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gen bestaan en positie beschrijven. Namelijk, dat beelden van armoede een belangrijk exportproduct zijn, dat niet onderdoet
voor goud, diamant, koffie, chocolade etc,
en dat de hulporganisaties daardoor
verantwoord en gefinancierd worden.
Episode 3 gaat niet óver dit probleem maar
is de belichaming ervan. Zoals Martens
vindt dat kunst zichzelf en ook haar rol in
de wereld moet onderzoeken, zo vindt hij
ook dat je dat onderzoekende vermogen
van kunst in kunt zetten om aspecten in de
wereld te begrijpen.

Renzo Martens (1973) onderzoekt ‘het
beeld’: foto’s die we ’s ochtends in de krant
zien tijdens het ontbijt of ’s avonds op het
journaal terwijl we gezellig op de bank
zitten. Beelden van oorlog en andere ellende, misère waar mensen ver van ons
vandaan in verwikkeld zijn. Dat een kunstenaar zich in dit thema verdiept is niet nieuw.
Waarin Martens zich onderscheidt is de
indringende manier waarop hij de betekenis van beelden aan ons verstand peutert.
Zijn film Episode 1 (2003), waarin hij met een
videocamera en een cursus Russisch op
zak het Tsjetsjeense oorlogsgebied doorkruist, veroorzaakte een kleine aardschok.
Het verdeelde de toeschouwers in vriend
of vijand. De ‘vrienden’ spraken lof over de
grondige wijze waarop Martens het westerse kijkerspubliek bewust maakte van haar
eigen egocentrisme. Want om het even
welke schokkende beelden, we bekijken ze
alleen omdat ze iets zeggen over onszelf,
aldus zijn stelling. Het andere kamp sprak
schande dat Martens de lokale bevolking
schoffeerde, bijvoorbeeld een man die
voor zijn leven verminkt was door de granaatscherven in zijn gezicht, door hen te
confronteren met de ongepaste vraag: vind
je me mooi?

Renzo Martens werkte twee jaar aan de
film. Het eerste jaar besteedde hij aan het
in kaart brengen van de werkwijze van hulporganisaties. In de film zie je de kunstenaar
met hen meereizen om te kijken welke activiteiten ze ontplooien. Hij raakt bevriend
met hen. Martens constateerde dat er veel
geld omgaat in de hulpverlening of ‘armoedebestrijdende industrie’ zoals hij het
noemt. De foto’s en films die de armoede in
beeld brengen zijn de verantwoording van
die industrie. Deze beelden moeten westerlingen aanzetten geld te geven. Opvallend
is dat alle foto’s door westerse fotografen
worden gemaakt die speciaal daarvoor
worden ingevlogen. De kunstenaar stelde
vast dat deze lucratieve handel veel meer
oplevert dan datgene waarin de Congolezen in hun onderhoud voorzien zoals het
kweken van pinda’s of het vlechten van
mandjes. De Congolezen zien nauwelijks
een cent terug van die ‘beeldhandel’ terwijl
het toch hùn armoede en ellende is waaraan verdiend wordt, aldus de kunstenaar.
Daar valt overigens wel wat op af te dingen, het geld dat middels die foto’s wordt
geworven gaat naar voedsel, medicijnen,
vee en voorzieningen voor de Congolezen.
Hoe dit ook zij, Renzo Martens springt voor
hen op de bres. Vanzelfsprekend kreeg hij
na een tijdje de reputatie van relschopper.
Maar dat kon hem niet deren, hij had inmiddels wat hij nodig had en kon aan de gang
met zijn emancipatieprogramma.

De vrienden en vijanden kunnen hun borst
natmaken: Episode 3 is in aantocht! Deze
winter verschijnt de anderhalf uur durende
documentaire die zich afspeelt in Congo.
De vele films, documentaires en kunstprojecten die tonen dat Afrika heel arm is en
steeds beroofd wordt van zijn natuurlijke
hulpbronnen vormen de aanleiding. Renzo
Martens besefte dat die films nooit hun ei34

