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Voorwoord 

Na een tentoonstelling van de Belgische kunstenares Antje Van Wichelen opende de wereld 
van de antropometrische fotografie zich op alle fronten. Met veel interesse, enthousiasme en 
volharding ben ik verder op onderzoek gegaan.  Doorheen het schrijven over deze materie 
kwam ik tot de ontdekking dat de antropometrische fotografie meer verschillende gebieden 
bestrijkt dan een wetenschappelijk beeld uit een verleden met een geschiedenis. Zowel de 
geschiedenis van de antropologie, de ontwikkeling van de fotografie, de koloniale contexten 
als het archiverings- en classificatieproces en de toepassingen van dit alles in de kunst 
kwamen één voor één aan bod in zowel literatuur als opzoekingswerk. Veel van deze materie 
was nieuw voor mij en dit alles was dan ook een grote uitdaging. Deze paper is het 
eindresultaat van een maandenlange zoektocht die me doorheen een bewogen geschiedenis 
loodste die tot op vandaag blijft nazinderen.   

Graag wil ik dan ook mijn dank betuigen aan mijn gezin, dat mij onvoorwaardelijk heeft 
gesteund en geholpen. Ik dank ook mijn promotor, prof. dr. Katarzyna Rüchel-Stockmans 
voor de constructieve feedback en het helpen kanaliseren van de vele denkpistes. Speciale 
dank voor de kunstenaar Antje Van Wichelen die bereid was om op mijn vele vragen te 
antwoorden. Voor het nalezen en aanmoedigen wil ik mijn broer Luc Nullens en mijn 
vrienden Dr. Paul Van Mele, Marcella Vrolijks, Geert Rotthier, Sarah De Boeck en Filip 
Permentier bedanken. 

  





Inhoudsopgave 
I. Lijst afbeeldingen  III .............................................................................................................

II. Abstract  VI ............................................................................................................................

III. Samenvatting VIII ................................................................................................................

1. Inleiding: situering en aspecten van het onderzoek 1 ..........................................................

2. Methodologie 12 ......................................................................................................................

3. Culturele en politieke context van antropometrische fotografie 14 ...................................
3.1. Inleiding 14 ....................................................................................................................................
3.2. Kolonies 15 .....................................................................................................................................

3.2.1. Belgische kolonie 15.................................................................................................
3.3. Het collectieve geheugen 17 ..........................................................................................................
3.4. Wereldtentoonstellingen 20 ..........................................................................................................
3.5. Volkenkundige musea 22 ..............................................................................................................
3.6. Superioriteitsgedachte 22 .............................................................................................................
3.7. Besluit 24 ........................................................................................................................................

4. Fotografie als wetenschappelijk document 25 ......................................................................
4.1. Inleiding 25 ....................................................................................................................................
4.2.De gelijklopende geschiedenis van fotografie en fysieke antropologie 26 .................................
4.3. Op zoek naar wetenschappelijke categorieën voor mensen via schedelmeten en 
karaktertrekken 30 ..............................................................................................................................
4.4. De strikte regels voor antropometrische fotografie 35 ...............................................................

4.4.1. Toepassingen binnen de fysieke antropologie 42....................................................
4.4.2. Problemen die antropologen ondervonden met fotografie 47...................................
4.4.3. Erfenis 48..................................................................................................................

4.5. Besluit 48 ........................................................................................................................................

5. De ‘praktijk’ van fotografie 50 ..............................................................................................
5.1. Inleiding 50 ....................................................................................................................................
5.2. De gebeurtenis van fotografie versus de gefotografeerde gebeurtenis 50 ................................
5.3. Van negatief tot positief 55 ...........................................................................................................
5.4. De rol van de camera 59 ...............................................................................................................
5.5. De toeschouwer  62 ........................................................................................................................
5.6. Besluit 64 ........................................................................................................................................

6. Archiveren van antropometrische fotografie 66 ...................................................................
6.1. Inleiding 66 ....................................................................................................................................
6.2. Autoriteit en geloofwaardigheid van het archief 66 ...................................................................
6.3. Koloniale archieven 68 ..................................................................................................................
6.4. Classificeren 69 ..............................................................................................................................
6.5. Toegankelijkheid tot het archief 73 ..............................................................................................
6.6. Besluit 75 ........................................................................................................................................

7. De integratie van antropometrische koloniale fotografie binnen kunst  77 ......................
7.1. Inleiding 77 ....................................................................................................................................
7.2. Verkennende beschouwing: antropometrische fotografie versus kunst 77 ..............................
7.3.Voorbeelden van het gebruik van koloniale antropometrische fotografie binnen kunst.  81 ..

7.3.1. Serie Memoire (2006) 81..........................................................................................
7.3.2. Allers et Retours 2009: De fotoserie 83....................................................................
7.3.3. In het spoor van Charles Lemaire, Congo Far West project (2011) 87.....................
7.3.4. You Became a Scientific Profile, A Negroid Type, An Anthropological Profile and A 
Photographic Subject (1995-1996) 90................................................................................
7.3.5. Native woman of South India (2000-2004) 92..........................................................
7.3.6. Sexy and dangerous (1996 - printed 2005) 94.........................................................

7.4. Besluit 95 ........................................................................................................................................

!  I



8. Casestudie 21C/19C Procedure For Anthropometric Image Reversal van Antje Van 
Wichelen 97 ..................................................................................................................................

8.1. Algemene situering 97 ...................................................................................................................
8.2. Recept voor een andere classificering 101 ...................................................................................
8.3. ‘Image Reversal’ in the Procedure For Anthropometric Image 103 ........................................
8.4. Experimentele performatieve projecties 105 ..............................................................................
8.5. Besluit 106 ......................................................................................................................................

9. Algemeen besluit 107 ...............................................................................................................

10. Bibliografie:  109...................................................................................................................

!  II



I. Lijst afbeeldingen  
Afbeelding 1 - Stamboom van mensensoorten of mensenrassen.  Ernst Haeckel, Natürliche 

Schöpfungsgeschichte,  Berlijn 1868 (Teylers Museum, Haarlem) 4...................................
Afbeelding 2 - Biliamuk, een Larrakiaman van 26 jaar. Een antropometrische foto van Paul 

Foelsche, Port Darwin 1879. (Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden) 8.........................
Afbeelding 3 - Minnirham, 27 jaar, van de 'Alligator' stam. Een antropometrische foto van 

Paul Foelsche, Port Darwin 1879. (Nationaal Museum van Wereldculturen, identificatie 
A26-5) 8................................................................................................................................

Afbeelding 4 - Aboriginal man. Een antropometrische foto van Paul Foelsche, Port Darwin 
1879. (Nationaal Museum van Wereldculturen, identificatie A26-2) 9................................

Afbeelding 5 - affiche van Pear’s Soap verscheen in 1899 in McClure’s Magazine 23 ...............
Afbeelding 6 - “Zanzibar Coast” uit Carl Victor and Friedrich Wilhelm Dammann, 

Ethnological Photographic Gallery of the Various Races of Men (London: Trübner, 
1876), plaat 16. ….26  ..........................................................................................................

Afbeelding 7 - Broca-type goniometer om de verschillende hoeken van een schedel te meten, 
1865-1875. 32.......................................................................................................................

Afbeelding 8 - Fotograaf Henry Stevens (1843-1925), Major General Horatio Gordon 
Robley with his collection of tattooed Maori heads, 1895, Foto: Wellcome Images, 
Wellcome Library no. 664088i. 33.......................................................................................

Afbeelding 9 - Planche 31 in Alphonse Bertillon, Identification anthropométrique. 
Instructions signalétiques. ALBUM, Melun, Imprimerie administrative, 1893. 37..............

Afbeelding 10 - Planche 52 in Alphonse Bertillon, Identification anthropométrique. 
Instructions signalétiques. ALBUM, Melun, Imprimerie administrative, 1893. 38..............

Afbeelding 11 - Planche 42 in Alphonse Bertillon, Identification anthropométrique. 
Instructions signalétiques. ALBUM, Melun, Imprimerie administrative, 1893. 38..............

Afbeelding 12 - Instructions sur l’installation à poste fixe et le maniement de l’appareil 
spécial pour Photographie Signalétique (système Alphonse BERTILLON) E. Laurent, 
Ingénieur (A. et M), et H. Icard. Mécanique de Précision, 12, Rue Saint-Gilles - Paris, p.
2. 39.......................................................................................................................................

Afbeelding 13 - Alphonse Bertillon, Identification anthropométrique. Instructions 
signalétiques, Melun, Imprimerie administrative, 1893, p.1. 40..........................................

Afbeelding 14 - Antropometrische fiche van Alphonse Bertillon gerealiseerd in 1912. 
Collectie Philippe Zoummeroff. 41......................................................................................

Afbeelding 15 - De fotografische dienst in de Préfecture de police de Paris. 42.........................
Afbeelding 16 - Knud Knudsen, Utentittel, n.d., Black and white image. University of Bergen 

Library (online), in: liminous-lint.com, Knudsensamlingen UBB-KK-NBX-0082, LL/
54785, http://www.luminous-lint.com/app/image/96155547851649637289/, (24 april 
2017). 44...............................................................................................................................

Afbeelding 17 - Carl Lumholtz, Tarahumara man, Santa Anita, Chihuahua, [Lumholtz 
Expedition to Mexico], 1893, May. Nitrate negative, 6 x 8 inch, American Museum of 
Natural History, Identifier: CL1859, LL/54253 (online). http://www.luminous-lint.com/
app/image/765552490542536213184993/, (24 april 2017). 44............................................

