Far from Kimberley
wendy morris

bezoekersgids

Dit boekje is bedoeld als gids voor
bezoekers van de tentoonstelling.
Het begint met twee essays die de
tentoonstelling in z'n context plaatsen:
één geschreven door de curator, Nanda
Janssen, en één door de kunstenaar,
Wendy Morris.
Daarna zijn er vier delen die elk verwijzen
naar één van de vier filmprojecten in de
tentoonstelling. Iedere sectie bestaat uit
een korte tekst over de film, gevolgd door
afbeeldingen van de tekeningen waar de
film uit is opgebouwd en teksten over die
tekeningen. Alle teksten zijn geschreven
door de kunstenaar.
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Inleiding
Het eerste werk dat ik van Wendy Morris
zag was de film Off the Record. Ik was
verrukt over de kwaliteit van de film. Ik
vond het zeer goed getekend, de
verschillende scènes werden op een
prachtige manier aaneengeregen en het
stond bol van slimme of geestige vondsten.
De film haalde van alles open en schudde
de zaken flink door elkaar, bovendien
begreep ik lang niet elk element dat
opgediept werd. Ik denk dat ik Off the
Record wel vijf of zes keer achter elkaar heb
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bekeken die eerste keer. Langzaam werd
een rode draad voor mij zichtbaar en kreeg
ik aanknopingspunten.
De film maakte me bewust van de hiaten in
mijn kennis over Zuid-Afrika. Wat weet ik
beschamend weinig van dit land. Dit land
waar Nederland een paar eeuwen geleden
een belangrijke rol heeft gespeeld. Dit land
waar Nederland sporen heeft achtergelaten
die tot op de dag van vandaag te vinden
zijn. Ergens in mijn achterhoofd buitelden
namen en jaartallen over elkaar heen:
1647, schipbreuk, het fort bij Kaap de
Goede Hoop, 1652, verversingsstation, Jan
van Riebeeck, VOC, kolonie. Een periode in
de geschiedenis waar Nederland zich
schuldig heeft gemaakt aan slavernij,
uitbuiting en andere minder fraaie zaken.
Opvallend overigens dat Jan van Riebeeck
en de zijnen nog steeds zo neutraal
beschreven worden in geschiedenisboeken
en informatie op het web. Maar dit terzijde.
Nu deze zomer door het WK voetbal alle
ogen gericht zijn op Zuid-Afrika, lijkt het me
goed Zuid-Afrika ook eens op een andere
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manier te benaderen. Met ‘anders’ bedoel
ik op een niet toeristische, niet
consumptieve, niet koloniale manier. De
houtskooltekeningen en animaties van
Wendy Morris maar ook haar
dagboeknotities, essays en artikelen bieden
een interessante kijk op Zuid-Afrika.
Doordat zij midden jaren negentig naar
België is verhuisd, staat zij met het ene
been in het Europese en met het andere in
het Afrikaanse continent. Het is opvallend
dat zij Zuid-Afrika niet afzet tegen België, of
Europa, maar dat zij juist focust op de
overeenkomsten. Zij vervlecht momenten
in de geschiedenis van zowel zwart en wit
als van Europa en Zuid-Afrika. Anders dan
Wendy Morris zou ik, verwijzend naar de
titel van de tentoonstelling in 21rozendaal,
willen stellen dat de plaats Kimberley in
Zuid-Afrika helemaal niet zo ver weg is van
Enschede of van mijzelf. Kimberley en ZuidAfrika zijn door deze expositie 10.000
kilometer dichterbij gekomen.
Dat de betekenis van de film Off the Record
die eerste keer maar langzaam
doorsijpelde, komt ook doordat er voor mij
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onbekende momenten uit de geschiedenis
in voorkwamen die bovendien niet
strookten met mijn beeld van de relatie
tussen Europa en Afrika. Ik wist
bijvoorbeeld niet dat zwarte ZuidAfrikaanse soldaten tijdens de Eerste
Wereldoorlog meevochten in België en
andere Europese landen, en dat ze dit
deden om hun vaderland (lees de Britse
overheerser) te steunen. Diezelfde
vastgeroeste blik had er moeite mee te
begrijpen dat er geld van Zuid-Afrikaanse
stamhoofden gedoneerd werd aan de
opbouw van België. Geld gaat immers toch
altijd van Europa naar Afrika? Van wit naar
zwart? Door deze ‘onthullingen’ kwam ik
erachter dat mijn blik Europees gekleurd is.
Dat wist ik natuurlijk wel maar ik ben me er
opnieuw bewust van geworden.
Wendy Morris wijkt van de officiële
annalen af en duikt zijpaden in, waar ze
gebeurtenissen opdiept die de geschiedenis
anders inkleuren. Ze spit archieven door,
leest oude tijdschriften en publicaties. Pas
een aantal jaar geleden heeft ze als bron
haar eigen familiegeschiedenis ontdekt en
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is deze gaan gebruiken in haar werk. Het is
opvallend hoe haar familie al vanaf het
midden van de negentiende eeuw de drang
heeft gehad hun geschiedenis vast te
leggen in dagboeken, brieven en verhalen.
Ze verbindt deze microgeschiedenis met
het grotere geheel. Het is van deze tijd om
de ‘grote’ geschiedenis te illustreren en bij
te stellen aan de hand van de kleine,
persoonlijke verhalen. Het geeft de
mogelijkheid om eenzelfde gebeurtenis van
meerdere kanten te belichten. In Off the
Record zet ze de reis naar Europa van haar
witte oudoom Walter Giddy naast die van
Sol Tshekisho Plaatje, een zwarte ZuidAfrikaanse intellectueel. Dat is een
interessante parallel. Twee mannen van
ongeveer dezelfde leeftijd, uit hetzelfde
land maar met totaal verschillende
achtergrond reizen om verschillende
motieven in dezelfde tijd naar hetzelfde
land.
Wat dit spitten in de familiegeschiedenis,
deze ‘Selbstforschung’, Wendy Morris nog
meer oplevert, wil ik haar nog vragen. Ik
merk wel dat ik haar methode ben gaan
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overnemen en dat ik mijn eigen
familiegeschiedenis, voor zover ik die ken,
en mijn versie van de Europese
geschiedenis naast haar films en
tekeningen ben gaan leggen. Het plaatst
mijzelf, mijn familie, mijn land, mijn Europa,
mijn wereld in een groter verband.
Zodoende heb ik het gevoel dat deze
tentoonstelling ook over mij gaat. En naar
ik hoop tevens over jou.

Nanda Janssen
curator 21rozendaal
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Far from Kimberley
Ver van Kimberley
De stad Kimberley ligt ongeveer
halverwege tussen Johannesburg en
Knysna. In de zomervakanties logeerden
we onderweg naar de kust ieder jaar een
nachtje in Kimberley. We brachten dan
altijd een bezoek aan oom Harold Morris,
de neef van mijn grootvader, en aan 'Het
grote gat', de diamantmijn van De Beers.
Als kind stond Kimberley niet hoog op
mijn lijstje van interessante plekken. Ik
wilde alleen maar naar de kust zodat ik in
zee kon zwemmen. Ik ga pas sinds kort in
gedachten terug naar die plek en naar de
mensen die er een leven opbouwden of
er korte tijd geweest zijn. Het is in mijn
beleving een kruispunt geworden waarop
een aantal historische momenten
samenkomen.
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Verwijzingen naar Kimberley beginnen op
te duiken in mijn dagboeknotities in de
tijd dat ik onderzoek deed voor de film
Off the Record. Ik volgde het leven en
werk van de schrijver, redacteur en
intellectueel Solomon Tshekiso Plaatje die
aan het eind van de 19e eeuw zijn eerste
betrekking kreeg als gerechtstolk in
Kimberley. Plaatje was een invloedrijke
inwoner van Kimberley en is een bron van
informatie geweest voor veel van mijn
werk in de loop van de jaren. Off the
Record gaat over de zwarte mannen die
vrijwillig dienden bij het Labour Corps in
de Eerste Wereldoorlog. Het was Plaatje
die heeft geschreven over het gebrek aan
erkenning die deze mannen kregen voor
hun inzet voor hun land en het Britse Rijk.
Het merendeel van de mannen die dienst
namen in het SANLC (South African Native
Labour Corps) waren afkomstig uit
Kimberley.
Kimberley kwam terug in mijn
dagboeknotities toen ik Agnes' Tales
begon te lezen, het ongepubliceerde
verhaal van het leven van mijn
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voorouders in Zuid-Afrika. Agnes vertelt
het verhaal van haar broers Orlando en
Henry Giddy (mijn overgrootvader) die
diamanten ontdekten op een heuvel op
een boerderij in Noord-Kaap, met een
vriendengroep die zichzelf de 'Red Caps'
noemde. Dat werd het begin van één van
de grote aanvallen van diamantkoorts van
de 19e eeuw. Duizenden gelukszoekers
haastten zich naar de diamantvelden en
zo ontstond het stadje Kimberley.

