies ik de situaties waar dat van belang is en binnen die postkoloniale situatie 

is dat veel interessanter om te zien, of dat is één van de situaties waar dat heel interessant is 

om te zien.  

 

[24:10] En ook interessant om dat u zeker niet de enige kunstenaar bent die altijd 

tussen die grens balanceert. 

 

Ja, ik denk dat kunst daar over gaat. 

 

[24:19] Dan is het misschien nog altijd interessant om een documentaire als medium te 

nemen waarbij je eigenlijk een soort waarheidsclaim doet, of net niet en daarmee 

eigenlijk de waarheidsclaims in vraag stelt. Is dat een soort van problematiek waarmee 

u graag speelt? 
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Ja, ik denk dat de documentaire vorm zich daar heel goed toe leent. Het is een heel vrije, 

open vorm waarin je ook essay vormen kan binnenbrengen, animatie. Ja, ik denk sowieso dat 

de vorm die je kiest, de presentatie vorm, altijd een deel van het onderwerp van je film, je kan 

daar eigenlijk niet los van komen. Enfin, dat is een cliché: vorm en inhoud zijn één maar dat 

is ook wel zo. Vanaf als je daar mee bezig bent: het moet kloppen of het valt uit elkaar. 

 

[25:25] Ik ga vlug eens kijken maar ik denk dat we zo goed als rond zijn. Ik denk dat de 

meeste van de thema’s die ik graag had aangesneden wel zijn aangesneden.  

 

Ik vond dat wat Dirk Snauwaert, ik weet niet of je geluisterd hebt naar het gesprek [Op 

Pompidou, was eerder over gecommuniceerd via mail]? Ik vond dat wel heel juist dat hij zei 

van “dat is eigenlijk al vele jaren van een taboe en een omgang met trauma’s en dat dat zo 

onderdrukt is” en ik denk dat dat voor een groot stuk waar is. Ik heb in mijn lagere en 

middelbare school geen degelijke koloniale geschiedenis gekregen of postkoloniale 

geschiedenis en ik vind eigenlijk aan de universiteit ook niet, maar bon, ik heb een paar jaar 

geleden mijn kandidatuur gedaan dus ik kan daar niet over oordelen hoe dat dan in de 

licenties in België is. Maar dat dus die kunstenaars, die daar dan op een niet academische 

manier mee omgaan, dat soort van leemte invullen, dat geloof ik wel. Dat daar een heel grote 

nood aan is toch blijkbaar ook, dat zie ik wel dat we daarmee toch een groep mensen zijn 

maar dat is niet typisch Belgisch, ik zie dat eigenlijk ruimer als je kijkt naar de festivals en 

tentoonstellingen die er nu zijn, dat is niet een Belgisch gegeven. 

 

[26:37] In mijn gesprek met Phillip van den Bossche gisteren kwam het daar eigenlijk 

ook op uit dat er een soort van, wisselwerking was niet echt de term die we zochten, of 

kruisbestuiving ook niet, we vonden niet precies de term, tussen de kunstsector 

enerzijds en de academische wereld anderzijds. U bent eigenlijk een beetje van de twee 

aangezien u een academische opleiding als historicus heeft gehad… 

Ja, maar ik ben niet meer actief in de academische wereld natuurlijk. 

 

[27:00] Maar hoe ziet u die wisselwerking precies tussen die twee toch wel aparte 

werelden. 
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Ja ik denk wel dat… Je ziet ook die wisselwerking. Filip de Boeck is natuurlijk een voorbeeld 

van iemand die ook vanuit z’n academische ook die brug slaat met Sammy Baloji enzo. Ik 

vind dat ook fantastische tentoonstellingen, heb je die gezien?  

 

[27:21] Dat was Hunting & Collecting? Of Europese Spoken? 

 

Nee, die film, van dat gebouw… De WIELS tentoonstelling. Dan heeft hij een boek, ik heb 

die niet gelezen, over bijgemaakt bij die tentoonstelling die denk ik wel zeer interessant zou 

zijn. En zijn ander boek dat voor mij heel inspirerend is geweest waren met die foto’s van 

Marie-Françoise Plissart, hoe heette die nu weer? Een prachtig boek ook over hoe de jeugd 

omgaat met die geschiedenis. Dat is zeker iemand die ook actief die wisselwerking opzoekt. 

Ik ben nu aan het denken… Ik heb nu voor mijn film over Spanje samengewerkt met Lore 

Calaert, die je waarschijnlijk ook wel zal kennen, dus ik werk zelf ook heel graag samen… 

Bv. met de films waar ik nu aan werk maar dat is dan meer bij de exacte wetenschappen, 

werk ik samen met biologen, dat is natuurlijk weer een andere… Maar binnen de koloniale 

wereld was er ook contact met Bambi Ceuppens. Die heeft ook eens één van mijn films 

getoond dus daarvoor was er ook wel een openheid. Ik denk vooral met die film van Sven 

Augustijnen toen, toen die uitkwam was dat wel heel interessant, ik heb dat toen via internet 

gevolgd en was niet echt aanwezig op de debatten en ik weet niet of hij daar over verteld 

heeft? 

 

[28:49] Ik heb die nog niet gesproken. 

 

Ik denk dat dat wel interessant is om daar naar te vragen want er is een presentatie gehouden 

in WIELS ook met een aantal historici die aanwezig waren. En wat ik daarvan gehoord heb, 

maar dat kan zijn dat ik dat fout heb want dat zijn via-via verhalen, is dat die wetenschappers, 

academici, daar echt grote problemen mee hadden met die film juist omdat het niet duidelijk 

is wat is er nu een historisch feit en wat is er nu een interpretatie van die feiten en zij vonden 

dat dat te verwarrend was, dat is wat ik ervan gemaakt heb. Natuurlijk Sven z’n antwoord is 

daar ook een heel interessant antwoord op maar dan voel je echt die kruisbestuiving, dat is 

die eigen manier van werken ook echt in vraag stellen en dat is heel interessant. 

 

[29:32] Deed u dat bij uw eigen documentaires ook? Bewust bezig zijn met academisch 

denkstromen toen u bezig was met uw werk? 
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Ja ja, zeker! Zeker voor After Years of Walking, toen zat ik nog het dichtst bij die 

academische wereld en al die teksten die ik ook had gelezen over geschiedfilosofie enzo dus 

zeker was ik daar toen veel mee bezig. De laatste jaren… Enfin, Frank Ankersmit was voor 

mij ook heel belangrijk en die Huizinga stroming en met die historische ervaring kijken naar 

film op de één of andere manier, een soort van aanvoelen van hoe het geweest was zonder het 

te kunnen bewijzen wat dat een heel mooie denkpiste is. Dus ik was daar zeker mee bezig. 

Ook toen ik met Lore werkte aan de film over Spanje heb ik daar natuurlijk veel discussies 

over gehad uiteraard en ook met de film over het Joegoslavië tribunaal, de manieren van hoe 

je een rechtszaal in beeld brengt. Ik blijf het nog altijd heel boeiend vinden maar het is wel 

waar dat ik minder die literatuur volg dan tien jaar geleden.  

 

[30:48] Dus dat is wel een opvallende tendens. Ik denk dat dat niet in alle 

kunststromingen of in alle soorten van kunst is dat er zo’n duidelijke kruisbestuiving is 

tussen kunst en wetenschap. Kan u enigszins een verklaring bedenken waarom dat dat 

specifiek voor uw vakgebied, vooral in videokunst zien we dat vaak terugkomen, en met 

postkoloniale videokunst nog des te meer. Van waar zou dat precies komen? Waarom 

net daar? 

 

Ja, natuurlijk is dat niet voor alle videokunst hé. Want videokunst op zich is een heel ruim 

begrip. Je hebt natuurlijk videokunst die puur op abstracte beelden werkt of op meer 

fictionele settings van ervaring, onderdompelen in een soort van… Duikbeelden… Je hebt 

heel veel soorten videokunst. Maar als je het nu hebt over videokunst binnen die post… Dat 

idee van een heel duidelijke politieke bevraging en historische bevraging… Waarom dat zo 

geïnspireerd is door de literatuur en meer wetenschappelijk onderzoek? Misschien is het dat 

dat een groep mensen is met een academische achtergrond alhoewel ik dat niet weet of ze 

allemaal… Sven [Augustijnen] waarschijnlijk wel, en Renzo [Martens], wat heeft die 

gestudeerd?  

 

[32:09] Het is een algemene tendens dat het mensen met een academische 

achtergrond… 

 

Ja, waarschijnlijk uit een noodzaak om met die thema’s om te gaan in een audiovisuele 

manier los van de… Ik vind wel heel hard dat het heel gelijklopende vraagstellingen zijn. De 
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manier waarop het behandeld en naar buiten gebracht wordt zijn natuurlijk heel verschillend 

maar ik denk dat de basisvraag en de fascinaties heel gelijklopend zijn. Misschien is dat een 

noodzaak, ook dat we nu veel meer in een beeldcultuur leven dan 100 jaar geleden en dat het 

belangrijk is om ook met die geschiedenis om te gaan met meer hedendaagse middelen. Ik 

weet het niet, ik ben luidop aan het denken hoor, ik heb nog nooit op die manier die vraag 

gesteld maar het is wel opvallend. 

