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5 Kolonialisme en populaire cultuur

‘Ik ken het spel’, zei in 1868 de Ethiopische keizer Tewodros II niet lang voor hij
verslagen werd door een Britse invasie en zelfmoord pleegde. ‘Eerst de handelaars
en de missionarissen: dan de ambassadeurs: dan het kanon. Het is beter om meteen
over te gaan tot het kanon’.1

In 1800 beheersten Europeanen 35 procent van het aardoppervlak, in 1878 was
dit 67 procent en tussen 1878 en 1914, de periode van het ‘nieuwe imperialisme’,
breidde de Europese controle zich uit tot over 84, 4 procent van de aardbodem. Die
uitbreiding vond voornamelijk plaats in Afrika, dat daarom nog vers in het koloniale
geheugen van Europa ligt. De voornaamste vraag die ons hier bezighoudt is: welk
licht werpt de Europese populaire cultuur op dit tijdperk van imperialisme?
De koloniale opmars kwam voort uit een situatie waarin Europese handelaars

steeds verder opdrongen aan de Afrikaanse kusten. Zij pleegden inbreuk op de
handelsmonopolies van Afrikaanse vorsten en deden steeds vaker een beroep op
militaire interventie. Deze gunboat diplomacy leidde tot verschillende incidenten,
maar daar bleef het bij, want de algemene politieke opinie in Europawas antikoloniaal.
Van Afrika kon commercieel profijt getrokken worden zonder dat verovering en
kolonisering nodig zouden zijn.
Er vonden verschillende vroegere Europese excursies plaats in Afrika bezuiden

de Sahara, maar de eerste koloniale operaties waren de Franse verovering van Gabon
(1843-44) en Senegal (1854-65), de Britse oorlogen tegen de Ashanti (1850 en 1863)
en de Abessijnse veldtocht (1867), die aanleiding was voor bovengenoemde uitspraak
van Tewodros. De gebeurtenissen raakten in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw
echter in een stroomversnelling en een nieuw imperialistisch tijdperk brak aan.

Chronologie van de verdeling van Afrika

1869 Opening van het Suez-kanaal.
1874 Britse oorlog tegen Ashanti (Goud-Kust).
1878-79 Zoeloe-oorlog. Britse nederlaag bij Isandlwana. Begin Franse operaties
tegen het Mandingo-rijk (West-Afrika). Stanley in dienst van Leopold II van
België.
1881 Franse invasie van Tunesië.
1882 Britse bezetting van Egypte.
1883-85Duitsland claimt protectoraten over Togoland, Kameroen, Oost-Afrika,
Zuidwest-Afrika.
1884-85 Veldslag bij El-Teb en Khartoem. Engeland claimt Somaliland.
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1885 Conferentie van Berlijn over de verdelingsprincipes in Afrika. Stichting
van de Congo Vrijstaat door Leopold II. British South Africa Company claimt
Bechuanaland.
1886 Engeland claimt Kenya.
1887 Italiaanse nederlaag bij Massawa. Uitbreiding van Engelse invloed in
Nigeria.
1888-91 Cecil Rhodes' British South African Company creëert Rhodesië.
1889 Italiaanse annexatie van Somaliland.
1889-1906Hottentot- en Herero-opstanden tegen Duitsland in Zuidwest-Afrika.
1893 Franse verovering van het Tukulor-rijk in West-Afrika. Verovering van
het Ndebele-rijk door de British South Africa Company.
1895-96 Franse annexatie van Madagascar. Engeland claimt Oeganda.
1896 Slag bij Adowa waar Menelik II van Ethiopië de Italianen verslaat.
1896-97 Derde Britse oorlog tegen Ashanti. Britse verovering van Benin
(Nigeria). Matabele-opstand (zuidelijk Afrika). Franse veroveringen van
Dahomey en Ivoorkust.
1898 Slag bij Omdurman, Soedan. Fashoda-crisis tussen Frankrijk en Engeland.
Verovering van Soedan door een Brits-Egyptisch leger.
1899-1902 Boeren-oorlog in Zuid-Afrika.
1905-07Maji Maji-opstand in Tanganyika, Duits Oost-Afrika.
1906 Zoeloe-opstand in Natal.
1908 Soevereiniteit over de Congo wordt overgedragen aan België.

Krijgers versus soldaten

Whatever happens, we have got The Maxim Gun, and they have not.
Hillaire Belloc
C is for Colonies Rightly we boast, That of all the great nations Great
Britain has most.
Mrs Ernest-Ames, An ABC for Baby Patriots, 1899

Met de verslaggeving van koloniale conflicten in de media waren nationaal prestige
enmilitair moreel gemoeid, tegen een achtergrond van toenemende nationale rivaliteit
binnen Europa. Allengs begon de boulevardpers zich met de expansie in te laten.
Was imperialisme voordien louter een staatsaangelegenheid van elites of koloniale
belangengroepen, nu brak de tijd aan van volksimperialisme. In de jaren '80 van de
negentiende eeuwwerd imperialisme in verschillende westerse landen voor het eerst
een populaire zaak. Dit ging gepaard met grootscheepse patriottische propaganda en
massaal chauvinisme. Een bewust gevoerde propagandapolitiek was in belangrijke
mate verantwoordelijk voor deze ontwikkeling, al zag deze periode ook de culminatie
van alle vooroordelen die de eeuw opgespaard had.
Populaire cultuur werd in de periode van het kolonialisme meer dan voorheen een

instrument voor politieke propaganda, (bij)gestuurd van bovenaf. Daarbij
manifesteerde het zich als een nationale populaire cultuur. Angst voor de opmars
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van de arbeidersbeweging in Europa en de Verenigde Staten, die rond 1880-90
onstuitbaar leek, deed de mening postvatten, dat nationalisme de beste remedie was
om het gevaar van klassenstrijd en sociale revolutie te bedwingen. Opzettelijk
opgevoerde nationale wedijver tussen Europese staten, politiek antisemitisme,
imperialisme en racisme waren zowel reële besognes als manoeuvres om de
klassenstrijd te neutraliseren en klassesolidariteit om te zetten in een nationale en
raciale solidariteit, die van bovenaf beheersbaar zou zijn.2 (Hoe beheersbaar zou
overi-
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‘H. Melville and Coghill Saving the Colours of the 29th Regiment, 22-1-1879, door Alphonse
de Neuville.’ Een schilderij in ‘bloed en glorie’-stijl uit de hoogtijdagen van het imperialisme.
De slag van Isandlwana in januari 1879, een van Engelands historische nederlagen, wordt hier
verheerlijkt.

‘Destruction d'une expédition Allemande en Afrique.’ Le Petit Journal Supplément Illustré, 1897
Collectienr. 0004

gens blijken tijdens de beide wereldoorlogen.) Het begin van de moderne politieke
propaganda, dat vaak wordt gelegd bij de eerste wereldoorlog,3 kan waarschijnlijk
aanzienlijk vervroegd worden.
Wat de media betreft was er onderscheid tussen de nieuwsbladen, zoals de Engelse

Illustrated London News of het concurrerende Graphic, en satirische bladen als
Punch, Judy, Fun in Engeland, Le Rire, Pêle Mêle, l'Assiette au Beurre, Fantasio in
Frankrijk, Simplicissimus en Lustige Blätter in Duitsland.
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De nieuwsbladen zonden speciale correspondenten en tekenaars naar de ‘kleine
oorlogen’ en veldtochten, ‘die voldoende ver verwijderd waren voor het publiek om
ze bijna als een vorm van entertainment te zien’. De oorlogskunstenaars werkten in
‘dood of glorie’ stijl en maakten van de grote slagen heroïsche strijdtaferelen, waarin
charges van de cavalerie en gevechten van man tegen man breed uitgemeten werden.
Ze produceerden echter ook accurate tekeningen van de Britse troepen in het veld.4

De bijdrage van de satirische bladen was van een heel ander karakter. Omdat deze
bladen zich geen correspondenten konden veroorloven moesten ze uitblinken door
hun karikaturen, die als het ware redactionele commentaren in beeld bevatten. Een
aantal van de grimmigste vijandbeelden van gekoloniseerde volken is te vinden in
deze stemmingmakerij-in-beeld van periodieken die de realiteit niet konden
bekostigen. Het lezerspubliek van dergelijke geïllustreerde bladen kwam uit de
middenklasse, want voor arbeiders lag de prijs te hoog (sixpence per week voor de
Illustrated London News).
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Het koloniale beeld van de native is wat Afrika betreft in de eerste plaats een
vijandbeeld. De eerste episodes van het kolonialisme - al zouden we dat niet zeggen
als we kennis nemen van de latere economisch gerichte interpretaties van het
imperialisme - waren episodes van strijd. Bloedig geweld was de eerste en
fundamentele realiteit van het kolonialisme, ook nadat het koloniaal gezag gevestigd
was. Opstanden werden hardhandig onderdrukt. Het vijandbeeld van het nieuwe
imperialisme, in scherp contrast met het nobele zelfbeeld van de imperialist, is op
klassieke wijze onder woorden gebracht door Rudyard Kipling (in 1899, naar
aanleiding van de Amerikaanse invasie in de Filippijnen):

Take up the White Man's burden -
Send forth the best ye breed -
Go bind your sons to exile
To serve your captives' need;
To wait in heavy harness
On fluttered folk and wild -
Your new-caught, sullen peoples,
Half devil and half child.

Dit is de onedele wilde die al eerder gesignaleerd was door explorateurs en
missionarissen. Adeldom had stuivertje gewisseld.
De onedele wilde van het kolonialisme was in de eerste plaats een

Vervaarlijke krijgers volgens de koloniale volkenkunde. ‘Krijger uit Wagogo’. Stanley's reizen,
1886
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‘On the war path in Masai land.’ Bettany, The World's Inhabitants, 1888 Collectienr. 1375
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krijger.Dezelfde deugden die eertijds het beeld van de nobele wilde bepaalden, zoals
fiere agressiedrift, werden nu beschouwd als wreed en beestachtig. Naaktheid,
indertijd een embleem van puurheid, maakte nu deel uit van het profiel van
primitivisme en gold als teken van gebrek aan beheersing. Het contrast tussen de
krijger en de soldaat, koloniaal vijandbeeld en zelfbeeld, is een variant op het contrast
tussen wildheid en beschaving. Soldaten worden soms krijgers (warriors) genoemd
maar niet omgekeerd. De stereotiepe krijger is nagenoeg naakt, woest, en uitgerust
met primitieve wapens. Daarentegen is de soldaat in uniform, onderdeel van een
leger en onderworpen aan krijgsdiscipline.
Deze beeldretoriek was bezijden de waarheid omdat Afrikaanse krijgers geen

onsamenhangende hordenwarenmaar georganiseerd optraden en ook legers vormden.
(Een gelijksoortige en hiermee samenhangende fictie was dat men in Afrika met
‘staatloze maatschappijen’ te doen had, waarin de bevolking in een toestand van
‘natuurlijke anarchie’ leefde. Niettemin slaagden diverse Afrikaanse samenlevingen
erin om Europese legers soms tientallen jaren te weerstaan en in een aantal gevallen
gevoelige nederlagen toe te brengen.)
Het voornaamste alibi voor Europese agressie was savagery, wildheid, met

mensenoffers als meest gebruikte excuus. Regelmatig werd een koloniale veldtocht
in de geïllustreerde pers voorafgegaan of begeleid door reportages waarin
mensenoffers breed uitgemeten werden. De Illustrated London News wijdde een
serie artikelen aan de Ashanti, op 26 juli, en daarna op 8 en 29 november 1873, onder
de kop The Gold Coast and Ashantee War. In woord en beeld kwamen sinistere
tovenaars en rituelen aan de orde, met onder meer een afbeelding van een schemerig
Ju-ju house vol mensenschedels en een bevallige vrouw (met nagenoeg westerse
trekken), vastgebonden aan een paal in de rivier, met een krokodil die naderbij sluipt.
Minder dan een jaar later begint de Britse veldtocht tegen de Ashanti.

Britse oorlogspropaganda, ‘Het offeren van een Juju meisje’. Insinuerende illustratie bij een
artikel over de Ashanti's in de Illustrated Londen News, 29-11-1873. Collectienr. 2404
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De Zoeloekoning Cetshwayo karikaturaal, aapachtig afgebeeld ten tijde van een van de Britse
oorlogen tegen de Zoeloes. Onderschrift: ‘A lesson in diplomacy - of a certain sort. Esperienced
Despatch Writer to Untutored Savage. That will never do! Say that you have no intention of
hurting anyone, and then do-just what you please.’ Op het velletje papier staat: ‘To theGovernor
of Natal I do kill I will kill still more. Mind your own business Cetswayo.’ Judy, 1879 Collectienr.
0134d

In een artikel over Dahomey zijn koninklijke mensenoffers het hoofdthema, ook op
een prominente tekening.5Afschaffing van demensenoffers was wederom het excuus
voor de Britse invasie en onderwerping van Benin (in Nigeria) in 1897 - Stop African
savagery! Abolish human sacrifices!6 - en weer werd het motief van koninklijke
mensenoffers breed uitgemeten in de geïllustreerde bladen.

Een ‘normaal’ portret van Cetshwayo kaMpande, jaren na de oorlog. The World's Inhabitants,
London, 1888

Een gevoelige episode in de Britse expansie, die het propagandakarakter van de pers
illustreert, is de Zoeloe-oorlog van 1878-79. In januari 1879 vond de slag bij
Isandlwana plaats waarin de Britten 1.600 manschappen verloren. Tegenwoordig
staat deze slag te boek als ‘een van Europa's dramatische nederlagen’ en ‘de zwaarste
Britse nederlaag sinds de Krimoorlog’,7 maar Judy schreef op 26 februari 1879 geen
fraaier staaltje van standvastige moed te kennen: ‘Never was there a finer example
of steadfast valour’.
Bij Rorke's Drift leden de Britten in februari weer een nederlaag tegen de Zoeloes.

Het tij keerde pas op 3 en 4 juli bij de Britse aanval op het Zoeloe-hoofdkwartier in
Ulundi. Dit was de eerste Europese oorlog in Afrika waarbij machinegeweren werden
ingezet. Twee Gatlings maaiden de Zoeloes neer. Ze verloren 473 krijgers, maar in
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de media werd hier geen gewag van gemaakt.8 (Hoe hoog de gemoederen opliepen
blijkt uit het feit dat we in Nederland populaire scheldwoorden aan het gebeuren
overgehouden hebben. Kaffer! Zoeloe!)
De Zoeloe-impismet hun gedisciplineerde krijgsmethoden en strakke vormen van

organisatie werden door de Britten bewonderd om hun krijgshaftigheid. Zolang de
strijd gaande was overheerste echter de propaganda met zijn vijandbeelden van
gedegenereerde, verwilderde Zoeloes. Cetshwayo kaMpande, koning van de Zoeloes
sinds 1873, werd karikaturaal en beest-achtig afgebeeld zolang de oorlog duurde.
Pas nadat het pleit beslecht was en de Zoeloes verslagen waren konden er weer
‘normale’ tekeningen van Cetshwayo in Britse media verschijnen; zo ingrijpend was
de psychologie van het antagonisme.
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Het Europese beeld van Afrikaanse krijgers maakt deel uit van het overheersende
rurale beeld van Afrika. Europese afbeeldingen laten doorgaans krijgshaftige figuren
zien die niet imponeren door een technologisch ontwikkelde uitrusting. Terwijl tal
van Afrikaanse volken al enige honderden jaren over vuurwapens beschikten, werden
ze in Europa afgebeeld in een rustieke doch archaïsche wapenrusting, zoals op de
chromo's, ter lering van de jeugd, van de soepfabrikant Liebig (zie pag. 94).
Fetisjisme was een van de ingrediënten van het vijandbeeld van Afrikanen. De

manier waarop Europese protagonisten van het kolonialisme werden voorgesteld
deed ondertussen ontegenzeggelijk denken aan Europees fetisjisme. Hobson
signaleerde deze mentaliteit in Engeland ten tijde van de Boeren-oorlog: jingoïsme,
de Engelse variant van chauvinisme, beschouwde hij als de ‘quintessence of savagery’.
Hij registreerde een neiging

Krijger en soldaat - vijand en rekruut. Contrasten in kleding, uitrusting en houding. Links en
rechts twee figuren uit een prent over de Soedan. Links ‘A rebel follower of the Mahdi’. Rechts
‘A Soudanese or loyal black soldier’. The Graphic, 5-1-1884 Collectienr. 2179

tot fetisjisme in een ‘terugvallen in het geloof in Engelands God, een barbaarse tribale
godheid die strijdt met en voor onze grote regimenten’.9 H.G. Wells onderkende
dezelfde tendens in de verering van Brittania als een van Engelands ‘stamgoden’ van
de negentiende eeuw.10

Nationale heldenverering in Europa ging van explorateurs als Livingstone en
Stanley over op generaals en veldheren - Gordon, Wolseley en Lord Kitchener in
Engeland, Marchand en Bugeaud in Frankrijk - en op empire builders als Cecil
Rhodes en Lord Cromer. Deze helden waren de tegenhangers van de
gekarikaturiseerde Afrikaanse leiders zoals Cetshwayo, koning Ja-Ja van Opobo,
keizerMenelik II enMuhammadAbdille Hasan alias deMadMullah van Somaliland.
Met de inzet van machinegeweren was het pleit in Afrika beslecht. Gatlings

speelden een belangrijke rol in de slag om Tel-el-Kebir in Egypte in 1882, al is daar

Jan Nederveen Pieterse,Wit over zwart



op populaire afbeeldingen van de slag geen spoor van terug te vinden. Ook bij El
Teb en Khartoem, in 1884-85, werden Gatlings gebruikt. Verpletterend was de slag
bij Omdurman (1898) waarin 28 Britten en 20 andere soldaten sneuvelden tegenover
11.000 dode en 16.000 gewonde Soedanezen, neergemaaid door de Maxims. Voor
de gewone Europese geweren waren Afrikanen meestal niet beducht, maar de
machinegeweren brachten hierin verandering. EenMatabele reageerde als volgt: ‘En
de blankeman kwamweer met zijn geweren die kogels spuwen, zoals de hemel soms
hagel spuwt, en wie waren de Matabele om zich tegen deze geweren te verweren?’
Een Fulani beschreef de slag in de strijd om Hausaland in 1903 als volgt: ‘It was
sunday when they came. The guns fired “bap-bap-bap” and many hundreds were
killed.’11

Het machinegeweer was van vitaal belang in de kolonisering van Afrika.
Automatisch vuur stelde kleine eenheden soldaten in staat om inheems verzet uit te
roeien en enorme gebieden te beheersen. Het gold als een wapen dat ‘speciaal
aangepast is om een barbaarse of halfbeschaafde vijand, af te schrikken’ aldus het
Army and Navy Journal. Volgens uitvinder Hiram Maxim was het effectief ‘in
stopping the mad rush of savages’. Koloniale minachting en ontmenselijking gingen
samen: het machinegeweer maakte het geweld onpersoonlijk, veeleer een technische
dan een menselijke zaak. Dit technologisch keerpunt viel samen met het losbarsten
van de scramble for Africa. In Europa werd, op grond van raciale ‘idées fixes’, de
illusie gekoesterd dat het machinegeweer op een Europees strijdtoneel geen rol van
betekenis zou spelen.
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Afrikanen in Europees uniform