The Red Caps Party, 1871
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Agnes vertelt hoe ze met haar moeder,
zussen en broertjes met een ossenwagen
naar Kimberley reisde (dat toen nog New
Rush heette) om Orlando en Henry te
helpen bij het ontginnen van hun
concessie. Ze beschrijft ook hoe haar
vader, de methodistenzendeling Richard
Giddy, in een geïmproviseerde tent
kerkdiensten hield voor de mijnwerkers
en hoe de kaarsen, die in lege ginflessen
stonden, werden uitgeblazen door de
wind.
Henry en Orlando Giddy werkten een
paar jaar op hun concessie en lijken er
aardig aan verdiend te hebben. Toen
begonnen de gezondheidsrisico’s van
leven en werken in het fijne stof van de
mijn hun tol te eisen en verkochten ze
hun concessie om boer te worden in
Oost-Kaap. Vijftig jaar later tekende Henry
Giddy zijn memoires aan de vroege tijd in
de diamantvelden op en werden ze
gepubliceerd in Kimberley's plaatselijke
krant, de Diamond Fields Advertiser. Ik
heb zowel een exemplaar van deze
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memoires in Henry's schuinschrift als de
gepubliceerde artikelen.
Henry's halfbroer Richard Hoskins Giddy
(een van de baby's in tekening The
Unfortunate Mrs Giddy) werd magistraat
in Kimberley. Hij was fervent vrijmetselaar
en richtte er een vrijmetselaarsloge op.
Die Giddy Lodge bestaat nog steeds.
Giddy Street draagt inmiddels allang weer
een andere naam.
Mijn voorouders verhuisden voortdurend
en het is onmogelijk één plek aan te
wijzen als plaats van herkomst. De familie
emigreerde uit Zuid-West Engeland naar
de Kaapkolonie, in één van de grote
migratiegolven uit Europa aan het begin
van de 19e eeuw. Toen vestigden ze zich
bij de grenzen met Lesotho en verhuisden
daarna meerdere malen naar andere
plekken in het land. Bij mijn ouders en mij
ging het al net zo. En net als zovele ZuidAfrikanen van mijn generatie ben ik nu
over de landsgrenzen verhuisd. Niet terug
naar Engeland, maar naar België, in één
van de kleinere emigratiegolven uit ZuidAfrika. Dit gevoel van stromen, van het
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uiteenwaaieren van familie, is niet
vervelend. Ik hou van dit gevoel van
avontuur, van het voortdurend op zoek
zijn naar nieuwe uitdagingen, nieuwe
plaatsen, nieuwe ervaringen. Het heeft
natuurlijk ook een keerzijde. We moeten
altijd afscheid nemen van onze familie.
Maar dat roept op zijn beurt weer iets
rijks en creatiefs op. We schrijven elkaar
brieven om contact te houden. Op de één
of andere manier hebben we elkaar altijd
brieven gestuurd en die brieven altijd
bewaard alsof het fysieke sporen zijn van
degenen van wie we gescheiden zijn. Mijn
vader heeft tientallen dozen met brieven
uit de familie – van zijn ouders,
grootouders, tantes en oudtantes. We
houden ook dagboeken bij – voor het
vastleggen van die nieuwe ervaringen op
nieuwe plekken – net zoals oudoom
Walter in de Eerste Wereldoorlog deed in
Frankrijk. En deze verzamelde brieven en
dagboeken, ongepubliceerde verhalen en
memoires vormen later weer de
connectie van de volgende generatie met
de geschiedenis, met een hele serie
geschiedenissen.
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De titel, Far from Kimberley (Ver van
Kimberley), verwijst naar een
documentaire van Jill Godmilow, Far from
Poland (Ver van Polen). Godmilow, die
een film wilde maken over de
vakbeweging Solidarnośd in Polen, mocht
het land niet in, waarna ze besloot de film
te maken vanuit New York. Ze zette
dingen in scène, gebruikte origineel
beeldmateriaal dat het land uit was
gesmokkeld, beelden uit Amerikaanse
nieuwsuitzendingen, 'gespeelde'
interviews met Poolse vluchtelingen en
zelfs de voice-over van een gesprek dat ze
met Fidel Castro zou hebben gehad en
zette zo een film in elkaar die spotte met
de meeste conventies van documentaires.
Uit haar titel spreekt een gedwongen
geografische afstand tot de plek en de
politieke gebeurtenissen waar ze zich mee
bezighield.
Far from Kimberley is een manier om de
afstand te beschrijven tussen een plaats
in Zuid-Afrika en Enschede, een plaats in
Nederland. Het kan ook gelezen worden
als een manier om het onbereikbare te

15

beschrijven – door een verwijzing naar
een tijd, naar het verleden, en niet zozeer
naar een plaats. Het is een metafoor voor
een aantal historische momenten die
onmogelijk opnieuw beleefd kunnen
worden, ook al ben ik nog zo vastberaden
ernaar terug te keren. Het verwijst naar
een soort gespannen verlangen in mij om
dat verleden te kennen en bezitten, ook al
weet ik dat het een onmogelijke
onderneming is. Kimberley staat voor die
zoektocht naar het verleden, naar mijn
verleden.

16

Salvation
____________
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Salvation
Redding
Salvation is de titel voor een nieuwe film.
Hij is gebaseerd op een document getiteld
Agnes’ Tales, het ongepubliceerde verhaal
van een familie in Zuid-Afrika in de 19e
eeuw. Het verhaal is geschreven door
Agnes, de zus van mijn overgrootvader
(en één van de baby's in de tekening
Sarah Jane). Het gaat over de reis die haar
vader, Richard Giddy, als methodistische
evangelist met zijn vrouw en jonge
kinderen in de jaren 1830 maakte naar de
Kaap, over zijn tweede huwelijk met de
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moeder van Agnes na de dood van zijn
eerste vrouw en over zijn eigen dood in
de jaren 1880, nadat hij bij beide vrouwen
in totaal zeventien kinderen had verwekt.
Agnes’ Tales beslaat ongeveer tachtig jaar
aan familieverhalen en is een combinatie
van Agnes' eigen herinneringen aan haar
jeugd op zendingsposten en verhalen die
haar moeder haar vertelde. Het is een
interessante tekst, niet in het minst om
wat er weggelaten wordt. Het is een heel
'blanke' geschiedenis en áls er al zwarte
landgenoten in voorkomen, dan is het
slechts zijdelings, als dankbare
bekeerlingen.
Het plan voor Salvation is om Agnes' Tales
te gebruiken als basis en om dan uit te
waaieren naar bredere sociale
gebeurtenissen en politieke stromingen.
De methodistische zendelingen hebben er
bijvoorbeeld sterk toe bijgedragen dat de
plaatselijke bevolking leerde lezen en
schrijven. Zij hebben de eerste
uitgeverijen voor christelijke literatuur
opgezet in Setswana, Sesotho en Xhosa.
Richard Giddy was in Engeland opgeleid
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tot drukker en bracht een drukpers mee
naar Zuid-Afrika. Binnen een paar jaar
verschenen er kranten van deze missieuitgeverijen waarbij zwarte bekeerlingen
al snel de rol vervulden van schrijvers en
redacteurs. Midden jaren 1870 ontstond
er een spanningsveld waarin (zwarte)
redacteurs en (blanke) missionarissen het
oneens waren over de ideologische toon
van de artikelen in de kranten. Een aantal
redacteurs splitste zich af en begon met
eigen publicaties, wat het begin
markeerde van de zwarte pers in ZuidAfrika.
Van cruciaal belang voor de film is mijn
onderzoek naar het feit dat ik ZuidAfrikaans ben omdat een groep bezielde
voorouders besloot het Woord te
verkondigen aan wie het kennelijk nog
niet gehoord had. Ik ben zelf ongelovige,
atheïst, agnost, 'vrij denker'. Met deze
film onderzoek ik mijn aantrekking tot en
afwijzing van die voorouders. Je neigt in
het onderzoek naar je familiegeschiedenis
al snel naar toegeeflijkheid omdat je je
gemakkelijk concentreert op je meest
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imposante voorvaderen. In Salvation zal ik
best af en toe toegeeflijk zijn, maar ik wil
me ook richten op de spelers aan de
zijlijn, op de vrouwen die de missionaris
Richard Giddy zeventien kinderen hebben
gebaard en op de bekeerlingen die het
oneens waren met de standpunten van
de missionaris.
Hoewel ik nog bezig ben met de film, laat
ik hier toch al wat tekeningen zien. Hun
rol is tweeledig. Het zijn beide op zichzelf
staande tekeningen die los kunnen
worden gezien van de rest van het
project, maar het zijn ook de
overblijfselen van het animatieproces dat
zal resulteren in Salvation.