Afbeelding 18 - Ta-Keda vrouw, Andaman Eilanden in het noord-oosten van de Indische 
Oceaan, ca 1890. deze vrouw wordt 45 jaar geschat en is ongeveer 1,42m groot. Haar 

!  III



linkerarm is horizontaal gestrekt en omwille van de lange opnametijden ondersteund 
door een standaard. 45..........................................................................................................

Afbeelding 19 - Maurice Vidal Portman, Female Andamanese - Ilech, girl of the Ta-Yeri 
tribe; age about six years, ca 1890, Photograph British Museum  © The Trustees of the 
British Museum, AN652500001- LL/49890 46....................................................................

Afbeelding 20 - Maurice Vidal Portman, Female Andamanese - Ilech, girl of the Ta-Yeri 
tribe; age about six years, ca 1890, Photograph British Museum  © The Trustees of the 
British Museum, AN44998001-LL/49891 46.......................................................................

Afbeelding 21 - De Schotse fotgraaf John Thomson (1837-1921), aan het werk……………48
Schema 1 - Schematische voorstelling van de ‘praktijk’ van fotografie……………………..53
Afbeelding 22 - missionaris/fotograaf aan het werk in Afrika, een afbeelding uit de collectie 

van wereldculturen.nl. 59 ......................................................................................................
Afbeelding 23 - Goldmann Camera, ca 1890 uit Wenen. …………………………………. ..59
Afbeelding 24 - Arthur Radclyffe Dugmore, The Author and his Camera, Camera Adventures 

in the African Wilds, 1910. Royal Geographic Society, London. 61....................................
Afbeelding 25 - afbeelding uit de eerste publicatie van CDU  70................................................
Afbeelding 26 - Bertillon’s foto-archief . 72................................................................................
Afbeelding 27 - Serie Memoire (2006), Sans titre (21) van Sammy Baloji, 60X129, 67 cm © 

Sammy Baloji 81...................................................................................................................
Afbeelding 28 - Serie Memoire (2006), Sans titre (21) van Sammy Baloji, 60X129, 67 cm © 

Sammy Baloji. 81..................................................................................................................
Afbeelding 29 - Aller et retours (2009), van Sammy Baloji, six photographies, tirages jet 

d'encre pigmentaire, 123 x 153.5 cm. © musée du quai Branly, Paris.  84...........................
Afbeelding 30 - In het spoor van Charles Lemaire, Congo Far West project (2011), 

composiet foto, van Sammy Baloji. 87.................................................................................
Afbeelding 31 - In het spoor van Charles Lemaire,  Congo Far West project (2011), 

composiet foto, van Sammy Baloji 87..................................................................................
Afbeelding 32 - You Became a Scientific Profile, A Negroid Type, An Anthropological Debate 

& a Photographic Subject, 1995-1996, van Carrie Mae Weems, vier in rood 
monochrome afgedrukte foto’s achter glas met gezandstraalde tekst, elk 68 x 57,8 cm. 
The Museum of Modern Art, New York, Gift on behalf of The Friends of Education of 
the Museum of Modern Art. From an original daguerreotype taken by J.T. Zealy, 1850. 
Peabody Museum, Harvard University. Copyright President & Fellows of Harvard 
College, 1977. All rights reserved. © 2017 Carrie Mae Weems 90......................................

Afbeelding 33 - Toda, van Pushpamala N, uit de serie Native Woman of South India, 
2000-2003, Sepia-toon gelatine zilver print op papier, 61 x 51 cm. © Pushpamala N. 92...

Afbeelding 34 - Serie Native Woman of South India, 2000-2003, van Pushpamala N. Sepia-
toon gelatine zilver print op papier, 61 x 51 cm. © Pushpamala N. 92................................

Afbeelding 35 - Sexy and dangerous, 1996, printed 2005, van Brook Andrew, computer-
generated colour transparency on transparent synthetic polymer resin, 145.9 x 96 cm. 
National Gallery of Victoria, Melbourne. Purchased with funds from the Victorian 
Foundation for Living Australian Artists, 2005. © Brook Andrew, courtesy Tolarno 
Galleries, Melbourne 94........................................................................................................

Afbeelding 36 - Voorkant van de uitnodiging van de tentoonstelling van Van Wichelen in vzw 
Constant. De gebruikte foto is Araucaner (Mapuche), ca 1883, van Pierre Petit 
(1832-1909), 10,5 x 7,1 cm uit de verzameling van het Ethnologisch Museum, Amerika. 
© Foto: Ethnologisches Museum der Staatlichen Museen 98..............................................

!  IV



Afbeelding 37 - 21C/19C Procedures for Anthropometric Image Reversal (2016), van Antje 
Van Wichelen. Buitenkant vitrine. Copyleft Constant – Free Art License 99......................

Afbeelding 38 - 21C/19C Procedures for Anthropometric Image Reversal (2016), van Antje 
Van Wichelen. Detail 16mm filmrol. Copyleft Constant – Free Art License 100................

Afbeelding 39 - 21C/19C Procedures for Anthropometric Image Reversal (2016), van Antje 
Van Wichelen. Binnenkant vitrine. Copyleft Constant – Free Art License 100...................

Afbeelding 40 - 21C/19C Procedures for Anthropometric Image Reversal (2016), van Antje 
Van Wichelen. Detail met focus op filmstrip. Copyleft Constant – Free Art License 101...

!  V



II. Abstract  
Our current image of other cultures is still by and large influenced by the time that 
anthropometric photographs were massively used to divide the human race into different 
categories. The Caucasian race was considered to be the most civilized. Artist Antje Van 
Wichelen challenges this way of imaging and gave inspiration for this paper. Her work shows 
an original reconstruction of dehumanized individuals from the colonial era of the late 19th 
early 20th century, hereby forcing the spectator to reflect. This paper analyzes the context, 
creation, reproduction and archiving of anthropometric photographs to understand how this 
form of photography came about. Resulting insights form the basis how western colonial 
anthropometric photo collections can be disclosed in a 21st-century reference frame.  

Keywords: Anthropometric photography, Physical Anthropology, Ethnology, 
Colonialism, Belgian Congo, Colonial Archives, Anthropology and Photography, Art 
and Anthropology. 
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Abstract 

Onze huidige beeldvorming over andere culturen is nog steeds in grote mate beïnvloed door 
de tijd dat antropometrische foto’s massaal werden aangemaakt om het menselijk ras te 
kunnen indelen in verschillende categorieën. Het blanke Kaukasische ras werd daarbij geacht 
het meest geciviliseerd te zijn. Kunstenaar Antje Van Wichelen geeft deze historische 
beeldvorming een nieuwe dimensie en vormde de inspiratie voor deze paper. Haar werk toont 
een originele reconstructie van de geobjectiveerde individuen uit de koloniale periode van 
eind 19de begin 20ste eeuw waarbij de toeschouwer tot reflectie gedwongen wordt. Deze 
paper onderzoekt hoe de context, creatie, reproductie en archivering van antropometrische 
foto’s deze vorm van fotografie tot stand bracht. De bekomen inzichten vormen de basis hoe 
westerse koloniale antropometrische fotocollecties ontsloten kunnen worden in een 21ste-
eeuws referentiekader.  

Sleutelwoorden: Antropometrisch fotografie, fysieke antropologie, etnologie, kolonialisme, 
Belgisch Congo, koloniale archieven, antropologie en fotografie, kunst en antropologie. 
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III. Samenvatting 

Hoe westerse koloniale antropometrische fotocollecties ontsluiten in een 21ste-eeuws 
referentiekader? Met als casestudie Antje Van Wichelen. 

De installatie met de overkoepelende titel 21C/19C Procedures for Anthropometric Image 
Reversal van Antje Van Wichelen liet me foto’s ontdekken uit de periode eind 1800 begin 
1900 die een al dan niet bewust vergeten geschiedenis illustreren. Na onderzoek bleken zo 
goed als geen antropometrische foto’s opgenomen te zijn in geschiedenisboeken over 
fotografie. Enkel bij geschiedenisboeken over antropologie en volkenkundige musea kunnen 
we informatie vinden over het gebruik van fotografie bij antropometrie.

De periode van eind 19de eeuw begin 20ste eeuw was de glorieperiode voor fotografie als 
een wetenschappelijk document, maar het was ook de periode waarin wereldwijd gezocht 
werd naar een classificatie van menselijke rassen. Om het onderzoek beheersbaar te houden 
ligt de voornaamste focus op België. 

Een groot deel van dit onderzoek wordt besteed aan de culturele en politieke context rond 
antropometrische fotografie. Het behandelt tevens de problematiek waarin deze fotografie 
functioneerde als wetenschappelijk document. De relatie tussen fotografie en antropologie is 
hierin cruciaal. Daarbij wordt gekeken wat aan de basis lag van de fysieke antropologie en de 
ontologie van fotografie. 

Vervolgens wordt de problematiek van classificatie en archivering behandeld. Waar worden 
deze foto’s bewaard en wat is de politiek van bewaring rond deze foto’s van een beladen 
geschiedenis.  

Het laatste deel gaat over de reflectie van antropometrische fotografie binnen kunst en 
handelt over de artistieke mogelijkheden om antropometrische fotografie en zijn context te 
ontsluiten in een 21ste-eeuws referentiekader. 

Het werk van Antje Van Wichelen onder de noemer 21C/19C Procedures for Anthropometric 
Image Reversal is een manier om een opening te forceren, een manier van verwerken en de 
ideale setting om mijn onderzoek rond op te bouwen.   
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1. Inleiding: situering en aspecten van het onderzoek 

Tijdens een bezoek aan de expo 21C/19C Procedures for Anthropometric Image Reversal 
werd ik getroffen door het werk van Antje Van Wichelen. In haar werk maakt ze gebruik van 
zwart/wit  archieffoto’s uit de periode van eind 19de begin 20ste eeuw. In deze periode en 
met deze vorm van fotografie worden mensen gefotografeerd in een meestal rechtopstaande 
houding, overwegend naakt en bijna altijd een combinatie van een frontaal beeld met een 
zijaanzicht. Daarbij wordt soms een meetlat naast het individu geplaatst of staat het individu 
voor een raster. Latere foto’s laten de meetlat en het raster achterwege, maar de achtergrond 
blijft wazig of neutraal. 