 

[33:08] U heeft het ook over die gelijklopende tendensen, toch zou u het woord stroming 

niet zo snel in de mond nemen? 

 

Dat is heel moeilijk als je zelf werk maakt om in de stroming idee te werken. Je zit daar zo in 

en je bent zo met één… Ja, dat zou voor iemand van buitenaf veel makkelijker te zien zijn dat 

dat een stroming is dan als je daar in zit maar ik wil dat niet ontkennen en ik wil niet zeggen 

dat ik daar geen deel van uit maak maar ik kan dat niet… 

 

[33:42] Het voelt alleszins niet zo aan voor uzelf?  

 

Nee, ik ben gewoon mijn werk aan het maken. Dat is bijna onmogelijk als je daar zelf in zit 

om dat te kunnen zien, misschien wil dat ook niet zien. Maar niet omdat ik mij daar niet mee 

wil identificeren, ik vind dat een heel boeiende gemeenschap waar ik in zit met heel boeiende 

en hele fijne ontmoetingen en dat is zeker niet dat ik daar niet mee geassocieerd zou willen 

worden maar ik denk niet aan: “ik ben nu postkoloniale kunst aan het maken” in die stroming 

en dat zijn mijn collega’s en… Eigenlijk helemaal niet. 

 

[34:18] Het is eigenlijk sinds 2009 geleden dat u nog iets rond Afrika of dan specifiek 

Rwanda en Congo heeft gemaakt. U liet het daarnet al even vallen maar zit er in de 

toekomst nog iets in het verschiet? 

 

Ja, ja, ja. Ik heb helemaal geen concreet plan nu maar er zijn zo, zoals met veel ideeën flitsen 

zo om de paar maanden eens voorbij en er zijn er wel een aantal die terugkomen steeds en die 

over Congo en Rwanda gaan. Dat is dikwijls een teken dat ik daar nog iets moet gaan doen en 

wil gaan doen vooral. Ik denk wel dat die kans groot is maar ik heb geen concreet plan nu, ik 

heb wel enkele ideeën, maar ik heb niets gepland om “voila, ik ga in 2018 terug naar Congo” 
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ofzo. Maar dan ook weer niet omdat dat een voormalige kolonie van België is maar dat zal 

misschien iets heel onbewust zijn dat dat toch wel daar is… 

 

[35:15] Dat u dan toch toevallig daar beland bent? 

 

Ja, dat zal zeker wel zo zijn maar ik heb geen tante nonneke dat daar is geweest, ik heb geen 

familie… Enfin, mijn vader heeft er zes maand gezeten maar dat is niet iets waarom ik persé 

naar daar wil. Ik heb helemaal niet die, want toch heel veel mensen die vooral als 

ontwikkelingswerk… Ik heb daar natuurlijk veel Belgen ontmoet en heel veel zijn daar 

daarom omdat ze ergens als kind, een nonkel, dat sprak tot de verbeelding enzo en wilden 

daarnaartoe. Dat is bij mij totaal niet, helemaal niet, dus veel meer vanuit die interesse, vanuit 

die ene ontmoeting die mij daarnaartoe heeft gebracht en ik denk dat als ik in een andere 

bibliotheek een historicus was tegengekomen die in een film had meegespeeld in China dan 

was ik misschien in China beland en dan weet ik zelfs niet of die films zo anders zouden zijn 

geweest omdat ik juist vanuit dat metaperspectief kijk. Natuurlijk zouden die compleet anders 

zijn geweest en natuurlijk zou ik dan nog contact hebben met Chinese kinderen en niet met 

Congo, uiteraard… Het is een beetje hetzelfde zoals met dat Joegoslavië tribunaal. Ik weet 

niet of je die film gezien hebt? 

 

[36:19] Fragmenten, ja. 

 

Daar ook: ik had ook een andere rechtszaal kunnen kiezen. Nu achteraf gezien niet meer 

maar het ging hem over dat gebaar van het optekenen van sporen in een rechtzaal en ik heb 

die gekozen omdat die ging sluiten en dan had ik een soort van: dan klopte dat inhoudelijk 

beter, ik maak een afdruk van 20 jaar en het gaat sluiten. Maar ik had dat evengoed in een 

andere meer internationale rechtshof voor andere landen kunnen doen. Mijn vraagstelling 

was meer een metavraagstelling. Nu kan ik niet meer voorstellen dat die film in een andere… 

Ik heb daar vrienden gemaakt en ik ben naar Joegoslavië gegaan, voormalig Joegoslavië 

uiteraard, en ik wil daar nu terug. Voor mij is dat onmogelijk denkbaar dat ik ergens anders 

kom maar ik weet nog dat ik mij afvroeg “waar ga ik dat nu doen?” terwijl als je dan die film 

ziet denk je “aah, het gaat over Karadžić” maar eigenlijk niet. 

 

[37:08] De metavraagstukken hebben eigenlijk een bredere draagbasis dan heel 

specifiek waar het over gaat. 
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Ja, zelfs die film, maar die heb je nu niet genoemd en die is eigenlijk degene die mensen mij 

het meest noemen over het koloniaal verleden is die op de Kunstberg met de drie kinderen… 

 

[37:20] Ja, met de drie gesprekken met de standbeelden. 

 

Ja. Ook daar dat idee had ik eigenlijk ook met drie andere standbeelden kunnen doen. Ik wou 

het natuurlijk in België doen en het is niet toevallig dat ik een Rwandees kind gevraagd heb 

om dan koningin Elizabeth te spelen maar dat gaat er uiteraard over en toch is dat niet de 

eerste… 

 

[37:45] Toch blijft het terugkeren. Ik meen me te herinneren, dat is Little Figures, he die 

film? Dat was ook met drie kinderen van allochtone afkomst. 

 

Ja, dat wou ik natuurlijk wel. Nieuwkomers in België wou ik, kinderen die nog niet de 

geschiedenis kenden… Die zo vers waren en kijken hoe zij dan die geschiedenis verzinnen 

op basis van heel… Drie basisfeiten had ik hen gegeven over hun personage en dat was het. 

Daarop te kijken want soms zitten ze heel dicht bij de waarheid en soms heel ver natuurlijk. 

Of zoals dat jongentje in het museum, heb je die gezien? 

 

[38:15] Met die olifant? 

 

Ja. Daar ook. Ik weet nog dat ik hem, hij was toen zes, daarbinnen ging en hij vroeg: “was 

België dan ooit de baas van Congo?” En ik zei ja en dat is alles dat ik hem zei en dan begon 

hij daar die monoloog. 

 

[38:31] Ja, over dieren enzo ook plots. 

 

“Eigenlijk België en Congo hingen aan elkaar en toen is Congo afgedreven maar jij stond 

toevallig nog op dat stuk Congo en toen ben je weggedreven en toen hebben we je 

teruggehaald”, alé, zoiets. 

 

[38:38] En hoe hebt u dat jongentje precies leren kennen? 
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Ja, dat is familie, dat is een jongentje uit de familie. Maar ik vind dat altijd makkelijk, 

kinderen. 

 

[38:54] Ja, dat lijkt een heel onschuldig beeld eigenlijk, die conversatie. 

 

Ja, terwijl het eigenlijk loodzwaar is wat hij zegt.  

 

[39:00] Tegelijk merk je in de manier waarop hij babbelt dat hij zich wel bewust van de 

zwaarte van de geschiedenis maar toch gaat hij er zo licht mee om. 