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Sarah Jane and her ten children & The
Unfortunate Mrs. Giddy (Stand-In)
Sarah Jane en haar tien kinderen & De
ongelukkige mevrouw Giddy (Vervanger)
Dagboekaantekeningen. Februari 2010
Er hangen twee tekeningen in mijn atelier.
Het zijn beide grote werken van 1,80 meter
hoog en 1,50 meter breed. Ze zijn niet
ingelijst: de ene hangt aan een waslijn van
ijzerdraad en de andere hangt nog op het
tekenbord. De laatste van de twee bevindt
zich nog in een vroege tekenfase – niet veel
meer dan een opzet – maar is in mijn hoofd
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al voldoende ontwikkeld om dit artikel te
kunnen schrijven. De voltooide tekening, die
met knijpers aan de waslijn hangt, draagt de
titel Sarah Jane and her ten children (Sarah
Jane en haar tien kinderen). Het is een
tekening van een vrouw, iets groter dan op
ware grootte, in kleding uit het midden van
de 19e eeuw. Er zweven negen baby's om
haar heen, ze hebben allemaal een naam.
De tiende baby heeft nog geen naam en is
getekend als foetus. De baby's slapen,
huilen, spelen met hun tenen. Ze letten niet
op elkaar of op hun moeder, maar zijn toch
door de compositie dicht bij haar.
De tweede tekening is van een andere
vrouw, ook in 19e-eeuwse kleding. Haar
houding op het papier spiegelt die van
Sarah Jane maar dan andersom, zodat ze
wegkijkt, de andere kant op. De tekeningen
gaan een paar vormen.
De figuur van Sarah Jane Giddy, mijn
overgrootmoeder, is nagetekend van een
portret dat ik van haar vond in het
familiearchief. Daarop poseert ze met haar
hand op de rug van een stoel. Haar gezicht
is op dat portret nogal donker en niet goed
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te onderscheiden, dus ik heb twee andere
portretten gebruikt waar ze met hoofd en
schouders op staat afgebeeld. De tekening
van haar gezicht is samengesteld uit deze
drie foto's. De baby's – getekend, gefilmd en
van naam voorzien in de volgorde waarin ze
zijn geboren – zijn nagetekend van
afbeeldingen van baby's van nu die ik heb
gevonden op internet.
Ik heb de eerste tekening gemaakt uit
frustratie. Ik had zoveel gelezen en zoveel
onderzoek gedaan naar deze familie en
methodistische zendelingen dat ik een punt
bereikte waarop ik te veel ideeën in mijn
hoofd had. Daardoor kon ik me niet op één
bepaald onderwerp concentreren en ben ik
met een aantal tekeningen begonnen die
mislukten en waar ik weer mee gestopt ben.
Om mijn hoofd leeg te maken en om dichter
bij de hoofdpersonen uit Agnes’ Tales te
komen, wilde ik een documentaire-achtige
tekening maken van een vrouw en haar tien
kinderen, allen voorzien van naam en
sommigen van geboorte- en
overlijdensdatum. Het is gewoon een
stamboom, een visuele genealogie.
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Toen ik deze tekening af had en ik er
tevreden mee was, besloot ik een tweede
tekening te maken, deze keer van Mary Ann
Giddy, de eerste vrouw van missionaris
Richard Giddy. Zij kreeg zeven kinderen voor
ze overleed op vierenveertig-jarige leeftijd.
Het enige probleem was dat ik geen foto
had van Mary Ann (om de eenvoudige
reden dat ik geen familie van haar ben en
dat er dus geen foto's van haar in ons
familie-archief zitten). Ik heb me toen een
tijdlang afgevraagd of ik wel een
documentaire tekening kan maken van een
vrouw waar ik geen foto van heb. Aan de
andere kant waren de baby's in de eerste
tekening ook portretten, maar niet van de
kinderen van Sarah Jane. Waarom zou ik
dan geen foto zoeken van een vrouw die als
vervanger kon dienen voor Mary Ann? Dus
dat heb ik gedaan. Ik heb een foto
uitgekozen uit een archief met vrouwen uit
de Victoriaanse tijd op internet. Ik nam deze
vrouw omdat ze peinzend keek, met haar
gezicht de juiste kant op, en omdat ze bij
Sarah Jane paste op een manier die van pas
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kwam bij de tekening. Ik kon geen naam bij
haar foto vinden.
Ik ben op dit moment bezig deze vrouw te
tekenen en ook al weet ik niet wie ze is en
maakt het niet uit of het een goed gelijkend
portret wordt, toch wil ik dat ze er echt op
lijkt. Als het af is, zal het een portret zijn van
een naamloze vrouw die invalt voor een
bekende vrouw waar ik geen foto van heb.
En de zeven kinderen met namen die om
haar heen zweven, zijn ook afbeeldingen
van baby's die niet zijn wie ik zeg dat ze zijn.
Wat voor een soort historisch werk is deze
tekening en, op basis daarvan, de film
Salvation? In hoeverre kunnen we dit een
'documentaire' noemen? Wat betekent die
term eigenlijk? Mijn films worden op kortefilmfestivals vaak gelabeld als
documentaires, maar ik vind dat dat woord
inmiddels weinig betekenis meer heeft en te
gemakkelijk gebruikt wordt. Het is een term
die een aantal verwachtingen oproept. We
verwachten bovenal dat de mensen die erin
voorkomen ook de mensen zijn die gevolgd
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worden of waar het over gaat. We willen
kunnen geloven in wat we te zien krijgen.
Deze tekeningen gaan over mensen die echt
hebben bestaan. Ze zijn gebaseerd op
historisch onderzoek, de namen en data zijn
correct. De kinderen verschijnen in de
animatie in de volgorde waarin ze geboren
zijn. Ze zijn alleen niet allemaal nagetekend
van afbeeldingen van de mensen die ze
moeten voorstellen. Ik noem de tweede
tekening The Unfortunate Mrs. Giddy (De
onfortuinlijke mevrouw Giddy) met de
toevoeging (Stand-in) (Vervanger). Daarmee
wil ik benadrukken dat het geen afbeelding
is van Mary Ann maar van iemand die haar
vervangt. Daarvoor moet de kijker tijdelijk
bereid zijn mee te gaan in de realiteit van
het werk, zoals bij iedere vorm van fictie, of
dat nou een film is of een roman. Wie naar
de film Gandhi kijkt, weet dat Ben Kingsley
een acteur is die Gandhi speelt. Hij ziet er
niet hetzelfde uit als Gandhi, maar toch
vatten we dat niet op als een verkeerde
voorstelling van de werkelijkheid. We
schuiven ons ongeloof terzijde omdat zijn
daden en de historische setting plausibel
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zijn. Daardoor zijn de verwachtingen anders.
Dat gebeurt ook bij deze twee tekeningen.
Het ging me hierbij niet alleen om wat nu
precies documentaire is en wat fictie, maar
ook wat in het archief zit en daardoor
zichtbaar blijft en wat aan het archief
ontkomt en daardoor uit het zicht
verdwijnt. Sarah Jane Sephton, die de
tweede mevrouw Giddy werd, wordt door
haar dochter in warme bewoordingen
beschreven in Agnes' Tales. Ze trouwt nog
geen jaar na het overlijden van zijn eerste
vrouw met Richard Giddy en krijgt de
verantwoordelijkheid voor zijn zeven kleine
kinderen. Een jaar later overlijdt haar vader
(haar moeder was gestorven toen ze vijftien
was) en komen haar negen jongere
broertjes en zusjes bij hen wonen. En
vervolgens baart ze, heel heldhaftig, zelf
ook nog eens tien kinderen. Haar
voorgangster komt echter alleen als een
negatief element ter sprake. In Agnes’ Tales
is ze een afwezige – die zeven jonge
kinderen achterliet. Ze komt ook voor in Of
Revelation and Revolution (van de historisch
antropologen Jean en John Comaroff), als
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de 'beruchte mevrouw Giddy': de
missionarisvrouw die een onchristelijke
dood stierf.
“Er wordt geschokt verslag gedaan van
incidentele daden van verzet onder
missionarisvrouwen, zoals onzedelijk
seksueel gedrag, tergende goddeloosheid en
het dreigen met vertrekken. De Eerwaarde
Cameron schreef in 1844 (het jaar van haar
overlijden) het volgende over de beruchte
zaak van mevrouw Giddy.
Mevrouw Giddy is naar de andere wereld
geroepen. Haar dood was –helaas! – niet die
van een christen. Het is heel pijnlijk om iets
dergelijks te moeten zeggen van de vrouw
van een missionaris, maar het heeft geen zin
om voor u te verbergen wat hier als berucht
feit bekendstaat. De commissie moet
uiterste zorg betrachten bij het uitzenden
van getrouwde mannen waarvan de
echtgenote niet net zo toegewijd is aan het
werk als hijzelf.”