In één oogopslag besef je dat hier meer aan de hand is en geven deze foto’s een 
ongemakkelijk gevoel. 

De uitleg van Antje Van Wichelen over haar werk, legde voor mij een ongekende 
geschiedenis bloot. Daarbij kon het geheel van haar installatie me mateloos boeien. 

Ik had nog nooit antropometrische foto’s gezien. In mijn onderzoek heb ik verschillende 
geschiedenisboeken over fotografie bestudeerd, maar nergens wordt gewag gemaakt van deze 
expliciete vorm van fotografie. Dat gaf mij de uitdaging om er meer over te weten te komen. 
Daarom vormt het project 21C/19C Procedures for Anthropmetric Image Reversal de 
casestudie van dit onderzoek. 

Antje Van Wichelen woont en werkt in Brussel. Onder de noemer Primitives gaat ze op zoek 
naar de oorsprong van de westerse beeldvorming over ‘primitieve’ culturen. Ze onderzoekt 
historische clichés, hoe ze ontstaan zijn en wat de restanten ervan zijn in ons hedendaags 
wereldbeeld. Dit onderzoek vindt een weerslag in haar artistiek beeldend werk. Of zoals ze 
het zelf zegt op haar Blog: “‘Primitives’ is een artistiek onderzoek. Ik probeer mijn standpunt 
te bepalen in de beeldvorming over ‘zelf’ en ‘ander’. Ik zoek naar een vertaling van mijn 
onderzoek in mijn beeldend werk.”  1

Haar fascinatie voor dit onderwerp begon vanuit een verontwaardiging voor het verhaal van 
“De neger staat in de kast”, een artikel in de Volkskrant en De Morgen verschenen op 2 
oktober 1997. Het artikel gaat over een bosjesman die oorspronkelijk in Parijs in opgezette 
vorm tentoongesteld werd, nadat hij in 1832 door taxidermisten opgedolven werd uit zijn 
graf, opgezet en verscheept naar Europa en tot 2000 te bezichtigen was in het museum Darder 
te Banyoles gelokaliseerd in de provincie van Girona. Om de beeldvorming van het Europese 
publiek nog een beetje meer te sturen, had men de huid, van de in wezen eerder bleke 
bosjesmannen, zwarter gemaakt met schoensmeer. Het was daar in het museum Darder dat de 
bosjesman door een Haïtiaanse dokter in 1992 opgemerkt werd en de alarmbellen deed 
rinkelen binnen de internationale gemeenschap. Het duurde echter nog tot 2000 vooraleer de 
bosjesman kon terugkeren naar zijn vaderland Botswana. In het kader van de Olympische 
spelen te Barcelona, met roeiwedstrijden in Banyoles, kon het protest vanuit Botswana op 
internationale pers rekenen. De bevolking van Banyoles liet hem echter niet zomaar gaan en 
organiseerde op haar beurt protestacties tegen zijn vertrek. Uiteindelijk kon de bosjesman in 
oktober 2000 gerepatrieerd worden en in Botswana kwamen ze met duizenden op straat om 
hem de laatste eer te geven. Tot hun verbazing lag er geen opgezette mens in de kist, maar 

 Antje Vᴀɴ Wɪᴄʜᴇʟᴇɴ, “Over”, in: primitives.constantvzw.org. (online).  http://1

www.primitives.constantvzw.org/over/ ( 15 oktober 2016).
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enkel zijn beenderen en een opgeplooide huid. Spanje had besloten om enkel wat ‘origineel’ 
was terug te sturen.  2

Ook Van Wichelen ervoer dit als een respectloos manoeuvre en vroeg zich af wat de 
beweegredenen waren om de huid van de bosjesman zwarter te maken dan die in 
werkelijkheid was. In haar onderzoek naar de oorsprong van deze beeldvorming stootte zij op 
de antropometrische fotografische ‘portretten’, antropometrische fotografie genoemd in de 
archieven van volkenkundige musea. Overtuigd als ze is van de kracht van visuele 
beeldvorming en gevolg gevend aan de beroering die het in haar teweegbrengt, beslist ze om 
er artistiek iets mee te doen. In dit onderzoek kunnen we kennismaken met één van haar 
werken tentoongesteld in vzw constant in september 2016. Antje Van Wichelen probeert met 
haar werk een manier te vinden om op een respectvolle manier om te gaan met het verleden 
en die archiefbeelden.   

De positie van de onderzoeker 

In mijn onderzoek kwam ik tot het besef hoe weinig ik eigenlijk wist over ons eigen Belgisch 
koloniaal verleden. Hoe Leopold II (1835 - 1909) tewerk is gegaan om ook een kolonie te 
bemachtigen en vooral over wat er in die periode allemaal gebeurd is. In de lagere en 
middelbare school leerde ik hoogstens iets over de wereldtentoonstellingen en over de 
prachtige architectuur die onder Leopold II in België ontstaan is. Bij navraag onder vrienden 
en kennissen bleek ook dat zij niets over deze geschiedenis geleerd hadden of via een andere 
weg er iets van kenden. Mijn verontwaardiging steeg naarmate ik begon in te zien hoe 
gesofisticeerd het rookgordijn van civilisatie, superioriteit en het ‘wij’ versus ‘zij’ 
gefunctioneerd heeft en nu nog functioneert. Opmerkelijk is daarbij dat ik daar als ‘wit’ 
geprivilegieerd persoon nooit de behoefte toe heb gevoeld om dat te doorprikken. Het is door 
het werk van Antje Van Wichelen dat ik op zoek ben gegaan naar deze geschiedenis. In 
hoofdstuk drie wordt dan ook de algemene context besproken van de geschiedenis van de 
antropometrische fotografie. 

Vanwaar komt de term ‘antropometrie’?  

De eerste keer dat de term werd gebruikt was in de 17de eeuw door de Duitse fysicus Johann 
Sigismund Elsholtz (1623-88). Hij gebruikte deze term om een systeem van metingen te 
beschrijven dat hij had ontworpen om een gedachtegoed van Hippocrates te onderzoeken dat 
stelde dat er een wezenlijk verband was tussen iemands lichamelijke proporties en zijn 
ziektes. Later op het einde van de 18de eeuw en begin 19de eeuw verkreeg de term een extra 
betekenis. Volgens deze nieuwe definitie werd ‘antropometrie’ in eerste instantie gezien als 
een systeem om een evolutie aan te tonen door het levende menselijke lichaam op te meten 
om bijvoorbeeld de leeftijd te bepalen, door de respectievelijke proporties van een lichaam 
gedurende verschillende levensfasen te determineren. Op deze manier kon de wetenschap de 
wetmatigheden van de groei van verschillende lichamelijke onderdelen bestuderen.  
Niet alleen de evolutie van de groei van de mens, maar ook de evolutie van de verschillende 
rassen en hun relaties tot elkaar stonden op het programma van de antropometrie in die 

 Antje Vᴀɴ Wɪᴄʜᴇʟᴇɴ, “De Neger staat in de kast”, in: primitives.constantvzw.org. (online) 20 februari 2011.  2
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periode.  Antropometrie op zich, kennen we nu nog als metingen die worden toegepast om 3

bijvoorbeeld de perfecte bureaustoel te ontwerpen.  

Fotografie werd als bewijsmiddel gebruikt op vele wetenschappelijke gebieden, zoals 
geologie, plantkunde, sociale wetenschappen zoals antropologie, geneeskunde, astronomie en 
chemie.  De antropometrische fotografie verloor echter zijn wetenschappelijke legitimiteit na 4

het Nazisme, met zijn racistische ideeëngoed dat alleen Arische rassen in staat zijn tot 
hoogwaardige cultuur en wetenschappen. Maar van het einde van de 19de eeuw tot de jaren 
30, was de epistemologische status van fotografie in de sociale wetenschappen, volgens 
historicus Morris-Reich, niet fundamenteel anders dan in andere disciplines. In de statistiek 
bijvoorbeeld, werd ook fotografie ontvangen als een machtig, legitiem medium voor de 
studie, observatie en illustratie van supra-individuele verschillen. Intense controversies 
volgden wat betreft wat is ‘normaal’, ‘typisch’, ‘individueel’ of ‘gewoon’.   5

Hoofdstuk vier in deze paper richt zich vooral op de omstandigheden van hoe en waarom 
antropometrisch fotografie ontstaan en gemaakt is. Waarom treffen we antropometrische 
fotografie aan binnen de antropologie? Waarom gebruikte de antropologie deze methode? 
Wat waren de redenen om deze mensen met een andere kleur, kleding en cultuur op deze 
manier te bekijken? 