 

Ja, zoals kinderen. Dat is misschien nog om toe te voegen aan waarom ik graag met kinderen 

werk: die hebben een soort van lichtheid die zoveel mogelijk maakt. Echt een scheppende 

kracht, die lichtheid, die speelsheid om met zo’n thema’s om te gaan omdat er inderdaad… 

En die poëzie natuurlijk hé. Ik denk dat ik dat nog niet genoemd heb maar ik vind dat ook 

gewoon ontzettend poëtisch, kinderen die spelen. Nog altijd hé, dat is ongelofelijk, de poëzie 

die in elk, bij alles wat ze doen en dat is natuurlijk heel mooi om te filmen dus dat speelt 

zeker mee. Misschien, want we gaan afronden ik moet dan door, is er wel iets, nog een 

andere reden waarom voor mij, maar ik denk misschien ook voor, ik zal ze mijn collega’s 

noemen, mijn stroomgenoten [lacht], dat dat is wat ons… Nee, ik ga voor mij spreken maar 

ik denk dat dat voor veel anderen ook waar is: dat er esthetische mogelijkheden of de 

poëtische mogelijkheden u tot een ander soort kennis en inzicht brengen die je als 

academisch onderzoeker gewoon niet bij kan omdat je andere regels hebt. Ik vind het één niet 

meer waard dan het ander hé maar ik weet wel dat ik dat persoonlijk heel hard miste in het 

onderzoek, in de academische wereld. Die vrijheid om juist esthetische en poëtische 

middelen in te zetten om tot andere, om tot dat ander veld te komen dat veel minder 

makkelijk te beschrijven is en dat je moet ervaren, en daardoor kom je bij kunst terecht. Dat 

heeft, is voor mij doorslaggevend… Ik zeg dat nu, maar ik kon dat niet zo verwoorden toen ik 

die stap gemaakt heb om dan echt films te gaan maken maar ik denk wel dat het ook dat is 

dat mij ook wat ongelukkig maakte aan de universiteit of dat ik voelde… En dat ik wel echt 

gevonden heb in die installatiekunst waarbij dat je toch de thema’s en de dingen die me 

interesseerden uit academisch onderzoek kan meenemen maar deze kan verwerken en een 

plaats gaan geven in heel andere facetten van het bestaan die gewoon echt uitgesloten in de 

academische wereld. Denk ik, of te veel naar mijn gevoel. 
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[41:30] Dat is een heel interessante conclusie alleszins, dank u wel voor het interview, 

het was zeer interessant. 
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10.4 Transcriptie interview Maarten Vanden Eynde 
28.04.2017 te Drogenbos 

 

[00:10] Een soort van openingsvraag: ik merk dat quasi al uw werken dat dat eigenlijk 

draait rond de impact van globalisering, ook het begrip van “post-apocalyptische 

wetenschap” komt daar dan bij kijken. De invloed van dit alles op Afrika komt in mijn 

ogen ook heel veel terug in uw werk. Niet bij allemaal maar bij een heel groot deel wel. 

Dus daardoor dus ook een beetje de invloed die het koloniale verleden heeft gehad op 

het huidige postkoloniale Afrika. Wat ik me eigenlijk af vroeg is waar precies die 

inspiratie of die interesse kwam in specifiek dat koloniale verhaal van Afrika.  

 

Ik zou het eigenlijk helemaal omdraaien. Het is eigenlijk Afrika dat daar aan de grondslag 

ligt. Ik ben zelf namelijk geïnteresseerd in materialen, de invloed van materialen op de 

evolutie van de mens en creatie van de wereld zoals we die nu kennen. De zoektocht naar de 

oorsprong van die materialen, de handel in die materialen, komt automatisch uit in Afrika en 

in heel veel gevallen ook nog eens Congo. Congo is echt, wat mij betreft, een centrale speler 

in de evolutie van de mens omdat er zoveel basis grondstoffen die zoveel invloed hebben 

gehad op de wereld daar vandaan komen. Dat heeft geologische verklaringen om dat meeste 

of het grootste magnetische centrum in de wereld ligt daar ook heel erg bij in de buurt wat 

daar denk ik in het ontstaan van de wereld voor gezorgd heeft dat heel veel met name zware 

metalen zich [02:10] in dat gebied bevinden waardoor het, toen die geoloog het ontdekte, en 

noemde het een scandale géologique omdat er van zoveel verschillende waardevolle 

materialen die aanwezigheid schandalig groot was in vergelijking met andere plekken. Dus ik 

was in het begin niet persé geïnteresseerd in het kolonialisme, laat staan het postkolonialisme, 

maar meer in de oorsprong van materialen en omdat ik de hele tijd in Congo uitkwam ben ik 

daar op een gegeven moment naar toe gegaan om zelf materialen te verzamelen om werken 

mee te maken.  

 

[03:00] Tegelijk verwijst u ook wel in sommige werken heel expliciet naar het koloniale 

aspect van België ook specifiek. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de rubberen hand van 

Leopold II die u heeft nagemaakt met rubber uit Congo. Van waar precies die invloed? 

 

Om dezelfde reden. Als je kijkt naar de geschiedenis van rubber kom je ook in Congo uit 

omdat de tijd dat het echt waarde kreeg en dat er heel veel vraag naar was, was Leopold II 



	 206	

daar als de kippen bij om een soort van monopolie te creëren. De vraag was eerst voor de 

fietsbanden, dan er na voor de autobanden, dan voor isolatie rond bekabeling voor telefoons 

voor de eerste trans-Atlantische kabel met koper uit Congo geïsoleerd met rubber uit Congo. 

Die heeft heel lang een monopolie gehad, dus dat heeft lang geduurd voor dat ze dan in Zuid-

Amerika en op andere plekken plantages hadden die groot genoeg waren en de bomen die 

oud genoeg waren zodanig dat ze een hoeveelheid konden genereren die in competitie kon 

treden met Congo. Maar ja, eigenlijk… Je kan de geschiedenis niet meer veranderen dus het 

feit dat zij zo’n doorslaggevende rol hebben gespeeld om zo’n belangrijk moment in de 

geschiedenis, dat verander je niet meer. Ze hebben dat monopolie niet kunnen behouden maar 

hun plek in de geschiedenis zouden ze eigenlijk wel moeten hebben. En dat zie je eigenlijk 

bij bijna al die grondstoffen is dat Congo daar eigenlijk niet voor wordt erkend en dat dat niet 

onderdeel is van de algemene kennis. [05:00] En dus dat specifieke werk, The Invisible 

Hand, gaat daar ook over, dat dat gewoon echt niet zichtbaar is. Het is een zinsspeling op 

heel veel verschillende niveaus: Leopold die nooit in Congo geweest is, en nu als mal, als 

holle ruimte daar dan naar toe gaat en dat wordt dan voor het eerst wel zichtbaar maar in de 

vorm van rubber. Het wit wat dan zwart wordt door het verbrandings- of het drogingsproces 

van rubber en dan heel de economische link met Adam Smith. Dus ja, dat zit vol 

verwijzingen. Maar nogmaals: het is eigenlijk, toeval kan ik het niet noemen, ik volgde in 

eerste instantie gewoon het materiaal. 

 

[05:52] Het is dus wel ergens toeval dat u dan juist uitkwam bij een voormalige kolonie 

van België. 

 

Ja, er is er maar één. 

 

[05:58] Nog Rwandan en Burundi natuurlijk ook. 

 

Ja, dat hoorde bij Congo hé. Dan na de Tweede Wereldoorlog er pas bijgekregen. Maar dat is 

zoiets, al je je daar dan echt in gaat verdiepen, de tijd dat het Koninkrijk Congo bestond was 

veel langer en op zeker hoogte, arguably, ook belangrijker dan heel de periode van Belgisch 

kolonialisme. Het heeft 300 jaar geduurd dat er echt op een gelijkwaardige manier handel 

gedreven werd met het Koninkrijk Congo en pas toen de problemen ontstonden met de 

Portugezen is dat veranderd en werden zij ook blootgesteld aan slavenhandel terwijl zij er 

voor eigenlijk leverancier waren van slaven. Ja, voor mij was het ook iets volledigs nieuws en 



	 207	

waar ik ook heel erg van schrok van het belang van Congo en misschien nog meer het gebrek 

aan erkenning. De meeste materialen komen ook op hetzelfde neer: of het nu gaat over koper, 

of het nu gaat over katoen, of het nu gaat over uranium, allemaal basisgrondstoffen die de 

wereld zodanig veranderd hebben, daar heeft Congo een centrale rol in gespeeld en heel vaak 

ook nog eens België op een iets slinksere manier omdat zij dan degene waren die het eruit 

gehaald hebben, getransporteerd hebben of wat dan ook. Maar niet dat zij het bezaten. 

 

[07:52] Tegenwoordig blijft dergelijke exploitatie eigenlijk nog altijd voortduren, nu 

vooral door bv. China die een heel harde grip krijgt op Congo en de materialen daar. 

 

Ja, ja, absoluut. 

 

[08:02] Probeert u dat ook te kaderen in uw werken? 

 

Zeker. Ik ga meestal zelfs nog verder door te zeggen dat het gebrek aan ontwikkeling in 

Congo te wijten is aan een internationale samenwerking tussen grote mogendheden zoals 

Amerika… Heeft ook nog altijd heel veel voeten in de aarde in Congo. Heel veel Europese 

landen, dus Europa als geheel, en China. En dat is net omdat moesten zij zichzelf kunnen 

ontwikkelen hebben zij alle ingrediënten om en het rijkste en het machtigste land ter wereld 

te zijn. De meest pure uranium ter wereld… Moesten zij een atoommogendheid worden dan 

veranderen de machtsverhouding in de wereld op zo’n danige manier dat alle andere daar niet 

blij mee zijn en het feit dat dat een dictatuur is die bestendigd wordt, ik kan me niet anders 

voorstellen dan dat daar op een hele slimme, bewuste manier mee wordt omgegaan vanuit 

andere grote mogendheden die niet willen dat Congo zich verder ontwikkelt en dan met name 

de rest van de bevolking. Want een kleine elite die in stand gehouden wordt en die krijgen 

wel financiële compensatie voor concessies op bepaalde mijnen…Maar ik denk, en ik weet 

niet in hoeveel woorden dat dat dan duidelijk gemaakt wordt, maar het is niet de bedoeling 

dat via onderwijs en algemene ontwikkeling, dat Congo zich in een [10:02] soort van 

Westerse rijkdomschaal ofzo gaat bevinden waardoor dat dat land heel machtig zou worden. 