Wat mevrouw Giddy precies gedaan had om
zo’n slechte naam te verdienen, is niet
bekend – tot ik het zelf kan uitzoeken in de
archieven van de methodisten in Londen.
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Ik wil geen dramatische of ontroerende
films maken. Ik wil geen film maken over
waar Mary Ann Giddy al dan niet schuldig
aan was. Ik wil wel het verschil aanstippen
tussen de manieren waarop zij en de
tweede echtgenote bekendstaan. In het
boek van Comaroff wordt ze 'de beruchte
mevrouw Giddy' genoemd. Als ik dat zou
gebruiken als titel voor een tekening van
een vrouw met zeven kinderen om zich
heen, zou het de indruk wekken dat ze de
kinderen iets misdadigs of wreeds heeft
aangedaan en dat is niet mijn bedoeling.
Daarom heb ik gekozen voor de titel 'De
onfortuinlijke mevrouw Giddy'. Van alle
Victoriaanse vrouwen die ik had kunnen
nemen, heb ik expres gekozen voor een
peinzende, misschien zelfs ietwat
depressieve vrouw. En in de compositie van
de tekening blijven de baby’s wat
afstandelijk van haar, terwijl de baby's in de
tekening van Sarah Jane de moederfiguur
omringen en haar handen contact met hen
maken.
Naast het noemen van verschillen tussen de
vrouwen, of eigenlijk tussen de manieren
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waarop hun verhalen zijn vastgelegd, wilde
ik ook iets zeggen over de vluchtigheid van
familie. Dat we op een bepaald moment tot
een gezin behoren – tot een groep mensen
die door een bloedband, huwelijk of
liefdesrelatie met elkaar verbonden zijn,
die een thuis delen en betrokken zijn bij
elkaars bezigheden en opvoeding, die
samen eten –. En dat dat gezin vervolgens
uiteenvalt, waarna de leden verdergaan en,
als ze dat willen of als ze het geluk hebben,
weer nieuwe familiegroepen vormen. Ik
werd erdoor geraakt in het verhaal van
Agnes’ Tales hoe deze ene familie op een
zeker moment bestaat en op het volgende
moment uiteenvalt. Dat er een kort
moment is waarop een gezin er is en dat het
daarna verdwijnt.
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New Rush
Twee van de baby's in de tekening van
Sarah Jane, Orlando en Henry (mijn
overgrootvader), gingen in 1869 in
Colesburg als jonge mannen het huis uit om
met een groep vrienden op zoek te gaan
naar diamanten. Ze stonden bekend als de
Red Caps Party en zijn de geschiedenis
ingegaan als de groep die de eerste
diamanten ontdekte van New Rush, dat
daarna Diamond Fields en toen de
Kimberleymijn genoemd werd. De groep
van acht mannen is vlak na hun ontdekking
afgebeeld bij het ontginnen van hun
concessie op wat begon als een heuvel maar
al snel veranderde in een open mijn en wat
vijf jaar later het grootste door
mensenhanden gemaakte gat ter wereld
was geworden.
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Op New Rush moesten diamantzoekers hun
concessies registreren. Dat waren allemaal
rechthoeken van hetzelfde formaat. Daarna
groeven ze hun concessie uit met behulp
van zwarte arbeiders en voerden de grond
emmer voor emmer af naar een
sorteergebied iets verder weg. Sommige
concessies werden sneller uitgegraven dan
andere, wat het ongelijkmatige effect
creëerde van een archeologische opgraving,
een vreemd landschap van rechthoekige
formaties van verschillende hoogte. In het
begin werden er wegen tussen de claims
gemarkeerd zodat de steen afgevoerd kon
worden naar de sorteergebieden. Toen de
mijn dieper werd, verdwenen de wegen en
werd de mijn een open put. Het werd voor
de gravers steeds moeilijker om de aarde en
steen omhoog te halen uit de steeds dieper
wordende put en van foto's van de mijn
vanaf z'n ontdekking tot aan z'n overname
door grote bedrijven blijkt dat de mannen
opmerkelijk ingenieus waren bij het bouwen
van steeds ingewikkelder systemen voor het
afvoeren van de emmers. Die ingenieuze
houten constructies, verzonnen door de
gravers, wilde ik tekenen.
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Orlando's Book I & II
Orlando's boek I & II
Orlando's Book I & II zijn tekeningen van
een boek dat ooit van de broer van mijn
overgrootvader was. Hij kreeg het boek eind
jaren 1860 als schooljongen, als beloning
omdat hij door zijn klasgenoten was
verkozen tot 'aardigste jongen van de klas'.
Het is een boek met gravures en gedichten
over het Engelse platteland. De gravures
geven een nogal geïdealiseerd beeld van het
Engelse boerenleven. Terwijl ze gemaakt
zijn in een tijd waarin veel boeren van hun
land verdreven werden en moesten gaan
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werken in industriesteden, lijken het wel
beelden uit een denkbeeldige gouden tijd,
een plattelandsidylle. De jonge man die het
boek kreeg, leefde onder hele andere
omstandigheden in zendingsposten in het
rotsachtige, stoffige landschap van de Kaap
– een landschap dat in niets leek op het
pastorale decor van de gravures. Er werden
in die tijd nauwelijks boeken gepubliceerd in
Zuid-Afrika. Alle boeken, en dus ook alle
illustraties, kwamen ergens anders vandaan.
In de tijd dat ik opgroeide in Zuid-Afrika,
meer dan honderd jaar later, was er
eigenlijk niet veel veranderd. Alle boeken
die wij als kinderen lazen, waren
geschreven, geïllustreerd en uitgegeven in
het Verenigd Koninkrijk. Daarom speelden
onze eerste literaire herinneringen zich af in
andere streken, want we zagen onze eigen
omgeving nooit afgebeeld in boeken. Dat
maakt Orlando's boek zo interessant voor
mij. Ik wil met de tekeningen juist die
ruimte onderzoeken tussen verzamelde
herinneringen aan plaatsen die we nooit
hebben gezien en de reële ervaring van de
plekken waar we wonen.
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Off the Record
_________________
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On Record
Het was nooit zeker welke richting de film
Off the Record uit zou gaan. Ik wist dat
twee documenten het uitgangspunt
zouden vormen – een oorlogsdagboek van
mijn grootoom Walter en een verslag van
Sol Plaatje uit zijn verhandeling Native Life
in South Africa (1917) over de
gefrustreerde pogingen van heel wat
zwarte Zuid-Afrikanen om hun steentje bij
te dragen aan de oorlogsinspanning. Ik
wist ook zeker dat centraal in het verhaal
twee bepalende momenten zouden zitten
– het zinken van de SS Mendi en de slag
om Delville Wood. De SS Mendi met een
bataljon van het South African Native
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Labour Contingent aan boord, zonk in het
Kanaal. Meer dan zeshonderd man van het
SANLC verdronken. De gebeurtenis haalde
nooit de officiële (lees: blanke) ZuidAfrikaanse geschiedenisboeken maar
mondelinge overlevering en niet-officiële
herdenkingen onder zwarte ZuidAfrikanen hielden de herinnering levendig.
De tweede gebeurtenis, wel officieel
herdacht, was de slag om Delville Wood.
In Noord-Frankrijk verloren honderden
blanke Zuid-Afrikanen hierbij het leven.
Walter Giddy, mijn grootoom, was een van
de weinigen die Delville Wood
overleefden.
Het is altijd duidelijk geweest dat de
verschillen in ervaringen en behandeling
van Zuid-Afrikanen die actief waren op de
Europese slagvelden, een intrinsiek
element in de film zouden zijn. Die
verschillen waren afhankelijk van de
gemeenschap waar de mannen uit
afkomstig waren. Walter, 21 en
avontuurlijk, meldde zich met zijn
vroegere schoolmakkers aan om te gaan
vechten. Als blanke vond hij het
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vanzelfsprekend vrijwillig het Rijk te
verdedigen. Hij had geen politieke
motieven. Uit zijn dagboeken komt het
duidelijk naar voren dat hij zowel het
beste van de mannelijke kameraadschap
als het ergste van de
oorlogsverschrikkingen meemaakte. Hij
overleefde Delville Wood maar kwam het
jaar nadien om in de slag bij Arras.
Wanneer het over zwarte vrijwilligers
gaat, wordt het ingewikkelder. Bij het
uitbreken van de oorlog, zo schrijft Sol
Plaatje, was de meerderheid van de leden
van het South African Native Congress het
erover eens hun eigen grieven tegen het
parlement een tijdje opzij te zetten en de
autoriteiten alle medewerking te verlenen.
Er kwamen talloze aanbiedingen om
zwarte regimenten op te richten, te
sponsoren en uit te rusten voor dienst in
Duits West-Afrika of Europa. Al die
aanbiedingen werden door de regering
van de Unie genegeerd of geweigerd.
Herhaaldelijk aandringen van het Imperial
Office haalde de regering uiteindelijk over
een arbeidscontingent te mobiliseren en
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meer dan 21 000 zwarte dienden in
Frankrijk.
Motieven om zich aan te melden, eerst
voor actieve dienst en later, wanneer dit
botweg werd geweigerd, voor dienst in
een arbeidscontingent, waren dikwijls van
politieke aard. Dit betekent dat ze gezien
moeten worden in de bredere context van
zwart intellectueel verzet rond de
eeuwwisseling. Leden van het Congress en
andere intellectuelen voelden aan dat
wanneer hun loyaliteit tegenover de Britse
Kroon eerder uit daden dan uit woorden
zou bestaan, ze na de oorlog konden
verwachten dat het Imperial Office meer
aandacht zou hebben voor hun politieke
grieven. De zwarte werkende klasse was
minder loyaal tegenover Groot-Brittannië
dat ze associeerden met de
onderdrukkende tewerkstellingssystemen
waaronder ze zwoegden. Voor hen was
Duitsland sympathie waard en als zij zich
aanmeldden bij het SANLC, dan was dat
omdat ze het werk nodig hadden.
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De regering zat verveeld met wat ze zag
als de gevaren van werktroepen in Europa.
Tegenstanders argumenteerden dat het
sturen van het contingent gelijk zou staan
met “het gooien van een boemerang
waarvan de kracht bij zijn terugkeer de
wortels van ons sociale leven zou treffen”.
Er werd gevreesd dat overzeese dienst de
mannen aan het nadenken zou zetten en
dat ze bij hun terugkeer stemrecht zouden
durven vragen. De Kaapse liberaal, John X.
Merriman, was van mening dat “alles wat
neigt tot het afzwakken of laten
verdwijnen van de bijna bijgelovige
eerbied van de autochtonen voor de
Europeaan tot kwaad leidt”. De auteur,
activist en lange tijd professor talen aan
de universiteit van Fort Hare, D.D.T.
Jabavu noteerde – met weinig “bijna
bijgelovige eerbied” – dat de zwarten heel
verrast waren dat Europese landen “aan
de top wat onderwijs en christendom
betreft, geen andere manieren dan het
zwaard vonden en destructieve wapens
opsloegen om hun diplomatieke geschillen
te beslechten”. Voor veel zwarte
waarnemers legde het uitbreken van de
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oorlog de zwakheden bloot in de
veelgeprezen blanke beschaving, cultuur
en geloofwaardigheid als model van wat
elke beschaafde Afrikaan geacht werd na
te streven. De feilbaarheid van de blanken
werd benadrukt en men hoopte dat ze na
de oorlog een beetje minder hoog van de
toren zouden blazen over hun zogezegde
beschaving die “de mensen zo zwaar
belast”.
Tijdens het tekenen probeerde ik te
beslissen over een filmstructuur die de
verschillende ervaringen van zwarte en
blanke vrijwilligers samen kon brengen
zonder toch te verdelend te zijn of me
“rainbowisme” te permitteren. Een
mogelijkheid zou zijn de gebeurtenissen
parallel naast elkaar te tonen, de film
gestructureerd rond de tegenstelling
tussen zwarte en blanke ervaringen. Het
waren tenslotte de vergelijkingen die het
meeste opvielen. Neem nu, bijvoorbeeld,
vrijheid van beweging en omgang. Walter
beschrijft dat hij deelneemt aan
vriendschappelijke rugbymatchen tussen
zijn regiment en de Australiërs en Nieuw-
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Zeelanders. Hij vermeldt dat hij in zijn vrije
tijd met twee jonge vrouwen tennis speelt
op het strand. In Egypte kon hij
toeristische bezienswaardigheden
bezoeken. Rekening houdend met de
beperkingen omwille van de oorlog,
hadden de soldaten toch wat
bewegingsvrijheid en contact met de
burgerbevolking – zowel mannen als
vrouwen. De ervaringen van de mannen
van het SANLC echter waren erg
verschillend. Hun verblijf in Europa was
gebaseerd op het uitsluiten van contact
met burgers of militairen of
arbeidseenheden uit andere landen. Om
het isolement te verzekeren, waren ze
ondergebracht in omheinde kampen, bij
voorkeur ver van steden of bewoonde
gebieden. Die kampen werkten volgens
een systeem van arbeidscontrole dat
ontwikkeld was voor de Zuid-Afrikaanse
mijnen en dat de bedoeling had de zwarte
mijnwerkers te isoleren, te controleren en
uit te buiten. De kompels bleven in de
kampen zolang hun contract liep. Het was
een brutaal systeem dat werd omschreven
als “een college van kolonialisme dat er
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alles aan deed de Afrikanen hun
waardigheid te ontnemen en hielp hen om
te kneden tot slaafse zwarten”. Inherent
aan het kampsysteem bij de mijnen was
het verhinderen dat er een
georganiseerde werkende klasse zou
ontstaan. Mijneigenaars en industriëlen
waren er als de dood voor zwarte ZuidAfrikaanse arbeiders naar Frankrijk te
sturen: ze zouden van andere
arbeidscontingenten socialistische ideeën
kunnen meepikken en bij hun terugkeer
weigeren te werken voor het hongerloon
dat hen werd uitbetaald.
Rond de kampen in Noord-Frankrijk stond
een omheining van zes meter hoog met
prikkeldraad bovenop; indien in een
bewoonde streek, kwam er nog een
scherm van metalen golfplaten omheen.
De ingang werd bewaakt en de mannen
konden er alleen uit om te gaan werken of
onder escorte van een blanke NCO. Het
waren echte krijgsgevangenenkampen. De
mannen vonden het systeem overdreven
beperkend. Zoals bij de meeste
arbeidscontingenten uit andere landen
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waren de manschappen van het SANLC
vrijwilligers en ze waren boos omdat “zij
onder alle soldaten van de koning
uitgekozen waren voor een verschillende
behandeling”. In 1917 en 1918 bleef de
weerstand tegen het systeem bestaan en
“het humeur van de meeste mannen”
werd beschreven als “uitgesproken
onaangenaam”. Toen begin 1918 het
verzet in de kampen nog toenam, koos de
Zuid-Afrikaanse regering ervoor het
contingent te ontbinden en weer naar
Zuid-Afrika te verschepen, liever dan iets
te doen aan de leefomstandigheden in de
gesloten kampen.
Het was de bedoeling de verschillen in
behandeling en ervaringen van de ZuidAfrikanen te onderzoeken maar die
gewoon naast elkaar te presenteren,
zonder interactie, leek een te
gemakkelijke optie. Het zou een vergissing
weergeven die in ons land zo dikwijls
wordt gemaakt: te denken dat wij in
hermetische gemeenschappen leefden en
dat onze geschiedenissen zich apart
afspeelden. Om een werk te maken dat
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relevant was voor de huidige situatie, was
het essentieel uit te zoeken waar de
verhalen samenkwamen. Zonder deze
raakpunten of interactie te herkennen,
kunnen we ons geen gemeenschappelijke
geschiedenis, of bij extrapolatie, een
gemeenschappelijke toekomst in ZuidAfrika indenken.
Gedeeltelijk door het proces van de
animatie zelf konden raakpunten
gevonden worden. In dit soort animatie
waarbij een voorwerp of beeld geleidelijk
in een ander overgaat, kan erg
verschillend beeldmateriaal met elkaar in
verband worden gebracht. De werkwijze
biedt de mogelijkheid om de ervaringen
van Walter te verweven met die van het
SANLC. Het gedicht van Citashe Fire with
the Pen, het koperen dienblad dat mijn
grootmoeder maakte, Delville Wood, het
zinken van de SS Mendi en Walters
rugbymatchen, ze kunnen allemaal
samenkomen in een aantal sequenties
waar ze in en uit elkaar worden getrokken.