De meeste troepen waarmee de Europeanen hun veroveringen in Afrika deden
bestonden uit Afrikanen. Deze praktijk dateerde al van de zestiende eeuw, met het
guerra preta of zwarte leger van de Portugezen in het westen van Angola. Vroeg in
de negentiende eeuw rekruteerde Frankrijk zwarte soldaten, in samenwerking met
plaatselijke ‘chiefs’ die hun gevangenen leverden, die ze eerder als slaven verkochten.
Zo stuurden de Fransen in 1828 twee compagnieën zwarte soldaten, Wolof van
origine, om in Madagascar te vechten en in 1857 ontstonden de multi-etnische
Tirailleurs Sénégalais, Senegalese Schutters. Ook de Italianen maakten gebruik van
lokale rekruten; de troepenmacht die ze inzetten in hun veldtochten tegen Ethiopië
en Tigray bestond voor het merendeel uit Eritrese ascari onder Italiaanse officiers.
De Duitsers kochten onder andere in Dahomey slaven en maakten hen tot soldaten,
om in te zetten in Kameroen. Deze troepen kregen geen soldij. Overigens maakten
ook Afrikaanse legers gebruik van huurlingen, ironisch genoeg soms van dezelfde
etnische origine als de soldaten van de tegenstander. In twee inheemse regimenten
die onderWolseley optrokken tegen de Ashanti in 1874 bevonden zich Hausa, terwijl
ook het Ashanti-leger een Hausa-corps telde.12

Het verschijnsel van etnische soldaten is bekend sinds de oudheid. Het
Gurkha-syndroom, het zich aansluiten bij het leger van de veroveraar, is

Manschappen van het Franse imperium inwapenrok. ‘L'armée coloniale.’ (Officier de tirailleurs
sénégalais, Cipahis des Indes, Tirailleur algérien, Légion étrangère, Tirailleur annamite,
Tirailleur de Madagascar, Spahi sénégalais, Spahi algérien). Omslag van Le Petit Journal
Supplément Illustré, 7-3-1891 Collectienr. 1943
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een vorm van etnische politieke adaptatie.13 In de annalen van het Europese
imperialisme spelen etnische soldaten een belangrijke rol. Wat is voordeliger dan
manschappen te rekruteren uit een gekoloniseerd volk, om tegen een volgend doelwit
in te zetten en opstanden te laten onderdrukken?14

Alle Europese mogendheden maakten in hun koloniën gebruik van inheemse
soldaten; ‘Old servitudes had simply acquired a new form’, zoals Basil Davidson
opmerkte. Maar Afrikaanse soldaten inzetten in Europa was een andere zaak.
Frankrijk, met de langste koloniale geschiedenis in Afrika, liep hierin voorop. In de
Krim-oorlog (1854-1856) bestond de Franse troepenmacht voor 40 procent uit
Afrikanen; Afrikanen vochten in het Franse leger in Mexico in de jaren '60 en in de
Frans-Duitse oorlog van 1870-71. Koloniale troepen werden ook tentoongesteld op
de grote koloniale exposities. In de eerste wereldoorlog werden door Frankrijk
211.000 Afrikanen (inclusief Noordafrikanen) gerecruteerd. Blaise Diagne, de
Senegalese afgevaardigde in de Assemblée Nationale, bemiddelde hierbij en
rechtvaardigde dit met het argument, waar nooit iets van terecht is gekomen, dat als
Afrikanen meevochten in de oorlog ze inspraak zouden krijgen in de vrede. 170.000
Afrikaanse soldaten werden ingezet aan het moorddadige westelijke front; van 24.762
van hen staat vast dat ze zijn gesneuveld, en anderen werden vermist.
Het inzetten van niet-Europese troepen in Europa leidde keer op keer tot racistische

reacties bij de tegenstanders. Toen de Franse krijgsgevangenen van 1871 naar
München werden overgebracht commentarieerde een Duitse krant dat de Afrikanen,
Turcos, Zouaven en Zephyrs onder hen maar ‘armselige Burschen’ waren en dat ze
wreed als wilde beesten geweest zouden zijn als ze gewonnen zouden hebben. Maar
gelukkig zegevierde het Duitse volk.
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‘The little chocolate soldier.’ Affiche van Will. Owen (GB) Collectienr. 1562

In een boekje dat tijdens of vlak na de eerste wereldoorlog verscheen, Der
Völkerzirkus unserer Feinde, dreef de befaamde etnoloog Leo Frobenius de spot met
de niet-Europese soldaten die werden ingezet door de tegenstanders van Duitsland.
John Bull wordt gekenschetst als volkerendompteur en de beeldspraak van het circus
en volkerendressuur wordt consequent volgehouden. De uitheemse manschappen
worden met andere woorden beschreven als gedresseerde dieren. En dan, aldus
Frobenius, begint de voorstelling: een serie foto's van uitheemse soldaten in een stijl
die doet denken aan een crimineel archief. Sommige taferelen dragen ge-

Senegalese schutters strijden aan Franse fronten, maar zijnmarginaal in de Franse samenleving.
‘Ça tombe bien.’ De Senegalese schutter zegt in neger-frans: ‘Geeft niet, Mademiselle! 't Is de
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goede op kant gevallen! ...'t Heeft geen vlek gemaakt op mijn papier.’ De soldaat wordt te kijk
gezet als lomp en ruw in het legertijdschrift A la Baïonnette. Collectienr. 1511
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De oorspronkelijke reclamefiguur van het ontbijtgerecht Banania, een Senegalese schutter aan
het front. De affiche is uit het oorlogsjaar 1917. Négripub, 1987 Collectienr. 2284

Poëzieplaatje Collectienr. 0420

ringschattende onderschriften zoals ‘Gekleurde Fransozen in het veld tijdens een
gevechtspauze’; ‘Blanke en gekleurde Engelsen maken een dansje achter het front.’

Italiaanse propagandaaffiche waarop gesuggereerd wordt hoe Amerikaanse soldaten met
kunstwerken omgaan - een zwarte als bruutmet de Venus vanMilo, 1943. Treviso, Museo Civico
Luigi Bailo, collectie Salce
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Toen de Fransen in 1920Afrikaanse soldaten inzetten bij de bezetting van het Rijnland
werd hiertegen in Engeland een campagne gestart. De initiatiefnemer was nota bene
E.D.Morel, die eerder de CongoReformAssociation had opgericht om dewreedheden
in Leopolds Congo aan te klagen. Nu waarschuwde Morel, wiens stem van invloed
was juist in progressieve en humanitaire kringen in Engeland, tegen de Afrikanen,
die zonder hun vrouwen in Europa rondhingen. Afrikanen waren immers seksueel
ongeremd en niet te remmen: ‘The African race is the most developed sexually of
any. These levies are recruited from tribes in a primitive state of development. They
have not, of course, their women with them. Sexually they are unrestrained and
unrestrainable.’15

De vrees voor rassenvermenging lag ook ten grondslag aan de obstakels die werden
opgeworpen tegen immigratie van zwarte zeelieden in Engeland en elders, en
anderzijds, aan ‘progressieve’ denkbeelden over eugenetica.
Vergelijkbare problemen hebben gespeeld in het Amerikaanse leger, waarin zwarten

werden opgenomen tijdens de Burgeroorlog. Het zou tot de tweede wereldoorlog
duren voor de rassenscheiding binnen het Amerikaanse leger werd opgeheven. De
aanwezigheid van zwarte GI's in Europa was ook aanleiding tot spot en
anti-Amerikaanse propaganda.16 De nazi's maakten er een propagandathema van,
verwijzend naar het spook van de rassenvermenging.

De run op Afrika

Een mengeling van motieven leidde tussen circa 1880 tot 1910 tot de scramble for
Africa, de race van Europese mogendheden om territoria in Afrika te verwerven. Als
eerste noemen we hier strategische overwegingen: om de
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‘Comme un succube, l'Afrique pèse sur le repos de l'Europe.’ Pastiche van het schilderij Le
Cauchemar door J.H. Füssli. Op de achtergrondEuropa's ‘wespennesten’ inAfrika. Overgenomen
uit Lustige Blätter in Le Rire, 18-4-1896 Collectienr. 0049

zeeroutes naar India open te houden hechtte Engeland belang aan de Kaap Kolonie
en ging het over tot de bezetting van Egypte.17 Ook nationale grandeur speelde een
rol: ter compensatie van de nederlaag in de Frans-Duitse oorlog in 1871 legde
Frankrijk zich toe op veroveringen buiten Europa.Nationale grandeur en economisch
gewin gingen ook samen: koning Leopold II wilde van België een groot rijk maken
(‘la capitale d'un immense empire’) door gebiedsuitbreiding buiten Europa. Het
kleine Nederland dat groot en welvarend leek door het bezit van de enorme
Indonesische archipel was een van zijn voorbeelden.18 Ook binnenlandse politieke
overwegingen en economische conjunctuur versterkten elkaar: in een periode van
economische teruggang ging Bismarck over tot een expansie-politiek, teneinde
politieke cohesie tot stand te brengen tussen verschillende belangengroepen in het
Duitse rijk en in een poging om het politieke effect van de opmars van de
arbeidersbeweging te neutraliseren.19 Tenslotte noemen we instabiliteit in bepaalde
regio's in Afrika zelf en preventief imperialisme (het voorkomen dat een andere staat
invloed verwerft) als motieven. In uiteenlopende en wisselende combinaties speelden
deze overwegingen in de imperialistische ondernemingen waarmee Afrika werd
geconfronteerd.
Centraal stond bij dit alles de wedijver tussen de Europese landen, met Afrika als

voornaamste arena. Er is een stroming in de literatuur die deze interpretatie van het
nieuwe imperialisme beklemtoont.20 De spotprenten uit de periode na 1885, waarin
meer nadruk valt op de Europese diplomatieke conflicten dan op de koloniale
expansie, bevestigen dit. Ze laten de projectie zien van het Europesemachtsevenwicht
op de kaart van Afrika.
Terwijl de koloniale politiek van het eigen land in het algemeen, afgezien van

milde spot, in patriottische, glorieuze kleuren werd voorgesteld, werd het kolonialisme
van andere landen kritisch bezien. Dat Franse
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media het Duitse kolonialisme neerhaalden, terwijl Duitsers en Fransen de Engelsen
bespotten, weerspiegelt de Europese wedijver. In een ‘neutraal’ land als Nederland,
dat niet deelnam aan de run op Afrika, kon een politiek tekenaar als Braakensiek
veelvuldig de spot drijven met diverse Europese escapades in Afrika.
Wat eigenlijk de plaats van Afrika zelf was in dit alles was niet altijd even duidelijk.

Als een succubus weegt Afrika op de rust van Europa... In deze tekening in Le Rire
(18.iv.1896) is Europa voorgesteld als een jonge vrouw in zwijm.21 Volgens het
onderschrift is er sprake van: ‘... een van de talrijke malaisen (maar misschien het
zwaarst wegende) die het oude continent nu bezwaren. Iedere Europese mogendheid
heeft er zijn hindernis of zijn wespennest.’
Het is een curieuze voorstelling. Als het continent oud is, waarom is het dan

voorgesteld als een jonge vrouw? Waarom is Europa menselijk voorgesteld, als een
vrouw, en Afrika als een demon? En vooral, als Afrika het slachtoffer is van Europese
agressie, waarom wordt ze dan voorgesteld als de agressor - de nachtmerrie van
Europa in bezwijming? Het is de omgekeerde wereld: het slachtoffer krijgt de schuld.
Als Afrika-beeld grijpt dit terug op de demonische gargouille, de waterspuwer met
een drake- of monsterkop, op middeleeuwse bouwwerken.

Onder invloed van de Boeren-oorlog nam het enthousiasme voor imperialisme en
raciaal patriottisme af. Het Britse rijk en zijn raciale Angelsaksische ideologie,
waarmee sommige Europese landen stilzwijgend hadden ingestemd, verloor aan
prestige en geloofwaardigheid door de bloedige oorlog tegen de Boeren. Barbaarse
krijgsmethoden toegepast tegen een blank volk in Afrika wekten weerstanden op in
Europa en Engeland zelf. Deze imperialistische missie deed rond de eeuwwisseling
te veel denken aan het koeioneren van kleinere naties, ‘British bullying of smaller
nations’.
Vervolgens deed zich het probleem voor van de dwangarbeid in de Congo. Koning

Leopolds Vrijstaat was het meest berucht van alle Europese regimes in Afrika en
werd na verloop van tijd universeel veroordeeld. Mark Twain schreef er zijn bijtende
King Leopold's Soliloqui (1907) over. Rubberhandelaars die van Leopold een
monopolie hadden gekregenmaakten tijdens de wereldwijde boom in rubber gebruik
van dwangarbeid en quotaregelingen. Na 1890 begonnen berichten door te sijpelen
over de
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‘In the rubber coils.’ Leopold de rubberkoning vanCongoVrijstaat. Propaganda tegen Leopolds
kolonialisme in Punch, 28-11-1906. Collectienr. 2199

‘De nieuwe Congohymne’, ‘Heil Dir im Siegerkranz, Herrscher des Kongolands, Heil Leopold!
Elfenbein bringen wir, Kautschuk erringen wir, und unser Kopf dafür zu Boden rollt.’
Simplicissimus, 11-12-1904
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‘Congo atrocities’. In Engeland kwam een campagne tegen de misstanden in de
Congo op gang. Een van de voornaamste motiveringen daarvoor was dat de Congo
het Europese kolonialisme een slechte naam bezorgde - het argument was
vergelijkbaar met de vroegere kritiek op misstanden onder de slavernij, terwijl
slavernij zelf wel geaccepteerd werd.
Namens de Engelse Congo ReformAssociation publiceerden E.D.Morel en Harry

Johnston in 1906 Red Rubber, een boek waarin ze waarschuwden dat bij het uitblijven
van hervormingen in de Congo het Afrikaanse verzet tegen de Europese hegemonie
in Afrika zou toenemen.22 In respons op de toenemende publieke druk werd in 1908
de soevereiniteit van koning Leopold II over de Congo overgedragen aan de Belgische
staat.

Koloniale taferelen

Toen de kruitdampen waren opgetrokken en de koloniale situatie was gestabiliseerd,
verschoof de beeldvorming van het koloniale vijanddenken naar de koloniale
psychologie van meerderwaardigheid en minderwaardigheid. Het koloniale
superioriteitscomplex was een politieke en psychologische noodzaak om een kleine
uitheemse minderheid in staat te stellen de

KalodermaRasier Seife. Duitse reclameposter van LudwigHohlwein (1874-1949), met koloniale
verhoudingen van dienstbetoon. Collectienr. 2186
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‘Entertaining visitors inMatabeleland: a native dance at Buluwaya.’ Het gevestigde kolonialisme
- de vijand is tot spectakel geworden. ‘When all was ready, first came two splendidly made
Matabele warriors, of pure blood, dressed up fully in war costume, with ostrich feather
headdresses and shoulder capes, skin waist dresses, armlets and leglets, shields, assegais, and
battle-axe, who went through an imitation battle, accompanying their easily understood actions
with war cries, shouts and horrible noises.’ The Graphic, 27-7-1895 Collectienr. 2758

inheemse meerderheid onder de duim te houden. Zoals een Engelse waarnemer het
formuleerde: ‘Het is zelfmoord voor Europeanen om toe te geven dat inboorlingen
iets beter kunnen dan zijzelf. Ze moeten superioriteit claimen in wat dan ook, en
inboorlingen alleen toelaten om een secundaire of ondergeschikte rol te spelen.’23

Prestige, intimidatie, machtsvertoon waren sleutelbegrippen in deze imperiale
psychologie. Een nieuwe mythevorming van Afrika kreeg vorm, die aansloot op de
behoeften van het koloniale regime.Wilden moesten getransformeerd worden tot
politieke onderdanen. Het paternalistische aura van deWhite Man's Burden vergde
onderdanen die in dit beeld pasten. Allengs verschoof het beeld en Afrikanen werden
niet langer als woest en primitief gekarakteriseerd, maar als impulsief en kinderlijk
- half devil and half child. Ze hadden goede eigenschappen, al waren dat niet de
deugden die Europeanen op zichzelf van toepassing zouden willen verklaren:
vriendelijkheid, medeleven, humor; ‘zachte’, geen harde mannelijke deugden.
Afrikanen waren bijgelovig en, meenden velen, onverbeterlijk; hun karakter ‘zo
buigzaam en ontvankelijk als van een kind. Een leeg vel waarop we kunnen schrijven
wat we willen, maar zonder de noodzaak om eerst oude indrukken te verwijderen.’24

Zo veranderde het beeld van de woeste krijger in het stereotype van de kinderlijke
Afrikaan: de wonderlijke metamorfose van de ferocious savage in de child/savage.25
Gelijksoortige verhoudingen in Noord-Amerika brachten een zelfde beeldvorming
met zich mee van de zwarte als child/savage. Koloniaal paternalisme schiep
infantilisme van de gekoloniseerden als zijn complement, of zoals het heette in een
Belgische koloniale roman van 1896: ‘Eens hij (de neger) in aanraking met de blanke
komt, verliest hij zijn barbaars karakter en blijft enkel het kinderachtige van de
woudbewoners behouden.’26 Over Surinaamse creolen op de koloniale tentoon-
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stelling in Amsterdam in 1883 schreef men als volgt: ‘Het voorkomen dier groepjes
creolen heeft iets vriendelijks en kinderlijks, dat onwillekeurig aantrekt; echte kinderen
der tropische natuur, zorgeloos, onbekommerd, het leven genietend, woelig, gesteld
op beweging, geraas, kleur, licht, maar tevens menselijk en rechtvaardig.’27

Het stereotype van de woeste wilde verdween niet maar werd gereduceerd tot een
bijrol - de opstandeling, Simba, of later de Mau Mau-terrorist in Kenya.

Tot de oerscènes van het kolonialisme behoren taferelen van onderwerping - inheemse
dignitarissen die zich in het stof werpen voor vertegenwoordigers van het Europese
gezag. Of, waar het bestuurssysteem gebaseerd is op de plaatselijke elite, het ritueel
van het staatsiebezoek van een blanke gezagsdrager en de gewichtigdoenerij van
elites.
Aantrekkelijk voor Europeanen en psychologisch geruststellend in het in dit opzicht

tumultueuze Europa was de strakke sociale hiërarchie die eigen was aan koloniale
verhoudingen. Het was een sociale rangorde, gebaseerd op huidskleur, de koloniale
colour bar, maar ook op andere tekenen van onderscheid, zoals het onderscheid
tussen Europese en inheemse kleding.
Persoonlijke bediening van Europeanen door natives vormt, ook psy-

‘Das Reisen in Sierra Leone’; de draagstoel als een van de symbolen van koloniale hiërarchie.
Das Buch für Alle Collectienr. 1847
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‘The world's workers.’ Tekst: A British museum official returning to England with a dead
bargain. Punch, 9-8-1911 Collectienr. 2209
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‘Sterke negers dragen onze olienootjes in zakken naar de kust toe.’ Tekening van Jo Spier in
een receptenboekje van Calvé (Delft) over sla-olieprodukten, jaren twintig. Collectienr. 3521

chologisch, een wezenlijk bestanddeel van de koloniale ambiance. Het beeld van
blanke heren die in een draagstoel gedragen worden door inlanders sluit aan op de
symboliek en realiteit van de Europese hegemonie. Niettemin vond in de koloniale
tijd het stereotype ingang van de luie inlander.
Aan het begin van de negentiende eeuw luidde het signalement van de simpele

goede wilde uit het repertoire van de Romantiek nog als volgt:

Gifted with a carelessness which is totally unique, with an extreme agility, indolence,
sloth and great sobriety, the negro exists on his native soil, in the sweetest apathy,
unconscious of want or pain of privation, tormented neither with the cares of ambition,
nor with the devouring ardour of desire. To him the necessary and indispensable
articles of life are reduced to a very small number; and those endless wants, which
torment Europeans are not known amongst the negroes of Africa.28

De dichter J. Montgomery mijmerde in 1807:

... Is the Negro blest? His generous soil
With harvest plenty crowns his simple toil
More than his wants his flocks and fields afford...