Het is niet de bedoeling dat mensen zelf daar ook die mineralen kunnen omzetten in 

bruikbare producten. Dat moet ergens anders gebeuren, dat moet ruw verdwijnen uit het land 

en dat is iets wat nog altijd bezig is en daar gaat dat werk absoluut ook over. Het hele 

onderzoeksproject Triangular Trade gaat over de invloed van het transport en extractie van 

basisgrondstoffen en wat dat betreft is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. 
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[10:56] Eén van uw vroegere werken ging ook over die oneerlijke handelsverhouding 

waarin u een typische zaag… 

 

Die kettingzaag. 

 

[11:00] Eigenlijk naar hier had gebracht om dan voor veel meer waarde hier daarvoor 

kon krijgen dan dat daar werd betaald en daarmee eigenlijk die oneerlijkheid tonen… 

 

Financiële waarde hé. Want dat is natuurlijk het grote verschil in waardeschalen is dat dat 

heel anders is hier dan daar. En dat is een kleine… Een uitvergroting in het heel klein van de 

handel in materialen en dat vindt op heel veel niveaus plaats hé. Ook chemicaliën en allerlei 

soorten afval die dan daar weer gedumpt wordt. 

 

[11:49] Met uw werken wijst u wel ergens op een soort van pijnlijke geschiedenis, ook 

van uw eigen land dus eigenlijk, België. Merkt u daar iets van bij de receptie van andere 

mensen bij de werken die niet handelen over Congo? Dat daar een andere vorm van 

omgang is met die werken? 

 

Nee… Het is al lang niet meer zo’n hete aardappel dan als het vroeger was dus… Daar is al 

zoveel over geschreven. 

 

[12:18] Het voelt niet aan als een taboe voor u? 

 

Nee, ik heb hier ook geen problemen gehad met dat werken van The Invisible Hand. Ik had 

op voorhand wel gedacht: op die foto staat online dat ik midden in de nacht die mal ga maken 

tegen dat standbeeld [van Leopold II]. Maar als je kijkt naar hoeveel keer per jaar dat dat 

wordt compleet ondergespoten met rode kwak en er potten verf over gekwakt worden. Ik heb 

het niet beschadigd, ik heb alleen z’n handafdruk genomen. Ik… Misschien zijn mensen wat 

meer gewend ondertussen. 

 

[13:04] Dat ze minder rap geshockt zijn omdat ze zelf al enigszins zich bewust zijn van 

dat verleden in België dan? 
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Ja. Maar ik vertel niks nieuws hé, dat is het natuurlijk ook. Ik vertel het misschien op een 

andere manier. 

 

[13:18] Maar voor sommige mensen mogelijks wel iets nieuws want niet iedereen heeft 

evenveel, bijvoorbeeld op school of ergens anders, geleerd over wat wij als Belgen 

eigenlijk hebben gedaan in Congo. 

 

Ja, dat vind… Dat is juist waar ik aan begonnen was maar de vraag ging de andere kant op. Ik 

vond het voor mijzelf ook heel choquerend om erachter te komen. Ik heb geen uur, noch op 

de lagere noch op de hogere school gehad, over de geschiedenis van ons koloniaal verleden, 

geen uur, niets. Het enige wat ik daarvan weet is van dingen die ik in de krant las van Mobutu 

en dat waren meestal hele absurde berichten wat dan ging over z’n luipaardenhoedje of zijn 

staf met magische krachten of de moeilijkheden met dingen uit te willen handelen. En dan 

daarna kwam heel dat verhaal van de genocide in de jaren 90 maar echt zo les krijgen in hoe 

heeft het dan plaatsgevonden, wat is daar allemaal gebeurd: nada, noppes. 

 

[14:27] Speelde het gebrek daaraan ook mee in het feit dat u het zelf ook in uw werken 

verwerkt om eigenlijk een soort van onuitgesproken geschiedenis toch duidelijk te 

maken? 

 

Ja, enerzijds maar moest… Ik denk niet dat moesten al die materialen niet uit Congo 

gekomen zijn dan was ik daar niet zo ingedoken. Dus het gaat mij niet zo zeer, noch om het 

nier erkennen van die oorsprong of het belang van Congo, of om het zelf niet weten en dan 

vinden dat ik dat moet vertellen of dat heel veel andere mensen het niet weten en dat dat de 

hoofdreden is om dat te doen. 

 

[15:11] Het is eerder een toevallige… Het komt eigenlijk eerder toevallig voort uit het 

feit dat in Congo al die materialen aanwezig zijn die zo’n grote impact hebben gehad. 

 

Ja. Ik ben daarachter gekomen toen dat ik nieuwe materialen zocht die dezelfde soort van 

belangrijke invloed hebben of zullen hebben op lange termijn als plastiek. Ik heb heel lang 

gewerkt en onderzoek gedaan naar plastiek en plastiekvervuiling en ook gekeken naar 

plastiek als restproduct van menselijke beschaving na dat wij er misschien niet meer zijn: wat 

blijft er dan achter? Wat is de menselijke erfenis? Ja, dus ik zocht naar andere materialen en 
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via de telefoon en computer, elektronica, printplaten enzo, ben ik bij andere materialen 

terecht gekomen. De eerste was dan koper en dan ja, dat was een bibliotheek die je opent, dat 

is echt onwaarschijnlijk, per materiaal. De rol van Congo in de Eerste en Tweede 

Wereldoorlog, het belang van dat koper wat mee geholpen heeft in hele grote veldslagen, de 

Slag van de Ardennen en de Somme. Ja, dat heeft zo’n grote rol gespeeld dat dat koper daar 

beschikbaar was en gewonnen werd en naar Amerika getransporteerd kon worden om dan 

kogels mee te maken die dan hier gebruikt om Duitsers terug te dringen. [17:11] Dat zijn 

allemaal van die dingen… 

 

[17:16] Hetzelfde verhaal eigenlijk met uranium ook dat ook in uw werken terecht 

komt, onder andere in uw recente werk in Bozar wordt daar ook op gezinspeeld en ik 

dacht Little Boy en Fat Man en dan The Gadget… 

 

Ja, die drie bommen, die zijn allemaal onderdeel van het Manhattan project en die zijn 

allemaal met hetzelfde uranium gemaakt waar een 70-80 procent van die drie bommen is 

gemaakt met uranium afkomst van de Shinkolobwe mijn en dat is Union Minière die dat er in 

de tijd heeft uigehaald en opgeslagen in Antwerpen, Mol en dan zo naar Amerika vervoerd en 

dat heeft ook de wereld verandert op een manier… En iedereen kent Hiroshima en Nagasaki 

maar wie kent er Shinkolobwe? Alé jong, als je een beetje je daar in verdiept en daar in 

geïnteresseerd bent in uranium en het atoomtijdperk. 

 

[18:32] In het populaire narratief komt dat inderdaad nauwelijks of bijna niet terug. 

 

Daar is ook weer een reden voor hé. Waarom is dat bijna onbestaande als kennis? Het is beter 

dat zo weinig mogelijk mensen weten dat daar zo’n belangrijke grondstof ligt die zo puur is. 

En hoe dat dat bewaakt is daar, je mag er niet aan denken dat daar andere, weet ik veel, 

criminele organisaties of landen gebruik van maken. 

 

[19:12] Uw kunstproject probeert dan toch in enige zin die soort miskenning of die 

informatie die niet echt in het publieke discours aanwezig is toch ergens bloot te leggen? 

 

Ja, het zijn heel vaak een soort van alternatieve geschiedschrijvingen. Het blijft subjectief hé, 

wat dat betreft geloof ik niet in een soort van ultieme vorm van waarheid. Er zijn heel weinig 

dingen waarvan je kan zeggen: dat is algemeen geldende, de waarheid, en dan is het nog een 
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keer de vraag of dat er hoegenaamd er is. Maar dat houdt in dat er eindeloos veel variaties 

zijn van geschiedenis afhankelijk van wie het vertelt en vanuit welke hoek dat je het bekijkt 

maar het is wel absoluut duidelijk dat er een dominante manier is van geschiedenis vertellen 

en in stand houden en bewaren en ga zo maar door en die ligt niet in Afrika. Als je ziet wat 

daar allemaal verloren gaat aan materialen omdat ze gewoon de middelen niet hebben om het 

op te slaan of om het te verspreiden of om boeken te drukken of het te promoten. Aan alles is 

er eigenlijk een gebrek om hun mee te laten spelen in het vertellen en het schrijven van 

geschiedenis dus dat is een hele éénzijdige visies en daar wil ik absoluut wel toe bijdragen. 