51

Tijdens het tekenproces kwamen
duidelijke convergentiepunten naar voren.
Een ervan was een overheersend gevoel
van verlies. Het had niet alleen te maken
met verlies toe te schrijven aan de oorlog,
maar ook met andere vormen van verlies
rond die tijd opgelopen. Verlies was Sol
Plaatjes motivatie om Native Life in South
Africa en zijn roman Mhudi te schrijven.
Hij was getuige van het verlies van grond
en de ontwrichting die dit bij zoveel ZuidAfrikanen veroorzaakte, en hij schreef
erover. Wereldoorlog I brak uit één jaar
nadat de bekende Land Act was
ingevoerd. Met deze akte werd gebied dat
door zwarten was ingenomen formeel
geannexeerd, niet gekarteerde gebieden
werden opgeëist en het werd zwarte
grondeigenaars verboden aan iemand
anders dan een blanke te verkopen.
Plaatje zag achter de akte twee
bedoelingen: segregatie en uitbuiting. Zij
die hun agrarisch bestaan verder wensten
te zetten, zagen zich verdreven naar
onherbergzame gebieden die ongeschikt
waren voor landbouw.
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Zij die niet konden of wilden verhuizen,
hadden geen andere keuze dan in
loondienst te gaan.
Het verlies van land en de impact daarvan
op de zwarte Zuid-Afrikaanse cultuur is
een probleem dat ook aan bod komt in de
gedichten van I.W.W. Citashe, beter
bekend als de Eerwaarde Heer Isaac
Wauchope Dyobha. Dyobha verdronk op
21 februari 1917 ‘s morgens toen de SS
Mendi werd geramd door de SS Darro en
voor de kust van het eiland Wight verging.
Hij wordt herinnerd als de persoon die de
mannen die morgen op de boot opriep te
sterven als strijders. Twintig jaar eerder
had hij een gedicht Fire with the Pen
geschreven waarin hij een beroep deed op
zijn landgenoten het gewelddadige verzet
op te geven en een middel van de
kolonisator – literatuur – te gebruiken om
terug te eisen wat verloren was. Het
gedicht is in die zin belangrijk dat het in de
Xhosa poëzie, en in het ruimere zwarte
intellectuele gedachtegoed, een
veranderende historische gevoeligheid en
een andere politieke strategie invoert. Het
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is niet alleen een oproep aan de
onderwijscentra om de strijd aan te
binden, maar ook een oproep van Citashe
aan de Afrikanen om hun beschermd
toevluchtsoord van etnische identiteit te
verlaten en een bredere identiteit aan te
nemen die boven etnische en raciale
grenzen uitstijgt. Wat hij die fatale morgen
aan de mannen aan boord van de Mendi
gezegd zou hebben, geeft zijn
volgehouden geloof weer in een nationale
en pan-Afrikaanse herdefiniëring van de
identiteit, “Ik, een Xhosa, zeg dat jullie
mijn broers zijn … Swazi’s, Pondo’s,
Basotho … laten we dus als broers sterven.
Wij zijn de zonen van Afrika.”
Verlies stond ook centraal in een ander
document dat wezenlijk deel is van dit
onderzoek: het oorlogsdagboek van mijn
grootoom Walter Giddy. De
aantekeningen gaan over Walters
ervaringen als jonge soldaat in Europa en
Noord-Afrika vanaf zijn aankomst in
Borden Camp in Engeland tot enkele
dagen voor zijn dood bij Arras, twee jaar
later. Het verslag van Walters
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oorlogservaringen vertelt over avontuur
en kameraadschap onder mannen in
omstandigheden die alsmaar moeilijker
werden, zoals het verlies van de meeste
van zijn schoolvrienden waar hij in dienst
mee ging. De eerste dagen in Engeland en
ook in Egypte verlangt hij naar actie en wil
hij het heetste van de strijd meemaken.
Later in Noord-Frankrijk ziet hij meer dan
hem lief is, zoals blijkt uit een aantekening
van juli 1915:
Zondag, 9.
Dat vergeet ik van mijn leven niet meer. In
de loopgraaf lagen we de hele tijd onder
vuur & we zagen een rij gewonden hun
weg zoeken naar een verbandpost, zij die
het kunnen gaan of strompelen verder; een
andere kerel, de helft van zijn hoofd
weggeschoten, zat ineengedoken aan de
kant van de loopgraaf, het bloed stroomde
tot op zijn schoenen & Jock lag geen 5
yards verder met zijn maag opengebarsten
in het midden van de sleuf. Dat zijn maar
een paar voorbeelden van de gruwel die
hier dagelijkse kost is. Terwijl ik dit schrijf,
ploft een granaat neer in de zachte aarde
en overdekt me met stof, één voor één
ontploffen ze om ons heen. Ik vraag me af
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of de volgende ons zal treffen (neen, het
was net voorbij.) Oh! Ik dacht dat die raak
was, hij plofte precies in onze loopgraaf &
doodde ouwe Fatty Roe & verwondde
Keefe, Sammy die naast me zat & Sid
Phillips, de sukkelaar ligt nog naast me, de
brancardiers hebben het te druk om hem
weg te halen.

Het tragische aspect inherent aan het
verhaal in het dagboek – over een
jongeman net van school af die gedood
wordt in een oorlog ver van huis – is er
een dat in die oorlog wellicht
honderdduizenden keren herhaald wordt.
Voor onze familie is precis dit verhaal
boeiend omdat Walter onze (groot)oom is,
en het hervertellen van zijn verhaal deel
gaat uitmaken van een
familiegeschiedenis met een reeks
verliezen.
Het originele dagboek had erg onder de
oorlog geleden en een aantal jaren na zijn
dood kopieerde zijn jongere zus het in een
notitieboek met harde kaft. Kate Muriel
had een kunstopleiding in Grahamstown
achter de rug en ze versierde de
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frontpagina met een schilderijtje en bond
het boekje in leder in. Ze voegde ook een
aantal foto’s en documenten toe.
Achteraan zitten twee knipsels uit een
lokale krant over Walters dood in Frankrijk
en een herdenkingsdienst voor hem in zijn
thuisstad Barkly East in de Oostelijke Kaap.
Er is ook een gedicht over Delville Wood.
Een aantal brieven zijn er losjes tussen
gestopt, de vroegste is er een van Walter
aan zijn twee zussen. Verstuurd vanuit een
trainingskamp in Engeland, verwijt hij hen
broederlijk dat ze hem niet geschreven
hebben. Helemaal anders klinkt de brief
van een officier die de familie op de
hoogte brengt van Walters dood, de
omstandigheden waarin hij stierf en de
waardering die men voor hem had. In nog
een andere betuigt een schoolvriend die
met hem in hetzelfde regiment diende,
zijn medeleven aan de familie. Vooraan
achter de kaft zitten twee foto’s van
Walter en zijn oudere broer in uniform.
Een informele foto van Walter in Egypte
zit achteraan. In het boek, achter de
laatste overgeschreven aantekening, staat
een tekst “The Cost of the War”, een

57

uittreksel dat Kate waarschijnlijk uit een
krantenartikel heeft gekopieerd.
Samen met de transcriptie van Walters
dagboek, zijn die documenten en beelden
deels de reden waarom dit boek zo
boeiend is. Door het kopiëren is het
dagboek niet meer uitsluitend Walters
werk, het is ook dat van Kate geworden.
De beschilderde voorpagina, de
handgemaakte lederen kaft met de
gebosseleerde initialen K.M.G. maakten
het document gelaagder. Kate heeft er
een daad van eerbetoon aan haar oudere
broer van gemaakt en ook een poging om
zijn herinnering vast te houden. Door de
omstandigheden die volgden, is het ook
een gegeerd voorwerp van herinnering
aan Kate geworden.
Na haar kunstopleiding in Grahamstown
keerde Kate terug naar de boerderij van
haar ouders in het district New England in
de Oostelijke Kaap. Als jongste van haar
overlevende broers en zussen, nam ze de
zorg voor haar ouder wordende vader en
moeder op zich. Mijn vader heeft nog een
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stel brieven uit die jaren die zijn moeder
aan zijn vader schreef. Ze hebben het over
een groeiende band tussen haar en Robert
(Bob) Morris, hun verloving en dan het
lange wachten tot ze konden trouwen.
Een ander stel brieven zijn van zijn vader
aan zijn moeder uit een periode van drie
maanden toen ze naar de ouderlijke hoeve
terug was gekeerd om mijn vader op de
wereld te zetten. De brieven van mijn
grootvader zitten vol verwachtingen – de
nakende geboorte, de tijd dat hij, Kate en
de baby weer bijeen zullen zijn, het leven
dat ze samen zullen leiden. Een laatste stel
documenten met betrekking tot deze
relatie zijn telegrammen van deelneming
in de rouw door familie en vrienden aan
Bob gestuurd bij het overlijden van Kate,
zeven maanden na de geboorte van hun
eerste kind.
Later gaf mijn grootvader het dagboek
door aan mijn vader. Bob Morris was
magistraat en districtscommissaris
geweest. In die hoedanigheid werd hij
naar heel wat afgelegen districten
gestuurd. Mijn vader herinnert zich hoe hij
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schoolvakanties bij hem doorbracht in
plaatsen als Rundu, niet ver van de
Angolese grens, op zes dagen reizen van
Johannesburg waar hij op internaat zat. Hij
herinnert zich ook dat Bob, hoewel
duidelijk eenzaam, zijn zoon beloofd had
dat hij niet opnieuw zou trouwen voor
John eenentwintig was. Een hard besluit
voor iemand die duidelijk erg sociaal was
en naar een familieleven verlangde, maar
het bewijst meteen de intensiteit van zijn
gevoelens voor Kate en de emotionele
ontreddering dat het verlies van zijn
vrouw had veroorzaakt. Gezien Kate stierf
toen mijn vader pas zeven maanden oud
was, had hij haar nooit echt gekend. Bij
gelegenheid probeerde hij zijn vader te
vragen hem iets over zijn moeder te
vertellen, maar toen hij zag hoe zijn vader
daarbij van streek raakte, hield hij op met
vragen. Kates broers en zussen hadden
weinig interesse getoond voor de jongen
en hadden hem nooit bij hen uitgenodigd.
Wanneer hij hen als jongeman toch een
bezoek bracht, waren zijn verwanten nooit
gul met informatie over zijn moeder. Kate
bleef een wazige figuur. Het was pas dit
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jaar, toen mijn vader en ik praatten over
de research die ik voor mijn film plande,
dat hij eindelijk besloot het handgemaakte
houten kistje waar Bob zijn briefwisseling
en die van Kate in bewaarde, te openen.
Bijna een week zaten we in de schaduw
van de druivelaar in zijn tuin in Knysna de
brieven te lezen. Via haar eigen woorden
kwam Kate langzaam tot leven en toen we
erdoorheen waren, voelden we dat we
een idee over haar hadden gekregen. Ik
weet niet hoe het bij mijn vader was, want
voor hem was de relatie zoveel complexer,
maar na een week lezen had ik het gevoel
dat ik een familielid rijker was geworden.
De foto’s van die jonge vrouw, die lang
deel van mijn beeldarchief waren geweest,
verloren hun matheid en begonnen een
individu te tonen in wie ik naar mijn
gevoel nu wat inzicht had gekregen.
Toen Bob in zijn latere leven het dagboek
aan mijn vader doorgaf, had hij op de
titelpagina volgende boodschap
geschreven: “Lieve John, dit is het
dagboek van je oom Walter zoals het door
je moeder van het beschadigde origineel
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werd gekopieerd. Papa.” De informatie is
belangrijk, hoewel het jammer kan lijken
dat hij ze in inkt over het schilderijtje heen
op de frontpagina had geschreven. Anders
bekeken had mijn vader, bedoeld of niet,
een bijkomende laag aan de complexiteit
van het dagboek toegevoegd. Door zijn
boodschap zijn hij en Kate opnieuw met
elkaar verbonden op die eerste bladzijde.
Nu is het dagboek het werk van Walter,
Kate en Bob. Dat hij John bij naam noemt,
betekent dat mijn vader ook in die reeks
thuishoort. Op een anachronistische
manier zijn Kate, Bob en hun zoon op deze
beschilderde pagina herenigd.
Ik heb de gelaagdheid van deze historische
sporen in detail beschreven omdat ze op
veel manieren analoog is met de manier
waarop animatiefilms gelaagd zijn. Sporen
van beelden blijven, zelfs nadat het
voorwerp is verdwenen of opgegaan is in
iets anders. Nieuwe beelden verschijnen
over bestaande heen en ze wissen
gedeeltelijk of helemaal het vorige.
Nieuwe verhalen worden geschreven in de
oude.
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De mensen die voor dit verhaal belangrijk
zijn – Citashe/Wauchope, Plaatje, Walter
en Kate – deelden allemaal een geloof in
het belang van literaire manieren van
registreren. Hun vastbeslotenheid om
ervaringen en gebeurtenissen te
beschrijven, te noteren, te posten, in
dagboeken bij te houden en te kopiëren
heeft ervoor gezorgd dat er materiaal
bestaat dat het verleden naar het heden
toe haalt. Dit bezorgt hen die het wensen
materiaal waaruit herinnering aan
gebeurtenissen en ervaringen die we niet
meemaakten, geconstrueerd kan worden.
Er zijn ook andere soorten documentatie
die bedoeld zijn om herinnering te
verzekeren. Medailles voor dienst in tijd
van oorlog zijn ook een manier. In 1919
reikte koning George een British War
Medal uit om de legerdienst te herdenken
van onderdanen van het Rijk, inclusief
veteranen van allochtone arbeidskorpsen.
De Zuid-Afrikaanse overheid echter,
besloot in eigen naam dat deze medailles
niet toegekend zouden worden aan exleden van het SANLC. Ze meende dat er
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geen officiële erkenning moest komen dat
zwarte Zuid-Afrikanen een belangrijke rol
hadden gespeeld in een wereldwijd
conflict. Erkennen dat blanken de hulp van
zwarten nodig hadden gehad tijdens de
oorlog, zou verwachtingen kunnen
wekken “die niet ingevuld konden
worden”. De bataljons van het SANLC
waren samengesteld uit leden van
naburige staten en ook Zuid-Afrikanen.
Deze laatsten zagen hoe mannen die in
hun eigen bataljons gediend hadden maar
die uit Lesotho, Swaziland en Botswana
kwamen wel medailles kregen en zij niet.
De titel van de film, Off the Record,
verwijst naar het gebrek aan officiële
erkenning van de bijdrage van zwarte
Zuid-Afrikanen aan de oorlog. Dit gebrek
aan erkenning was wijder verspreid dan bij
de regering van de Unie alleen. Belgen
wisten, en weten, over het algemeen niets
van de steun die zwarte Zuid-Afrikanen
hen gaven. In Native Life geeft Plaatje
volgend verslag:
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De auteur ontving verschillende brieven vol
autochtone verontwaardiging dat zij de
wapens moesten neerleggen en mediteren
terwijl andere Britse onderdanen, van
welke huidskleur ook, hun leven offeren
voor de verdediging van het Rijk in de
donkerste periode van het koningsschap.
Op elk van die brieven was ons antwoord
dat de autochtonen, naar eigen vermogen,
konden intekenen op verschillende
oorlogsfondsen; en volgens onze recentste
informatie tekenen ze in op het Prince of
Wales’ Fund, het Governor-General’s en
het Belgian Relief Fund.