Maar dezelfde eigenschappen die aan het begin van de eeuw als paradijselijk werden
voorgesteld, kwamen in een ander daglicht te staan met het proces van
industrialisering, de ontwikkeling van puritanisme en protestantse arbeidsethiek in
Europa en haar koloniale aanwezigheid in Afrika. Het beeld van de lazy native,
indolent en zonder ambitie te midden van de tropische overvloed kwam ervoor in de
plaats. Ledigheid was tot een vloek geworden. Dat beide stereotypen ontbloot waren
van realiteit doet hier niet terzake: ze vervulden een functie als echo van verlangens
en strevingen in de westerse cultuur. Het stereotype van de ‘lazy native’ was eigen
aan het kolonialisme en bleef niet beperkt tot Afrika; in Amerika vinden we het terug
in het beeld van de lazy Injun, de luie indiaan. Surinaamse bosnegers werden in 1883
beschreven met de woorden: ‘In het algemeen zijn zij vadsig en lui, en werken alleen
als zij door de noodzakelijkheid daartoe worden gedwongen...’29

Het stereotype van de luie inboorling sloot aan op de export van het kapitalisme,
was een alibi voor arbeidsdwang en uitbuiting en vormde zodoende een profijtelijk
bestanddeel van de beschavingsmissie. KarlMarx noemde het creëren van ‘universele
ijver’ als een van de aspecten van ‘de grote civiliserende invloed van het kapitaal’.30
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Het belangrijkste thema in de modale koloniale propaganda was economisch gewin.
Zo zag het moederland de kolonie het liefst: als een gebied dat door middel van
Europese discipline en vindingrijkheid tot ontginning
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Vier ansichten uit een serie van acht volgens een typisch stramien van informatie: een kaart,
Afrikanen die werken in een typisch produkt en typische inwoners. (F) Collectienr. 0437

werd gebracht; waarin onder Europese leiding natuurlijke rijkdommen in cultuur
werden gebracht; waar gewerkt werd en orde heerste. ‘Nuttige produkten’ en
(goedkope) arbeid nemen derhalve in de koloniale iconografie een belangrijke plaats
in. Eenmonter beeld van produktieve koloniën werd door middel van reclameplaatjes,
ansichten en verpakkingen van koloniale produkten verspreid. ‘We waren allemaal
imperialisten’ stelt een Engelsman, refererend aan de beschuitbussen uit zijn jeugd
of de sigarettenpakjes met hun koloniale afbeeldingen: ‘Empire was all around us,
celebrated on our biscuit tins, chronicled on our cigarette cards, part of the fabric of
our lives. We were all imperialists then.’31

Op een serie prentbriefkaarten in de collectieNegrophilia over de Franse koloniën
van na de tweede wereldoorlog is de compositie standaard: een kaart die de plek
geografisch situeert, Afrikanen die arbeiden aan een

‘Nuttige planten van Kongo’, de cacaoboom en de oliepalm. Het ‘nut’ van de koloniën
gepopulariseerd in reclame. Chromo's uit een serie van de Belgische soepfabrikant Liebig, 1941.
Collectienr. 1434
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‘typisch produkt’, en ‘typische autochtonen’. Op achtergrondillustraties van aandelen
van koloniale ondernemingen spelen overzichtelijke plantages en ordelijke inheemse
arbeid eveneens de hoofdrol.32

Het beeld van koloniën als bron van welvaart leefde sterk in Europa. Als verliezer
in de eerste wereldoorlog had Duitsland in 1918 zijn koloniën verloren, maar de
koloniale gedachte leefde voort, ook als onderdeel van het nationaal-socialistische
programma. Het koloniale evangelie volgens Köhlers Kolonial-Kalender (DieWildnis
Ruft) in 1934:

Ohne Kolonien, Volk in Not,
Kolonialbesitz, Arbeit und Brot.33

Koloniale etnografie

Colonial power produces the colonized as a fixed reality which is at once
an ‘other’ and yet entirely knowable and visible.
Homi K. Bhabha34

De gestalten van de vreemde volken der wereld: nooit hebben ze een naam, altijd
zijn ze typisch, de kenmerkende representant van hun volk. Beeltenis na beeltenis
kijkt ons aan, met leerrijke onderschriften als: Congolees, Guinéen, Galla. Het is de
encyclopedie van de tweede helft van de negentiende eeuw, de registratie der volken,
de census van het imperialisme, de parade der overwonnenen.
De beeltenissen zijn te vinden in werken met panoramische titels als The World's

Inhabitants, or Mankind, Animals, and Plants, Le Tour du Monde of Reis om de
Wereld: Beschrijving van de Verschillende Landen en Volken, Zeden en Gewoonten,
of in geïllustreerde etnografische studies. Voorts vinden we deze volkenkundige
dossiers gepopulariseerd voor de jeugd, zoals in de chromo's van soepfabrikanten of
van kaasmerken.
De etnologie van de eerste helft van de negentiende eeuwwas grosso modo raciaal.

Er werd naar gestreefd om rassen in kaart te brengen en de kennis, of de illusie van
kennis, was nog niet gedetailleerd genoeg om
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‘Afrikanische Völkertype.’ Koloniale etnografie gepopulariseerd. De figuren zijn genummerd
en ingedeeld naar Afrikaanse stammen. Brockhaus' Konversations Lexicon, Leipzig Collectienr.
0220
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Sigarenbandjes van Washington sigaren. ‘Senegambische; Oegogoër; Senegambiër;
Senegambische’. Collectienrs 1226 a,b,d,g
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Chromo's uit 1955 van Liebig ‘Peuplades duCongo Belge’: ‘Les Bushongo. Haricots à la Tomate
Liebig: prêts à servir’; ‘Les Wagenia. Lemco Chicken Soup: pour manger mieux.’ Collectienr.
1626

volken van elkaar te kunnen onderscheiden. De koloniale etnografie van het einde
van de eeuw was dit stadium in bepaalde opzichten voorbij. Vanuit bestuurlijk en
economisch oogpunt bestond behoefte aan meer specifieke kennis.
Het kennen van de gekoloniseerde volken is een van de fundamentele vormen van

beheersing en inbezitname. In honderd jaar is betrekkelijk weinig veranderd - de
betrokkenen werden niet geïndividualiseerd; individualiteit is immers een
beschavingsattribuut en een westers privilege. Wel verschoof mettertijd het accent
ook in de populaire afbeeldingen: de fysionomie alleen was niet langer voldoende
en allengs werden mensen afgebeeld bezig met typische activiteiten, zoals jacht of
voedselbereiding, of met typische attributen, zoals een hoofdtooi of tatoeage. Op
verschillende manieren werden de afgebeelde mensen tot object gemaakt. Exotische
attributen hielpen het vreemde, afwijkende in beeld te brengen, in een iconografie
die gebonden bleef aan de victoriaanse esthetische conventies. De ‘wilden’ werden
naar klassieke voorbeelden uit de oudheid (lichaamshouding en dergelijke) afgebeeld.
Ze werden geïsoleerd van hun omgeving of hun omgeving werd schematisch
afgebeeld. Het op de voorgrond plaatsen van de afgebeelde figuur versterkte de
impressie van de waarnemer er zicht en greep op te hebben.

Kenmerkend voor de imperialistische cultuur van Europa was de grote
toegankelijkheid van deze etnologische afbeeldingen in wetenschappelijke, esthetische
of populaire vorm. Was de eerste Playmate, na Aphrodite, de Hottentot Venus, de
antropo-erotische sensatie van negentiende-eeuws Europa? Of was ze een schone
creoolse? Tegen het eind van de eeuw (in het oriëntalisme gebeurde dat al eerder)
kregen etnografische afbeeldingen een extra functie: als ersatz-pornografie op afstand.
Afbeeldingen van schaars geklede inheemse vrouwen, van Afrikaanse vrouwen met
blote bors-
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ten in decoratieve posen waren voor veel westerse jongemannen de eerste
kennismaking met vrouwelijk naakt. Ze vonden deze afbeeldingen in tijdschriften
als de National Geographic in de Verenigde Staten en De Aarde en haar Volken in
Nederland, geïllustreerde encyclopedieën, foto-albums en ansichten.35Dewereld van
het kolonialisme is een mannenwereld.
Dit fenomeen maakt onderdeel uit van de tweeslachtigheid in westerse houdingen

vis à vis niet-westerse volken: demengeling van aantrekking en afstoting - aantrekking
door het ‘vrouwelijke’, verleidelijke, sensuele, en afstoting door het ‘mannelijke’,
dreigende, primitieve. Enerzijds de inheemse schone, anderzijds de kannibaal.

Koloniale tentoonstellingen

Expositions are the timekeepers of progress.
President William McKinley

‘Het web van wereldtentoonstellingen dat gelegd werd over de economische
breukvlakken in de Amerikaanse samenleving tussen 1876 en 1916 weerspiegelde’,
aldus Robert Rydell, ‘de pogingen van Amerika's intellectuele, politieke en business
leiders om een consensus te scheppen ten aanzien van hun prioriteiten en hun visie
op vooruitgang als raciale overheersing en economische groei’.36 De Amerikaanse
tentoonstellingen maakten deel uit van een wereldwijde trend. Ze werden van
graadmeter voor westers industrieel kunnen, voor het eerst op de Londense Crystal
Palace Exhibition van 1851, allengs tevens graadmeter voor westerse koloniale en
raciale hegemonie. Er zijnmeer dan 28wereldtentoonstellingen gehouden, merendeels
in Europa. Zeven tentoonstellingen werden georganiseerd in de Verenigde Staten,
twee in Australië en twee in Azië (in Hong Kong en Hanoi). Representaties van de
koloniën, met vertegenwoordigers van gekoloniseerde volken gingen deel uitmaken
van de wereldtentoonstellingen en werden na verloop van tijd ook afzonderlijk
georganiseerd. In de laatste decennia van de negentiende eeuw, de hoogtijdagen van
het imperialisme, gebeurde dit zeer regelmatig: tegen betaling presenteerde men het
publiek negers, indianen of Aziaten, in hun eigen behuizingen.
Het principe van de volkerenschouw gaat terug tot het Romeinse Rijk met zijn

triomftochtenwaarin, met de buit, inheemse gevangenenwerdenmeegevoerd. Volgens
hetzelfde principe werden rond 1500 door Amerigo Vespucci en Gaspar Corte-Real
Amerikaanse indianen naar Spanje en Portugal gebracht, waar ze niet alleen getoond
werden aan het hof maar ook als een soort attractie op jaarmarkten.
Werden in de koloniale etnografie de gekoloniseerde volken tot object van kennis,

in de koloniale tentoonstelling werden ze tot spektakel gemaakt. Ze stonden te kijk
als trofeeën van de overwinnaars. Nadat de strijd was beslecht, werd het beeld van
de inheemse krijgers, voordien zo dreigend en afstotend dat het bezworen moest
worden met gruwelverhalen en afzichtelijke karikaturen, decoratief. Dit was een van
de manieren waarop het exotisme ontstond - turqueriewas à la mode toen de Turken
geen bedreiging voor Europa meer vormden; beelden van ‘Nobele Indianen’ sierden
winkels en advertenties toen de Indian Wars voorbij waren en de indianen voorgoed
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verslagen waren; afbeeldingen van vervaarlijke Afrikaanse krijgers, met speer of
assagaai, werden ornamentale elementen,
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Toegangsbewijs 1883. Gemeentearchief Amsterdam

‘De Surinaamsche inboorlingen op de Tentoonstelling te Amsterdam. Teekening van Ch.
Rochussen’, 1883.

toen machinegeweren korte metten gemaakt hadden met het Afrikaanse verzet.
Exotisme is een luxe van de overheerser, het behoort tot het psychologisch gerief
van de overwinning de Ander niet alleen uit te buiten, maar ook te genieten.37 De
koloniale tentoonstellingen gaven gelegenheid aan het voyeurisme van de
overwinnaar; het waren ‘allegorieën van de Europese hegemonie’ en manifestaties
van raciale suprematie, waarin imperialisme getransformeerd werd naar ‘natuurlijke
historie’.38

Als ‘een machtig propagandamiddel tot nationale zelfverheffing’ legden de
koloniale tentoonstellingen, zoals P.H. Pott opmerkte, de basis voor de snelle
ontwikkeling van koloniale en volkenkundige musea in West-Europa aan het eind
van de negentiende eeuw. Dezemuseawerden allengs zelf demonstraties van koloniale
macht, ‘waarbij dan maar al te vaak niet de wezenlijke waarde van de bijeengebrachte
verzamelingen hun betekenis bepaalt, maar eer de pompeuze wijze waarop zij de
nationale macht tot uitdrukking weten te brengen’.39

De Internationale, Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling in Amsterdam in
1883 besloeg het hele terrein tussen de Stadhouderskade en Van Baerlestraat, en de
Jan Luyckenstraat tot de Hobbemakade. De
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‘Ethnografische Afdeling’ kende een Oostindische en eenWestindische sectie. Doel
van deze laatste sectie was belangstelling te wekken voor Suriname ‘door uit de
Kolonie op etnologisch gebied iets te zien te geven wat nog nimmer in Europa te
aanschouwen is geweest’. Een groep van achtentwintig Surinamers was bij elkaar
gezocht, bestaande uit indianen, bosnegers, creolen en één Hindoestaanse. Hen was
voorgespiegeld dat de koning van Nederland een feest gaf voor ‘alle natiën’ waarvoor
ze waren uitgenodigd. Hoezeer ze als objecten werden beschouwd blijkt uit het
taalgebruik in de catalogus:

Uit West-Indië wordt verwacht een troep inboorlingen, deels uit roodhuiden en
boschnegers, deels uit Karboegers en verdere gekruiste rassen bestaande. Over de
roodhuiden en boschnegers deelt ons de heer B., President van de Surinaamsche
Exploitatie Maatschappij te 's-Gravenhage, aan wie wij de overkomst dezer lieden
voornamelijk verschuldigd zijn, het volgende mede. Voor zover ons bekend is, zullen
deze roodhuiden, behoorende tot de Arrowaken, de eersten zijn van deze volksstam,
die naar Europa worden overgebracht. Zij zijn ... zachtzinnig en goedaardig van
karakter en veel vredelievender van aard dan de andere indianen die men in Guyana
aantreft. Eerlijk en trouw tegenover elkander, betrachten zij deze deugden ook
tegenover de vreemdelingen. Evenals de meeste roodhuiden zijn zij hartstochtelijke
liefhebbers van sterken drank, en zoo zij die kunnenmachtig worden, deelen zij zelfs
de zuigelingen daarvan mede. Pogingen om hen te beschaven bleven steeds
vruchteloos.40

Vaak werden de tentoongestelde mensen, zoals de Surinamers in Amsterdam,
bovendien onderworpen aan antropologisch onderzoek.
Op de Wereld Expositie in Parijs in het jaar 1900 waren verschillende Afrikaanse

dorpen nagebouwd. Dahomey stal de show met een replica van de offertoren van
Abomey, compleet met schedels en beschrijvingen van de procedures voor koninklijke
mensenoffers. De topattractie was echter de Ethnographie en nature, samengesteld
door Afrikaanse soldaten in Fran-

Paul Friedrich Meyerheim, ‘Die Wilden’, 1873. Aachen, Suermondt-Ludwig Museum
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Programmaboekje van de koloniale tentoonstelling in Parijs, 1931. Collectienr. 2163
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se koloniale dienst in Porto Novo. Hier konden de bezoekers zich door sterke
Afrikanen laten ronddragen in een hangmat. De dragers deden prima zaken.41 Zo kon
het publiek het ‘koloniale gevoel’ krijgen zonder de metropool te hoeven verlaten.
Mettertijd werden de volkerententoonstellingen door dierentuinen georganiseerd,

kennelijk op grond van de gedachte dat bij exotische dieren ook bijpassende mensen
horen. In 1845 bood kapitein Louis Meyer van de Magalhaes, de Koninklijke
Maatschappij voor Dierkunde in Antwerpen een negerjongen aan van ongeveer tien
jaar oud. Indien de neger voor de dierentuin te wild zou blijken, kon hij retour worden
gezonden. Deze negerjongen, Jozef Moller, kreeg een plaats in de Zoo en mocht
ongekooid rondlopen. Jarenlang fungeerde deze neger, in de volksmond ‘Jefke van
den Zoölogie’ geheten, als publiekstrekker voor de Antwerpse dierentuin.42

In Duitsland was het de Hamburgse dierenhandelaar en dierentuindirecteur Carl
Hagenbeck die dergelijke exposities organiseerde. In zijn memoires noemde hij ze
‘antropologisch-zoölogische tentoonstellingen’. Groepen Lappen, Nubiërs, Eskimo's,
Vuurlanders, Kalmukken, Bella-Coola-indianen, Singalezen, Ethiopiërs, Somali's
enzovoorts volgden elkaar vanaf de jaren '70 in een bonte parade op. Het initiatief
werd in 1881 overgenomen door La Grange in Parijs met zijn Jardin d'Acclimatation
in het Bois de Boulogne. Godefroy bracht in 1888 een etnografische verzameling uit
Angola naar Nederland, met een groep van drieëntwintig negerslaven, zo geselecteerd
dat het ‘wilde klanten’ zouden zijn.
Uitheemse volken alleen maar tentoonstellen in een natuurgetrouw nagebootste

omgeving was na verloop van tijd niet meer boeiend genoeg; actie was nodig, en
vooral wilde actie, zoals krijgsdansen, kannibalendansen, strijdtaferelen en dergelijke.
Tussen 1895 en 1914 werden grootscheepse spektakelstukken op touw gezet, waarin
de bestaande clichés breed uitgemeten werden. Met de opkomst van de film werd
dit soort exposities overvleugeld. Film zou nog effectiever blijken in het omzetten
van stereotypen in spektakels, en daarmee in het bestendigen ervan.