 

[20:54] Uw werk is ook natuurlijk ingebed in de, misschien wat kort door de bocht, 

wetenschap. Daarbij heb je verschillende vormen van wetenschap. Geschiedenis is hier 

al aan bod gekomen maar ook meer exacte wetenschappen natuurlijk, bv. waarom dat 

al die mineralen aanwezig zijn in Congo. Hoe ziet u precies de relatie tussen kunst 

enerzijds, dus de kunstwereld en dan de academische wereld, die toch op veel vlakken 

heel wat verschillen maar die bij u op één of andere manier toch ergens samenkomen. 

 

Ik heb dat nooit zo heel goed begrepen, dat verschil. Ik ben wat dat betreft veel meer een 

hele, hele ouderwetse kunstenaar. Meer zoals Da Vinci waarbij je kunst en wetenschap 

combineert en in die tijd was dat ook niet iets anders. Al die wetenschappers konden heel 

goed tekenen en zochten naar oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen of vragen. 

Voor mij wat dat allemaal bindt is nieuwsgierigheid, het proberen dingen te begrijpen en voor 

mij ligt dat zowel aan de basis van kunst als wetenschap. Of dat je nu onderzoek doet naar 

licht of kleuren of compositie, ja, dat werkt net zo goed in sculpturen als in geologie en ja 

voor mij is dat één grote mengelmoes van dingen. Als je kijkt naar vorm dat vind je ook in 

heel veel wetenschappen terug hé: het belang van de ontdekking van de microscoop en dat je 

ergens micro kunt kijken of de telescoop macro en het universum begrijpen of onze plek als 

mens in het grotere geheel, als dat nu gaat over filosofie of antropologie voor mij is dat 

allemaal één grote pot nat. 

 

[23:08] Een soort van mengelmoes eigenlijk tussen kunst en wetenschappen met een niet 

zo duidelijke distinctie. 

 

Ja, vroeger was dat ook niet zo en ik voel me daar wel meer in thuis.  
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[23:21] Er zijn nog heel wat andere Belgische kunstenaars bezig rond gelijkaardige 

thematieken bv. de exploitatie van Congo in het verleden maar ook nu. Andere, wat ik 

dan zou bestempelen, postkoloniale thematieken. Bent u met andere kunstenaars in 

contact en werkt u daar actief mee samen, is er daar actieve participatie mee? 

 

Ja ja, zeker. Ik ken Sammy zeer goed, een goeie vriend ook. Ja, ik ken een heel aantal… Ik 

ken misschien wel meer Congolese kunstenaars dan Belgische kunstenaars die met Congo 

werken. Maar Renzo Martens ken ik ook wel. Daarom niet persé dat wij samen werk maken 

maar dat daar een dialoog is en een uitwisseling: absoluut. Dat is ook waarom dat ik 12 jaar 

geleden Enough Room for Space heb opgezet om dat soort samenwerkingen of dialogen te 

faciliteren. En het project wat nu sinds twee maanden online staat, Triangular Trade: ik heb 

eerst twee jaar voor-onderzoek voordat het echt een actief visueel project werd, tenminste de 

website van Enough Room for Space heb ik heel veel voorbereidend onderzoek gedaan en dat 

was ook in dialoog met andere mensen en dat kan je ook zien op de website: er zijn meerdere 

kunstenaars bij betrokken, we organiseren vaak meetings waarbij we andere specialisten 

uitnodigen die kennis hebben rond katoen, geschiedenis van katoen, invloed van katoen, ook 

verschillende niveaus of dat nu eerder economisch is, of mode of de connectie met slavernij. 

[25:21] En tijdens die meetings wordt er gewoon heel veel uitgewisseld en soms leidt dat tot 

samenwerkingen. Laatst een project opnieuw eigenlijk weer uitgepuurd voor Performatik 

waarmee ik werk met Alioum Moussa, geen Congolese maar een Kameroeneese kunstenaar. 

En soms ontstaat daar vooral echt een letterlijke samenwerking.  

 

[telefoon gesprek kwam binnen dat Vanden Eynde moest opnemen, korte pauze in 

opname]  

 

[26:08] We hadden het zonet over eigenlijk de samenwerking met andere kunstenaars 

of iedereen die enigszins een input kan geven. Hoe voelt voor u de samenwerking met 

Belgische musea aan? Ook als iets coöperatief of eerder als zij zijnde een spreekbuis 

voor uw werken?  

 

Ik heb wat dat betreft nog niet echt veel ervaring daar mee. De enige plek waar dan werk wat 

daar zou onder vallen getoond was is Bozar maar dat was zo’n specifieke context dat die 

inhoudelijke samenwerking eigenlijk onbestaande is. Zij waren host om die werken te tonen 

maar voor de rest. 
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[26:56] Ik sprak vanmiddag met Sarah Vanagt, videokunstenares, en zij had het over 

een project in Kinshasa als ik met niet vergis dat binnenkort opent waar eventueel ook 

een werk van u ging getoond woorden, In_Dependance, ik meen me te herinneren dat ze 

iets in die aard zei. 

 

Het is niet voor de nieuwe Belgische ambassade? 

 

[27:21] Ja, voor de Belgische ambassade. 

 

Nee, dat wordt daar niet getoond, dat werk. 

 

[27:25] Was er daar discussie over of werd dat… 

 

Met wie? 

 

[27:30] Met bv. de persoon die dat organiseert, de curator, of… 

 

Nee, maar ja, dat is ook weer iets heel specifiek. Dat is het ministerie van buitenlandse zaken 

die een kunstexpert heeft, Ilse Dauwe, die die kunstaankopen doet voor alle Belgische 

ambassades wereldwijd. Nu in Congo is het een beetje meer uit de kluiten gewassen omdat 

België heeft maar één kolonie gehad en er wordt een volledig nieuwe ambassade gebouwd 

dus het is een serieus… Het is een serieus complex. 

 

[28:08] Maar u bent daar wel voor benaderd?  

 

Ja, ja, ja, ja, ik ga daar ook nieuw werk maken hé, dat speelt al een jaar. Ik heb haar ontmoet 

tijdens de Lubumbashi Biënnale, oktober 2015 en dan was ik uitgenodigd om een voorstel te 

doen en dat is door redelijk veel, ik denk door vier rondes gegaan van eerst kunstexperts en 

daar zat dan ook Dirk Snauwaert in van WIELS enzo dus die weet wel wat ik aan het doen 

ben, die is daarvan op de hoogte en die zat ook in de jury van de BelgianArtPrize maar dat is 

niet dat ik met hem persé in een dialoog zit over de inhoud van m’n werk. Ilse Dauwe ook 

niet, nog iemand anders bij de ambassade, die hebben dat voorstel dan besproken en 

uiteindelijk heeft dat die vier rondes overleefd en ik ben daar nu in januari net geweest om 
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allemaal materialen enzo uit te kiezen en te kopen, dat ligt allemaal klaar. Normaal gezien 

zou ik nu letterlijk deze week in Kinshasa zijn om daar werk te maken maar door de politieke 

strubbelingen heeft de bouw een beetje vertraging opgelopen. Mij kwam het ook uiteindelijk 

beter uit dus we hebben dat nu uitgesteld naar augustus. En het gaat om een permanente 

buitensculptuur die net niet heel erg ingaat op problematische koloniale issues. Hence 

misschien ook de reden dat het al die vier rondes heeft overleefd: zij willen daar niet dat soort 

heftige politiek uitgesproken statements, wel begrijpelijk. [30:08] Dus ik heb ook niet zoiets 

ingestuurd maar dat is niet dat dan daar specifiek één of andere dialoog mee is. 

 

[30:17] Ik sprak gisteren met Phillip van den Bossche van Mu.ZEE, die heeft blijkbaar 

één van uw werken gekocht recent, dat is momenteel nog niet tentoongesteld als ik me 

niet vergis. 

 

Ik denk het niet nee. Een klein werkje, samenwerking met Musasa. Dus ik heb in Congo ook 

al met mensen samengewerkt, dat is dan specifiek met een schilder daar. Eén van de werken 

wat nu in Bozar te zien is is ook bij hem gemaakt dus dat is een werkje dat hij gekocht heeft. 

En als ik hem tegenkom praten wij wel ofzo maar dat is niet dat hij specifiek heel erg 

inhoudelijk betrokken is bij het project Triangular Trade of bij dat discours. Dus wat dat 

betreft heb ik nog niet zo’n presentatie gehad in België wat dat heeft mogelijk gemaakt.  

 

[31:18] Blijkbaar is dat Wheel of Fortune? 