Plaatje schrijft ook over de
oorlogsinspanningen van zwarte vrouwen
die over hun politieke moeilijkheden heen
solidair waren met hen die in Europa
vochten. In de Vrijstaat, na de Unie in
1910, was een systeem van
bewonerspasjes ingevoerd om de
bewegingsvrijheid van zwarte vrouwen in
te perken. Die pasjes moesten maandelijks
vernieuwd en betaald worden; gebeurde
dit niet dan volgde gevangenisstraf met
dwangarbeid. Duizenden vrouwen
verzetten zich en belandden in de
gevangenis. Plaatje bezocht zo’n groep uit
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Bloemfontein en was ontsteld bij het zien
van de onmenselijke omstandigheden van
hun gevangenisleven. Hij eindigt zijn
verslag met volgende observatie: “elke
keer als de gekleurde vrouw werd
aangevallen, heeft ze nederig ‘de andere
wang’ aangeboden… Na het uitbreken van
de oorlog (schrijft de Bloemfontein Friend)
vergaten de inlandse vrouwen uit die stad
hun eigen problemen, namen deel aan
naaikringen en hielpen om kleding te
sturen naar de beproefde Belgen in
Europa.”
Wanneer SANLC-overlevenden van de
Mendi koning George ontmoetten in
Abbeville in juli 1917, hoorden ze hem
verzekeren dat ze deel uitmaakten van zijn
grote leger dat “vocht voor de
onafhankelijkheid en vrijheid van al mijn
onderdanen uit het hele Rijk, van welk ras
of geloof ze ook waren.” De gouverneurgeneraal van de Unie herhaalde die
boodschap aan het einde van de oorlog op
een Thanksgiving dienst in Johannesburg.
Zijn woorden waren dat “de oorlog heeft
bewezen dat uw loyaliteit een goed plaats
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heeft en ik kan u verzekeren dat dit niet
vergeten zal worden”. Het South African
Native National Congress (waar Plaatje
een voornaam lid van was en wat later het
African National Congress zou worden)
haastte zich na de oorlog koning George
aan zijn beloftes te herinneren. In
december 1918 stuurden ze hem een
petitie die zijn woorden en die van Lord
Buxton herhaalde, hun politiek problemen
uiteenzette en de hoop uitdrukte dat hij
voor hen zou tussenkomen. Het antwoord
was een oorverdovende stilte. De
delegatie die uitgestuurd was om de
petitie te overhandigen, kreeg de koning
niet te zien. Hoewel er uiteindelijk toch
een audiëntie bij de eerste minister kwam,
draaide hun verzoek om voor hun
loyaliteit en bijdrage aan de oorlog met
teruggave van hun rechten beloond te
worden, op niets uit. Zij waren niet de
enige onderdanen van het Britse Rijk die
zich zwaar ontgoocheld voelden door
beloftes van de machthebbers.
Off the Record is een visueel eerbetoon
aan hen die hun ervaringen, sociale
betrokkenheid en meningen noteerden.
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Voor die auteurs was het niet belangrijk
dat hun verslagen hen zouden overleven.
Het heden was hun zorg. Walter Giddy
hield zijn dagboek bij in een poging de
oorlog zin te geven, een routine in zijn
steeds veranderend bestaan te brengen.
Kate kopieerde het dagboek in een poging
om de herinnering aan hem vast te
houden, om hem tegenwoordig te weten.
Solomon T. Plaatje en I.W.W. Citashe
schreven niet voor de geschiedenis, maar
met de overtuiging dat zij het heden
konden veranderen. Off the Record is een
werk over gebeurtenissen uit het
verleden, maar net als de
bekommernissen van de auteurs wier
documenten er aan de basis van liggen, is
de voornaamste bezorgdheid de
relevantie van deze feiten voor het heden.
Dit is een verkorte versie van het essay On
Record, dat verscheen in de catalogus van de
tentoonstelling Off the Record in het In Flanders
Fields Museum in Ieper in 2008. Vertaling:
Freddy Rottey. Fijn dat we dit opnieuw mogen
gebruiken.
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Grinning Orientals
Grijnzende Aziaten
Een artikel in The War Illustrated van 1918
bracht me op het idee voor deze eerste
tekening. Een journalist beschreef hoe hij
tijdens een bezoek aan het front in
Vlaanderen een groep Chinese arbeiders
was tegengekomen die aan het einde van
de werkdag terugkeerde naar het kamp. Zijn
opmerkingen over deze ‘grijnzende Aziaten’
die zo op elkaar leken dat het was alsof je
honderd keer dezelfde man zag, waren
extreem paternalistisch. ‘Persoonlijk’,
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schreef hij, ‘ken ik ze geen diepe gedachten
toe, want het zijn net kinderen’. Ik wilde iets
tekenen dat de ideologische basis van dit
artikel zou weerleggen en besloot een
gedetailleerde tekening te maken van een
Chinese arbeider, van meer dan twee meter
hoog. De vorm en detaillering moesten een
ideologisch statement op zich worden. Een
tekening van dat formaat is indrukwekkend,
daar kun je niet zomaar omheen. Dat geldt
natuurlijk alleen voor mensen die de
tekening zien. Wie de film bekijkt, heeft
geen besef van de afmeting van het werk,
maar daar worden weer andere strategieën
toegepast. Ik heb de tekening gefilmd met
een tiltshot waarbij de camera over het
lichaam van de man lijkt te bewegen, van
zijn voeten tot zijn hoofd (in feite staat de
camera stil en wordt het papier na elke
opname van twee beeldjes tweeënhalve
centimeter omlaag geschoven). Bij zijn
gezicht aangekomen veranderen zijn
gelaatstrekken in die van andere Chinese
arbeiders, totdat er vijf verschillende
gezichten zijn verschenen. Het gaat erom
dat de kijker de veranderingen in de
gezichten opmerkt, waarmee de uitspraak
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van de journalist dat ‘de Chinezen allemaal
hetzelfde gezicht hebben’, is weerlegd.
Ik wil ook aandacht vestigen op een paar
andere uitdrukkingen die de journalist
gebruikt in zijn beschrijving van de mannen
die hij tegenkwam. ‘Ziehier de romantiek
van de arbeid’, orakelde hij en hij voegde
eraan toe dat ze volgens hem zelf ‘geen
enkele notie van de waardigheid van arbeid’
hadden. De term ‘romantiek van de arbeid’
kan alleen worden gebruikt door iemand die
zelf geen ‘arbeid’ verricht en dat ook nooit
gedaan heeft. Er spreekt onverschilligheid
en afstandelijkheid uit en de beschrijving
verschilt hemelsbreed van andere verslagen
over de Vlaamse loopgraven met hun
modder, regen, kou en hopeloze
omstandigheden. Ik kan me niet voorstellen
dat de arbeiders aan het front het
gemakkelijker hadden dan de soldaten en
de uitdrukking lijkt dan ook misplaatst en
arrogant. Ik heb de woorden op de tekening
geschreven, waar ze een nogal
raadselachtige uitwerking hebben omdat ze
niet ‘leesbaar’ zijn en niets verklaren. Ze zijn
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een reliek, een ideologisch overblijfsel uit
het verleden.
Bij het omhoog bewegende beeld van dit
shot had ik details of actie nodig om de
aandacht vast te houden. Ik voegde er drie
toe uit andere bronnen dan het kleine
fotokopietje dat ik voor mijn werk
gebruikte. Het eerste detail waren de
beenwindsels die de meeste soldaten en
arbeiders in het leger droegen van de enkel
tot de knie. In deze tekening wikkelen ze
zich om de benen van de man terwijl de
camera (ogenschijnlijk) omhoog begint te
bewegen.
Het tweede detail was een beker
instantnoedels die ik halverwege het papier
heb getekend. Ik heb er een animatie van
gemaakt naar aanleiding van de instructies
voor de bereidingswijze: het zilverfolie krult
open, er wordt water op gegoten, er stijgt
stoom uit op, er verschijnen eetstokjes en
de noedels worden geroerd. Ik heb voor die
beker noedels gekozen omdat ik tijdens het
werken aan de tekening op BBC Worldradio
een bericht hoorde over het overlijden van
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Momofuku Ando - de man die in de jaren
'50 de instantnoedels heeft uitgevonden en
daarmee eigenhandig de Chinese
eetgewoontes heeft veranderd.
In de film beweegt het beeld zo snel
omhoog dat er helaas maar weinig mensen
zullen zijn die de beker noedels en de actie
eromheen zullen zien. Het valt niet mee om
tijdens het tekenen en filmen de snelheid
van de camerabeweging in te schatten. Ik
kan wel voorspellen hoe lang de shot zal
duren maar niet altijd of dat ook lang
genoeg is om als kijker alles te zien wat in
de tekening gebeurt. Door die snelheid
werkt dit specifieke detail volgens mij niet
zo goed in de film. Je kunt de sporen van de
actie nog wel terugzien in de tekening.
De derde actie die ik heb toegevoegd bij de
opwaartse camerabeweging speelt zich af
rond de leren schoudertas van de man. Er
verschijnt een opgerold document dat open
wordt gerold en waar vingerafdrukken op te
zien zijn. Dit document verwijst naar het
contract dat vrijwilligers ‘ondertekenden’
met 48 vingerafdrukken. Ik heb hierover