Verwestersingshumor

Typerend is de prent De wals en de kokosnoten, met het onderschrift: ‘Hetgeen
bewijst dat de negers voor vooruitgang ontvankelijk zijn is de voortreffelijke ontvangst
die de eerste stoomwals ten deel viel in Timboektoe’Men zou dit type voorstellingen
‘verwestersingshumor’ kunnen noemen: Europeanen die de spot drijvenmet de wijze
waarop Afrikanen reageren op westerse gebruiken of westerse technologie.
De pointe is gewoonlijk dat de westerse aankleding louter vernis is; daaronder

blijven Afrikanen zoals wij Europeanen ze oorspronkelijk gedefinieerd hebben:
wilden. De voornaamste karakteristiek van deze humor is meewarigheid. Humor
functioneert hier als onderdeel van de cultuur van dominantie. De lach stigmatiseert
en bakent zo de grens af tussen cultuurwerelden.
Een van de achtergronden van de verwestersingshumor was het Euro-
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pese dilemma dat voortkwam uit de kloof tussen koloniale ideologie en realiteit. De
koloniale ideologie repte van de ‘White Man's Burden’ en de mission civilisatrice,
maar de werkelijke verhoudingen lagen anders. Tot na de tweede wereldoorlog had
slechts een minuscuul percentage van de koloniale bevolking westers onderwijs
genoten, en dan voornamelijk via missie- of zendingsscholen. Het kolonialisme heette
een ‘School voor Democratie’, maar het koloniale systeemwaswezenlijk autocratisch.
Voor 1945 had minder dan één procent van de Afrikaanse bevolking politieke en
burgerrechten of toegang tot democratische instituties.43 De ideologie van de
beschavingsmissie was niet verenigbaar met de koloniale realiteit en bovendien in
strijd met andere Europese ideologieën. De eruptie van Europees imperialisme vond
plaats op grond van sterk overdreven en voor het merendeel misplaatste economische
verwachtingen, en in feite in een tijd dat de economische voordelen van het bezit
van koloniën twijfelachtig waren. Regelmatig werden artikelen gepubliceerd met
titels als Is Central Africa Worth Having? Het propagandathema van koloniën als
wingewesten was alleen maar realiseerbaar na aanzienlijke investeringen in
infrastructuur en als de koloniën zichzelf zouden bedruipen. Dat impliceerdeminimale
uitgaven aan bestuur en voorzieningen voor gezondheidszorg en onderwijs. In deze
boekhouding was voor beschavingsarbeid geen post ingeruimd.
JanMohamed betoogde, in het voetspoor van Frantz Fanon, dat niet ambivalentie

maarmanicheïsme kenmerkend is voor westerse houdingen tegenover het niet-Westen.
De fundamentele structuur van koloniale literatuur is volgens zijn analyse de
‘manicheïsche allegorie’, volgens welke de relatie tussen veroveraar en veroverde
een onoverbrugbare tweedeling

Jan Nederveen Pieterse,Wit over zwart



‘Le rouleau et les noix de coco.’ Spotprent over de reactie op westerse technologie in de kolonie.
‘Hèt bewijs voor het feit dat de negers ontvankelijk zijn voor vooruitgang is de voortreffelijke
ontvangst die de eerste stoomwals in Timboektoe ten deel viel.’ Le Pèle-Mèle, 3-7-1913 Collectienr.
2111

‘Au pays noir. Tous les sports!’ ‘Verkiezingssport’, deel van een prent uit Le Rire, 1904.
Collectienr. 0269
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Beeldvorming van het neokolonialisme. ‘Welkom in de USA!’. Ministers van een zojuist
(‘vorgestern’) onafhankelijk geworden Afrikaans land komen een krediet van ‘20 miljoen’
spenderen. Hun belangstelling gaat naar alles uit behalve naar landbouwwerktuigen. ‘Het leven
gaf de stervelijken niets zonder hard te werken. Horatius’. Fragment Simplicissimus, 22-7-1961
Collectienr. 2703

van werelden is. ‘Als zulke literatuur kan aantonen dat het barbarisme van de inlander
onherroepelijk is, of tenminste diep geworteld, dan kan de Europese poging om hem
te civiliseren onbeperkt doorgaan, de exploitatie van zijn rijkdommen kan ongehinderd
voortgaan, en de Europeaan kan volharden in het genot van een positie van morele
superioriteit.’44

De verwestersingshumor in de populaire cultuur functioneert op een soortgelijke
manier. Het uitgangspunt - hoe kan men natuurvolken beschaving bijbrengen? -
suggereert een onoplosbare tegenstrijdigheid. De kloof tussen natuur en civilisatie
is immers onoverbrugbaar en volgens de rassentheorie biologisch gegrondvest. De
spanning en frictie die voortvloeit uit dit door Europeanen zelf gecreëerde dilemma
wordt opgelost in de verwestersingshumor. Dit reproduceert het manicheïsche beeld
van twee onoverkomelijk gescheiden werelden met een bevrijdende lach: ten koste
van de ‘natives’.
Diverse prenten, ook in de collectie Negrophilia, zijn variaties op dit dilemma en

het favoriete thema civilisatie. Macaber is een prent met onderschrift De Weldaden
der Civilisatiewaarop naast elegante Afrikaanse heren, die op stap zijn, een aap staat,
eveneens met hoge hoed (Le Rire 28.vii.1900). En hoe wordt de ‘good old English
Christmas’ bij de Zoeloes gevierd? Met mensenoffers (Punch XII. 1912). Zo wordt
de tegenstrijdigheid tussen Europese verwachtingen kortgesloten in een zichzelf
bevestigende koloniale fantasiewereld.

Na de tweede wereldoorlog verschenen in bladen als Simplicissimus en Paris Match
grappen en prenten die de draak stakenmet het Afrikaanse onafhankelijkheidsstreven
en de postkoloniale situatie. Ook de bekende kannibalenhumor hoort hierbij. We
zouden het dekoloniseringshumor kunnen noemen. Typerend hiervoor is een cartoon
van ambtenaren van een nieuwe onafhankelijke Afrikaanse staat, die een krediet van
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20 miljoen ($) komen spenderen en voor alles belangstelling hebben behalve voor
landbouwwerktuigen. Van een Duitse politicus op staatsbezoek in Afrika wordt
opgemerkt: ‘Wat is hij snel geacclimatiseerd’: hij is in een aap veranderd. De portee
van deze prenten is: de wilden zijn onverbeterlijk en ontwikkelingshulp is weggegooid
geld. Hier gaat koloniale propaganda over in neokoloniale propaganda.

Vanuit Afrika gezien kon het manicheïsche schema wildheid/civilisatie andersom
worden gezien. Het imperialisme werd door Afrikanen veelal ervaren als de
vernietiging van Afrikaanse beschavingen en hun substitutie door westers barbarisme.
‘De Christenramp is over ons gekomen/ Als een
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stofwolk’ zo heette het in een gedicht uit Salaga in Noord-Ghana, geschreven in
1900, in het arabisch.
De visie van Afrikaanse intellectuelen die, met name in de jaren '20 en '30, het

Europese schema wildheid/civilisatie omdraaiden bestond uit de volgende stappen.
Gesteld werd in de eerste plaats dat het proces van Europese verovering zelf barbaars
was. Over het barbarisme van de ‘civiliserende horden’ bestond wijd en zijd
overeenstemming, van deWestafrikaanse essayist Tovalou Houénou tot Rabindranath
Tagore (‘You build your kingdom on corpses’). Ten tweede was het koloniale systeem
dehumaniserend. Onder de dekmantel van beschaving werden de gekoloniseerden
gereduceerd tot wilden. Voorts werd het noodzakelijk verband tussen het niveau van
technologische ontwikkeling van een volk en de kwaliteit van zijn beschaving
aangevochten. Deze vorm van cultureel relativisme en afwijzing van evolutionisme
stelde dat termen als ‘hoog’ en ‘laag’ van toepassing kunnen zijn op technologische
en economische ontwikkeling maar niet op civilisaties.
Tenslotte weesmen erop dat Afrika's eigenmoderniseringspotentieel door Europese

interventies geblokkeerd is. Dit geschiedde door de slavenhandel en door ingrijpen
juist tegen moderniserende krachten als Mohammed Ali in Egypte (1769-1849) en
Samori Turé van het Mandingo-rijk in West-Afrika (1830-1900).45

Deze visies zijn sindsdien op tal vanmanieren uitgewerkt - door KwameNkrumah
(Ghana) in een leninistisch vertoog, door Aimé Césaire en Frantz Fanon in andere
richtingen, op diverse punten in overeenstemmingmet Europese intellectuelen.Want
over het barbaarse karakter van Europees kolonialisme bestaat overeenstemming als
we te rade gaan, niet bij de koloniale propaganda, maar bij de documenten, rapporten,
brieven en dagboeken van Europeanen uit de koloniën zelf. Dan is het de verwilderde
kant van het werkelijke kolonialisme die vaak het luidst spreekt.46

Een aantal Europese getuigen maakte zich daarover weinig illusies. Marx merkte
op: ‘De totale hypocrisie en het inherente barbarisme van de bourgeois beschaving
ligt onthuld voor onze ogen in de koloniën, waar het naakt is’. Sartre zei het na hem:
‘In de koloniën staat de waarheid naakt’. Joseph Conrad karakteriseerde het
kolonialisme als ‘the vilest scramble for loot that ever disfigured the history of human
conscience’. De westerse populaire cultuur volgde ondertussen in grote trekken het
stramien van de koloniale propaganda.
Aan het begin van de twintigste eeuw hadden John Hobson en Rosa Luxemburg

gewaarschuwd dat het imperialistischemilitarisme en barbarisme als een boemerang
op Europa zelf zouden terugslaan. Na de loopgravenoorlog in 1914-18 werd ook in
de koloniën de vraag gesteld wat civilisatie nu zo aantrekkelijk maakte. Toen in het
land van ‘dichters en denkers’ zes miljoen mensenoffers werden gebracht rees de
vraag wat er aan de zelfingenomen westerse humor ten koste van de gekoloniseerde
volken zo humoristisch was. Césaire en Fanon namen de draad van Hobson en
Luxemburg op en interpreteerden fascisme en nazisme als ‘naar binnen gekeerd
imperialisme’. Deze visie is een van de aanknopingspunten voor een ‘omgekeerde
antropologie’.
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6 Apartheid in beeld

Links de landing van Jan van Riebeeck en zijn gezelschap aan de Kaap in 1652. Schilderij van
C. Bell (1850), Zuid-Afrikaanse vraagbaak. Uitgave Zuid-Afrikaanse Ambassade in Nederland, 1958
Collectienr. 3640

Toen Nederlanders in 1652 een nederzetting aan de zuidelijke Kaap van Afrika
vestigden, was het gebied bewoond door Khoi- en San-volken. Ze spraken kliktalen
en werden door de Europeanen neerbuigend ‘Hottentotten’ en ‘Bosjesmannen’
genoemd. In de achttiende eeuw ontstond contact met de Bantoe-volken. Tot de
Bantoe-sprekende volken behoren de taalgroepen Ngoeni (Xhosa, Zoeloe, Swazi en
Ndebele), Sotho, Tsonga en Venda. Deze volken werden veelal bijeengeveegd onder
de naam ‘Kaffers’, naar het Arabische woord voor ‘ongelovige’ (kafir).

Beelden uit de voorgeschiedenis van apartheid

‘Hottentotten’, ‘Bosjesmannen’ en ‘Kaffers’ waren gedurende lange tijd prominente
figuren in de Europese beeldvorming met betrekking tot Afrika. Ze werden
herhaaldelijk beschreven en afgebeeld in boeken, zoals door Olfert Dapper en Bernard
Picard.1Van de zeventiende tot de negentiende eeuw behoorden Ethiopië en zuidelijk
Afrika tot de bekendste delen van Afrika in Europa, maar het contact met Ethiopië
nam af en dat met zuidelijk Afrika, als tussenstation op de zeeroute naar Oost-Indië,
nam toe.
Tijdens de napoleontische oorlogen werd de Kaap door de Engelsen in 1795 bezet,

afgestaan in 1803, maar wederom bezet in 1806. Sindsdien bleef het gebied in Britse
handen. Een eeuw lang bleef het vervolgens het tafereel van oorlogen.
De samenleving op de Kaap was van meet af aan een gemengde - immigratie van

Europese vrouwen was zeldzaam; verbintenissen van Europeanen met gekerstende
inheemse vrouwen, of vrouwen uit Azië, moesten de basis vormen van een stabiele
gemeenschap. In Kaapstad kwamen veel verhoudingen voor van Europeanen met
Aziatische vrouwelijke huisslaven, in de buitendistricten tussen Boer-mannen en
Khoi-vrouwen. Hieruit kwam een groep voort als de Griquas, een menggroep van
trek-Boeren en Khoi-vrouwen.2 Tot 1834 werden slaven gehouden, maar de
slavenbevolking vormde een minderheid en slavenhouders waren op de Kaap
maatschappelijk nooit zo toonaangevend als in het zuiden van de Verenigde Staten.
Dit was het decor van de voorpost van de Europese antropologie in Afrika.
Beschrijvingen van de Khoi en San vormden de grondslag van de vroege Europese
etnografie en rassenwetenschap van Afrika. De Kaap was enerzijds een voorloper
van de latere koloniale samenlevingen in Afrika, anderzijds een laboratorium voor
Europese vooroordelen, waarin deze tot hun uiterste consequentie zijn doorgevoerd.

Jan Nederveen Pieterse,Wit over zwart



103

Tal van aspecten van apartheid worden elders uitputtend beschreven, maar studies
over de beeldvorming van apartheid, van de populaire cultuur in Zuid-Afrika waarin
de apartheidsideologie gestalte kreeg, zijn schaars. Dat de preïndustriële
‘voorgeschiedenis van apartheid’ relevant is voor de ontwikkelingen in industrieel
Zuid-Afrika staat buiten kijf.3

De bekende Europese clichés over zwart Afrika circuleerden het eerst aan de Kaap.
De ‘vloek van Cham’ was tot in de negentiende eeuw de bepalende formule in
verhoudingen tot de inheemse volken. Er heersten de gebruikelijke spanningen van
een frontier-samenleving en over de inheemse bevolking werd gesproken in termen
als ‘the idle and thieving Bosjesman, and the cattle-lifting Kafir’.4 Francis Galton,
de beroemde antropoloog, op reis in de regio in 1851 beschreef een ontmoeting aan
de kust van Zuidwest-Afrika als volgt: ‘A row of seven dirty, squalid natives came
to meet us. ... They had Hottentot features, but were of darker colour, and a most
ill-looking appearance; some had trousers, some coats of skin, and they clicked, and
howled, and chattered, and behaved like baboons.’5 De benadrukking van ‘dierlijke’
kenmerken en de vergelijkingmet bavianen is kenmerkend voor Europese houdingen
in deze periode.
De beeldvorming van de Khoi en San was aanzienlijk negatiever dan die van de

Bantoe-sprekende volken. In een Zuidafrikaans etnologisch werkje van 1935 luidt
het onderschrift bij een close-up van het gerimpelde gelaat van een oude Khoi-man:
‘Die sorglose Hottentot’. Daarentegen laat een foto van ‘'n Zoeloe Krygsman’ een
man in de kracht van zijn leven in volle lengte zien. Het onderschrift licht toe: ‘Met
uitsondering van huidskleur en struktuur van die hare, lyk die Bantoe-ras baie na die
Kaukasiese menstipe, en in die boonste afbeelding mag 'n mens wel die halfnaakte
Zoeloe-krygsman met sy edele en waardige houding en die gelykvormig-
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Etnische rangorde in Zuid-Afrika in de jaren dertig. ‘Die Bantoe-ras lyk baie na die Kaukasische
menstipe’, zoals deze ‘Zoeloe-krygsman’ die men zou aanzien voor een ‘bronsbeeld van 'n
Romeinse swaartvegter’. Anderzijds ‘die sorglose Hottentot’ - een stereotype, weersproken
door het gerimpelde gelaat van een oude man. Uys, Die levenswijze van die Suid-Afrikaanse
inboorlinge, 1935

Jan Nederveen Pieterse,Wit over zwart



104

heid van sy ledemate vir 'n uitnemende bronsbeeld van 'n Romeinse swaardvegter
aansien.’6 Treffend is hier het tendentieuze verschil in representatie van Khoi en
Bantoes, de opmerking dat Bantoes op het ‘Caucasische menstype’ lijken, de
kenschets van de Zoeloe-krijger, afgebeeld in klassieke pose, als een ‘nobele wilde’
en de vergelijking met een ‘Romeins zwaardvechter’.
Deze tweedeling tussen enerzijds ‘Hottentotten’ en ‘Bosjesmannen’ als onedele,

gedegenereerde wilden en anderzijds Bantoes, in het bijzonder Zoeloes, als nobele
wilden had in de negentiende eeuw gestalte gekregen. De Britten bewonderden de
Zoeloes als een ‘krijgshaftig ras’ (‘martial race’). De Masai, Matabele en Galla
genoten dezelfde reputatie. De Zoeloes werden geïdealiseerd afgebeeld in klassieke,
nobele stijl, zoals in de beroemde litho's van George French Angas, The Kafirs
Illustrated (1849).7 Tijdens de Zoeloe-oorlog kreeg, zoals eerder ter sprake is geweest,
een verdierlijkt vijandbeeld de overhand, maar daarna overheerste weer het ‘nobele’
beeld.
De Boeren hielden er hun eigen vijandbeeld van de Zoeloes op na. De moord op

Piet Retief en de zijnen door de Zoeloes van koning Dingaan op 6 februari 1838 is
vereeuwigd op het Retief-monument. Maar ook staan Dingaan en Retief als gelijken
afgebeeld op een fries van het Voortrekkersmonument bij Pretoria.8Het Britse cliché
over Zoeloes werd gedeeld door de Boeren.
In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw had het zogenaamde

‘rassenprobleem’ in Zuid-Afrika niet betrekking op de verhoudingen tussen
Europeanen en Afrikanen maar op de verhouding tussen Boeren en Britten. Dit was
de ‘racial question’, terwijl voor de verhouding tot Afrikanen de term ‘native question’
gold.9 De spanningen tussen Britten en Boeren bereikten een climax in de
Boerenoorlog. Stereotypen van Britten en Boeren namen over en weer de vorm aan
van vijandbeelden. Lord Kitchener, de laatste Britse bevelhebber in de Boerenoorlog,
beschreef de Boeren als ‘onbeschaafde Afrikaner wilden met een dun blank vernis’.10

Lord Randolph Churchill portretteerde de Boer als volgt: ‘It may be asserted ... that
he never plants a tree, never digs a well, never makes a road, never grows a blade of
corn. ... He passes his days doing absolutely nothing beyond smoking and drinking
coffee. ... His simple ignorance is unfathomable, ...’. In romans, van Pauline Smith
tot Doris Lessing, werden Boeren gekarakteriseerd als ‘traag van geest’, ‘fatalistisch’,
‘kinderlijk’ en een ‘simpel ras’.
Soortgelijke typeringen werden door zowel Britten als Boeren gegeven van de

inheemse bevolking. Het beeld van de ‘kinderlijke wilde’, bekend van zowel koloniale
samenlevingen als de plantagesamenleving van de Verenigde Staten, ontbrak niet in
Zuid-Afrika.
Er zijn markante verschillen tussen de historische verhoudingen in Zuid-Afrika

en het zuiden van de Verenigde Staten.11 Maar een van de overeenkomsten is de
figuur van de ‘Hottentot’ als kluns of clown - ‘Yes, it's true the Hottentot is short of
hair and short of brains’. De personifiëring hiervan is Jacob Platjie, de ‘Hottentot
Sambo’, een figuur van rond de eeuwwisseling die nog steeds voortleeft.12

Jan Smuts, generaal in de Boerenoorlog en nadien tweemaal eerste minister in de
Unie van Zuid-Afrika, formuleerde het aldus in 1929, tijdens
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de Rhodes Memorial Lecture in Oxford: ‘The negro and the negroid Bantu form a
distinct human type. It has largely remained a child type, with a child psychology
and outlook’. Echter, zo hield hij zijn Engelse publiek voor, ‘A child-like human
cannot be a bad human, for are we not in spiritual matters bidden to be like unto
children?’ Dit koloniale paternalisme - ‘het zijn net kinderen’ - leeft tot op heden
voort in Zuid-Afrika.13

In 1910 kwam deUnie van Zuid-Afrika tot stand op basis van een bondgenootschap
van Engelsen en Boeren. De kiem van de latere apartheidspolitiek ligt in deze
periode.14 De Land Act van 1913 reserveerde 87% van het land voor de blanken en
13% voor de zwarte meerderheid van de bevolking. In de periode van 1910 tot 1948
stond de beeldvorming in Zuid-Afrika in het teken van raciaal denken. In de jaren
'30 stond ze onder invloed van nationaal-socialistische ideeën uit Duitsland. Het
Afrikaner zelfbeeld was dat van een Herrenvolk,15 terwijl de inheemse bevolking te
boek stond als ‘inboorlingen’.