Oorsprong van het onderzoek naar verschillende rassen 

De antropometrische fotografie werd dankbaar gebruikt om rassenkenmerken vast te leggen. 
Rassenkenmerken die  gekoppeld werden aan culturele ontwikkelingen en waarbij het 
westers denken zichzelf als best ontwikkeld beschouwde.  6

In hoofdstuk vier komen onder meer de samenloop tussen fotografie en antropologie aan bod. 
Om de achterliggende ideeën over rassen in de ontstaansgeschiedenis van de 
antropometrische fotografie en de antropologie te begrijpen, moeten we enkele belangrijke 
theorieën bespreken. De evolutietheorie bijvoorbeeld vierde hoogtij in de 19de eeuw. De nu 
meest bekende is die van Darwin met zijn Origin of Species voor het eerst gepubliceerd in 
1859, maar in zijn eigen periode niet zo alom bekend als nu. Een van de populairste 
evolutietheorieën in die periode was van de Duitse bioloog Ernst Haeckel en zijn Natürliche 
Schöpfungsgeschichte gepubliceerd in 1867. Dat succes had hij te danken aan zijn illustraties. 
Zijn boek begon met eigen tekeningen van apen die in mensen veranderen. In het boek 
behandelde Haeckel de recapitulatietheorie welke inhield dat elk individu in de embryonale 
fase van begin tot einde de evolutiegeschiedenis doorliep. Deze ideeën hielden ook in dat een 
embryo enkel door de aangeboren kwaliteiten uitgroeide tot een individu. De evolutietheorie 
ging op zoek of hetzelfde niet alleen voor het individu gold, maar ook voor de verschillen 
binnen de diverse beschavingen. De evolutie werd voorgesteld als een levensboom en hoe 
beter en meer ontwikkeld, hoe gesofisticeerder de beschaving zowel op moreel als op 

 Frank Sᴘᴇɴᴄᴇʀ, “Some Notes on the Attempt to Apply Photography to Anthropometry during the Second Half 3

of the Nineteenth Century”, in: Elizabeth Eᴅᴡᴀʀᴅꜱ (ed.), Anthropology & Photography 1860-1920, New Haven 
and London, Yale University Press, 1992, p. 106.
 Mary Warner Mᴀʀɪᴇɴ, Photography. A Cultural History, New York, Prentice Hall, 2002, p. 140. 4

 Amos Mᴏʀʀɪꜱ-Rᴇɪᴄʜ, Racial Photography As Scientific Evidence 1876-1980, Chicago, University Of Chicago 5

Press, 2016, p. 31-32.
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materieel gebied was. In deze theorie ging de wetenschap op zoek naar het wezen van ‘ras’. 
Wat was de oorsprong van raciale verschillen? Was ras onveranderlijk? Hoeveel rassen 
konden onderscheiden worden?  7

(  

Afbeelding 1 - Stamboom van mensensoorten of mensenrassen.  
Ernst Haeckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte,  
Berlijn 1868 (Teylers Museum, Haarlem)  8

 Piet ᴅᴇ Rᴏᴏʏ, “”Je gaat het pas zien als je het doorhebt”. Ras als ideaaltype in de 19de eeuw”, in: Patrick 7

Aʟʟᴇɢᴀᴇʀᴛ, Annemie Cᴀɪʟʟɪᴀᴜ, Jaap Cᴏʜᴇɴ ... [et al.], Karakterkoppen. Over haviksneuzen en hamsterwangen 
van 14 maart t/m 20 september 2015, Tielt, Lannoo, 2014, p. 39.
 Idem, p. 41.8
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Wat was ‘ras’ eigenlijk? 

De term ras werd in het begin van de 19de eeuw niet consequent gebruikt.  
Een voorbeeld voor de spraakverwarring rond ‘ras’ en ‘soort’ is te vinden in het boek van 
Douwe Lubach (1815-1902), De bewoners van Nederland. Grondtrekken eener 
Nederlandsche ethnologie, verschenen in 1863.   
Lubach, zoals geciteerd in De Rooy, definieert ‘ras’ aan de hand van voorbeelden uit het 
dierenrijk: ‘Een ras is elke groep van tot dezelfde soort behoorende [sic] individuen, welke 
zich door zekere standvastige en erfelijke eigenaardigheden onderscheiden van de overige 
diersoorten.’   Op dat moment wist ook hij geen scherpe afbakening te formuleren tussen 9

‘ras’ en ‘soort’. Wanneer Lubach over mensen spreekt, gebruikt hij niet zozeer de term ras, 
maar afwisselend ‘volk’ of ‘stam’ en voor verschillen onder mensen die uit eenzelfde land 
komen, zelfs over ‘het nationaal stamverschil’.   Sowieso werd de mens gezien als een soort 10

die zich onderscheidde van alle andere levende wezens omwille van zijn hoogwaardige 
schepping.  Discussies barstten los over hoeveel variëteiten binnen de menselijke soort 11

aanvaard konden worden. Blumenbach, een Duitse arts begin 19de eeuw, onderscheidde vijf 
variëteiten met aan de top het Kaukasische ras gevolgd door de Mongolen, Ethiopiërs, 
Amerikanen en Malay.  Tegen eind 19de eeuw vinden we in de Dictionnaire des sciences 12

anthropologiques een onderscheid tussen actuele rassen en menselijke rassen doorheen de 
geschiedenis. De actuele rassen zouden volgens dit woordenboek kunnen ingedeeld worden 
volgens drie grote hoofdgroepen met hun eigen uitgebreide subgroepen: de zwarte 
bevolkingsgroepen, de gele rassen of Mongoolse rassen en tenslotte de grote variëteiten 
binnen het Kaukasische ras.  Bij al deze discussies over de verschillende variëteiten binnen 13

het menselijk ras bleef de achterliggende idee echter actief dat fysieke verschillen ook de 
culturele verschillen bepaalden en dat deze verschillen permanent waren, ‘een zwarte bleef 
zwart ook al groeide hij op in een ander continent.’   14

Het linken van culturele aan fysieke verschillen gaat tot ver terug in de tijd en is van alle 
tijden. Hier ging het echter ook uitdrukkelijk om meer, om de monopolisering van culturele 
waarden en materiële goederen op basis van biologische afkomst. Het verzet tegen deze 
gedachte bleef in het begin beperkt, zoals de eenzame stem van de filosoof John Stuart Mill, 
zoals geciteerd in De Rooy, die in 1848 al opmerkte dat van alle vulgaire gedachten , ‘de 
meest vulgaire is dat van het toewijzen van verschillen van gedrag en karakter aan inherent 
natuurlijke verschillen’.  Het algemene gedachtegoed bleef hardnekkig aanwezig: de 15

zichtbare fysieke verschillen bepaalden ook de culturele verschillen, uiterlijk weerspiegelde 
innerlijk.   16

 Idem, p. 46-47.9

 Ibidem10

 J. Fred. BLUMENBACH, The Elements of Physiology. Translated from the Latin and Supplied with Copious 11

Notes by John Elliotson, London, Longman, 1828 (4 ed.), p. 552.
 Ibidem12

 Louis-Adolphe BERTILLON (ed), Dictionnaire des sciences anthropologiques, sous la direction de Ad 13

Bertillon et autres, Paris, Doin, 1882 - 1890, p. 947-948.
 Piet ᴅᴇ Rᴏᴏʏ, op. cit., p. 44.14

 Ibidem15

 Ibidem16
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Het succes van deze wetenschappelijke werken was mede te danken aan de fotografie.  
Hoe meer foto’s in een wetenschappelijk werk, hoe populairder en beter verkoopbaar. 
Bijvoorbeeld boeken over de bouw en ontwikkeling van het menselijk lichaam van de Duitse 
medicus Carl Straz kwamen terecht in de boekenkasten van miljoenen huishoudens, dankzij 
het feit dat hij rechtstreeks kon putten uit de fotocollecties die antropologische instellingen 
aan het aanleggen waren.  17

Kwame Anthony Appiah (1954°), een Ghanees-Amerikaans filosoof, vindt het belangrijk om 
over dit thema na te denken, want de huidige manier om te spreken over ‘ras’ is een residu of 
een verbleekte versie van de volbloed rassendiscussie uit de 19de eeuw.  Appiah doet 18

onderzoek naar hoe het woord gebruikt werd in de 19de eeuw en richt zich daarbij op 
documenten geschreven door sleutelfiguren eind 18de en 19de eeuw. De conclusie is dat de 
uitspraken en meningen over ras telkens een combinatie maken tussen biologie en politiek, 
tussen wetenschap en moraal, tussen esthetiek en ethiek, feiten en waarden en duidelijk 
representatief zijn voor het denken van de Westerse Verlichting binnen een cultuur.   19

Als we de volledige titel van het boek van Charles Darwin uit 1859 lezen: The Origins of 
Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle 
for Life wordt ras biologisch in verband gebracht met zowel planten en dieren als mensen.  20

Darwin schrok er niet voor terug om de menselijke anatomie in de context te plaatsen van een 
comparatieve zoölogie, met de implicatie dat mensen net zoals dieren evolueerden vanuit 
eerdere levensvormen. Het impliceerde ook dat we wel eens via de evolutietheorie de 
oorsprong van de mens en zijn geschiedenis konden terugvinden. Deze theorie stond de idee 
toe dat de accumulatie van verschillen door selectie, gradueel, een variatie van soorten kon 
produceren die meetbaar verschillend waren. Dit suggereerde ook dat er een manier van 
classificatie mogelijk was waarin soorten die door evolutie nauw gerelateerd waren samen te 
klasseren. Het algemeen accepteren van een evolutie door modificatie en de stijgende 
acceptatie van Darwins theorie over natuurlijke selectie gaf wetenschappelijke steun aan het 
idee dat menselijke soorten, rassen, net zoals dier- en plantensoorten, zowel evolutionair 
gerelateerd als biologisch duidelijk konden zijn.  De fysieke antropologie trachtte de 21

evolutie en de verschillende variëteiten binnen het menselijk ras op te stellen. 