74

gelezen maar een dergelijk document nooit
zelf gezien. Je zou dit dan ook zowel een
archivaal als een verhalend element kunnen
noemen. Of, liever gezegd, het is een
element uit het archief dat wordt
getransformeerd tot verhalend fragment.
Grinning Orientals (Grijnzende Aziaten) is
geen portret in die zin dat ik de kijker kennis
wil laten maken met deze specifieke man. Ik
wil wel bijzonderheden van zijn kleren en
zijn fysieke verschijning benadrukken maar
het gaat me niet om zijn emoties,
persoonlijkheid, opvattingen of iets
dergelijks. Niet dat ik die trouwens zou
kennen. De man die ik teken is voor mij een
manier om een idee uit te drukken.
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P.O.W.
Krijgsgevangene
Ik wilde al vanaf het begin een serie grote
portretten ten voeten uit maken van
mannen die als arbeider hebben gewerkt in
de Eerste Wereldoorlog. Uiteindelijk heb ik
alleen deze twee gemaakt: P.O.W.
(Krijgsgevangene) en Grinning Orientals
(Grijnzende Aziaten). Het waren
arbeidsintensieve tekeningen en ik heb aan
beide meer dan een maand gewerkt.
Ik trof deze man aan op een foto van een
groep krijgsgevangenen van het Duitse
leger. Hij wordt beschreven als ‘Turko’
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(waarmee volgens mij ‘Noord-Afrikaan’
wordt bedoeld, ook al ziet hij er niet zo uit).
Ik wilde dat deze figuur een aantal van de
mannen zou weerspiegelen die betrokken
waren bij de ramp met het stoomschip
Mendi en liet zijn gezicht veranderen in een
reeks andere gezichten. Het gezicht van
Eerwaarde Wauchope is erbij (met het witte
priesterboordje), net als Alfred Tshite, een
overlevende van de ramp met de Mendi. Er
zit ook een Australische soldaat tussen die
niets met de Mendi te maken heeft. Het
laatste gezicht is fictief.
Ik maak altijd een ruwe schets van de figuur
of het object dat ik teken en werk dan een
deel van de tekening uit tot animatie. Dat
kun je zien in de atelierfoto's van P.O.W.
(Krijgsgevangene). Ik heb eerst aan zijn
hoofd gewerkt – en het gezicht veranderd in
de verschillende portretten. Daarna heb ik
de eetkom in zijn hand uitgewerkt en die
gedeeltes rondom de kom die in beeld
kwamen. Tot slot heb ik de medailles op zijn
schouder getekend. Pas toen de animatie
klaar was, heb ik de rest van de tekening
afgemaakt.
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Op de ene medaille staat een springbok –
het nationale symbool van Zuid-Afrika
(hoewel er nooit een springbokmedaille
heeft bestaan) – en de andere is de George
Medal die werd uitgereikt aan hen die een
bijdrage hebben geleverd in de oorlog. Ik
kom er in het volgende postscriptum nog op
terug dat deze onderscheiding nooit is
toegekend aan leden van de SANLC (South
African Native Labour Corps).
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Brotherhood and Empire
Broederschap en het Britse Rijk
Het papieren vliegtuigje uit de vorige
tekening vliegt naar de lege typemachine,
duikt weg achter de rol en komt weer
tevoorschijn als poster voor een toespraak
van Solomon T. Plaatje in Londen in juli
1914. De poster is een getekende
combinatie van twee posters voor publieke
optredens van Plaatje. De tweede poster
dateert van 1921. Het getekende gezicht
van Plaatje begon als een reproductie van
zijn gezicht op de eerste van de twee
posters, maar werd uiteindelijk dat op de
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laatste. Het is niet gemakkelijk om op zo'n
kleine schaal met houtskool de details van
een gezicht te tekenen en op een gegeven
moment ging het tekenen van het gezicht zo
vreselijk mis dat ik als oplossing besloot om
over te stappen op de andere foto. Een
oplettende kijker ziet de overgang van de
ene naar de andere foto misschien wel.
Bij het maken van films loop ik soms aan
tegen het verschil tussen de traagheid van
het tekenproces (soms duurt het wel 15
minuten om een verandering te tekenen die
nauwelijks zichtbaar is) en de snelheid van
de bewegende film (25 beeldjes per
seconde). Daardoor schat ik vaak verkeerd
in hoe lang iets in beeld moet blijven vóór ik
het weer verander. Omdat ik tijdens het
tekenen een woord of een beeld urenlang of
dagenlang zie, denk ik vaak dat de camera
het ook al zo lang heeft ‘gezien’ – of in ieder
geval lang genoeg. Ik hou wel een logboek
bij waarin ik elk opgenomen beeldje noteer
zodat ik uit kan rekenen hoe lang een reeks
beelden of een shot gaat duren, maar toch
schat ik de timing nog regelmatig verkeerd.
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Dat probleem had ik bij deze tekening ook.
Toen het papier uit de typemachine
omhoogkwam, schreef ik er het woord
‘Empire’ op. Het moest een tijdje in beeld
blijven voordat de rest van de tekst en de
beelden verschenen. Ik wilde dat het
tweeledig kon worden opgevat: gaat het
nou over het empire van vandaag de dag
(zoals beschreven door Antonio Negri en
Michael Hardt in hun gelijknamige boek) of
gaat het over de term empire uit de
koloniale tijd – het Britse Rijk? Toen het
beeldmateriaal terugkwam uit het lab, bleek
dat het woord maar een fractie van een
seconde zichtbaar is voordat de andere
woorden op de poster verschijnen – wat
volgens mij niet genoeg is om de
woordspeling te begrijpen.
Naast het woord ‘Empire’ is de informatie
op de poster ook belangrijk omdat die een
persoon introduceert wiens teksten cruciaal
zijn geweest voor de vorming van mijn
standpunten over de thema's waar de film
om draait.
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Sol Plaatje schreef Native Life in South Africa
(1916) als reactie op het invoeren van de
Land Act in 1913, waarmee aan zwarte ZuidAfrikanen in het grootste deel van het land
burgerrechten en landeigendomsrechten
werd ontnomen.
Het boek gaat ook over de vergeefse moeite
die vele zwarte Zuid-Afrikanen deden om bij
te dragen aan de verdediging van het Britse
Rijk in de Eerste Wereldoorlog. Plaatje
betoogt dat blanken graag denken dat het
een oorlog was van blanken maar dat er in
feite niet alleen blanken bij betrokken
waren, en hij tekent de pogingen van zwarte
mannen en vrouwen op om zich in te zetten
voor de verdediging van het Britse Rijk. Hij
schrijft over het gebrek aan erkenning dat
de betrokkenen hebben gekregen:
Het lijkt misschien alsof de Zuid-Afrikaanse
regering zoveel houdt van de zwarte
bevolking dat ze er zorgvuldig op toeziet dat
de zwarte bevolking geen haar gekrenkt
wordt en dat alleen blanken elkaar mogen
beschieten en doden. Maar feitelijk worden
zwarte mannen WEL door de regering van
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de Unie gevraagd naar het front te gaan, als
vrachtrijders voor het transport van
proviand en munitie en om als bediende te
fungeren voor de blanke burgers. In deze
hoedanigheid worden ze blootgesteld aan
alle verschrikkingen van de oorlog en toch
mogen ze, als ze gewond raken, in geen
geval genoemd worden op de lijst van
slachtoffers, noch mogen ze wapens dragen
uit vrees dat hun gedrag erkenning verdient;
hun heldendaden en blijken van moed
mogen vanwege hun huidskleur niet te boek
worden gesteld. Deze zwarte vrachtrijders
vallen in dezelfde klasse als lastdieren, met
als enig verschil dat de eigenaar van de
muilezels geldelijke compensatie ontvangt
voor elk dier dat sterft op het slagveld, of
door de vijand gevangen genomen wordt,
terwijl de interesse van de overheid voor de
zwarte vrachtrijder ophoudt zodra ze
sneuvelen.
Uit de titel van de film, Off the Record, blijkt
de stellingname van Plaatje dat de bijdrage
van zwarte mannen en vrouwen opzettelijk
stil werd gehouden in de officiële stukken.
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Eye
Oog
De rugbybal wordt Walters oog. Een
garenklosje wordt een tank. Als kind
speelden we met toktokkies – houten
klosjes met een elastiekje en een potlood
eraan die langzaam en omslachtig bewogen,
als toktokkiekevers. Bij het leeghalen van de
kelder van een voormalig
kleermakersbedrijf in Kortrijk kwamen we
laatst een lade vol houten garenklosjes
tegen. Tegenwoordig zijn klosjes van plastic
en daar kun je geen toktokkies van maken.
Met onze nieuwe voorraad houten klosjes
zijn we dit speelgoed weer gaan maken.
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Tea
Thee
Lady Grey is een plaats in de provincie OostKaap, niet ver van de boerderij waar Walter
en Kate zijn opgegroeid. Mijn grootvader
woonde er toen hij Kate, mijn grootmoeder,
ontmoette en het plaatsje wordt genoemd
in de brieven die ze elkaar schreven. Twee
generaties eerder woonde het
methodistengezin Giddy op een
zendingspost in de buurt en volgens Agnes'
Tales (een familiegeschiedenis geschreven
door de tante van Kate) gingen de dochters
van het gezin te paard naar Lady Grey voor
pianoles. De plaats is voor mij een
vertrouwd begrip, nauw verbonden aan het
gebied rond de boerderij Lauriston waar
Kate en Walter zijn opgegroeid en die nu
van mijn vader is.
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Tijdens het werk aan de film hier in België
zag ik Lady Grey-thee in de supermarkt
staan. Ik dronk de thee wel vaker maar op
dit punt leek het me gepast om hem niet
alleen te drinken maar ook te tekenen. De
thermoskan en beker in de tekening zijn van
mijzelf, ik gebruik ze iedere dag in mijn
atelier en het leek me goed om het
Twinings-theezakje te combineren met deze
persoonlijke objecten. Ik was me er bij het
maken van de film steeds van bewust dat de
meeste beeldtaal die ik gebruikte en de
documentatie waar ik naar verwees, over
oorlogservaringen van mannen ging en ik
zocht een manier om er een vrouwelijke
ervaring of stem aan toe te voegen. In mijn
familie is het zetten van thee bij uitstek iets
wat vrouwen doen en door mijn herinnering
daaraan probeer ik dichter bij de ervaringen
van Kate te komen, die Walters dagboek
heeft bewerkt.
Ik vraag me wel af of de verwijzingen in
deze tekening wel duidelijk zijn. ZuidAfrikaanse kijkers zullen de plaatsnaam
herkennen. Liefhebbers van Twining-thee
zullen de theesoort herkennen.
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Familieleden weten dat de boerderij waar
Walter is opgegroeid, in de buurt van Lady
Grey ligt. Mijn kinderen zullen de
thermosfles herkennen. Maar alleen ik weet
waarom al die elementen zijn
gecombineerd. Maakt dat iets uit? Is het
frustrerend voor de kijker? Ik denk dat dat
bij deze tekening wel zo zou kunnen zijn. De
nadrukkelijke aanwezigheid van de woorden
‘Lady Grey’ in de animatie suggereert dat ze
ergens naar verwijzen, maar het is niet
duidelijk waarnaar. Misschien is het te
persoonlijk geworden.
Als ik er nu naar kijk, ben ik heel tevreden
over de tekening, vooral over hoe zacht de
schaduw van de beker is. Uit mijn logboek
blijkt echter dat ik tijdens het proces bang
was dat de tekeningen te oppervlakkig en
illustratief zouden worden. Het probleem
was dat ik er niet langer kritisch tegenover
wilde staan – want waarom zou ik iets aan
te merken hebben op Walter en Kate, of
Plaatje? – en dat de tekeningen hun felheid
begonnen te verliezen naarmate de film
steeds meer een eerbetoon aan hen werd.
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Bully Beef
____________________________