Apartheid

Na 1948, toen de Nationale Partij aan het bewind kwam, kreeg apartheid, of
‘gescheiden ontwikkeling’, gestalte als de officiële politiek van Zuid-Afrika. De
vooroorlogse ideologie werd beleid. Het antagonisme van de Afrikaners richtte zich
in die tijd overigens het eerst tegen de Indiërs, die met hun winkelketens de naaste
economische concurrenten waren.16 De politiek van apartheid was in veel opzichten
een institutionalisering van praktijken die voordien bestonden. In een boekje voor
Nederlanders die geïnteresseerdwaren in emigratie naar Zuid-Afrika, Zuid-Afrikaanse
Vraagbaak (1958), werd apartheid als volgt omschreven: ‘De richtsnoer die aan dit
beleid ten grondslag ligt komt hierop neer dat de minder-ontwikkelde niet-blanke
bevolking, vooral de Bantoes, door de blanken tot zelfontwikkeling gebracht dienen
te worden en tot zelfbestuur, binnen hun eigen gemeenschappen en in hun eigen
gebieden.’17 Dit laatste verwijst

‘Inboorlingen’ (Ndebele bij Pretoria) als toeristische attractie in een Duitse reisgids uit de jaren
vijftig. Wit en zwart, moderne en traditionele kleding, actief en passief, subject en object,
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technologie (camera) en ornamenten (glazen kralen) - al deze contrasten geven aan dat het niet
gaat om communicatie, maar annexatie. Reisen in Süd-Afrika
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Etnische arbeidsverdeling onder Apartheid. Zuid-Afrikaanse vraagbaak, 1958 Collectienr. 3640

naar de thuislanden of Bantoestans, in het algemeen schrale rurale gebieden zonder
noemenswaardige werkgelegenheid, die als instituut vergelijkbaar zijn met de
reservaten van Amerikaanse indianen. De Bantoestans dienen als arbeidsreserve voor
een Afrikaans migrantenproletariaat, waardoor de kosten van de arbeid worden
gedrukt en het systeem van lage lonen en minimale voorzieningen wordt bestendigd.
Als beleid kreeg dit gestalte toen in 1959 de Self-Government Actwerd aangenomen.
De beeldvorming van de apartheid ligt besloten in een enkele zin in genoemde

Vraagbaak: ‘Elke stam heeft zijn eigen kenmerken en gewoonten.’ Koloniale
etnologie, waarin etnische groepen objecten van studie zijn, is hier
geïnstitutionaliseerd als de pijler van nationaal beleid. Apartheid is een kwestie van
‘etniciteit van bovenaf’. Dit gaat gepaard met een etnische arbeidsverdeling, die
bijvoorbeeld tot uiting komt in een serie foto's in de Vraagbaak, met bijschriften als:
‘Een Bantoe huisbediende’, ‘Kleurling Visser’, ‘Kantoorbediende uit India’.
Een van de beelden van Bantoes is dat van de ‘able-bodied men’ (stoere arbeiders),

als mijnwerkers en arbeiders geselecteerd door de arbeidsbureaus die voor de
mijnondernemingen werken. Naar verhouding zijn beelden van Bantoes als arbeiders
in de publieke beeldvorming in Zuid-Afrika minder prominent dan beelden van
Bantoes als bedienden - schoenpoetsers, kelners en vooral huisbedienden; al is dat
in de jaren '70, met de opkomst van zwarte vakbonden en de vorming van COSATU,
gaan veranderen. Sport en het leger zijn andere terreinen waarop Afrikanen zich
onder blank management kunnen manifesteren. Een ander opvallend beeld van
Afrikanen betreft het beeld van de ‘terrorist’ - menigmaal geassocieerd met de hamer
en sikkel van het communisme. Dit wordt verspreid in propagandamateriaal van de
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politie. Het zijn twee polariteiten van de beeldvorming van wit over zwart in
Zuid-Afrika - de gedomesticeerde Afrikaan en de ‘terrorist’.
De ironie van de huidige situatie wil dat deze twee uitersten in de beeldvorming

niet meer zo keurig gescheiden zijn als voorheen. Bedienden zouden zich kunnen
ontpoppen als vrijheidsstrijders, als een vijfde kolonne in het blanke suburbia.18
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Een ander beeld van Afrikanen dat in Zuid-Afrika opgeld doet is dat van de zwarte
middle class van Soweto met een comfortabel levenspatroon, in beeld gebracht in
de advertenties van reclamebureaus. Deze beelden zijn rooskleuriger dan de realiteit
- ze zijn gebaseerd op aspiraties en niet op de werkelijkheid.19 Dat geldt ook voor de
‘droomfabriek’ van de Zuidafrikaanse filmindustrie, die zwarten fantasiebeelden van
‘zwarte Rambo's’, Zuidafrikaanse versies van ‘Superspade’ voorschotelt.20 De
reclamedeskundige Carol Nathanson-Moog schrijft:

Als leden van een bepaalde etnische groep in advertenties nooit iemand zien die echt
op ze lijkt, ontwikkelen ze een gevoel van non-persons te zijn in de samenleving als
geheel. In hun eigen buurt kunnen ze de eerste viool spelen, maar als het erop aankomt
om deel te nemen aan de beelden en symbolen van succes en geluk die worden
voorgehouden door advertenties, dan zijn ze vaak nergens te zien. Zelfs hun geld telt
niet mee. Ze bestaan eenvoudig niet.21

Dit is geschreven met het oog op de gettobevolking in de Verenigde Staten, maar er
is op dit punt een overeenkomst met Zuid-Afrika. De beeldvorming van apartheid
probeert de meerderheid van de Zuidafrikaanse bevolking, de miljoenen Afrikaanse
arbeiders en mijnwerkers, onzichtbaar te maken - net zoals de architectuur en de
bewegwijzering in Zuid-Afrika de zwarte townships nagenoeg onzichtbaar maken.
Op de prentbriefkaarten zijn de wolkenkrabbers en de welstand van Johannesburg
en Pretoria zien, maar niet de arbeiders die ze gebouwd hebben.
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Achterzijde van een Zuidafrikaanse verpakking van Kellogg's, 1987. Collectienr. 2845

Jan Nederveen Pieterse,Wit over zwart



‘Terrorism’. Een stereotype van de zwarte Zuidafrikaanse oppositie op een voorlichtingsbrochure
van de Suid-Afrikaanse polisie. Geweld, misdadigheid en communisme zijn de symbolen in dit
signalement.

Eindnoten:

1 De Nederlandse versie van het werk van Bernard Picard is van Abraham Moubach (1729).
2 Boxer (1965), ch. 9 The tavern of the two seas.
3 Dit is het argument van Ross (1982).
4 W.A. Newman, Biographical memoir of John Montagu. London 1855. Geciteerd in Van Zyl
Smit (1984), p. 153.

5 F. Galton, Narrative of an explorer in tropical South Africa. London 1853. Geciteerd in Fabian
(1987), p. 43.

6 Uys (1935), p. 8 en 9. Met dank aan Samten de Wet.
7 Angas (1849). Klopper (1989). Met dank aan Robert Ross.
8 Zie de illustraties in Muller (1978), m.n. p. 59.
9 Park (1934), p. 70.
10 Deze passage volgt Lelyveld (1986), p. 61-2.
11 Zie voor een grondige en genuanceerde vergelijking Frederickson (1981).
12 Naar een roman van Von Wielligh (1918). Uitgebracht als feuilleton van 1896. Zie February

(1981), ch. 1.
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13 Lelyveld (1986), p. 63.
14 Vgl. Magubane (1979).
15 Zie Bunting (1964), m.n. ch. 4 Followers of Hitler.
16 Minter (1986), p. 95.
17 Zuid-Afrikaanse vraagbaak. (1958), p. 29.
18 Hierop wordt ingegaan in een recente studie van Davis (1987).
19 Zie Frederikse (1986), p. 60-6.
20 ‘“I make pictures about the way blacks wanna be, not the way they are”, says Ronnie Isaacs...

“I've shot about 20 films, not one of them depicting the African way of life. The films I shoot
are the guys in nice houses, they drive nice cars, they dress nicely. There's no Soweto, no
witchdoctors, no huts. That's exactly what they don't like. I don't do political. What for you
wanna?”’ Silber, G., ‘Dream factory’. In: Frontline, June 1986. Met dank aan Samten de Wet.

21 Nathanson-Moog (1984), p. 19.

Jan Nederveen Pieterse,Wit over zwart



108

7 Op avontuur in Afrika

Naast de feitelijke en officiële aanwezigheid van Europeanen in Afrika was er de
gefantaseerde en de onofficiële aanwezigheid. Ongehinderd door de realiteit onthullen
de fantasieën en avonturen met des te meer duidelijkheid de logica in Europese
verwachtingspatronen. Stereotypen worden in de avonturenverhalen uitgewerkt tot
scenario's. Tot de regelmatig terugkerende fantasieën behoren de angstfantasie van
de Europeaan als gevangene van de wilden en de machtsfantasie van de Europeaan
als koning over de wilden, met als figuranten hetzij dreigende hetzij dienstbare wilden.
De karakters die we ontmoeten in westerse jeugdlectuur blijven in veel opzichten
dezelfde: antagonistische wilden, doorgaans kannibalen, de Afrikaanse vorst, die
nobel is dan wel wreed, de trouwe dienaar. Maar de scenario's en de mix van karakters
veranderen, tenminste in bepaalde opzichten, naar gelang de positie van Europeanen
op het wereldtoneel verandert. Tussen het klassieke avontuur van de schipbreuk en
de koloniale fictie ligt een wereld van verschil.

Van Robinson Crusoë tot Tarzan

In schipbreukverhalen uit de achttiende en negentiende eeuw was de hoofdpersoon
overgeleverd aan de natuur en aan het lot, dat bepaalde of hij ‘goede’ dan wel
kwaadwilligewilden ontmoette.Met een schipbreuk begint het avontuur van Robinson
Crusoë die zowel menseneters op zijn pad tegenkwam als een ‘goede’ wilde. Tal van
thema's die telkens zouden terugkeren in de westerse visie vinden we aangekondigd
in dit verhaal van Daniel Defoe uit 1719. Dat geldt voor het thema van de kannibalen,
van de redding van een slachtoffer van kannibalen, van Vrijdag als de goede wilde,
gered, gekerstend en geknecht. Vrijdag wordt als wilde geacht geen cultuur te kennen
en wordt bejegend als was hij een onbeschreven blad: zijn naammag hij niet houden,
hij krijgt een nieuwe naam, die hem inlijft in Robinsons kalender. Het verhaal bevat
op profetische wijze de microcosmos van het zelfbeeld van Europees kolonialisme
en beschavingsarbeid in de wereld der wilden. Robinson Crusoë was als koopman
onderweg op een slavenschip en zijn visie is een typisch burgerlijke - de eenzame
christenmens, cultuurschepper en natuurbedwinger in de wildernis.1Overigens speelt
dit avontuur zich niet af in Afrika, maar op een Caribisch eiland.
Een schipbreuk speelt ook een centrale rol in het verhaal van Bernardin de St

Pierre, Paul et Virginie (1787). Het is een romantische novelle over het liefdesleed
van gelieven uit Franse plantersfamilies op Mauritius, waarin verhoudingen met
Afrikanen niet zo'n belangrijke rol spelen. Ze
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De gevolgen van een schipbreuk: Ze zagen zich omringd door acht inktzwarte negers. Journal
des voyages Collectienr. 3360

worden als menselijk beschreven. Zo worden de jonge gelieven als ze in noodweer
de weg zijn kwijtgeraakt, thuisgebracht door hulpvaardige slaven. Het boek had
indertijd een sterke invloed op de stemming in Frankrijk.
Onder de ogen van Paul vergaat Virginie in een schipbreuk voor de kust.

Schipbreuken waren indertijd spraakmakende gebeurtenissen, zoals de ondergang
van de Médusa in 1816 voor de kust van Senegal. Deze veroorzaakte net zo'n
opschudding als later het vergaan van de Titanic (1912) en had haar echo in kunst
en cultuur, zoals Théodore Géricaults schilderij Het vlot van de Médusa (1819).
In het voetspoor van de explorateurs volgden geromantiseerde verhalen voor

populaire consumptie en voor de jeugd. Op hun beurt volgden de koloniale veroveraars
en empire builders. Koloniale romans waren à la mode rond de eeuwwisseling.
Jongensboeken die roemrijke daden van Britse of Franse helden beschreven werden
pedagogisch zeer geschikt bevonden. Vrouwen kwamen er nauwelijks in voor, de
plots waren seksloos. Over King Solomon's Mines zei Rider Haggard: ‘there is not
a petticoat in the whole history’. De Zoeloe-oorlog, de Boeren-oorlog, de
wederwaardigheden van Britse kolonisten in Zuid-Afrika, Rhodesië, Kenya, Oeganda
en internationale intriges vormden het materiaal voor deze verhalen. Voor een
belangrijk deel waren hetwhite settler myths, machtsfantasieën in naam van de blanke
kolonisten.2 Een aantal ervan wordt nog steeds gelezen en verschillende zijn op hun
beurt gepopulariseerd van films en stripboeken. Ze zijn metaforen geworden voor
de plaats van het Western in de wereld.
Een klasse apart in het genre van Afrikaanse koloniale fictie vormen de

Tarzan-verhalen van de Amerikaanse schrijver Edgar Rice Burroughs. Zijn eerste
boek, Tarzan of the Apes, dateert van 1911 en het laatste van 1944. Tarzan is de zoon
van Lord Greystoke, een Britse koloniale ambtenaar die tijdens een inspectietocht
inWest-Afrika als gevolg van een scheepsmuiterij strandt en omkomt met zijn jonge
vrouw. Tarzan blijft
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Kuifje-aanbidding in Belgisch Congo; laatse pagina uit het stripboek van Hergé [pseudoniem
vanGeorgeRemi],De avonturen van Kuifje. Kuifje in Congo. Eerste drukAntwerpen, 1947, Uitgeverij
Casterman. Collectienr. 3105

als wees achter en wordt grootgebracht door een stam apen. Geleidelijk weet Tarzan
overwicht over de stam te krijgen - niet zozeer door zijn menselijkheid als wel,
volgens de auteur, door zijn Engelse aristocratische bloed. Dit is de rode draad die
door de verhalen loopt - achtergelaten in de wildernis brengt Tarzan, zoon van een
Engelse lord, het tot Lord of the Apes en Lord of the Jungle.
Voor de auteur betekenden deze verhalen een speculatie omtrent ‘de relatieve

waarde van erfelijkheid, milieu en opvoeding’ in de mentale, morele en fysieke
ontwikkeling van een pasgeboren kind.3 Het is een vertoog in verhaalvorm over
sociaal-darwinisme en erfelijkheid, waarbij sombere denkbeelden over
rassenvermenging en degeneratie als donkere wolken boven het oerwoud hangen.
Verloren beschavingen die zijn verzwolgen door de ‘Afrikaanse duisternis’, een land
waarin negers worden overheerst door een stam gorilla's, een stam van zwarte
Amazones die niets liever willen dan wit worden, wrede Duitsers die Afrika en Tarzan
bij de eerste wereldoorlog betrekken, communistische agenten die naar Afrika
gestuurd worden om aan te zetten tot oorlog en revolutie - de Tarzan-verhalen zijn
een waar compendium van westerse obsessies en fantasieën.4

De eerste Tarzan-film werd vlak na de eerste wereldoorlog gemaakt en sindsdien
is dit een populair genre gebleven. Het is een forumwaarin denkbeelden over cultuur
en seksualiteit (‘Me Tarzan, you Jane’) uitgewerkt kunnen worden, maar bovenal
verbeeldt het een white settler myth, een witte koloniale machtsfantasie van het type
‘Rambo in Afrika’.
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In de twintigste eeuw kwamen er allerlei variaties op het stramien van de
machtsfantasie, hetgeen tot op zekere hoogte parallel liep met de stabilisering van
het kolonialisme in Afrika na ongeveer 1914. In een reclameverhaal van
Haust-beschuit begint de reis als volgt:

Reklamekaart van Haust beschuit uit de serie ‘Dwars over den Aardbol, de wonderlijke
avonturen van Loekie en Jan’. Illustrator M. Güthschmidt. Collectienr. 0569

Dra waren ze in Marokko aangeland
gingen daar fijn passagieren,
in die vuile maar schilderachtige stad
met z'n vele Arabieren.

En weldra:

De zwartjes hielden de auto aan
maar Jan wist 't gevaar te bezweren,
door de Kafferkoning en koningin,
op Haust-beschuit te trakteren.