 

Ja.  

 

[31:24] In Wheel of Fortune komt eigenlijk een heel groot deel van uw thematieken 

terug in één werk, eigenlijk de verschillende grondstoffen worden daar ook op getoond. 

Is dat een bewuste keuze om eigenlijk op een gegeven moment… U had heel veel 

verschillende werken: over uranium, over koper, etc. Om dat op een gegeven samen te 

brengen in één groter werk? 

 

Ja, ik zie dat eigenlijk als een heel klein werkje. Ik wou fysiek verschijningsvormen… Qua 

inhoud is dat eigenlijk het eerste begin van het grotere project Triangular Trade. Dus ik ben 

drie keer naar Congo gegaan waarin ik onderzoek deed naar die materialen en dan kwam ik al 

vrij snel uit bij een link met de zuidelijke Verenigde Staten dus daar ben ik dan ook twee keer 
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naar toe gegaan en dan kwam Europa er weer terug bij en zo komt het bij die transatlantische 

driehoek en zo is Triangular Trade ontstaan. En in dat werkje keek ik specifiek naar alle 

grondstoffen die te herleiden zijn tot Congo, die voortkomen uit Congo en producten of 

dingen die daar mee gemaakt zijn. Ik heb daar nu een vervolg op gemaakt wat veel groter is 

met meer grondstoffen, het is naar negen gegaan, en dat is nu te zien in Bozar maar het idee 

is een beetje gelijkaardig dat dat een grote taart is met taartspieën die de grondstoffen 

representeren en bij Bozar is het niet alleen Congo die een rol speelt maar ook de andere 

punten van de driehoek.  

 

[33:11] U had ook uw werk uit 2010, In_Dependance, waarschijnlijk niet toevallig in 

2010 want toen was het de 50-jarige viering van… 

 

Ja, dat is daaruit voortgekomen, zeker. 

 

[33:23] Daar is de aanpak iets wat anders dan bij uw ander werk omdat eigenlijk, in 

mijn ogen dan, of u kan mij altijd corrigeren, u niet vertrekt vanuit een bepaalde 

grondstof maar eigenlijk meer vanuit dat idee van onafhankelijkheid en het begrip 

onafhankelijkheid. 

 

Ja, absoluut. De grondstof is er daarna bijgekomen want die is er uiteraard wel: de drager is 

een katoen t-shirt. En van zodra je gaat kijken naar de geschiedenis invloed van katoen, dat is 

in een later stadium gekomen, want 2010 was ik daar ook nog absoluut niet zo mee bezig met 

die grondstoffen. Dat hebben we nu, bij de herneming voor Performatik, wel gedaan en we 

hebben daar ook een symposium aan vast geplakt om de laatste dag van Perfomatik was er 

hier een symposium rond de tafel met allemaal sprekers die dan specifiek iets meer gingen 

vertellen over katoen en de geschiedenis daarvan. Er komt er nog één op 24 mei in Bozar 

omdat Bozar voor mij het officiële startpunt was van Triangular Trades en het eerste werk 

wat je ziet als je binnenkomt: dus drie naar elkaar, het eerste zijn al die schilderijen die dan 

de basisingrediënten geven van dat project maar ook de meest belangrijke grondstoffen 

weergeven. En dan de twee grote installaties die erna te zien zijn: die focussen specifiek op 

katoen en dan is er eentje waarbij ik wel de link leg tussen katoen en uranium maar het begin 

of het belangrijkste voor mij was die katoen. Dus dat symposium, wat dan op 24 mei gaat 

plaatsvinden focust ook specifiek op katoen en dat is daar vooral bijgekomen [35:23] bij dat 

langere verhaal van afhankelijkheid/onafhankelijkheid. 
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[35:28] Dat is dus pas achteraf gekomen. 

 

Dat is pas achteraf gekomen. 

 

[35:30] Van waar kwam dan oorspronkelijk het idee om rond die “independance” te 

werken? 

 

Wel ja: de 50ste verjaardag van de onafhankelijkheid van 17 Afrikaanse landen. Dus ik was 

toen, of het jaar ervoor, was ik in Kameroen, daar heb ik Alioum Moussa leren kennen, ze 

waren toen bezig met de voorbereiding, dat was het einde van het jaar 2009 dus ze waren 

toen al bezig met de grote viering van 50 jaar onafhankelijkheid en we waren aan een project 

begonnen en zoals dat dan soms gebeurd als je twee mensen bij elkaar zet en die zijn aan het 

praten ontstaat er in één keer een soort van idee wat niet terug te brengen is tot één persoon 

maar wat is voortgekomen uit een dialoog en dat was dat project en we hebben dat dan verder 

uitgewerkt voor de SUD in Douala en daar hebben we die performance voor het eerst gedaan 

en voor ons het beginpunt was meer die politieke link met onafhankelijkheid maar we hebben 

dat nooit zo naar buiten gebracht. Dus op het moment dat we mensen in dialoog gingen en 

hen vroegen wat hun relatie was tot onafhankelijkheid kwamen de meest uiteenlopende 

dingen op tafel van economische afhankelijkheid, seksuele afhankelijkheid, leeftijd… Dat 

waren eigenlijk de meest uiteenlopende verhalen kwamen op tafel en dat maakte voor ons het 

project veel rijker en interessanter dus we hebben dat eigenlijk direct volledig losgelaten en 

zeker niet dat die politieke kant opgestuurd. 

 

[37:22] Maar het vertrok wel vanuit de nationale onafhankelijkheid 50 jaar geleden en 

kwam eigenlijk uit op een diepere reflectie over het concept onafhankelijkheid. 

 

Eigenlijk ging het over het in vraag stellen van die effectieve onafhankelijkheid en dat komt 

eigenlijk mooi terug naar de idee, het begrip postkolonialisme. Ik heb daar heel veel moeite 

mee omdat er gedaan wordt alsof er een soort van splitsing is: vroeger was er kolonialisme en 

dan is er nu postkolonialisme maar daar is geen scheiding hé, we leven nog altijd in een 

wereld die het resultaat is van die koloniale periode maar ook die periode ervoor, zeker als er 

gekeken wordt naar de geschiedenis van of de relatie tussen België en Congo dan beginnen 

ze in 1884/1885, Conferentie van Berlijn, dat Leopold dan… Alsof dan Congo begonnen is. 
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Dat is zo absurd. Net zo absurd als dat dan gekeken wordt naar de koloniale periode die dan 

voorbij was in 1960: dat is compleet idioot en dat is ook niet zo. Dus postkolonialisme, voor 

mij is dat nog lang niet aan de orde en ik weet niet of dat ooit aan de orde gaat komen maar er 

is geen post. 

 

[38:52] Ik denk dat de term postkolonialisme eigenlijk vooral duidt het officiële 

eindigen van het structurele kolonialisme maar daarmee niet insinueert dat er geen 

vorm van uitbuiting of exploitatie of nablijfselen van dat kolonialisme is. Ook binnen 

academische kring is er heel wat debat en discussie over die term die erg afbakenend is. 

Het blijft nu zogezegd doorlopen terwijl in heel wat Afrikaanse landen die voormalig 

gekoloniseerd zijn heel andere tendensen ook aanwezig zijn die niet meer onder dat 

postkolonialsme te vatten zijn. 

 

Het is hetzelfde met slavernij hé. Op een gegeven moment is dat dan officieel afgeschaft 

daarmee is het echt niet afgelopen. Of dat er gelijke rechten zijn in Amerika voor blanken en 

zwarten echt, amai, dat is gewoon absoluut niet waar dat is iets op papier maar in de 

dagelijkse realiteit is die ongelijkheid er nog altijd.  

 

[40:00] U zou dus zelf voor bepaalde tendensen die we nu wel zien in de kunstwereld 

niet het woord postkoloniaal in de mond nemen? 

 

Nee, ik gebruik dat woord eigenlijk ook niet, ik voel me daar zelfs heel ongemakkelijk bij, bij 

dat woord precies om die reden. Omdat het mensen helpt bij het idee dat het gedaan is en dat 

het voorbij is. Tijdens die performance waren er echt gesprekken met mensen, je kan het hen 

ook niet kwalijk nemen want als je niet gereisd hebt en je hebt dat niet zelf gezien kan je dat 

ook niet begrijpen maar daar waren vragen bij van: “hoe kan dat? Die zijn al zo lang 

onafhankelijk, waarom die zijn die niet in staat om zichzelf verder te ontwikkelen?” Ja, maar 

dan begrijp je ook echt de diepte niet van het probleem en in hoeverre dat dat nog altijd in 

stand gehouden wordt die afhankelijkheid want dat was een beetje het uitgangpunt van dat 

project is om dat in vraag te stellen in hoeverre zijn die landen dan ook effectief 

onafhankelijk geworden na de onafhankelijkheid in 1960. De vraag stellen is hem 

beantwoorden zeggen ze soms maar is dat absoluut: die afhankelijkheid is enorm. 
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[41:34] Binnen de kunstwereld is het wat een taboe om labels te plakken omdat er dan 

al heel snel in kotjes gedacht wordt. Toch merk ik vanuit mijn oogpunt als onderzoeker 

dat er bepaalde gelijkaardige tendensen zijn tussen kunstenaars die op een 

gelijkaardige manier reflecteren. Ik bestempel het als postkoloniaal omdat het ook een 

term is die in de academische wereld gangbaar is, ook bij heel wat Afrikaanse 

academici. 