S.O.S
Banquet
Progress in the Colonies
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Bully Beef
Toen ik aan deze film begon, wilde ik het
hebben over gebrek aan empathie. Ik was
me tijdens mijn jeugd in Zuid-Afrika altijd
bewust van het gebrek aan
inlevingsvermogen van blanken voor
zwarte Zuid-Afrikanen. Op school leerden
we dat de blanke Afrikaanders vochten
voor zelfbestuur van wat zij zagen als hun
thuisland, dat Afrikaander vrouwen en
kinderen door de Britten werden
opgesloten in concentratiekampen en dat
veel van die vrouwen en kinderen stierven
van de honger of aan ziektes die daarmee

93

verband hielden. Het viel me altijd op dat
de strijd van de Afrikaanders voor een
rechtvaardige samenleving en zelfbestuur
zoveel leek op die van de zwarte ZuidAfrikanen. En ik verbaas me er nog steeds
over dat de Afrikaanders na het verwerven
van hun machtspositie geen empathie
konden voelen voor de strijd van hun
zwarte landgenoten aan wie het kiesrecht
werd ontnomen. Ze hebben veel harder
opgetreden tegen het zwarte verzet dan de
Britten ooit hebben gedaan tegen het
verzet van de Afrikaanders.
Er kan ook een vergelijking worden
gemaakt met de Israëliërs. Weinig mensen
zullen ontkennen hoe zwaar de Europese
joden hebben geleden in de jaren 1930 en
'40. Toch hebben de overlevenden van de
verschrikkingen van de Duitse
concentratiekampen een gebied
gekoloniseerd waar ze geen wettige
aanspraak op hadden, hebben ze de
oorspronkelijke bewoners verdreven naar
ommuurde getto's en vluchtelingenkampen
aan de grenzen van deze nu exclusief
joodse staat en hebben ze voor hen die ze
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minder waard achten dan zichzelf, veel van
dezelfde omstandigheden geschapen waar
ze vroeger zelf onder hebben geleden. En
terwijl er geen oog is voor dit gebrek aan
empathie, worden de Joodse herinneringen
aan hun lijden in de Holocaust op steeds
grotere schaal herdacht.
Een andere overeenkomst is die met het
gebrek aan inlevingsvermogen dat in de
films voorkomt. In 1914 viel Duitsland het
'kleine' België binnen. Bondgenoten zagen
het land lijden en schoten het te hulp. Er
waren vier jaren en meer dan veertig naties
en etnische groeperingen voor nodig –
waaronder veel koloniën van de
geallieerden – om de Duitse imperialisten
het hoofd te bieden. De herinnering aan
dat trauma lijkt nog steeds levendig. Er is
nog nooit zoveel toerisme geweest naar de
voormalige slagvelden van de Eerste
Wereldoorlog. Er worden dagelijks
busladingen kinderen rondgeleid in de
musea en op de begraafplaatsen van het
Gemenebest in Ieper en de Westhoek. Er
worden in België meer boeken over de
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Eerste Wereldoorlog gepubliceerd dan ooit
tevoren.
Er zijn echter maar weinig publicaties te
vinden over de herinnering aan een andere
invasie waar de Belgen bij betrokken
waren, van slecht dertig jaar vóór 1914.
Veel van de officiers en generaals die een
onderscheiding kregen voor hun rol in de
verdediging van België in de Eerste
Wereldoorlog hadden al eerder ervaring
opgedaan, niet in Europa, maar bij het
verkrijgen, besturen en uitbuiten van een
stuk land dat tachtig keer zo groot was als
hun moederland: Kongo-Vrijstaat. België
deed Congo aan wat Duitsland België en
andere delen van Europa aan had willen
doen. Na het verdrijven van de Duitse
bezetter met de hulp van de geallieerden
bleef België Congo nog veertig jaar lang
bezetten.
Bully Beef is de gezamenlijke titel van drie
korte films: Save Our Souls (Red onze
zielen), Banquet (Banket) en Progress in the
Colonies (Vooruitgang in de koloniën)
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Save Our Souls
Red onze zielen
Red onze zielen onderzoekt bijgeloof en
geruchten in tijden van crisis. Crises die
worden versterkt door de onrust en de
zorgen van oorlog of kolonisatie.
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Banquet
Banket
Banket speelt zich af in het Museum voor
Midden-Afrika in Tervuren in België en
legt verbanden tussen geschiedenissen die
zelden in hetzelfde kader geplaatst
worden. De koloniale geschiedenis en die
van Europa staan niet los van elkaar maar
zijn nauw met elkaar verweven.
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Progress in the Colonies :
A technological history of colonialism
Vooruitgang in de koloniën, een
technologische geschiedenis van het
kolonialisme
Het idee voor deze serie tekeningen komt
van Sven Lindqvists boek Utrota varenda
jävel ('Roei de bruten uit') waarin hij het
idee van de ‘beschavende missie'
ondergraaft met feiten over de
technologische ontwikkeling van wapens
die het mogelijk maakten dat Europa grote
delen van Afrika kon bezetten en
overheersen.
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Taste the World
______________________________
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Taste the World
Taste the World verkent het toeristische
begrip van de ‘Derde Wereld’ als een
ontspanningsruimte voor Europa. De film
gaat na in hoeverre toerisme kan gezien
worden als een vorm van neokolonialisme.
De titel komt van een toeristische
brochure waarin de reizigers worden
aangemoedigd om ‘de wereld te
proeven/smaken’.
De onderliggende betekenis van deze titel
stelt dat de wereld aan de voeten ligt van
de ‘jij’- ‘jij’ die een onderscheidende
kenner bent, ‘jij’ die een Eurocraat bent en
over de nodige vrije tijd beschikt om te
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reizen. Deze (‘Derde’) Wereld – voor de
‘jij’ zonder grenzen – wordt voorgesteld
als een te consumeren regio met
eindeloze mogelijkheid aan keuzes:
culinair, seksueel, economisch, cultureel…
Deze ideeën worden onderbroken door
het verhaal van Sara Baartman, een ZuidAfrikaanse Khoikhoi vrouw die in de 19 de
eeuw in Europa werd tentoongesteld als
een voorbeeld van ‘primitieve’
seksualiteit. Ze stierf in Parijs waar delen
van haar lichaam werden bewaard en
tentoongesteld in het Musée de l’Homme.
In 2003 werd haar lichaam
(lichaamsdelen) gerepatrieerd naar Zuid
Afrika waar ze begraven werd. Het is haar
terugreis, haar thuiskomst die in film
wordt belicht.
Het narratief behandelt een reis van
‘moderniteit’ naar ‘premoderniteit’ en
terug. De klokken in de film geven weer in
welke richting de tijd gaat: van een digitaal
tijdperk naar een analoog - en zonneuurwerk en omgekeerd. Op deze manier
wordt weergegeven hoe Europa een nietEuropese ‘moderniteit’ ontkent.
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De film stelt ‘de wildernis’ – voorgesteld
als woestijn en woud – centraal als teken
van tijdloosheid. Om duidelijk te maken
dat het om een stijlfiguur gaat, wordt de
‘wildernis’ weergegeven tussen twee
smalle wanden met erbij vermeld ‘take
your picture here’. Deze tekst benadrukt
de wijze waarop toeristen begeleid
worden langs welbekende routes. De
verwijzingen ‘out of the ordinary’ en
‘home from home’ duiden op de
contradicties van het toerisme, waarbij
enerzijds de verschillen met thuis worden
benadrukt en anderzijds gelijkenissen
worden gecreëerd.
Ondanks de kritiek van de film op het
neokolonialistische karakter van toerisme
is er geen scherpe lijn getrokken tussen
Europa en non-Europa. De vele ‘anderen’
die in de film worden samengebracht zijn
juist te vinden in Europa: bijvoorbeeld
Joden en bebaarde vrouw.
Daarnaast zijn er verschillende elementen
die naar het Afrikaanse continent moeten
verwijzen. Deze duiden eerder op de
manier hoe Europa Afrika als ‘premodern’
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afbeeldt/verbeeldt. Hoe Afrika gesitueerd
wordt in het ‘hedendaagse verleden’ of
hoe een toeristische bestemming voor de
Europeaan een speelterrein is ter
verkenning.
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