Amos Morris-Reich noemt de fysieke antropologie in Racial Photography As Scientific 
Evidence in 1876-1980 - gepubliceerd in 2016 - wetenschappelijk racisme. Ras is volgens de 
auteur in het derde deel van de 19de eeuw ‘ontdekt’ en opgericht louter als een natuurlijk 
ogende desintegrerende categorie. Bijvoorbeeld de veronderstelling leefde dat primitieve 
rassen werden weggedrukt door moderne civilisatie en werden weggevaagd in een brutaal, 
tragisch, snel en onvermijdelijk proces. Als deze sterke overtuiging de ethische en 
wetenschappelijke basis voor antropologisch onderzoek was, om verdwijnende levensvormen 

 Linda Rᴏᴏᴅᴇɴʙᴜʀɢ, “Oude en nieuwe schedelmeters”, in: Patrick Aʟʟᴇɢᴀᴇʀᴛ, Annemie Cᴀɪʟʟɪᴀᴜ, Jaap 17

Cᴏʜᴇɴ ... [et al.], Karakterkoppen. Over haviksneuzen en hamsterwangen van 14 maart t/m 20 september 2015, 
Tielt, Lannoo, 2014, p. 58. (Hierna vermeld als “Oude en nieuwe schedelmeters”.)

 Kwame Anthony Aᴘᴘɪᴀʜ & Amy Gᴜᴛᴍᴀɴɴ, Color Conscious. The Political Morality of Race, Princeton New 18

Jersey, Princeton University Press, 1996, p. 38.
 Idem, p. 47.19

 Idem, p. 64.20

 Idem, p. 67.21
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te documenteren, dan observeerden de raciale schrijvers de veranderingen in de natuurlijk 
orde van de dingen ook uit angst voor de achteruitgang van de eigen superieure rassen.  22

Het zou echter nogal beperkt zijn om deze vorm van fotografie enkel te bespreken als een 
praktijk van fotografie die enkel diende als hulpmiddel bij wetenschappelijk onderzoek. Met 
als doel een foto te produceren die alleen objectief en wetenschappelijk is en waarin niets af 
te lezen valt over de confrontatie van de gefotografeerde mensen en degene die hen 
geïnstrueerd hebben om zich op die manier letterlijk en figuurlijk bloot te stellen. In een 
poging om het moment te herbeleven en te kunnen begrijpen wat maakte dat deze mensen 
zo’n doordringende impressie achterlieten op een foto, probeer ik een zo groot mogelijke 
reconstructie te maken en me de vragen te stellen vanuit het standpunt van de 
gefotografeerden. Voor wie poseerden zij? Wat was precies de fotografische situatie waaraan 
zij onderworpen waren? In hoofdstuk vijf zal ik dieper ingaan op hoe in de praktijk 
antropometrische metingen vastgelegd werden met de hulp van de fotografie op het einde van 
de 19de eeuw en begin 20ste eeuw. Ook de concrete fotografische situatie, zoals de camera en 
de chemicaliën worden benaderd om een zo goed mogelijke voorstelling te kunnen maken 
van wat het was om op die manier gefotografeerd te worden. 

Antropometrische fotografie 

Het is opvallend hoe weinig informatie over antropometrische fotografie er in fotografische 
literatuur te vinden is . Heel soms zien we een opgekuiste versie van portretten van inheemse 
mensen met een wazige achtergrond.  

De meeste informatie echter valt te halen in boeken die de geschiedenis van  antropologie 
belichten. Als ook op tentoonstellingen in volkenkundige musea waarin deze vorm van 
fotografie gekaderd wordt binnen de context van wetenschap in een bepaalde periode. Het is 
dan ook op deze tentoonstellingen en in hun catalogussen dat we hier en daar een foto zien 
opduiken.   

Als voorbeeld van antropometrische fotografie kan een serie foto’s  uit de Leidse collectie 
dienen. Deze waren te zien  op de expo De exotische mens. Andere culturen als amusement in 
het Teylers Museum te Haarlem (januari tot en met mei 2009), in samenwerking met het 
Museum Dr. Guislain te Gent (eind mei tot en met september 2009). Het betreft foto’s van 
Australische Aboriginals gemaakt in 1879 door de politieman Paul Foelsche. Op verzoek van 
wetenschappers en autoriteiten heeft hij tussen 1877 en 1891 meer dan 260 foto’s gemaakt en 
zond de foto’s van deze nog onbekende stammen in Noord-Australië in voor verschillende 
wereldtentoonstellingen. Om hun lichaam en gezicht onder het felle licht beter te laten 
uitkomen vroeg Foelsche de Aborigines om hun gezicht in te smeren met koolpoeder. 
Volgens de antropologe Linda Roodenburg bestaan er aanwijzingen dat deze mensen het als 
een beproeving zagen, als een eervol ritueel om tijdens de opname van de foto, die ongeveer 
per persoon een uur duurde, zo stil mogelijk te blijven zitten. De naakte pose zou volgens 
Roodenburg ook geen vernedering geweest zijn omdat ze het gewoon waren om naakt rond te 
lopen.   23

 Amos Mᴏʀʀɪꜱ-Rᴇɪᴄʜ, Racial Photography As Scientific Evidence 1876-1980, Chicago, University Of 22

Chicago Press, 2016, p. 9.
 Linda Rᴏᴏᴅᴇɴʙᴜʀɢ, “Op zoek naar verschillen. Antropometrische fotografie in het licht van rassenonderzoek 23

en Darwins evolutieleer”, in: Patrick Aʟʟᴇɢᴀᴇʀᴛ, Bert Sʟɪɢɢᴇʀꜱ, De exotische mens : andere culturen als 
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(  

Afbeelding 2 - Biliamuk, een Larrakiaman van 26 jaar. Een antropometrische foto van 
Paul Foelsche, Port Darwin 1879. (Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden)  24

!  

Afbeelding 3 - Minnirham, 27 jaar, van de 'Alligator' stam. Een antropometrische foto 
van Paul Foelsche, Port Darwin 1879. (Nationaal Museum van Wereldculturen, 
identificatie A26-5)  25

 Idem, p. 95.24

 De databank van het rijksmuseum van volkenkunde gaat soepel om met het online verkrijgen van deze foto’s. 25

Minnirham , in: data.collectienederland.nl (online). http://data.collectienederland.nl/search/?
q=delving_spec:rijksmuseum-
volkenkunde&qf=dc_subject%3Agewassen+en+verzorging&qf=dc_subject%3Aportret&qf%5B%5D=dc_date
%3A1879 (9 april 2017).
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!  

Afbeelding 4 - Aboriginal man. Een antropometrische foto van Paul Foelsche, Port 
Darwin 1879. (Nationaal Museum van Wereldculturen, identificatie A26-2) 

De foto’s werden volgens bepaalde richtlijnen gemaakt, zoals het gebruik van de meetlat om 
met antropometrische metingen de lichamen te kunnen vergelijken. Zo werden niet alleen 
foto’s genomen, maar tegelijkertijd ook verschillende lichaamsmaten opgemeten, zoals van 
de schedelomtrek, de armen en de benen. De foto’s zijn altijd (studio)opnamen van mensen, 
meestal voor een neutrale achtergrond, soms met een meetlat in staande of zittende positie en 
van verschillende standpunten genomen - frontaal, in profiel en de rugzijde.  

Deze vorm van fotografie is niet representatief voor alle foto’s gemaakt van andere volkeren 
uit deze periode, maar ze hoort bij een specifiek onderzoeksgebied, de fysische antropologie. 
De mensen zijn studieobjecten geworden, voorzien van nummers en maten, hebben dikwijls 
geen naam meer en de foto’s zijn bedoeld als studiemateriaal. 

 Niet alle fotografen hechtten evenveel belang aan alle maatregelen en in navolging van de 
specifieke antropometrische fotografie, ontstaat een antropometrische stijl, waarbij de meetlat 
wordt weggelaten en wel meerdere mensen op één foto staan bijvoorbeeld afwisselend in 
profiel en frontaal.  De foto’s tonen in één oogopslag een samenvatting van een westers 26

superioriteitsdenken. Via semi-wetenschappelijke publicaties die vanaf het begin van de 20ste 
eeuw in vele edities en grote oplagen verschijnen, verspreidt dit vertekend beeld van mensen 
uit andere culturen zich onder het grote publiek.   27

Eigenlijk hebben we weinig of geen informatie over wat deze mensen precies kenden van het 
ritueel van fotografie waaraan zij onderworpen werden. Het is alleen al een feit dat zij in die 
periode zelf geen fototoestel ter beschikking hadden en of zichzelf konden fotograferen. 
Volgens Ariella Azoulay (Tel Aviv 1962°), auteur, filmregisseur, curator en theoretica over 

 Linda Rᴏᴏᴅᴇɴʙᴜʀɢ, De Bril van Anceaux , p. 36.26

 Ibidem.27
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visuele cultuur en fotografie, kunnen we echter veronderstellen dat zelfs als ze niet exact 
wisten hoe deze fotografie functioneerde en ze de foto’s, van hen genomen, waarschijnlijk 
nooit onder ogen hebben gekregen, zich toch bewust waren dat ze dienst deden als objecten 
voor een blikveld dat het hier en nu oversteeg. Tijdens de opname van de foto is hun blik 
gericht op de fotograaf, maar die blik reikt ook verder dan de camera met de fotograaf, in de 
wetenschap dat daar een mens achter staat die hen geselecteerd heeft als object voor zijn 
blikveld, een mens die het toestaat hen te transformeren tot een object en de persoon die op 
dat moment naar hen aan het staren is. Met andere woorden, in hun blik, zelfs als zij niet 
volledig begrijpen wat fotografie is, zien we dat ze begrijpen dat de situatie waarin ze 
bekeken worden er een is die vertrekt vanuit de directe confrontatie tussen blikken die 
tegenovergesteld en tegenover elkaar staan.  28