 

Absoluut. 

 

Maar, het is misschien een wat rare vraag, zou u zelf een soort van naam hebben of een 

soort van beschrijving voor die tendens die er momenteel is? Die misschien meer 

verduidelijkt of genuanceerder dan enkel postkoloniaal? 

 

Neen… Want ik heb zelf ontzettend veel problemen met het hokjesdenken, zowel in medium 

als in tijd. Ik heb ook heel veel problemen met het zien van tijd als een chronologisch lineair 

gegeven, daar kan ik mij ook niet altijd in volgen en dat heb ik pas begrepen door ook boeken 

te gaan lezen over andere manieren van tijd en tijdervaring en door ook te leren… Ik begrijp 

dat nog altijd niet dat dat niet op school gewoon standaard stof is dat je leert, dat er een 

verband is dat op hetzelfde moment als dat Afrika verdeeld is is de wereld verdeeld in 24 

tijdszones, ook 1884. En dat dat een bepaalde strategie is ook om de wereld te controleren en 

degene die bepaalt hoe laat het is: waar tikt de klok eerst… [43:34] Dat heeft gewoon een 

globale invloed op alles, het indelen van de uren dan in minuten en dan daarna in seconden 

en heel die industriële revolutie, dat heeft allemaal met elkaar te maken en als je dat soort 

puzzelstukjes niet krijgt in uw opleiding dan begrijp je volgens mij heel veel van de wereld 

niet.  

[43:58] Dat is een soort te kort metareflectie dan? 

 

Ja, of holistische benadering van alles eigenlijk. Want zowel tijd en ruimte, en hoe dat die 

verdeeld zijn, wanneer dat die verdeeld zijn, wie dat die verdeeld heeft, dat bepaalt gewoon 

de huidige machtsstructuren in de wereld, en iedereen leeft daar volgens. Iedereen zit in de 

chronologische lineaire tijd en daarom kan je dat soort dingen ook afbakenen: van we hebben 

het kolonialisme en dan het postkolonialisme. Maar ja, zo simpel is het niet. Net zomin als 

een onderdeel in de kunst met dat hokjesdenken heb ik ook heel wat problemen mee maar 

blijkbaar kunnen mensen dat niet anders. Ik ben dan een “activistische kunstenaar” of als het 
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dan weer heel erg over het milieu gaat ben ik dan “ecologische kunstenaar” of ben ik een 

“politiek geëngageerde kunstenaar”, soms werk ik lang met één materiaal en dan ben ik de 

“kunstenaar met de bakstenen”. Er is altijd wel iets. Met plastic vervuiling, ja die kunst met 

plastic vervuiling… [zucht] Ja, whatever, kunst mag honderd keer blijven zeggen dat dat niet 

persé is… 

 

[45:22] Dat hokjesdenken of dat kunnen wegdenken van hokjesdenken geldt dan ook 

voor zoals we naar tijd kijken, bijvoorbeeld de relatie tussen heden en verleden, past 

daar dan ook in? 

 

Ja, absoluut. 

 

En hoe verhoudt zich dat dan bijvoorbeeld naar het denken over de toekomst? U hebt 

een relatie heden-verleden die minder opgesplitst wordt die het soms laat uitschijnen, 

biedt dat ook perspectief voor reflectie tot de toekomst? 

 

Toekomst doet precies hetzelfde hé. De crux zit hem in het heden, in hoeverre dat mogelijk is 

om dat in te sluiten in een bepaald lijntje of vlakje, of veld of plas of whatever. Maar die dijt 

uit naar zowel het verleden als de toekomst. Het is niet dat de toekomst: tik tik tik, die begint 

niet de volgende seconde, nee, die toekomst die is er nu ook al in een verschijningsvorm. De 

wereld wordt niet iedere seconde helemaal opnieuw gemaakt, de toekomst is er overal, net 

zoals het verleden er is, dat concept klopt voor mij niet in de ervaring van wereld en het 

leven, dat is te beperkend. Daarom… Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. 

 

[46:48] Het verleden kan alleszins niet gezien worden als iets waar je een punt achter 

zit, dat is afgesloten. 

 

Het verleden is niet voorbij en de toekomst is niet iets wat nog moet komen. 

 

[46:58] Er zijn verschillende kunstenaars die dat enigszins verbeelden, bijvoorbeeld 

Sven Augustijnen doet dat in het idee van spoken die eigenlijk blijven doorwaren in het 

heden. Gaat dat volgens u ook op in een land als Congo dan bijvoorbeeld die eigenlijk 

blijft bespookt door z’n eigen verleden, of het verleden dat is opgelegd geweest? 
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Ja, zeker. En door z’n toekomst, het is vervloekt, absoluut vervloekt. En dat komt omdat het 

zo rijk is. 

 

[47:32] En dat merk ik niet direct in uw werken maar heeft u ergens ook een idee van 

hoop, of een idee van beterschap? 

 

Ik ben niet heel optimistisch wat dat betreft, nee. Sowieso in het algemeen over de mensheid 

of de toekomst van de mens ben ik niet heel optimistisch. Dat is voor mij de reden waarom ik 

die wetenschap heb uitgevonden, die genetologie of “post-apocalyptische wetenschap”, die 

apocalyps die komt er, wat voor vormen die ook gaat krijgen of aannemen en of we daar al in 

zitten daar kan je eindeloos over debatteren maar hoe dat de mens is als wezen en hoe die 

omgaat met op dit moment in ieder geval nog z’n enige leefomgeving, slagen we er binnen 

afzienbare tijd om ergens te gaan leven… Ik vind niet dat we het heel goed doen als soort. Ik 

vind de mens een beetje… Ondanks dat we hersenen hebben die ons in staat stellen om heel 

veel geniale uitvindingen te doen slagen we er niet om die bevolkingsexplosie onder controle 

te krijgen en op een bepaalde manier te leven dat we met minder materiële rommel gelukkig 

zijn. Het zijn een aantal dingen die gewoon fundamenteel fout zijn voor mij aan de mens. Ik 

bedoel, ik ben zelf ook een mens en ik ben er zelf ook onderdeel van. Maar wat dat betreft 

ben ik daar absoluut niet hoopvol in dus daarom heb ik zoiets van: [49:32] ok, ik probeer mij 

dan bezig te houden met wat er erna komt. Dat geeft ook gewoon heel veel vrijheid, daarin zit 

voor mij de utopie en zit hoop. Dat er op een andere manier in één of andere verre 

toekomst… 

 

[Intrede van vriendin Vanden Eynde ivm zieke kat en dierenarts] 

 

[50:19] [terug inpikkend op gesprek voor intermezzo] Ik weet daar ook geen oplossingen 

voor hé, dat wil ik ook absoluut wel zeggen. Ik zie ook niet meteen een goeie oplossing. Ik 

zie wel veel problemen hoe dat mensen heel kortzinnig denken, op korte termijn denken, 

voornamelijk aan zichzelf denken maar hoe zich dit dan zal vertalen in iets anders, 

moeilijk… Maar ik heb nog nooit iemand gehoord die een goeie oplossing heeft voor de 

overbevolking wat in mijn ogen toch nog altijd de grote driver is van alle problemen waar dat 

op dit moment mee kampen: een gebrek aan grondstoffen, een gebrek aan landbouwgrond 

om genoeg eten te maken voor al die mensen. De 6de uitstervingsgolf, ik bedoel hoeveel 

dieren hebben we al niet uitgemoord en uitgeroeid door onze constante groei. Het verlengen 
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van leven door medische uitvindingen… Global warming… Alle problemen die op dit 

moment eigenlijk nu spelen worden in ieder geval aangedreven door die constante groei en 

dat gaat samen met de economische groei. Het economische systeem is zo verrot en 

belachelijk als maar zijn kan omdat dat alleen maar kan blijven bestaan als het groeit. Maar 

dat bestaat niet, dat kan niet. Dus hoe lossen we dat op? 

 

[52:07] Het komt ook eigenlijk een beetje terug in The Invisible Hand die rechtstreeks 

reflecteert over het niet bestaan van de onzichtbare hand van Smith.  