Het gevaar was bezworen en Afrika ging meer en meer lijken op een uitgestrekt
recreatiegebied, ideaal voor jongensavonturen. De ontspanningsen jeugdlectuur volgt
het koloniale stramien. De koloniale rangorde en raciale hiërarchie blijven intact.
Van Tarzan tot Tintin (alias Kuifje) bevolken dienstbare en uit het lood geslagen
Afrikanen de westerse fictie. Vertrouwd is het sjabloon van de blanke avonturier en
de derde-wereldbijwagen - zoals Sjors en Sjimmie, Lone Ranger en Tonto, Old
Shatterhand enWinnetou. Dekolonisatie lijkt in de jeugdlectuur niet plaats te vinden
ofwel weinig verschil te maken.
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Wereldbeeld in Europese jongensavonturen - Afrika ligt aan hun voeten. Tekening uit de jaren
vijftig van Hans Borrebach, Den Haag. Collectienr. 1435
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Safari

Voor volwassenen is het Afrikaanse avontuur bij uitstek de safari. In 1909 bracht
Theodore Roosevelt, president van de Verenigde Staten, een paar maanden in Brits
Oost-Afrika door. Volgens zijn eigen opgave schoten zijn zoon Kermit en hijzelf
512 dieren, exclusief het wild voor de pot. Wat betreft de ‘grote vier’ waren dat 17
leeuwen, 12 olifanten, 11 buffels en 20 rinocerossen (waaronder 9 van de toen al
nagenoeg uitgestorven witte rinoceros).5 Zijn boek African Game Trails, dat het jaar
daarop verscheen, werd een bestseller. Twee jaar eerder publiceerdeWinston Churchill
My African Journey (1908), zelf met jachtgeweer en gevelde rinoceros op de omslag
afgebeeld.
De jacht op groot wild was, net als de vossejacht, van upper class-oorsprong, maar

was inmiddels tot een bourgeois-obsessie geworden.6 Imitatie van de aristocratische
cultuur was voor de bourgeoisie het pad naar de hemel. Was de shikar in Brits-Indië
een sportieve aangelegenheid voor de upper-class, de Afrikaanse safari had vanmeet
af aan een ander karakter. Ze trok professionele Europese jagers aan, om één simpele
reden: ivoor. Sindsdien is de spanning tussen de commerciële jacht en de jacht als
semi-aristocratisch tijdverdrijf toegenomen. Ook bij het tegenwoordigeWorldWildlife
Fund, dat zich toelegt op bescherming van uitstervende diersoorten, speelt dit
onderscheid nog een rol.
De safari is een proeve van superioriteit van westerse technologie en een

symbolische episode in de kolonisering van Afrika - ‘Donker Afrika’
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Winston Churchill, My African journey. London, 1908.
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Omslag van ‘Een jachtavontuur in Afrika’. Collectienr. 3400
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is beheersbaar. Het gegeven dat een feodaal privilege, de jacht op groot wild,
verplaatst werd van Europa naar Brits Oost-Afrika geeft te denken, ook omdat mensen
in het safariperspectief op Afrika gemarginaliseerd worden. Wilde dieren staan
letterlijk centraal. Wat dit betreft is het safariperspectief een voortzetting in rechte
lijn van Herodotus' Afrika als ‘land van wilde beesten’. In het safariperspectief en
daarop geïnspireerde natuurfilms verschijnt Afrika als een natuurwereld, niet als een
culturele, door mensen gemaakte, wereld. Dit is het Afrika dat in het Westen wordt
geëtaleerd en geadverteerd en het meest zichtbaar is, zodat gemiddelde westerlingen
meer vertrouwd zijn met Afrika's wilde dieren dan met Afrika's mensen.
In 1987 wijdde Time magazine een coverstory aan Africa - vanaf de omslag kijkt

een leeuwin ons vastberaden aan. Het essay dat op de omslag wordt aangekondigd
gaat over wilde dieren en degenen die aan het woord komen hebben aan mensen
weinig boodschap, zoals Hugh Lamprey van het World Wildlife Fund: ‘If there was
one species you could remove to the benefit of the earth, it would be man.’7

Beschrijvingen van de natuurreservaten, ook recent, doen soms sterk denken aan
de dagen van het kolonialisme. Zo begint Patrick Marnham een hoofdstuk over de
wildparkenmet de opmerking: ‘As the African state and its game parks becomemore
independent, they fall to pieces’. Zijn beschrijving van een reservaat dat nog door
een Europeaan beheerd wordt is lyrisch van nostalgie: ‘And so, for a brief period,
Victorian Africa was recreated with its wealth of game and hostile natives and the
European's private army’.8Dat waren tijden - in Brits Oost-Afrika kon een eenvoudig
man jagen als een edelman, er een leger op nahouden en bovendien verdienen aan
de jacht. ‘Hostile natives’ vormden het enige probleem maar ook een soort sport.
Op Europese ansichten van Afrika is menigmaal een Europeaan op jacht te zien,

telkens op het punt om het beslissende schot te lossen en telkens geflankeerd door
een dienstbare Afrikaan. De safari is nu een luxe sport voor oliemagnaten uit Texas
en investment bankers uit New York - ‘businessmen who find stalking big game a
fitting relaxation after tension-filled corporate hunting.’9De jacht is een elitemetafoor
gebleven.

Kannibalen

...the Cannibals that each other eat, the Anthropophagi, and men whose
heads Do grow beneath their shoulders.
William Shakespeare, Othello (I, iii)

De herontdekking van de klassieken in de Renaissance bracht ook de verhalen en
geografieën van Herodotus en Plinius weer in omloop. De wereld van de oudheid
was een wereld omringd en begrensd door monsterlijke wezens en fenomenen. Het
was dankzij cultuurhelden als Hercules, Theseus, Odysseus dat deze gevaren werden
bezworen en de grenzen van tijd tot tijd werden verlegd. Ook de Europese
middeleeuwen kenden zulke cultuurhelden, zoals Sint Joris en Sint Michiel, de
drakendoders. Maar niettegenstaande de inspanningen van de ridders van het
christendom waren alle monsters de wereld nog niet uit. De Renaissance was een
wedergeboorte niet alleen van klassieke kennis maar ook van klassieke mythen.
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Zo verscheen in Engeland in 1556 een populair werk, A Summary of
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the Antiquities and Wonders of the World... Out of the Sixteen First Books of...
Pliny. Het was een inventaris van wonderlijke wezens, waaronder eenogigen,
hondkoppigen,menseneters, Troglodyten, spermatofagen en antipoden of tegenvoeters
nog de minst verontrustende waren. Zo wordt ons over de Ethiopen verteld:

Bierviltjes: Oranjeboom (Nederland) en Pappenfabrik Haunoldmühle (Duitsland). Collectienrs
1530 en 1529

Of the Ethiopians there are divers forms and kinds of men. Some there are toward
the east that have neither nose nor nostrils, but the face all full. Others that have no
upper lip, they are without tongues, and they speak by signs, and they have but a
little hole to take their breath at, by the which they drink with an oaten straw. There
are some called Syrbote that are eight foot high, they live with the chase of elephants.
In a part of Affricke be people called Ptoemphane, for their king they have a dog, at
whose fancy they are governed... Etc.10

Wat opvalt is hoe weinig van deze wezens de zestiende en zeventiende eeuw
overleven. Het zijn voornamelijk de kannibalen die standhouden; van anderen wordt
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nauwelijks meer vernomen. In achttiende-eeuws Europa heeft men in het algemeen
weinig boodschap aan deze mythisch-monsterlijke wezens. De thematiek van de
kannibalen lijkt zich dus in een uitzonderlijke populariteit te verheugen. De vraag
dringt zich op: waarom kannibalen, en niet de mensen zonder hoofd (die Shakespeare
in 1604 nog noemt), de eenogigen, of hondkoppigen? Is dat misschien omdat ze meer
op realiteit berusten dan andere verhalen over mythische mensentypes? In recente
literatuur over dit onderwerp wordt erop gewezen dat kannibalisme nimmer
waargenomen en altijd ‘van horen zeggen’ is. Het gaat in wezen om een mythe ter
rechtvaardiging van verovering.11

De literatuur is in de loop van de tijd soberder geworden. Een standaardrelaas gaat
als volgt. Als een ver en vreemd volk hierover ondervraagd wordt - ‘Bent u
menseneters?’ - is het antwoord, na overleg met de oudste aanwezige, gewoonlijk:
‘Nee, alleen heel vroeger. Maar wel dat volk’ - volgt de naam van een ver en vreemd
volk - ‘dat zijn merkwaardige mensen.’ De meeste kannibalenverhalen zouden aldus
in omloop gekomen zijn volgens een doorgeefsysteem van regionale vijandbeelden,
collectieve bangmakerij en volkenkundige roddel. Dit afgezien van kannibalisme als
een extreem verschijnsel in noodsituaties, zoals bij rampen. Ook moet onderscheid
gemaakt worden met rituele praktijken van bepaalde volken waarbij bijvoorbeeld
een klein deel van een overwonnen vijand ritueel verorberd wordt om de levenskracht
van de tegenstander bij zich in te lijven. Dit is geen kannibalisme als volksgebruik,
maar een vorm van krijgersmagie, die weinig of niets gemeen heeft met de westerse
populaire voorstelling van kannibalisme.
De vraag waarom het thema kannibalisme zo populair is blijft dus bestaan. Aan

welke psychologische behoeften voldoet deze folklore dat ze zo lang standhoudt?
De kannibalenhumor is het meest afgezaagde cliché over het niet-Westen; de blanke
explorateur in de kookpot is een constant thema van 1870 tot 1970.12

In feite kent het kannibalenmotief een langere geschiedenis, waarbij het niet steeds
dezelfde betekenis noch dezelfde vorm heeft. We kunnen bij het kannibalenthema
zes perioden onderscheiden: de oudheid; de middeleeuwen; de zestiende en
zeventiende eeuw en de Nieuwe Wereld; de
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negentiende eeuw en Afrika; eind negentiende eeuw tot heden, kannibalenhumor;
1980 tot heden, gemoderniseerd kannibalisme.
In de eerste twee perioden hebben verhalen over kannibalisme betrekking op

Europa zelf, hetzij als een kwalijk gebruik onder naburige volken, hetzij als gevolg
van een noodtoestand in door hongersnood geteisterde gebieden.13Door de Europese
geschiedenis heen is kannibalisme eenmythologisch en literair thema, van de oervader
Kronos die zijn kinderen verslindt tot Dantes Inferno en ettelijke sprookjes, zoals
Hans en Grietje of Roodkapje, waarin het eten van mensen een belangrijk motief
vormt.14

De derde periode geldt de eerste niet-Europese vorm van menseneten. Hieraan is
de term kannibalen ontleend, door verbastering van Caribals, of bewoners van de
Caribische eilanden. De wereld van de Europese middeleeuwen was een religieuze
wereld van wonderen, fabels en demonen

‘Schijn bedriegt.’ Tekst: ‘Hier ver vandaan, in Afrika, Daar wonen deze zwartjes; Ze zien er
nog wel vriend'lijk uit, Denkt gij wellicht. Maar hartjes, De schijn bedriegt u hier alweer, Want
zie, ik weet het beter, Ze heeten Njem-njem, en dat is Hetzelfde als “menscheneter”. Wordt gij
nu bang? Wat malligheid! Ze zullen u nooit eten; Den verren weg naar Nederland Kan geen
der Njem-njems weten.’ Collectienr. 2273
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en de ontdekking van wilden in nieuwe continenten stelde Europa in staat om de
overgang te maken ‘van wonderen naar verifieerbare monstruositeiten: van hemel
naar aarde’, aldus Winthrop Jordan.15 De overzeese wilden vervulden zodoende een
rol in het Europese seculariseringsproces; de beschuldiging van kannibalisme diende
bovenal als rechtvaardiging voor de verovering van Amerika. Ambivalentie vis à vis
de NieuweWereld, van utopie (Montaigne, Thomas More) tot aversie (Shakespeare,
Defoe), speelden de auteurs parten in het ‘nieuwe kannibalisme’ als literair thema.
Het thema leefde opnieuw op in de negentiende eeuw, in het lexicon van

explorateurs en missionarissen, de cultuurhelden van expansionistisch Europa. Het
had nu voornamelijk betrekking op Afrika. Wederom verlegde zich de ‘grens van
het bekende’ en thema's uit de ‘eerste periode van ontdekking’ (de Nieuwe Wereld)
werden overgeheveld naar de ‘tweede periode van ontdekking’ (die van het binnenste
van Afrika). Wederom ook was het aangezicht van het onbekende even
angstaanjagend, met dezelfde merkwaardige wezens en verschijnselen en met
kannibalen in de hoofdrol. In T.H. Huxley'sMan's Place in Nature (1863), een
wetenschappelijk werk van een gerenommeerd antropoloog, treffen we plotseling
een passage aan over ‘kannibalisme in de Congo in de zestiende eeuw’, ontleend aan
een toenmalig Portugees relaas en geïllustreerd met een ijzingwekkende gravure van
een ‘menselijke slagerswinkel’. In het datzelfde jaar verschenen Savage Africa van
Winwood Reade wordt ons toevertrouwd: ‘the mob of Dahomey are maneaters; they
have cannibal minds; they have been accustomed to feed on murder.’
In een werk uit 1886 over Stanley's reizen ten slotte draagt een sobere afbeelding

het achteloze onderschrift ‘kannibaal’.
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Illustraties van George van Raemdonck uit A.M. de Jong, De wereldreis van Bulletje en
Bonestaak. Amsterdam, 1929/1957, Arbeiderspers. Collectienr. 0776
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Stanley was carried away in his zealous horror of anthropophagy and repeated every
tale of cannibal tribes that he heard in addition to creating quite a number of his own.
Winwood Reade sprinkled cannibals about West Africa rather like raisins in a cake.
... Lady Flora Lugard postulated the existence of ‘a belt of cannibalism... across the
whole breadth of Africa’.16

Hoofdmotief bij dit kannibalenthema is de vorming van een vijandbeeld van de
inheemse volken ter rechtvaardiging van verovering; een ander element is literaire
sensatiezucht. Ten tijde van het imperialisme gingen van verhalen als Henry Wards
Five Years with the Congo Cannibals (1890) er dertien in het dozijn. Een Frans
jongensboek uit het interbellum opent met het hoofdstuk ‘Gevangene der
Kannibalen’.17 De logica van de populariteit van deze metafoor is, om met Patrick
Brantlinger te spreken, dat ‘Hoe meer Europeanen Afrikanen overheersten, des te
“wilder” Afrikanen kwamen te lijken.’18

Een ander aspect van het kannibalenmotief dat zich in de negentiende eeuw deed
gelden is dat van de contra-utopie. Een onderstroom in de westerse visie associeerde
het primitieve ‘natuurlijke’ leven met het paradijs - hoe dichter bij de natuur des te
dichter bij het paradijs. Deze utopische tendens moest, juist in de victoriaanse tijd,
beheerst en bezworen worden.19 Het leek van tijd tot tijd alsof de Schotse
missionarissen, de bijbel in de hand, zich rechtstreeks tegen de dichters van de
Romantiek en tegen hun idyllische voorstellingen van het bestaan in de tropen
keerden, om als tegenbeeld de Afrikaanse situatie te schetsen als een pandemonium,
een tafereel van duivelaanbidding en kannibalisme; alsof al deze verslagen van
explorateurs en missionarissen omtrent het donkere continent telkens weer moesten
bevestigen: het leven van de wilden is niet aantrekkelijk, paradijselijk.
Het is deze moraal die spreekt uit volksprenten uit deze tijd, bijvoorbeeld uit De

Lotgevallen van Cyprien Kikkertje (Imagerie d'Épinal). Cyprien Kikkertje is een
apothekersassistent die droomt van verre landen, zoals het land van de wildeman op
het uithangbord van de apothekerij waar hij werkt. Hij gaat scheep, wordt
achtergelaten op een eiland in NieuwCaledonië, ontmoet er een wilde, wordt onthaald
en gedurende zes maanden vetgemest, om ten slotte door de kok aan het mes te
worden geregen. Dan schrikt Cyprien wakker uit zijn droom. Een jaar later zien we
hem gezeten voor de apothekerij, getrouwd met de dochter van zijn baas. Moraal:
het is beter om de wilden te mijden.
Deze raad neemt een andere avontuurlijke jongeman, onder de omineuze naam

Narcisse Aventureux, niet ter harte. In Le Naufrage, de schipbreuk, uit dezelfde serie,
eindigt hij dan ook aan het spit. Hier fungeert het kannibalenthema ter ondersteuning
van Europese arbeidsethiek en burgerlijke moraal. Avonturen in het verre en vreemde
lopen fataal af. ‘Wilde fantasieën’ kan men daarom beter uit zijn hoofd zetten.
Victoriaanse verdringing en de kleinburgerlijke traditie van de prentenmaker Épinal
sluiten hier op elkaar aan.20

Toch deed zich, vanaf eind negentiende eeuw, een ‘terugkeer van het verdrongene’
voor: een herleving van romantische natuurverering en een identificatie van ‘wilden’
met de natuurstaat, als de paradijselijke oerstaat,
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‘... want dit alles was slechts een droom geweest die Kikkertje geheel van zijn zin tot reizen
genas...’ ‘Wilde’ fantasieën kan men beter uit zijn hoofd laten. Epinal prent nr. 51 Collectienr.
2778

oftewel een rehabilitatie van de goede wilde. Signalen hiervan zijn Gauguins migratie
naar Tahiti, het fauvisme van Matisse, het werk van Rousseau le Douanier, l'art
nègre die in Parijs in de mode raakt, of ook, later, bewegingen als de Wandervögel
in Duitsland en het nudisme. De retoriek van de kannibaal treedt hier op als een
barrière, opgeworpen op een juist in deze periode vloeiende psychologische en
culturele scheidslijn. Juist in deze tijd is er een reactivering van Europese
ambivalenties, een thematiek die Freud aanroerde in Das Unbehagen in der Kultur
(1930).

Rond 1900 veranderde de kannibaleniconografie van karakter. Angst en bedreiging
maakten plaats voor humor en de toon werd ironisch. De negentiende-eeuwse
bangmakerij verdween en het stramien van de luchtige kannibalenhumor zoals we
die tot op heden kennen kreeg vorm. Winwood Reade was wat dit betreft een
voorloper. Reade wijdde een hoofdstuk aan ‘The Philosophy of Cannibalism’, waarin
hij onderscheid maakte tussen ritueel kannibalisme, dat in praktijk gebracht zou
worden door bepaalde

‘... En zo is het gebeurd dat Narcisse Aventureux in plaats van de beroemde reiziger te worden
die hij zich gedroomd had te zijn, zijn loopbaan voortijdig eindigde in de ingewanden van
uitgehongerde kannibalen. Waarom ook had hij het spreekwoord vergeten dat gebaseerd is op
het gezag van lange ondervinding en dat zegt: “Jaag de wilde weg, hij komt in galop terug”...’
Pellerin Collectienr. 1791
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Westafrikaanse volken, en een andere vorm die ‘simply an act of gourmandise’, van
lekkerbekkerij is. ‘A cannibal is not necessarily ferocious. He eats his fellow-creatures,
not because he hates them, but because he likes them.’
We zien hier het begin van de ironisering van het kannibalenthema, het begin van

de moderne kannibalenmythe, die gastronomisch van aard is. Rond 1900 waren de
bittere koloniale conflicten in Afrika voorbij; er vonden wel opstanden plaats maar
die waren voor de Europeanen niet werkelijk bedreigend meer. De pacificatie en de
domesticatie van Afrika waren begonnen; dienovereenkomstig werd ook het beeld
van de Afrikaan gedomesticeerd.
De clou van de nieuwe kannibalenhumor draait meestal om de tegenstrijdigheid

van de wilde gourmand. Een wilde, dus een kannibaal, maar een kannibaal met
verfijnde keukenmanieren, met de attributen of attitude van de westerse cuisine. De
kannibaal-gourmand werd aldus de icoon van de gekoloniseerde wilde en het
gepacificeerdeAfrika. Ze laat verwestersing zien in de attributen van het kannibalisme
en zegt tevens: in wezen is er niets veranderd, onder de westerse aankleding zijn
Afrikanen nog steeds wilden. Zodoende fungeert deze icoon als een overbrugging
tussen oude en nieuwe beelden van Afrikanen en als ondersteuning van de koloniale
beschavingsmythe; ze verzoent tegenstrijdige Europese fantasieën en bevestigt
Europeanen in hun geloof dat Afrikanen nog steeds wilden zijn, nog steeds inferieur.
Dit rechtvaardigt zo het voortduren van de westerse suprematie.
In Fred, Mile et Bob, de voorloper van Kuifje in Afrika, merkt Bob in de kookpot

op, dat het inderdaad triest is: ‘Ze hebben er zelfs niet een paar sjalotten en een
laurierblad bijgedaan!’ Hier vraagt de jonge reporter er dus om verorberd te worden
door tenminste beschaafde kannibalen. Dit zet de toon voor latere grappen.
Is dit een afdoende verklaring voor de chronische populariteit van de

kannibalenhumor? Het is een humor die inmiddels diverse tijdperken doorstaan heeft
- kolonialisme, twee wereldoorlogen, dekolonisatie en de

‘... ze hebben er zelfs niet een paar sjalotjes en een laurierblaadje in gedaan!’ Les Aventures en
Afrique de Fred, Mik et Bob. (F) Collectienr. 2406
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recente derde-wereldproblematiek. Sinds 1900 is in de teneur ervan weinig veranderd.
Ookweinig veranderd gedurende deze periode is de westerse hegemonie over Afrika
en meer algemeen de derde wereld.