In de film toont Renzo Martens een aantal
Congolezen een fotoreportage uit Time
Magazine over hun dorp. De mensen hadden die foto’s nog nooit gezien. Terwijl de
lokale fotografen zich bezighouden met het
fotograferen van huwelijken en doopfeesten
komen andere fotografen naar hun dorp om
de ondervoede kinderen in beeld te brengen. Martens vertelt hen dat een foto van
het ‘buurjongetje’ veel meer oplevert wanneer hij ondervoed is dan wanneer hij zijn
plechtige communie doet. Vervolgens gaan
ze met zijn allen naar het lokale ziekenhuis
om foto’s te maken van hun ondervoede
buurkinderen. Martens legt zijn vrienden
uit dat ze vooral een blanke arts op de foto
moeten zetten. Alhoewel blanken slechts
een fractie uitmaken van het verplegend
personeel, staan op de meeste foto’s blanken, dat verkoopt beter. Het beeld dat de
blanke de redder is van de arme zwarte Afrikaan wordt dus in stand gehouden.
Alhoewel het een briljant idee is om lokale
fotografen deel uit te laten maken van de
markt, kleven er een aantal bezwaren aan.
Deze nieuwe markt zou voor een kortstondige economische opleving kunnen zorgen
maar wanneer iedereen in het dorp profiteert van de welvaart is er geen armoede
meer en houdt deze markt op te bestaan.
Het is dus geen structurele oplossing. Wat
zwaarder weegt, is dat mensen ineens belang krijgen bij de ellende van hun naasten.
Dat zou ertoe kunnen leiden dat fotografen
hun buurkinderen willens en wetens
ondervoed houden teneinde voor zichzelf
een inkomen te vergaren. Martens’ eigen
geweten speelde ook op: ‘Als ik bij mensen
die dood liggen te gaan van de honger hun
buren uitnodig om hen te fotograferen...
ja, dat is toch behoorlijk barbaars. Enige
barbarij is soms nuttig om de waarheid aan
het licht te laten komen.’ Gezien de ethische
bezwaren
raakte hij de foto’s dan ook niet
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Het frustreerde Martens dat het recht
om
beelden van het leed van de Congolezen te
maken voorbehouden blijft aan westerse
fotografen.

De hamvraag is of deze witte, westerse
kunstenaar niet precies hetzelfde doet als
degenen die hij bekritiseert. Martens: ‘De
film laat zien dat ik de zoveelste blanke
man ben die aan de Afrikanen uitlegt hoe
de wereldeconomie in elkaar zit. Uit de film
blijkt dat ik een soort lullo ben die de Congolezen komt emanciperen.’ De goede bedoelingen van de kunstenaar ten spijt blijf
je zitten met een knagend gevoel over wat
zijn emancipatieprogramma waard is. Hij
opent de Congolezen de ogen en vervolgens
kunnen ze er niets mee aanvangen, zien
ze in dat ze altijd arm zullen blijven. Nou,
bedankt Renzo Martens! Hij ziet dit zelf
anders: ‘Ik heb veel mensen een hart onder
de riem kunnen steken. Zij worden continu
bewust gemaakt dat ze door ons gered worden. Maar zij weten niet, en niemand legt
ze dat ook uit behalve ik, dat zij een enorme
bijdrage in hun eigen redding leveren door
ons toe te staan naar hen te kijken in onze
journaals, reportages en dagbladen en dat
zij daarmee een hele belangrijke educatieve
functie vervullen in het westen.’ Toen Martens hen dat vertelde zijn ze gaan bidden
voor de kijkers thuis. ‘Ik heb hen uitgelegd
dat er een band van liefde bestaat tussen
henzelf en het kijkerspubliek hier. Dat zij
ons ook heel veel bieden, namelijk perspectief op de wereld en een beter gevoel over
jezelf omdat je hen kunt helpen. Toen ze dat
hoorden waren ze ontroerd en dankbaar dat
God hen toch in zo’n positie had gemanoeuvreerd. Dat ze niet alleen op de rand van
de wereld staan en bijna eraf gevallen zijn
maar ook deel uitmaken van en bijdragen
aan de wereld.’
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Overzicht uit Neurath’s International Picture Language (1936)

De witte redder
Nanda Janssen
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armoede in beeld brengen
zijn de verantwoording van
die industrie. Deze beelden
moeten westerlingen aanzetten geld te geven. Opvallend is dat alle foto’s door
westerse fotografen worden
gemaakt die speciaal daarvoor worden ingevlogen. De
kunstenaar stelde vast dat
deze lucratieve handel veel
meer oplevert dan datgene
waarin de Congolezen in
hun onderhoud voorzien zoals het kweken van pinda’s
of het vlechten van mandjes.
De Congolezen zien nauwelijks een cent terug van
die ‘beeldhandel’ terwijl
het toch hùn armoede en
ellende is waaraan verdiend
wordt, aldus de kunstenaar.
Daar valt overigens wel wat
op af te dingen, het geld
dat middels die foto’s wordt
geworven gaat naar voedsel,
medicijnen, vee en voorzieningen voor de Congolezen.
Hoe dit ook zij, Renzo Martens springt voor hen op de
bres. Vanzelfsprekend kreeg
hij na een tijdje de reputatie
van relschopper. Maar dat
kon hem niet deren, hij had
inmiddels wat hij nodig had
en kon aan de gang met zijn
emancipatieprogramma.
In de film toont Renzo Martens een aantal Congolezen
een fotoreportage uit Time
Magazine over hun dorp. De
mensen hadden die foto’s
nog nooit gezien. Terwijl
de lokale fotografen zich
bezighouden met het fotograferen