Archieven 

Om alle verschillen tussen rassen te documenteren en te klasseren werden er in de 19de en 
20ste eeuw archieven met visueel materiaal opgericht binnen musea, privé collecties en 
laboratoria. Het ontstaan en de werking van deze archieven worden in hoofdstuk zes 
besproken. In deze archieven worden een massa foto’s bewaard, gemaakt door koloniale 
reizigers, wetenschappers en regeringen in de voormalige kolonies van bijvoorbeeld Afrika 
en Azië.  Binnen dit kader vond ook de kolonisatie van Congo plaats door Leopold II en iets 29

later door België. Een geschiedenis die naar eigen ervaring, minimaal wordt onderwezen en 
waarvan de gruwelijkheden worden verzwegen. Verwonderlijk aangezien Congo een speciale 
plaats had verworven onder het imperialisme als de plaats waar het hart van de primitieve 
cultuur lag en nog tot lang nadat zijn rubber en ivoor werd geëxploiteerd, beschouwd werd 
als het ‘heart of darkness’, vereeuwigd in de roman van Joseph Conrad in 1899.  De 30

antropometrische foto’s lichten een tip van de sluier op van hoe de monopolisering van 
culturele waarden en materiële goederen op basis van biologische afkomst zowel wereldwijd, 
als in België, te werk ging. In dit hoofdstuk komt de problematiek rond archieven aan bod en 
lezen we hoe een visueel document een numerieke code kan krijgen. We zien verder hoe de 
interesse van kunstenaars groeit naar de inhoud van het archief, maar ook dat het niet altijd 
gemakkelijk is om toegang tot die inhoud te krijgen. 

Kunst  

We zien in hoofdstuk zeven enkele voorbeelden van het gebruik van antropometrische 
fotografie uit de koloniale tijd binnen hedendaagse kunst. Ik beperk me hier uitsluitend tot die 
kunst die gebruik maakt van antropometrische fotografie uit de archieven of zich bedient van 
dezelfde antropometrische techniek. Kunst wordt bij uitstek als middel beschouwd om uiting 
te geven aan beladen onderwerpen. Het gevaar bestaat erin dat kunst de geschiedenis 
transformeert en zich kan beroepen op onvolledige/onjuiste informatie. Kunst die een zwaar 
beladen verleden belicht, roept veel discussie op. Op alle fronten wordt kunst die 
verschillende aspecten van kolonisatie behandelt en gemaakt is door zowel westerse als niet-
westerse kunstenaars in samenwerking met instituten, wetenschappen en politiek met 

 Ariella Aᴢᴏᴜʟᴀʏ, The Civil Contract of Photography, New York, Zone Books, 2008, p. 179-180. (Hierna 28

vermeld als The Civil Contract.)
 Nicholas Mɪʀᴢᴏᴇꜰꜰ, “Photography at the heart of Darkness: Herbert Lang’s Congo Photographs 29

(1909-1915)”, in: Tim Bᴀʀʀɪɴɢᴇʀ & Tom Fʟʏɴɴ (eds.), Colonialism and the Object: Empire, Material Culture, 
and the Museum, London - New York, Routledge, 1998, p. 167.

 Idem, p. 172.30
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argusogen gevolgd. Het opkomende bewustzijn van deze beladen geschiedenis maakt dat 
kunstenaars niet zomaar een esthetische interpretatie kunnen geven. De gruwel die deze 
geschiedenis mogelijk maakte, blijft een gruwel ook in een kunstwerk. De mogelijke 
esthetisering van deze gruwel en de pijn die het blootlegt bij de gekoloniseerde, de pijn die 
veroorzaakt kan worden met re-victimisation, maakt dat deze kunst zware kritiek krijgt.    31

Dit neemt niet weg dat kunst geen historisch archiefmateriaal mag integreren of dat kunst de 
controverse uit de weg moet gaan. De kritiek laat zien hoe complex de gelaagdheid is van 
archiefmateriaal uit een collectief koloniaal verleden. 

Volgens Hal Foster, een Amerikaanse kunstcriticus en historicus, willen kunstenaars in eerste 
instantie verloren, vergeten of verplaatste historische informatie uit het archief terug fysisch 
present maken. Om dit te bereiken, richten ze zich uitvoerig op gevonden beelden, objecten 
en teksten uit het archief.  Het verschil met een database als het internet is dat archieven 32

vaak onwillig zijn, verder zijn ze gefragmenteerd en vragen ze om een menselijke 
interpretatie.  Kunst met een focus op het archief, geeft het archief terug een actieve functie 33

en een doel is om tussen verwarde toeschouwers een geëngageerde discussie los te weken.  34

Deze kunst heeft ook de drang om terug te connecteren wat niet te connecteren is. Dat wil 
niet zeggen dat ze een andere samenstelling willen maken, maar dat ze het heden terug in 
relatie willen brengen met een bewust vergeten culturele herinnering.  35

In hoofdstuk acht bekijken we de artistieke strategie van Van Wichelen. Wat doet de 
kunstenaar met het archiefmateriaal? Voor welke doeleinden? Hoe kunnen wij deze artistieke 
praktijk historisch plaatsen? We zien haar unieke manier om een connectie te maken met een 
verzwegen verleden. 

 Op het colloque international: le passé colonial belge, van 30 maart 2017 in de ULB werd duidelijk dat de 31

opkomst van de kritiek op de kolonisatie een groter platform verdient, maar ook de noodzaak om de juiste en 
volledige geschiedenis te vertellen. Dat de geschiedenis door kunstenaars kan getransformeerd worden tot 
slechts een klein aspect met het gevaar om het grote geweld te minimaliseren tot een afgehakte hand. 

 Hal Fᴏꜱᴛᴇʀ, “An Archival Impulse”, in: October 110, Fall 2004, p. 4.32

 Idem, p. 5.33

 Idem, p. 6.34

 Idem, p. 21.35
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2. Methodologie 

Hoe westerse koloniale antropometrische fotocollecties tonen in een 21ste-eeuws 
referentiekader? Met als casestudie het werk van Antje Van Wichelen. 

De vragen die dit onderwerp oproept en de vragen bij de creatie van het werk van Antje Van 
Wichelen zijn de uitgangspunten van deze paper.  

Kunstenaar Antje Van Wichelen was bereid om haar onderzoek, werkmethoden en visies te 
delen en stond open voor meerdere gesprekken. De interviews en het oeuvre van Antje Van 
Wichelen, met een analyse van de formele en iconografische aspecten van haar werk, waren 
de vertrek- en ankerpunten doorheen dit onderzoek.  

Het literatuuronderzoek vormde de andere basis voor dit onderzoek. Als we onze 
geschiedenis kunnen voorstellen als een muur gemaakt uit bakstenen, ging ik op zoek naar 
hoe die specifieke baksteen, de antropometrische fotografie daar geraakt is. Antwoorden op 
volgende vragen: Wat is antropometrische fotografie? Hoe is dat historisch te plaatsen? Hoe 
ging men te werk en wat was de evolutie van deze technologie? Hoe ging dat in de praktijk? 
Wie waren de fotografen? zocht ik in specifieke literatuur. Boeken van volgende auteurs 
konden een licht werpen op deze vragen: Ariella Azoulay, Civil Imagination. A Political 
Ontology of Photography, (2012); Christopher Pinney, Photography and Anthropology, 
(2011); Elizabeth Edwards (ed.), Anthropology and photography 1860 - 1920, (1992); Amos 
Morris-Reich, Race and Photography, (2016); Maarten Couttenier, Congo tentoongesteld. 
Een geschiedenis van de Belgische antropologie en het museum van Tervuren (1882-1925), 
(2005). 

Daaruit vloeiden vragen voort als: Waar gingen die foto’s naartoe? Waar worden ze nu nog 
bewaard? Hoe worden ze gearchiveerd? Hoe toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn deze 
archieven? Deze vragen zetten me aan om de literatuur te onderzoeken van Ann Laura Stoler, 
Along the Archival Grain:Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense, (2009); Okwui 
Enwezor, “Archive Fever: Photography between History and the Monument”, Published in 
conjunction with the exhibition Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art, 
from January 18–May 4 2008,  (2007); Allan Sekula, “The Body and the Archive”,(1986). 

Welke sporen vinden we van antropometrische fotografie, naast Antje Van Wichelen, terug in 
de hedendaagse kunst? Kan kunst een oplossing bieden voor het ontsluiten van collecties 
koloniale antropometrische fotografie? De voornaamste literatuur die me hiervoor op weg 
zette was: De catalogus van de tentoonstelling, De exotische mens, andere culturen als 
amusement. Een tentoonstelling in het Teylers Museum (Haarlem) van 17 januari t/m 10 mei 
2009 en vervolgd in het Museum Dr. Guislain (Gent) van 29 mei t/m 13 september 2009 met 
als titel, De tentoongestelde mens. Andere culturen als amusement; UNFIXED: Photography 
and Postcolonial Perspectives in Contemporary Art in het CBCCenter for Contemporary Art, 
Voorstraat 180, Dordrecht van 15 november t/m 5 december 2010; Kobena Mercer, 
“Photography and the Global Conditions of Cross-Cultural Modernity” (2012); Sammy 
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Baloji & Patrick Mudekereza, Isabelle Gérard (ed.), Sammy Baloji & Patrick Mudekereza en 
résidence au Musée royal de l'Afrique centrale : Congo Far West : arts, sciences et 
collections, Milano-Tervuren, Musée royale de l’Afrique centrale, 2011.  

Mijn eigen onderzoek in het digitale foto-archief van het Koninklijk Museum van Midden-
Afrika gaf een idee van de hoeveelheid en toegankelijkheid van een archief. De fotocollectie 
is enkel ter plaatse en enkel digitaal toegankelijk en nog lang niet alles is gedigitaliseerd.  