Significant is dat de beschuldiging van kannibalisme van beide kanten kwam. Zo
kon slavernij worden ervaren als een vorm van kannibalisme; zoals in een anoniem
gedicht van een slaaf uit 1793:

Here de white man beat de black man
Till he's sick and cannot stand.
Sure de black man be eat by white man!
Will not go to white man land.21

Door Afrikanen en mensen in de derde wereld is de westerse overheersing vaak
ervaren en beschreven als een vorm van kannibalisme.W. Arens geeft er verschillende
voorbeelden van; zo zou in Tanzania ‘bloedzuiger’ een gebruikelijke bijnaam voor
Europeanen zijn.22Voor Jack Forbes is dit het ware gezicht van de westerse expansie,
hetgeen hij inAWorld Ruled by Cannibals karakteriseert, vanuit Amerikaans-indiaans
gezichtspunt, als een ernstige vorm van psychose.23 Bob Marley zong ‘Babylon is
sucking the blood of the poor’. Het hoeft geen verbazing te wekken dat deze
tegenbeschuldigingen van de kant van de derde wereld in het Westen niet werden
geventileerd.

Leuke Ogenblikken nr. 4. NL Collectienr. 1981 b

Toch lieten ook Europeanen zich in deze termen uit. In 1899 veroordeelde Herbert
Spencer (die het begrip de ‘strijd om het bestaan’ introduceerde) het Europese
imperialisme in deze bewoordingen: ‘... the white savages of Europe are overrunning
the dark savages everywhere ... the European nations are vying with one another in
political burglaries ... (Europe has) entered upon an era of social cannibalism in which
the stron-
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‘Menu’. Op de voorgrond ‘Pieds à l'Huile’. Le Journal amuseant, 13-12-1902 Collectienr. 2292
Kaart van Gomez Diatz. B Collectienr. 0293
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‘Une scène de cannibalisme dans le haut-Congo (en 1860, en 1911).’ Kannibalisme vijftig jaar
later - een Franse kritiek op het Europese kolonialisme. De Europese mogendheden snijden de
Congo aan stukken. Le Rire, 4-11-1911 Collectienr. 0070 b

ger nations are devouring the weaker.’ In een essay over ‘Re-Barbarization’ stelde
hij de cultuur van ‘savage imperial society’ hiervoor verantwoordelijk: ‘Literature,
journalism, and art, have all been aiding in this process of re-barbarization.’24

L'Assiette au Beurre, een paar jaar later, draaide de kannibalenmythe om in een
tekening van een zwarte vrouw geroosterd boven een vuurtje, met als onderschrift:
‘De enige kannibalen in Afrika zijn de blanken.’25 Deze omkering is ook het thema
van een cartoon in Le Rire (4.xi.1911) waarop Afrikanen een blanke in mootjes
snijden - in 1860, en Europeanen de Congo in stukken snijden - in 1911. Een cartoon
in het Belgische Hooger Leven in 1937, als er sprake van is dat de Belgisch Congo
aan Hitler zal worden overgedragen, is ook niet mis te verstaan: ‘Zijn er nog
liefhebbers voor negersoep?’26

In dit licht krijgt de westerse kannibalenhumor een ander karakter. Het gaat om
een uitwisseling van Hobbesiaanse mensbeelden - de mens is de mens een wolf -
waarbij de beeldvorming van de machtigste partij de overhand heeft. De logica van
het standpunt van de machthebber houdt in dat het slachtoffer schuldig is - blaming
the victim. Aan de westerse houding en praktijken tegenover overheerste economisch
achterliggende volken is volgens deze redenering niets verkeerd, want zouden zij de
kans krijgen, dan zouden ze ons verslinden... Kannibalenhumor heeft een
legitimerende en geruststellende functie, die het westers geweten verzoent met de
bestaande verhoudingen. Volgen we echter de logica van de projectie - oftewel zoals
de waard is vertrouwt hij zijn gasten - kan dan dit chronisch toeschrijven van
kannibalistische aandriften aan vreemde volken iets anders betekenen dan dat
Europeanen zichzelf, au fond, als kannibalen beschouwen?
Kannibalisme als culturele metafoor leeft nog steeds. Een popgroep met de naam

Fine Young Cannibals en een recente bestseller van Tama Janowitz, een jonge
schrijfster uit New York, A Cannibal in New York, illustreren het gebruik van dit
beeld als instrument van maatschappijkritiek of ‘kritische utopie’.
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Het leeft ook nog in verhouding tot Afrika. Belgen in de Congo vroegen zich na de
oorlog af of er wel sprake kan zijn van ‘beschaving’ bij ‘kleinzonen van authentieke
menseneters’.27 Ook de dekoloniseringsstrijd ging gepaard met de herleving van
negentiende-eeuwse beeldvorming (Kenyatta werd door de Engelsen ‘a leader of
darkness and death’ genoemd). Het bewind van Idi Amin is beschreven als een vorm
van ‘ritual cannibalism’ en ‘refrigerated cannibalism’. Weliswaar wordt dit ook zo
gekarakteriseerd in Afrikaanse bronnen,28 maar het ligt anders als deze kenschets
deel uitmaakt van een hoofdstuk over Afrika sinds de onafhnakelijkheid onder de
titel Caliban's Kingdoms in een boek over moderne geschiedenis.29
Wat grappen en cartoons betreft lijkt de kannibalenhumor in de meeste westerse

landen al minstens een decennium op zijn retour te zijn. Een uitzondering hierop is
de Bondsrepubliek Duitsland waar kannibalencartoons, in luchtige periodieken als
Wochenende en Quick, tot op heden niet alleen floreren maar zich ook in nieuwe
variaties voordoen. Opmerkelijk is bijvoorbeeld wat men zou kunnen noemen high
tech-kannibalisme. Europeanen die geroosterd worden in een reusachtig broodrooster
opgesteld in de bush - onderschrift: ‘Nu zie je wat ze met al die dingen voor de Derde
Wereld doen’ (Bild am Sonntag 7.xii.1987). Een machine midden in de jungle die
de argeloze blanke grijpt, waarna er blikjes uit rollen en een neger met blikopener
komt toesnellen - onderschrift: ‘Ontwikkelingshulp’ (Report 26.x.1980). Een
elektrische grill die door blankenwordt aangevoerd ter modernisering van de kookpot,
waar intussen een andere blanke in vertoeft. De teneur is zonneklaar: westerse
ontwikkelingshulp en technologie worden door onverbeterlijke wilden tegen ons
gebruikt.30

De politieke strekking van dit soort humor is evident. Deze humor van de borreltafel
vormt een pregnant voorbeeld van de algemene problematiek die bij dit alles aan de
orde is. Hij illustreert hoe een bepaalde beeldvorming, die in de negentiende eeuw
vorm heeft gekregen door ontlening aan de zestiende eeuw en aanpassing van de
klassieken, zich heeft verhard. Deze beeldvorming wordt gereproduceerd, eerst als
motivering voor kolonialisme en vervolgens voor neo-kolonialisme en voor een
conservatieve houding ten aanzien van de derde wereld. De suggestie van dit type
humor is dat Afrikanen in al die tijd niet veranderd zijn. Wat het in werkelijkheid
aantoont is dat Europeanen al die tijd niet veranderd zijn.

‘Nu zie je wat ze met al die dingen voor de Derde Wereld doen.’ Technologisch kanibalisme als
nieuwe vorm van kannibalenhumor, gericht tegen ontwikkelingshulp.Bild om Sonntag, 7-12-1987
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Eindnoten:

1 Een interessante analyse geeft Hill (1980). Vgl. Kohl (1981), p. 37-8.
2 Voor discussies zie Dabydeen, ed. (1985) en Hammond and Jablow (1970), p. 100-14.
3 Porges (1976), p. 135.
4 Zie Newsinger (1986).
5 Roosevelt (1909).
6 Vgl. Galton (1908/1974), ch. 7 Hunting and shooting. Genoemd in Fabian, (1987), p. 39.
7 L. Morrow, ‘Africa’. In: Time, 23.2.1987. ‘Sometimes when talking to the older Kenya whites,
people who had been around in the older colonial days and stayed on after independence, the
visitor caught the vibration of a nostalgia so radical that it strained all the way back to the
Pleistocene. They had no use for people anymore.’

8 Marnham (1980), p. 28 en 32.
9 J. Wilde, ‘In Tanzania: Stalking the buff’. In: Time, 19.1.87.
10 In Jones (1971), p. 5-6.
11 Arens (1979). Voor een tegenargument zie Brown and Tuzin (1983).
12 Négripub (1986), p. 11.
13 Zie Le Goff (1987), p. 286-310. Vgl. Arens (1979). Ook de verwoestingen van de Dertigjarige

Oorlog in Duitsland leidden tot hongersnood en kannibalisme.
14 Ten Berge (1988).
15 Jordan (1968), p. 25. Vgl. Rabasa (1987).
16 Hammond and Jablow (1970), p. 94-5.
17 Boussenard (z.j.).
18 Brantlinger (1986), p. 203.
19 Een voorbeeld van dit dilemma is een boek van SusanneMcConnaughey over Tahiti, gebaseerd

op negentiende-eeuwse documenten van zendingsgenootschappen, dat oorspronkelijk onder de
titel Tropic of doubt (Philadelphia, 1953) verscheen. In 1955 verscheen het opnieuw onder de
gewaagdere titel Pagan in Paradise en in Nederlandse vertaling als Heidens Paradijs
(Amsterdam, 1963).

20 Marcus (1984).
21 ‘The African's Complaint on Board a Slave Ship’. In: Gentlemen's Magazine, 1793. Geciteerd

in Gratus (1973), p. 267.
22 Zie Arens (1979), p. 10-3.
23 Forbes (1979).
24 H. Spencer, Facts and comments. (London, 1902), p. 122 e.v. Geciteerd in Raskin (1967), p.

125-6.
25 ‘En Afrique, il n'y a plus d'autres cannibales que les blancs’. In: Négripub (1986), p. 13.
26 In Vints (1984), p. 82.
27 Vints (1984), p. 101.
28 Bv. Kyemba (1977).
29 Zie Johnson (1983), ch. 15.
30 Vgl. Klaus Hildebrand (1980). Met dank voor informatie aan auteur en aan Regina en Gerd

Riepe. Er zijn ook andere variaties in deze Duitse kannibalen-cartoons, zoals over de vrouwelijke
seksuele agressiviteit als subthema. Een vrouw, testikels in de handen, naast een kookpot waarin
een benarde man stoomt - onderschrift ‘Neem wat zout mee voor de eieren!’
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II In het Westen
We verlaten nu Afrika en volgen Afrikanen op hun overtocht over de Atlantische
oceaan. Wat was hun lot in de Afrikaanse diaspora in Amerika en Europa? Het nu
volgende relaas is anders van opbouw en inhoud dan het voorafgaande verhaal, dat
grotendeels chronologisch kon zijn. Ging het in deel I erom aan te tonen, dat de
beelden van Afrika ‘Europa's Afrika’ betreffen, voor beelden van zwarten in het
Westen geldt dit uiteraard nog sterker. In deel II is niet de westerse cultuur in
verhouding tot Afrika, maar de westerse cultuur zelf, die zwarten inlijft in marginale
posities, aan de orde. De opbouw van dit relaas is thematisch. Kenmerkende rollen
van zwarten in de marge van westerse samenlevingen, als bedienden en entertainers,
komen ter sprake, evenals populaire negertypen in verschillende landen, beelden van
zwarten in reclame en handelsmerken, en zwarten in de cultuur van de kinderkamer.
De draad van de chronologie wordt hier gevolgd binnen de thema's.
Twee panelen gaan in dit relaas in elkaar over: Amerika en Europa, die samen

‘het Westen’ vormen. De verschillen liggen voor de hand. In Amerika leeft een grote
zwarte minderheid, de achtergrond van wit-zwart verhoudingen is de slavernij en de
Burgeroorlog, emancipatie en burgerrechtenbeweging. In Europa zijn zwarten beperkt
in aantal. Wit-zwart verhoudingen zijn hier in de eerste plaats bepaald door de
betrekkingen met Afrika en West-Indië.
Ook in deel II komen verschillende raakvlakkenmet Afrika aan de orde. Er bestaan

overeenkomsten tussen de beeldvorming van koloniaal Afrika en de beeldvorming
van zwarten in Amerika, tijdens en na de slavernij. De getalsverhoudingen liggen
anders (in koloniaal Afrika waren blanken de minderheid, in hetWesten zijn zwarten
een minderheid). Er doen zich overeenkomsten voor in vooroordelen en rolpatronen,
niet alleen omdat de westerse beeldvorming van Afrika die van zwarten in hetWesten
historisch bepaald heeft, maar kennelijk ook omdat er sprake is van gelijksoortige
psychologische en machtsverhoudingen. Ook keert Afrika terug in reclame voor
koloniale produkten.
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8 Bedienden

Minderheden treft men vaak aan in bepaalde beroepenspecialisaties. Die beroepen
zeggen niet zozeer iets over de minderheden zelf, als wel over de omstandigheden
waaronder ze met de samenleving in contact zijn gekomen. Chinezen in het
vooroorlogse Amerika hielden wasserijen, in West-Indië toko's, in West-Europa
restaurants, terwijl ze er oorspronkelijk als zeelieden beland waren of, in het geval
van Amerika, als spoorwegarbeiders. De plaats die minderheden op de arbeidsmarkt
innemen berust doorgaans niet op eigen voorkeur maar op uitsluiting van andere
arbeidsplaatsen door de meerderheid. Zo specialiseerden joden in Europa zich sinds
de middeleeuwen in handel en geldzaken, omdat ze werden uitgesloten van het bezit
van land en het bekleden van publieke ambten.Maar, hoe onwezenlijk of betrekkelijk
een dergelijke plaats op de arbeidsmarkt ook is, het is vaak moeilijk om van de
bijbehorende stereotypering af te komen; gezien vanuit de meerderheid lijkt het vaak
niet alleen de ideale maar zelfs de enig mogelijke, de ‘natuurlijke’ situatie.
De beroepenspecialisatie die negers is toebedeeld in westerse samenlevingen is

een voorbeeld van een etnische specialisatie die al zo lang standhoudt dat het de
‘natuurlijke’ toestand lijkt. Nagenoeg de enige beroepen die voor negers in westerse
samenlevingen openstondenwaren dienstbare beroepen, in al hun variaties, of vormen
van entertainment en sport. Beelden van zwarten als bedienden en entertainers zijn
dan ook vrijwel de enige verschijningsvormen waarin we negers in de westerse
voorstellingswereld tegenkomen: beelden van zwarte en populaire typen, in reclame
en andere vormen van populaire cultuur, bouwen voor het merendeel op dezemotieven
voort. De enige uitzondering was merkwaardig genoeg de slavernij zelf. Tijdens de
slavernij mochten de negers in Amerika geschoolde arbeid verrichten: door hun status
als slaaf vormden ze geen bedreiging voor blanken in deze beroepsgroepen. Na de
emancipatie werden ze echter van deze arbeid uitgesloten.

‘Somtijts een Moor by maegdekens’

De figuur van de zwarte bediende heeft een lange voorgeschiedenis in Europa. Zwarte
bedienden worden niet alleen vaak klein afgebeeld, een teken van onderworpenheid,
maar zijn ook vaak in een Moors, in de zin van Arabisch, kostuum gehuld. De figuur
van de kleine Afrikaan in oriëntaalse dracht doet vermoeden dat Europese kringen
hem hebben overgenomen van oriëntaalse voorbeelden, met name via Moors Iberië
en Sicilië. Dit onderstreept hoezeer Europa's relatie met zwart Afrika bepaald en be-
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‘Die Bedienung’. D (1795) Collectienr. 2153

middeld is door de Arabische en Noordafrikaanse cultuur. De zwarte Afrikaanse
bediende in Europa is naar alle waarschijnlijkheid oorspronkelijk een vorm van
oriëntalisme: Europese navolging van een Arabisch voorbeeld.1

Gedurende de zestiende eeuw was in Spanje, Portugal en Italië, met name in
Venetië, de Moor als bediende een bekende verschijning. Ook in adellijke en rijke
families in Noord-Europa, die op hun beurt de weelde van het Zuiden imiteerden,
werd deMoorse bediende een vertrouwde gestalte. Talloze malen werd hij afgebeeld
op portretten, aan de zijde van vooraanstaande heren en vooral dames. Zijn
aanwezigheid suggereert rijkdom en luxe en duidt vaak op koloniale connecties van
de afgebeelde personen.2 In de achttiende eeuw raakte de Moorse uitdossing uit de
mode en droegen de afgebeelde zwarte bedienden meestal een Europees kostuum of
livrei. In de negentiende en twintigste eeuw keerde de oriëntaalse uitmonstering
terug, waarschijnlijk als bijprodukt van het herlevende oriëntalisme.
Dat zwarte bedienden op portretten te zien zijn betekent niet noodzakelijkerwijs

dat ze ook bedienden waren van de betreffende familie. Zo is op portretten van
verschillende dames, gemaakt door dezelfde schilder, in een aantal gevallen dezelfde
neger te zien. Al in de zeventiende eeuw was de figuur van de Moorse dienaar een
stijlfiguur geworden, of bijwerk,
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Elisabeth Murray, Countess of Dysan

zoals het in zeventiende- en achttiende-eeuwse esthetische literatuur heet.3 Hij werd
toegevoegd als versiering, voor het contrast in kleur, als variatie in beeld en als extra
luister; toegevoegd om dezelfde reden waarom een tafereel met bijvoorbeeld
huisdieren werd uitgebreid. Zoals Samuel van Hoogstraten in 1678 (Inleyding tot de
Hooge Schoole der Schilderkonst) schreef:

Bywerk geeft de dingen
Een luister: zoo m'ook enich tam Gediert
Te pas brengt, of gepluimt gevogelt, 't siert
Het werk: zoo vind het oog ook een vernoegen
Somtijts een Moor by maegdekens te voegen.