In de film toont Renzo Martens een aantal Congolezen
een fotoreportage uit Time
Magazine over hun dorp. De
mensen hadden die foto’s
nog nooit gezien. Terwijl
de lokale fotografen zich
bezighouden met het fotograferen van huwelijken en
doopfeesten komen andere
fotografen naar hun dorp
om de ondervoede kinderen
in beeld te brengen. Martens vertelt hen dat een foto
van het ‘buurjongetje’ veel
meer oplevert wanneer hij
ondervoed is dan wanneer
hij zijn plechtige communie
doet. Vervolgens gaan ze
met zijn allen naar het lokale ziekenhuis om foto’s te
maken van hun ondervoede
buurkinderen. Martens
legt zijn vrienden uit dat
ze vooral een blanke arts
op de foto moeten zetten.
Alhoewel blanken slechts
een fractie uitmaken van het
verplegend personeel, staan
op de meeste foto’s blanken, dat verkoopt beter. Het
beeld dat de blanke de redder is van de arme zwarte
Afrikaan wordt dus in stand
gehouden.
Alhoewel het een briljant
idee is om lokale fotografen deel uit te laten maken
van de markt, kleven er een
aantal bezwaren aan. Deze
nieuwe markt zou voor een
kortstondige economische
opleving kunnen zorgen
maar wanneer iedereen in
het dorp profiteert van de
welvaart is er geen armoede
meer en houdt deze markt
op te bestaan. Het is dus
geen structurele oplossing.

Wat zwaarder weegt, is dat
mensen ineens belang krijgen bij de ellende van hun
naasten. Dat zou ertoe kunnen leiden dat fotografen
hun buurkinderen willens
en wetens ondervoed houden teneinde voor zichzelf
een inkomen te vergaren.
Martens’ eigen geweten
speelde ook op: ‘Als ik bij
mensen die dood liggen te
gaan van de honger hun
buren uitnodig om hen te
fotograferen... ja, dat is toch
behoorlijk barbaars. Enige
barbarij is soms nuttig om
de waarheid aan het licht
te laten komen.’ Gezien de
ethische bezwaren raakte hij
de foto’s dan ook niet kwijt
aan nabij gevestigde hulporganisaties. Het frustreerde
Martens dat het recht om
beelden van het leed van
de Congolezen te maken
voorbehouden blijft aan
westerse fotografen.
De hamvraag is of deze
witte, westerse kunstenaar
niet precies hetzelfde doet
als degenen die hij bekritiseert. Martens: ‘De film
laat zien dat ik de zoveelste
blanke man ben die aan de
Afrikanen uitlegt hoe de wereldeconomie in elkaar zit.
Uit de film blijkt dat ik een
soort lullo ben die de Congolezen komt emanciperen.’
De goede bedoelingen van
de kunstenaar ten spijt blijf
je zitten met een knagend
gevoel over wat zijn emancipatieprogramma waard is.
Hij opent de Congolezen de
ogen en vervolgens kunnen
ze er niets mee aanvangen,
zien ze in dat ze altijd arm
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zullen blijven. Nou, bedankt
Renzo Martens! Hij ziet dit
zelf anders: ‘Ik heb veel
mensen een hart onder de
riem kunnen steken. Zij
worden continu bewust gemaakt dat ze door ons gered
worden. Maar zij weten niet,
en niemand legt ze dat ook
uit behalve ik, dat zij een
enorme bijdrage in hun
eigen redding leveren door
ons toe te staan naar hen
te kijken in onze journaals,
reportages en dagbladen
en dat zij daarmee een hele
belangrijke educatieve functie vervullen in het westen.’
Toen Martens hen dat vertelde zijn ze gaan bidden
voor de kijkers thuis. ‘Ik heb
hen uitgelegd dat er een
band van liefde bestaat tussen henzelf en het kijkerspubliek hier. Dat zij ons ook
heel veel bieden, namelijk
perspectief op de wereld en
een beter gevoel over jezelf
omdat je hen kunt helpen.
Toen ze dat hoorden waren
ze ontroerd en dankbaar dat
God hen toch in zo’n positie
had gemanoeuvreerd. Dat
ze niet alleen op de rand
van de wereld staan en bijna
eraf gevallen zijn maar ook
deel uitmaken van en bijdragen aan de wereld.’
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