 

Ja, of langs de andere kant is het ook wel een bevestiging ervan. Het was nooit Leopold [II] 

z’n idee om Congo te helpen verder te ontwikkelen maar de idee van The Invisible Hand is 

dat zelf al ga je alleen maar voor je eigen gewin dan nog in het proces om daar te geraken ga 

je altijd een invloed hebben op de lokale bevolking omdat je moet die infrastructuur 

aanleggen. China ook, ik bedoel ja, alle trajecten worden heel goed onderhouden, dat zijn 

goeie wegen, omdat dat hun helpt om de grondstoffen eruit te halen en de lokale bevolking 

die profiteert daar ook van. Het is allemaal heel macabre enzo hé maar dat is voor mij ook 

The Invisible Hand.  

 

[53:11] U noemde het zelf de post-apocalyptische wetenschap, een in mijn ogen 

opvallende keuze voor het woord wetenschap. U heeft het zelf wel al aangehaald dat er 

in uw ogen een minder dunne lijn is, nochtans tegenwoordig wordt het veel gezien dat 

wetenschap als construct een monopolie is van universiteiten meestal en in veel gevallen 

ook hogescholen maar wel van een academisch discours. U stapt daar enigszins van af? 

 

Ja, omdat… Ik geloof absoluut in specialisme hé en er is te veel kennis en er zijn teveel 

onderzoeksgebieden om dat totale plaatje te snappen maar dat mag niet gaan ten koste van 

het totale plaatje. 

 

[54:05] Wat bedoelt u precies met het totale plaatje? 

 

Die holistische benadering van bepaalde basisprincipes zoals tijd en ruimte. Als daar geen 

basiskennis van aanwezig is dan gaat men heel veel dingen niet begrijpen, maakt niet uit wat 

je studeert omdat dat invloed heeft op alles. Als je niet iets weet van geschiedenis, van… Dat 

gaat echt vanaf het begin van evolutie van bacteriën om tot mensen te komen, migratie van 
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mensen, ontstaan van machtsblokken, creatie van economische systemen en model en zo zijn 

er een aantal [telefoon gaat af op achtergrond] dingen dat als je dat niet meekrijgt als basis 

hoe gaan we dan iets begrijpen van wat dat je gaat studeren? Voor mij zijn dat basisdingen. 

Ik heb ze zelf ook niet gehad op school hoor, maakt niet uit wat je studeert, volgens mij is dat 

heel moeilijk… Voor mij zit daar een tekortkoming in het huidige onderwijssysteem zowel 

lager, hoger als universitair.  

 

[55:38] Nog een laatste vraag: u heeft al rond de belangrijkste grondstoffen gewerkt, 

uranium, ook ivoor is aan bod gekomen, rubber, koper,… Staan er nog andere werken 

in het verschiet die daar verder over reflecteren. 

 

Ja, ja, zeker. Dit is eigenlijk het begin van dat project. Ik plak daar liever geen datum omdat 

mijn ervaring is dat je dat gewoon moet laten lopen tot zolang er ideeën komen. Je ontmoet 

mensen, je leest boeken die daar over gaan, je krijgt inspiratie, dus dat kan zijn dat dat vijf 

jaar is of tien jaar, ik heb geen flauw idee maar ik heb eerder het idee dat het nog maar net 

begonnen is.  

 

[56:30] Bent u van plan een beetje zoals in The Invisible Hand nog actief het Belgische 

historische aspect specifiek verder te implementeren? 

 

Ja, ik ben nu net gevraagd voor een soort van experimenteel onderzoeksproject van Z33 in 

Hasselt. Die zijn aan het verbouwen en die willen ook meer onderzoeksmatige projecten 

ondersteunen. Dat is een project dat heet Nuclear Culture waarbij ze samenwerken met Ele 

Carpenter, arts collaboratory en dat focust op het Nuclear Culture en alles wat daar mee te 

maken heeft en dan gaan we ook in België field trips doen bij bedrijven die te maken met het 

verwerken van uranium, het verwerken van nucleair afval. Dat is echt iets wat nog lang niet 

is uitgediept, zeker ook niet de Belgische rol daarin. Ik denk ook niet… België is denk ik nog 

verder verstopt dan Shinkolobwe in dat er toch wel wat mensen zijn die weten dat dat 

uranium uit Congo komt maar wat de rol van België daarin geweest is in het Manhattan 

project denk ik dat dat heel erg minimaal is. 

 

[58:00] De actieve rol ook die zij gespeeld hebben met de onderhandelingen bij de VS 

bijvoorbeeld. 
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Ja, ten eerste het eruit halen, het opslaan en transporteren, ik denk dat toch wel significant is. 

En niet alleen uranium hé, met dat katoen was dat ook echt een slag in het gezicht en voor 

een heleboel mensen ook als ik daarover vertel in Bozar. Dat kantklossen, wat het meest 

onschuldige kunstvorm is [lacht]… 

 

[58:33] Ik kom van Brugge dus ik kan het redelijk goed. 

 

Dat dat een link heeft met Congo en dat daar bloed aan de klosjes hangt: wow. Dat had ik 

zelf ook niet kunnen verzinnen. Maar gewoon door puzzelstukjes bij elkaar te leggen is het 

natuurlijk ook heel logisch hé. En dat vind ik het mooie aan die strategie om een materiaal te 

volgen: het is heel eerlijk. Je kijkt gewoon: oké, wat is dat voor materiaal, waar komt dat 

vandaan, hoe is dat gemaakt, wie heeft dat ergens uitgehaald en dan gaan alle boeken in één 

keer open. Er werd geen katoen verbouwd in België dus eigenlijk is het zo simpel als maar 

zijn kan. Er worden hele mooie dingen gemaakt met hele fijne katoendraad, hele mooie 

traditie, geschiedenis en cultuur van kantklossen met katoen maar waar komt dat katoen 

vandaan? Aja, in die tijd godverdorie, toen werd katoen verbouwd in Congo en dat kwam of 

rechtstreeks van Congo of via een omweg via de zuidelijke Verenigde Staten. En natuurlijk, 

er kwam er ook uit Egypte maar de hoofdmoot kwam van de zuidelijke Verenigde Staten en 

daar was de hoofdmoot van de slaven kwamen uit het koninkrijk Congo dus dan kom je weer 

terug. Dus ik denk dat het heel makkelijk is om te concluderen dat heel veel oud kant wat 

gemaakt is van katoen dat daar zweet, tranen en bloed van Congolezen in zitten. En dat 

maakt het natuurlijk wel… Dat maakt het verhaal een beetje anders. En dat vind ik daar zo 

interessant aan: gewoon het materiaal volgen en dan kom je dat allemaal één voor één tegen. 

 

[01:00:26] Via het materiaal eigenlijk op die manier een soort van ongekende 

geschiedenis blootleggen ook. Soms zijn die geschiedenissen wel gekend maar zijn ze 

niet algemeen geweten. 

 

Het zijn vooral onderdelen hé. Dat vond ik ook heel interessant. Ik weet niet of je dat boek 

kent van Sven Beckert, Empire of Cotton, die was hier, dat vond ik ook onwaarschijnlijk dat 

die man gekomen is. We hadden hem een uitnodiging gestuurd om mee te doen met zo’n 

LUNÄ-talk in april en hij was toen in Berlijn en die is gekomen maar echt ongelofelijk. En 

hij zij toen aan tafel van ja: een hele geschiedenis van geschiedschrijving is gebaseerd op 

nationale geschiedenis, dat gaat uit van landen en een bepaald soort zwaartepunt wat niet 
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klopt of… Je kan dat niet over de realiteit leggen omdat je altijd stukken mist. En ik vond dat 

echt ongelofelijk en effectief, dat is ook zo. Kijk naar bijna alle geschiedenisboeken, dat heeft 

altijd een soort van nationalistische focus en geografische focus die gewoon niet realistisch 

is. Ik ben ook zo zot van wereldkaarten en globes enzo, al die grenzen, dat is allemaal zo 

artificieel als maar zijn kan en die veranderen constant dus hoe kan je nu de geschiedenis van 

een land gaan beschrijven en wat voor zin heeft dat hoegenaamd.  

[01:02:11] Zelfs de projectie van kaarten is al een heel ambigue gegeven. Waarbij 

Groenland bij de Mercator-projectie even groot is als Afrika terwijl het eigenlijk nog 

niet zo groot is als Congo. 

 

Ja, ja, ja, al die vervorming, wie bepaalt welke projectie er gebruikt wordt? 

 

[01:02:31] Momenteel vooral Google eigenlijk die de Mercator-projectie hanteert. 

 

Ja, ook heel problematisch hé. Hoeveel mensen weten er dat als je naar China gaat en je 

koopt daar een wereldkaart dat die er niet zo uit ziet als hier. Hoeveel mensen weten dat? Dat 

zet je wereldbeeld toch totaal op je kop: wij zijn niet het centrum van de wereld. Er is nog 

een lange weg te gaan… 

 

[01:02:57] Ik denk dat we het gesprek hier wel kunnen afronden, alleszins merci, ik 

vond het heel boeiend.  
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