Moor en hond zien we ook vaak tezamen op deze portretten, geschilderd in een
gelijksoortige houding (met bewondering opziend naar de geportretteerde) en met
dezelfde attributen (een halsband van gelijke makelij). Ook de Moorse aankleding
van de zwarte page was een stijlfiguur. Lucas Schorer, Bewindvoerder van de West
Indische Compagnie en Commandeur van Sint Eustatius en Saba, werd door Fontaine
(1720) geschilderd met een zwarte page, kennelijk een Westindische slaaf, maar
uitgedost als een Moor met een tulband.4

Het toneelstukMoortje (1617) van Bredero was gebaseerd op het spel Eunuchus
van Terentius van Carthago (195-159 vC). De sleutelrol van de eunuch had Bredero
vervangen door die van een zwarte: ‘also die slach van menschen (eunuchen) die so
seer niet en syn bekent, heb ick dien vrijmoedelyck verandert in een Moor’.5 Reeds
in de zeventiende eeuw werd de Moor dus al geassocieerd met de eunuch, de
ontmande zwarte dienaar.
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Deze associatie was welbekend door het bijbelse relaas van Philippus' Doop van de
Ethiopische eunuch.
Moren in de achttiende eeuw, zo merkte Eckart Klessman op, mochten aan de

Duitse hoven net zomin ontbreken als Afghaansewindhonden of Arabische rijpaarden,
en evenals waardevolle jachthonden en rijpaarden werden ze met zorg behandeld.
Ze waren immers duur genoeg geweest in de aanschaf. ‘Moren bezaten geen
individualiteit. Geen enkele mocht zijn oorspronkelijke naam houden. Men noemde
hen Apollo of Caesar, Augustus of Sokrates, Amsterdam en Kopenhagen, Donderdag
of Saturday. Maar zelden liet men hen toe te trouwen...’6 In olieverfschilderijen is
het contrast in huidskleur dat de Moor met zich meebrengt ook een contrast tussen
licht en donker. De blanke huid van de voorname dame lijkt stralend licht vergeleken
met de donkere huid van de Moor. Dit effect speelt zichtbaar een rol in bepaalde
schilderijen,7 in een tijd dat de blankheid (fairness) van huid van dames in begeesterde
lofdichten wordt bezongen.8

Dit alles onderstreept de verandering in het beeld van negers die sinds de religieuze
kunst van de late middeleeuwen en de Renaissance, toen de Moren-koning de
toonaangevende figuur was, heeft plaatsgevonden. De trotse en waardige gedaante
van Caspar heeft plaats gemaakt voor de kleine dienstbare Moor. In de woorden van
David Dabydeen:

Het beeld van de zwarte Magus die zijn opwachting maakt bij de Madonna in een
houding vanmenselijke gelijkheid is verlaagd tot het beeld van de zwarte slaaf-dienaar
die de wereldse Blanke Meesteres bedient in een houding van inferioriteit en
vernedering. Hij is een luttel schepsel geworden, die hetzij achter zijn Meesteres
staat hetzij geknield aan haar voeten, terwijl zijn onmacht in de kunst een accurate
weerspiegeling is van zijn reële fysieke en psychologische ontmanning in Engelse
en koloniale samenlevingen.9

Pastiche op de figuur van de Moorse page, nu in piccolo-kostuum. La Vie Parisienne, 29-4-1922
Collectienr. 2106
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Stefano, advertentie voor ‘Indra’ kunst parels. De zwarte eunuch als harembediende - klein,
afzijdig, decoratief. 1913 Art Deco Fashion
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Bediende van hout, (1920). Collectie Negrophila

Tal van populaire voorstellingen uit het einde van de negentiende eeuw zijn variaties
op de gevestigde traditie van de kleine Moor als bijwerk. Een voorplaat van La Vie
Parisienne (april 1922) is een pastiche op het zeventiende- en achttiende-eeuwse
cliché van de Moorse page die de voorname dame bloemen of fruit aanbiedt.
(Vergelijk met name Van Dyck, Henrietta van Lorraine.) De verhoudingen zijn
sindsdien nauwelijks veranderd. De zwartheid van deMoorse bediende onderstreept
de blankheid van huid van de dame, zijn kleinheid geeft reliëf aan haar rijzige gestalte.
Nog steeds staat de kleine neger niet in haar gezichtsveld en nog steeds is hij idit
uitgedost, in een kruising tussen eenMoors kostuum en het uniform van een piccolo.
Wel wordt de bloemenhulde nu lankmoedig geaccepteerd, terwijl dergelijk
huldebetoon op zeventiende- en achttiendeeeuwse schilderijen door de dame
nauwelijks werd opgemerkt.

DeMoor in het rijke Europese huishouden heeft ook een erotische bijbetekenis, zoals
in Crébillons achttiende-eeuwse roman Sopha. ‘Een van de belangrijkste functies
van de zwarte bediende in de beeldende kunst van de achttiende en negentiende eeuw
was om het gezelschap waarin hij of zij wordt aangetroffen te seksualiseren’,
observeert Sander Gilman in een indringende analyse. Het bekendste voorbeeld
hiervan is William Hogarths werk, A Rake's Progress (1733-34) en A Harlot's
Progress (1731). Een ander voorbeeld is de kleine zwarte bediende in de opera van
Richard Strauss, Der Rosenkavalier (1911). In beide gevallen functioneert de kleine
zwarte bediende als een code voor ongeoorloofde seksuele verhoudingen.10

In het voetspoor van Napoleon in Egypte (1798) en de Franse invasie in Algerije
(1830), trad de oriëntalistische schilderkunst op de voorgrond in de Franse salons.
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In de doeken van Delacroix, Ingres, Du Nouy en Benjamin-Constant voltrok zich de
culturele incorporatie van Noord-Afrika en hetMidden-Oosten, evenals in de romans
van Flaubert. Zwarte bedienden zijn een gegeven dat zelden ontbreekt op deze
schilderijen. Een prominent genre binnen het oriëntalisme werd de haremscène, met
smachtende odalisken en met wederom de zwarte eunuchen, hetzij als bewakers
hetzij als bedienden.11 De populaire cultuur volgde en trivialiseerde dit stramien. In
de negentiende eeuw zien we, kortom, de come-back van de oriëntaalse zwarte
bediende al.

‘'n Modedame heeft nooit rust - Ookal is 't niet altijd haar lust!’ Twee typen zwarte bedienden:
in Moors en westers kostuum. NL, (1931) Collectienr. 1777
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Bediende, beeld dat De Gruyter gebruikte voor het ‘snoepje van de week’ (1930). Collectienr.
0264

Bediende van hout ('20-'30). Collectienr. 0288
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Bediende, uitgemonsterd in Amerikaanse kleuren. Moderne replica van een beeld van rond 1910).
Collectienr. 0704

Rond de eeuwwisseling was er een hausse in dit type wit-zwart voorstellingen,
doorgaans tegen een oriëntaals decor: oosterse luxe, decadentie, sensualiteit, ‘Duizend
en één Nacht’-situaties, Turkse baden en harems. Vooral haremachtige situaties,
waarin lome, Europese maar oriëntaals opgesmukte vrouwen bediend worden door
een kleine zwarte page komen veelvuldig voor. De Art Déco-mode heeft zich door
dit soort scènes laten inspireren.12 Ook de Salomé-opvoeringen horen in dit fin de
siècle-tijdsbeeld thuis13, evenals de Ballets Russes van Diaghilev en de oriëntalistische
kostuumontwerpen van Léon Bakst.14

De zwarte bediende in deze taferelen is in wezen de eunuch, de zwarte dienaar of
haremslaaf. De lome, smachtende sfeer in de voorstelling beklemtoont de seksuele
beschikbaarheid van de vrouw terwille van degene die zelf in de voorstelling afwezig
is - de sultan, nu als witte man; de eigenlijke, ongeziene vorst van deze fantasie. Op
de figuur van de zwarte bediende als eunuch in een denkbeeldig harem is een type
als de Sarotti-Mohr uit de chocolade-industrie gebaseerd (waarover later meer). Dit
is waarschijnlijk de psychologische sleutel tot de succesformule in de Europese
cultuur van de gestalte van de kleine zwarte bediende die de dames chocolade brengt.
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Barkeeper in smoking. Reclame Saturnus Gin, Malmö, ‘101 Cocktails’, 1931. Collectienr. 0149
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Ansichtkaart met piccolo's, USA, 1905. Collectienr. 0976

Zwarte bediende bedient Uncle Sam. Reclame voor Model Grand fornuis, USA, (1900).
Collectienr. 3891

Er zijn andere varianten van de zwarte bediende. Aan gene zijde van de Atlantische
Oceaan, in Amerika en West-Indië, bestond een ander idee van zwarten, dat was
afgeleid van de slavernij. Men zag hen als ‘geboren dienaars’ - in de traditie van
Aristoteles en de ‘kinderen van Cham’. Thomas Carlyle, wie anders, was er een
begeesterd woordvoerder van: ‘That, youmay depend on it, my obscure Black friends,
is and was always the Law of the World, for you and for all men: To be servants, the
more foolish of us to the more wise; and only sorrow, futility and disappointment
will betide both, till both in some approximate degree get to conform to the same.’15
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‘The journey home. Vivid Picture of the Home Front’. Folder The Bulletin presents Selection No.
1. (USA) Collectienr. 1200

De bediende is hier geen beroep maar een lot, een voortzetting van de slavernij onder
een andere naam.
In Amerika was de status van zwarte bediende een sleutel tot hiërarchische

integratie, zoals ex-slaaf Frederick Douglass observeerde: ‘While we are servants
we are never offensive to the whites... On the very day we were brutally assaulted
in New York for riding down Broadway in company with ladies, we saw several
white ladies riding with black servants.’16

Hiërarchische integratie maakte fysieke nabijheid mogelijk in een duidelijke
verhouding van superioriteit-inferioriteit.
De zwarte bediende in oriëntaalse dracht komt aan gene zijde van de oceaan niet

voor - al is de metafoor van de harem daar niet onbekend.17 In Amerika draagt de
zwarte bediende een westers kostuum, de werkkleding van de bellhop of piccolo, de
shoeshine boy, kruier, portier of treinbediende, de tuxedo van de barkeeper of
nachtclubkelner. Suggereert deMoorse dracht een harem en heeft het Europese livrei
aristocratische associaties, de Amerikaanse tuxedo daarentegen is urbaan en burgerlijk.
Zo zien we zwarten in de westerse cultuur in een oosters dan wel in een westers
kostuum - de Afrikaan bedwongen en ingelijfd in een andere cultuur. De Afrikaan
zelf ontbreekt vanzelfsprekend. Roland Barthes: ‘Het enige werkelijk geruststellende
beeld van Neger is dat van de boy, van de geknechte wilde’.18

Wat de diverse oriëntaalse en westerse afbeeldingen van zwarte bedienden gemeen
hebben is de iconografie van de dienstbaarheid, de beeldsignalen van onderworpenheid
en serviliteit:
de glimlach die beschikbaarheid uitdrukt;
het feit dat de bediende kleiner is of lager of op de achtergrond wordt

Illustratie uit Après la pluie le beau temps. F, (1880) Collectienr. 2853

afgebeeld;
de lichte buiging in de lichaamshouding die het lichaam lager of kleiner doet lijken
en onderworpenheid suggereert;
een knik in de knieën, die als revérence onderwerping uitdrukt;
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het aankijken van degene die bediend wordt, die zelf deze blik niet hoeft te
beantwoorden, maar in de meeste afbeeldingen naar iemand buiten het beeld kijkt;

een fysieke afstand tussen bediende en degene die bediend wordt, hetgeen zowel
sociale afstand als verschil in status uitdrukt.
Dienstbaarheid is niet alleen maar een status, het is een levensstijl.

Eindnoten:

1 Over verhoudingen tussenMoors Iberië en zwart Afrika zie Bovill (1978). OverMoorse invloed
op de Europese cultuur zie Boase (1977).

2 Zie bijvoorbeeld Van Loon en Van Eeghen (1984), p. 29-34.
3 Zie Otte (1987).
4 Zie Oostindie en Maduro II (1986), p. 148.
5 Oostindie en Maduro II (1986), p. 86.
6 Klessman (1987), p. 238.
7 Bv. Nicolas de Largillière, Schilderij van Comtesse de Ruppelmondemet zwarte page, ca. 1707.
Er wordt op gezinspeeld in een vers van Gaçon geschreven n.a.v. een schilderij van Simon de
la Vallée:

Sous le riant aspect de Flore
Cette beauté touche les coeurs,
Et par le contraste d'un More
Relève ses entraits vainqueurs.
Mais que disje! des dons de flore
Son teint augmente la fraicheur,
Et la noirçeur même du More
Tire un éclat de sa blancheur.

(Cursief toegevoegd.) Zie ook Kopplin (1987), p. 323.
8 Zie bv. Cowhig (1985a).
9 Dabydeen (1985b), p. 32.
10 Gilman (1986), p. 228. Vgl. Dabydeen (1985b).
11 Zie Honour (1989), vol. IV, part 2, ch. 2 The seductions of slavery.
12 Zie Battersby (1974/1984); zie i.h.b. p. 34 ‘Advertisement for “Indra” artificial pearls, 1913.’
13 Zie bijvoorbeeld de zwarte slaaf in het schilderij Salomé (1913) vanMartin vanMonnickendam

in het Frans Halsmuseum, Haarlem.
14 Zie Diaghilev (1978) en (1913/1972) met diverse illustraties van ‘orientaalse negers’.
15 The Nigger Question (1849).
16 In Takaki (1980), p. 142-3.
17 ‘Is it not possible that the white man sees his own lust reflected in the black man's eyes? A guilt

constructed out of centuries of playing the role of Sheik in the Great White Harem, where black
men were eunuchs and black women were concubines, and though Number One wife was
always white, she was merely a figurehead, a wife and mistress in name only.’ Killens
(1965/1970, p. 140.

18 Barthes (1957).
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9 Entertainers

One of the few roles available to outsiders in European culture (and many
others) is that of the performer.
Roger D. Abrahams and John F. Swed, 1983
Slaves were expected to sing as well as to work. A silent slave was not
liked, either by masters or overseers.
Frederick Douglass, Autobiography of a slave
In Nederland worden zwarte mensen op de televisie over het algemeen
slechts als artiesten afgebeeld.
Jeroen Jansz, 19861

Dat er zwarten beroemd geworden zijn als entertainer of als atleet wordt soms
aangevoerd als argument dat er geen werkelijke discriminatie tegen zwarten is, dat
westerse samenlevingen feitelijk geïntegreerd zijn en dat er voor zwarten, als ze zich
maar inspannen, alle kansen zijn. Maar er is niet te veel fantasie voor nodig om te
beseffen dat succes in de show-business of de sport heel goed samen kan gaan met
een patroon van discriminatie in de samenleving als geheel. Dit valt ook af te leiden
uit de voorgeschiedenis van de rol van zwarten in het entertainen van blanken.
Europeanen legden al vroeg belangstelling aan de dag voor Afrikaanse muziek en

dans. Tijdens de overtocht over de Atlantische oceaan werden slaven aangespoord
tot dansen en zingen, om hun fysieke en morele conditie op peil te houden. Dancing
the slaves was de gebruikelijke term en vaak kwam daar de zweep aan te pas. In de
plantagesamenleving was amusement een manier om frictie te verminderen. Waren
opgewekte slaven niet tevreden slaven? ‘Marster lak to see his slaves happy and
singin' bout de place. If he ever heard any of them quarrelin' wid each other, he would
holler at them and say: “Sing! Us ain't got no more time to fuss on dis place...”’2

Performing was voor zwarten een wezenlijk onderdeel van het slavenbestaan. De
‘Merry Nigger’ werd gebruikt als argument in de verdediging van de slavernij.
Zwarten, zo heette het, zijn ‘mirthful by nature’. Als slaven hun entertainments
hadden op een zaterdag of een vrije avond keken de blanken vaak toe. Volgens
Frederick Douglass was deze belangstelling voor zwart amusement een manier om
opstandigheid buiten de deur te houden. In West-Indië, waar veel meer zwarten
woonden in verhouding tot blanken, gold eerder het omgekeerde. Festiviteiten waren
daar vaak het voorspel tot opstanden.

Minstrels

Old Massa to us darkies am good
Tra la la, tra la la
For he gibs us our clothes and he gibs us our food...
E.P. Christy

De eerste zwarte figuur die in de moderne westerse cultuur populair werd is de
Minstrel - een blanke imitatie van zwarte cultuur. Nauwkeuriger, om met Kenneth
Lynn te spreken, ‘een blanke imitatie van een zwarte imitatie van een tevreden slaaf’.
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Minstrel-shows raakten in zwang in dezelfde periode dat de slavernij bloot kwam te
staan aan toenemende kritiek van de abolitionisten en de slaven zich meer begonnen
te verzetten. Zwarten werden geparodieerd met songs als The Bonja Song (rond
1820):

Me sing all day, me sleep all night
Me have no care, me sleep is light
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George Hunter met blackface op het titelblad van In the town where I was born. USA
Collectienr. 2457

Me tink, no what tomorrow bring
Me happy, so me sing.

Een genre werd geboren. De slaaf die in het Zuiden als entertainer optrad in het huis
van de meester, in de kerk, op markten, paarderennen en bals werd in het noorden
van de Amerikaanse Republiek vervangen door de Minstrel. Diens podium was het
theater en in plaats van een negerslaaf die optrad, trad een blanke op met
zwartgemaakt gezicht (blackface). Dit bleef zo na de afschaffing van de slavernij in
het Noorden. De Minstrel-traditie was in zekere zin namaak-slavernij met
namaak-zwarten voor minderbedeelde noorderlingen.
In 1828 bracht Thomas D. Rice in Kentucky Jim Crow ten gehore, een song die

hij eerder van een zwarte performer in het Zuiden gehoord had - de titel zou een
begrip worden en een merkwaardige carrière beschoren zijn. Rice trad op met
zwartgemaakt gezicht in gehavende kleding en zong in ‘negerdialect’:

Wheel about, turn about
Do jis so
An' ebery time I wheel about
I jump Jim Crow!

‘Daddy Rice’ was een geliefd entertainer en ‘Jim Crow’ een populaire jig, die
aangepast kon worden aan de omstandigheden. Toen Uncle Tom's Cabin verscheen
deed Daddy Rice meteen een Jim Crow-versie van Uncle Tom, geheel in de
proslavernij-Minstrel-traditie. De segregatiewetten die sinds het einde van de
negentiende eeuw in het Zuiden waren ingevoerd - de Amerikaanse apartheid -
stonden bekend als Jim Crow laws. (Zoals
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Al Jolson in The Singing Kid (1936) en als The Jazz Singer. Collectienr. 3764 en Leab, From
Sambo to Superspade, 1976

Langston Hughes schreef in 1943 in The Fun of Being Black: ‘In the farWest a Negro
can sometimes eat in a Mexican restaurant but he cannot eat in a Chinese restaurant
- so it is fun figuring out just where you can eat.’3

De ideologische achtergrond van Jim Crow was de white backlash, de reactie van
blanken op het abolitionisme. Minstrel-songs hielpen noorderlingen om de
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problematiek van de slavernij te verwerken. In de Minstrel-show was plaats voor
kritiek op ‘uitwassen van de slavernij’ maar niet op de slavernij zelf. De strekking
was in het algemeen proslavernij en abolitionisten werden uitgemaakt voor dom en
hypocriet, beschuldigd van onderdanigheid tegenover Engeland en van het praktiseren
van ‘rassenvermenging’.4 ‘Minstrelsy behelsde niet alleen expliciete proslavernij-
en antiabolitionistische propaganda; het was in en op zichzelf een verdediging van
slavernij want de voornaamste inhoud ervan kwam voort uit de mythe van de
goedaardige plantage.’5

DeMinstrel-show of Ethiopian Opera bleef de meest populaire vorm van vermaak
in Amerika totdat tegen het eind van de negentiende eeuw het vaudeville-theater
opkwam en later de film. Minstrel-songs ontleenden hun karakter aan Afrikaanse
muzikale elementen, zoals losheid van stijl, ritme en dansbewegingen, maar dit werd
niet onderkend als Afrikaans, ze golden slechts als ‘primitief’. Minstrel-muziek,
overgenomen van zwarte muziek, werd beschouwd als bij uitstek Amerikaanse
muziek. De Minstrel-show, blanken die zwarten nadoen, was als geen andere vorm
van theater Amerika's nationale vermaak.
Volksvermaak ging vanzelf over in de vorming van populaire stereotypen. Types

die komische hoofdrollen speelden in de Minstrel-shows waren de landelijke
plantageneger (Sambo of Bones) en de stedelijke dandy (Tambo). De dandy met
namaak upper-class-kleding en pompeus taalgebruik, stond voor de nieuwe figuur
van de vrije zwarte, die onderuit werd gehaald en bespot door de plantation niggers.
De plot van de shows bestond uit
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