Om dit onderzoek te kunnen blijven beheersen, ligt de focus van de context in dit onderzoek 
op de Belgische koloniale geschiedenis, archieven en kunstenaars. 
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3. Culturele en politieke context van antropometrische fotografie 

3.1. Inleiding 

De context van het ontstaan van antropometrische fotografie is een complex verhaal van een 
ingewikkelde verwevenheid tussen wetenschap, overtuigingen, macht, economie en het begin 
van massamedia, zoals pers en fotografie. De voornaamste relatie van deze vorm van 
fotografie ligt bij de antropologie. Toch wil ik hier enkele belangrijke contexten beschrijven 
om beter te begrijpen onder welke omstandigheden deze fotografie en een jonge wetenschap 
als antropologie zich bevonden. 

Wij weten bijvoorbeeld heel goed hoe we er zelf uitzien en kunnen een concreet beeld van 
onszelf vormen. We staan meestal dagelijks een half uur voor de spiegel en herkennen onszelf 
moeiteloos op een foto. Stel je voor dat de enige referentie over hoe je eruit ziet de 
beschrijving van een ander is of een wazige reflectie in iets dat blinkt. We moeten in het 
achterhoofd houden dat de meeste mensen tot eind 19de eeuw geen duidelijk beeld hadden 
van hoe ze er echt uitzagen. In die periode waren geen spiegels in omloop zoals we dat nu 
gewoon zijn. Spiegels waren duur en een zeldzaamheid. Mensen wisten dus niet goed hoe ze 
eruit zagen, tenzij door een reflectie op het water of gepolijst metaal. Ze waren heel 
geïnteresseerd in een portret van zichzelf en diep verwonderd over de gelijkenis die 
fotografie kon maken. Het gevaar bestond er echter ook in dat fotografen je een ander portret 
verkochten dan het jouwe.   36

Een bijkomend feit wat fotografie en afbeeldingen zo populair maakte was dat een grote 
hoeveelheid van de bevolking nog niet kon lezen of schrijven. In België bijvoorbeeld was 42 
procent van de bevolking in 1882 analfabeet.  37

Fotografie was slechts één van de vele nieuwe uitvindingen en ontdekkingen binnen de 19de 
eeuw. De stoomtrein kwam in de tweede helft goed op gang en maakte het verspreiden van de  
producten en grondstoffen voor de industrie op grote schaal mogelijk. De door stoomkracht 
aangezwengelde industrialisering veroverde niet alleen Europa, maar de hele wereld. Tegen 
1885 waren de zeilschepen voor de lange afstandsroutes voorbijgestreefd en vervangen door 
stoomboten. De afzetmarkten voor de industrie groeiden van regionaal naar nationaal en van 
nationaal naar mondiaal. In Liverpool bijvoorbeeld kon een rijk gezin thee uit Ceylon, het 
huidige Sri Lanka, drinken. Uit India haalde men ingrediënten voor de op industriële schaal 
geproduceerde Worcestersaus. Drukpersen werden vanuit Nederland naar Java verscheept. In 
Parijs, Londen en New York waren hoeden met pluimen in de mode van struisvogels 
gekweekt in Zuid-Afrika. De elektrische telegrafie vergemakkelijkte en versnelde de 
communicatie, waardoor de wereld steeds kleiner werd en de tijd steeds sneller ging. De 
zoektocht naar goedkope grondstoffen en mogelijke nieuwe klanten werkte de expansiedrift 
van de industrialisering in de hand. Dit wil niet zeggen dat de industrialisering als verklaring 

 John Hᴀɴɴᴀᴠʏ, Victorian photographers at Work, Shine, princes Risborough, 1997, p. 43.36

 Maarten Cᴏᴜᴛᴛᴇɴɪᴇʀ, Congo tentoongesteld. Een geschiedenis van de Belgische antropologie en het museum 37

van Tervuren (1882-1925), leuven, Acco, 2005, p. 93. ( Hierna vermeld als Congo tentoongesteld.)
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voor de opkomst van het koloniseren kan gezien worden. Om handel te kunnen drijven met 
andere landen was koloniseren, commercieel gezien, niet echt nodig. De industrialisatie ging 
echter samen met Nationalisme en rivaliteit tussen Europese natiestaten onderling, welke op 
hun beurt zorgden voor een grotere machtshonger en territoriale expansiezucht.  38

3.2. Kolonies 

De 19de eeuw is de periode bij uitstek waarin de Europese mogendheden hun nieuwsgierige 
en hongerige ogen laten vallen op blinde vlekken op de wereldkaart. Er moesten begin 19de 
eeuw nog heel wat onbekende gebieden in kaart gebracht worden, die zogezegd van 
‘niemand’ waren. Expedities werden opgezet waar soms honderden mensen aan meewerkten. 
Deze expedities hadden enkel succes met een afdoende bescherming tegen de als vijandig 
voorgestelde stammen en de aanwezigheid van militairen werd dus noodzakelijk geacht. 
Sommige wetenschappers, zoals geologen, gaan ook mee om de bodemschatten en de 
exploitatiemogelijkheden te onderzoeken. Sinds de geboorte van de fotografie in 1839 gingen 
fotografen mee en toonden een visueel verslag van de expedities. Naarmate de fotografie zich 
beter ontwikkelde, was het mogelijk om meer foto’s te maken. Dragers om, alles wat voor 
een expeditie nodig is, te sjouwen werden ter plaatse geronseld.   39

De idee dat Europa op de hoogste stand van de ladder van de beschaving stond maakte de 
overtuiging vrij dat deze westerse visie op andere beschavingen moest uitgedragen worden en 
verspreid worden over de hele wereld. De superioriteit op gebied van beschaving bestond ook 
in de militaire superioriteit. Met een militaire overmacht was het gemakkelijker om grote 
gebieden die niet dezelfde wapens hadden, te veroveren en er kolonies op te richtten. 
Kolonies die nieuwe grondstoffen leverden en de economische voorsprong van het 
kapitalistische westen vergrootten. Het is verbijsterend dat zo’n klein gedeelte als West-
Europa zo’n groot gedeelte van de wereld koloniseerde en exploiteerde. Zelfs België, één van 
de kleinste landen van Europa, wist een kolonie in Midden-Afrika te bemachtigen, in 
oppervlakte tachtig maal groter dan zichzelf.   40

3.2.1. Belgische kolonie 

Het boek van de Belgische antropoloog en historicus Maarten Couttenier, Congo 
tentoongesteld. Een geschiedenis van de Belgische antropologie en het museum van Tervuren 
(2005) was heel verhelderend. Niet alleen omdat hierin  de totstandkoming van de Belgische 
kolonie gedetailleerd wordt uitgelegd, maar ook de beeldvorming via antropologische weg 
wordt behandeld. Daarbij is het duidelijk te lezen dat de economische honger naar 
grondstoffen werd bijgestaan door de wetenschappelijke honger naar kennis, zoals de 
zoektocht naar de oorsprong van de Nijl. Reisverslagen werden gretig gelezen, zoals de 
reisverslagen van Henry Morton Stanley (1841-1904) die als spannende reeksen verspreid 
werden in de pers. Stanley werd een internationale beroemdheid na zijn zoektocht naar 

 David VAN REYBROUCK, Congo, een geschiedenis, Amsterdam, De Bezige Bij, 2010, p. 49.38

 Linda Rᴏᴏᴅᴇɴʙᴜʀɢ, De Bril van Anceaux, p. 11.39

 Maarten Cᴏᴜᴛᴛᴇɴɪᴇʀ, Congo tentoongesteld, p. 61.40
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Livingstone (1871-1872) en zijn doortocht door Midden-Afrika van Oost naar West langs de 
Congorivier (1874-1877). Zijn reisverslagen werden ook met volle belangstelling gelezen 
door Leopold II. Zijn vader Leopold I had al enkele vruchteloze pogingen gedaan in de jaren 
1840 in Brazilië en Guatemala en Leopold II erfde dezelfde drang naar expansie. Vanaf zijn 
troonsbestijging op 17 december 1865 steeg zijn interesse voor Afrika. Zijn eerste pogingen 
voor een kolonie lagen in Mozambique, maar dankzij Stanley kwam zijn focus nu te liggen 
op Centraal-Afrika. Leopold II wilde via de wetenschap een middel vinden om land te 
kunnen claimen binnen het nog onontdekte Centraal-Afrika en organiseerde een Conférence 
Géographique in september 1876 in zijn koninklijk paleis te Brussel. Zowel militairen, als 
geografen en ontdekkingsreizigers waren hierop uitgenodigd, want de doelstellingen naar de 
buitenwereld toe lagen in het uitroeien van de slavenhandel en de wetenschappelijke studie. 
In zijn openingstoespraak was te horen: ‘De civilisatie brengen naar de enige plaats van onze 
wereld waar ze nog niet is doorgedrongen, de duisternis doorbreken die gehele volkeren 
omgeeft, dat is een waardige kruisvaart in deze eeuw van vooruitgang’.   Zijn boodschap 41

moet heel overtuigend geweest zijn, want nog tijdens de conferentie werd de Association 
International pour la Civilisation de l’Afrique opgericht dat even later de Association 
International Africain (AIA) zou heten, met Leopold II als voorzitter.  Vanuit deze 
achtergrond konden vijf expedities vertrekken vanuit Zanzibar met de nodige ondersteuning. 
In 1878 kwam er nog een bijkomend Comité d’Etudes du Haut-Congo, het latere Association 
International du Congo of AIC genoemd. Het is onder de vleugels van dit AIC dat Stanley 
zijn expedities voor Leopold II kon verder zetten en in nog geen tien jaar tijd had de 
organisatie een keten van veertig stations Hospitalières opgesteld en tegen 1884 werkten er al 
128 Europeanen. Dankzij een zeer smalle kuststrook was er verbinding met de oceaan en kon 
de in- en uitvoer beginnen of zoals Couttenier het noemt, kon de roofeconomie beginnen. 
Ook de bureaucratie trok op gang met verdragen die lokale chefs moesten ondertekenen en 
even later de soevereiniteit van Leopold II moesten erkennen. Dat was belangrijk want niet 
alleen Leopold II aasde op dit gebied, ook de Engelsen, Portugezen, Fransen en Duitsers 
hadden koloniale interesses. De gehele, gewelddadige verovering werd volgens Couttenier 
lang voorgesteld als een ‘pacifistische overname’,  alhoewel het absoluut geen vreedzame 42

kruistocht was, met vooral militairen als agenten van de AIA en de AIC en hun kanonnen en 
repeteergeweren die vlijtig werden ingezet. In de pers werden moorden op blanken 
uitgesmeerd als onmenselijke slachtingen gedaan door barbaren. Het inzetten van hun militair 
materiaal was om de slavenhandel uit te drijven in naam van de civilisatie. Op een gewiekste 
manier bereidde Leopold II zijn claim op een vereniging van alle posten voor en dus een 
eigen kolonie met om te beginnen alle handelsposten een blauwe vlag met gele ster uit te 
rusten. De specifieke woordkeuze voor zijn handelsposten was goed gekozen zoals ‘villes 
libres’, later ‘stations et territoires libres’ en vervolgens ‘Etats libres du Congo’ wat 
uiteindelijk uitmondde in de ‘Etat libre du Congo’. Vanaf het begin drong Leopold II aan op 

 Ibidem.41

 Idem, p. 62.42
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een internationale erkenning van zijn veroveringen. Die erkenning kwam er met de juiste 
tussenpersonen op de Internationale Conferentie te Berlijn van 15 november 1884 tot 26 
februari 1885 en nog tijdens de conferentie kregen de gebieden van het AIC de naam Etat 
Indépendant du Congo (EIC). Niet veel later erkenden ook de Belgische kamer en senaat de 
soevereiniteit van Leopold II over EIC. Alhoewel het EIC en België vanaf nu dezelfde koning 
hadden, zal Leopold II nooit een voet aan de grond zetten in Congo  en had de Belgische 43

regering geen zeggenschap in de interne politiek van het EIC. Leopold had als vorst de 
ultieme beslissingsmacht over het EIC en noemde zichzelf de ‘eigenaar van Congo’.  44

Onder het mom van civilisatie kwam de roofeconomie goed op gang. Er werden spoorwegen 
aangelegd, stoomboten ingezet en tegen 1899 overtroefde de ivoorinvoer in Antwerpen die 
van Londen en in 1901 behaalde de rubberoogst 6000 ton, wat ongeveer één twintigste van 
de totale wereldproductie omvatte en voor 80 procent deel uitmaakte van de export van de 
EIC. Omwille van het instorten van de prijs van rubber in 1906-1907 moest men op zoek 
gaan naar nieuwe inkomsten en kregen de kopermijnen in Katanga vorm.  45

Vanaf het begin werd Congo systematisch en gewelddadig leeggezogen, het bracht echter in 
eerste instantie nog niet zoveel winst op. De hele opstartende operatie kostte de koning nog 
handenvol geld. Om alles in de beginjaren te kunnen financieren ging Leopold II zelfs een 
staatslening aan in 1890 met de belofte van een mogelijke afstand in 1901. Tegen deze tijd 
echter bracht de kolonie zoveel geld op voor de persoonlijk zaak van Leopold II dat hij er 
geen afstand meer van wilde doen. Ook al kwamen er vanaf eind 1903 internationale 
protesten wegens de schending van internationale verdragen en de uitbuiting van de 
Congolese bevolking, Leopold II weerde zich op alle mogelijke manieren tegen de volgens 
hem valselijke beschuldigingen. Het zou nog tot de annexatie van België in 1908 duren 
vooraleer de gruwel van gedwongen arbeid, militaire raids, zweepslagen, folteringen, 
afgekapte handen, gijzelingen, verkrachtingen en moorden onder Leopold II gestopt 
werden.  Niet dat het zoveel beter werd na de annexatie, de gedwongen arbeid en gijzelingen 46

bleven bestaan maar in een meer gesofisticeerde vorm van compounds, een systeem van 
arbeiderskampen uitgevonden in Zuid-Afrika.  Ook de segregatie bleef bestaan en werd 47

verder doorgedreven in ziekenhuizen, scholen, winkels en werk. 

3.3. Het collectieve geheugen 

De stem van de ander mag niet ontbreken in de collectieve geschiedenis tussen België en 
Congo, maar deze is niet zo gemakkelijk te vinden. In ons westers systeem vertrouwen we 
enkel op het geschreven woord of in dit geval ook op de fotografie. Aangezien de 
gekoloniseerde, met de focus op Congo, alleen een orale geschiedenis heeft en de inheemse 

 David VAN REYBROUCK, op. cit., p.71.43

 Maarten Cᴏᴜᴛᴛᴇɴɪᴇʀ, Congo tentoongesteld, p. 63.44

 Idem, p. 167.45

 Idem, p. 169 - 170.46

 Idem, p. 250.47
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bevolking niet bij machte was om de taal te schrijven van de onderdrukker, noch bij machte 
was om een camera te gebruiken, zijn er weinig of geen bronnen waarin we de stem van de 
ander horen.  

Toch is de culturele antropologe Bambi Ceuppens erin geslaagd een idee te schetsen van wat 
de kolonisatie betekende voor de Congolezen. Daarbij schuwt ze niet de nuances van 
herinneren aan te halen. Een individueel persoon herinnert zich een collectieve gebeurtenis 
anders dan een andere participant en schrijft of vertelt erover op verschillende manieren 
naargelang de context en de personen tot wie hij zich richt. Bij het verzamelen en analyseren 
van herinneringen is het van belang om rekening te houden met de interpersoonlijke relaties. 
Congolezen kunnen dus op een variërende manier spreken over het Belgisch koloniaal 
verleden naargelang in een gesprek met vertrouwde mensen, niet-Congolezen of Belgen.    48

David Van Reybrouck, cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver, schrijft in zijn boek Congo, 
een geschiedenis (2010), vanuit het perspectief van een jonge Congolees. Hij beschrijft dat de 
plaatselijke bevolking twijfelde of blanken wel normale stervelingen waren. In grote delen 
van Sub-Saharisch Afrika is wit de kleur van de dood, zoals het wit van een skelet en moest 
de blanke met zijn lichte huidskleur wel uit het rijk van de doden komen. Een geest met 
magische krachten en een stok die vanop grote afstand kon heersen over leven en dood. Niet 
alleen aan land beschikten ze over magische krachten, ook op het water konden ze heersen 
over de natuur. Het voortbewegen van de stoomboot was voor hen een groot mysterie en ze 
dachten dat die werden voortgetrokken door reusachtige vissen of nijlpaarden.  49

Ceuppens legt tevens de nadruk op hoe een collectief geheugen geen feiten verzamelt, maar 
een verhaal construeert. Het gaat er dan ook niet om of een verhaal over een collectieve 
gebeurtenis echt is of vals. Congolezen kunnen zich de beste aspecten van de Belgische 
kolonisatie herinneren en de slechtste verzwijgen, maar ook omgekeerd. Het is dan belangrijk 
om de context waarin de geschiedenis zich heeft afgespeeld voor ogen te houden.  50

Opmerkelijk is dat Ceuppens een antropoloog vergelijkt met een filmregisseur die zelf de 
camera ter hand neemt en een registratie maakt van het verhaal vanop een afstand, door een 
lens. Daarna is de werking in de montagekamer ongeveer hetzelfde als de werking van het 
collectief geheugen. Allebei maken ze een montage van een selectie van de gebeurtenis en 
drukken op die manier hun eigen idee bewust of onbewust door op het eindresultaat.   51

Een antropoloog echter, waarschuwt Ceuppens, moet trouw blijven aan de visies van de 
geïnterviewde mensen en aan de eisen voldoen binnen het vakgebied, wat maakt dat de 
persoonlijke visie van de wetenschapper niet dezelfde impact heeft op het eindresultaat dan 
die van een filmregisseur. Het collectief geheugen krijgt in officiële westerse 
geschiedschrijving vorm door een creatieve selectie, organisatie en interpretatie van 

 Bambi Cᴇᴜᴘᴘᴇɴꜱ, Onze Congo? Congolezen over de kolonisatie, Leuven, Davidsfonds, 2003, p. 10.48

 David VAN REYBROUCK, op. cit., p. 59.49

 Bambi Cᴇᴜᴘᴘᴇɴꜱ, op. cit., p. 11.50

 Idem, p. 12.51

(  18



gebeurtenissen en personen. Het probleem in Congo is dat er maar één officiële geschreven 
bron is voor de koloniale periode en dat is de staat. Bijkomend probleem is dat slechts weinig 
Congolezen toegang hebben tot geschiedenisboeken van Congolese historici. Het collectief 
geheugen van deze kant van het verhaal ligt nog steeds verbrokkeld en verspreid over het 
continent en vindt geen weerklank in de officiële geschiedschrijving.   52

Bij de context en de visie van de geïnterviewde moet een interetnisch misverstand rechtgezet 
worden. De westerse visie op de kleur van de huid is er een gebaseerd op enkel biologische 
kenmerken. Bij veel Congolezen echter is kleur afhankelijk van het gedrag. Zo kan een 
zwarte die zich als een blanke gedraagt als blank beschouwd worden en omgekeerd ook, een 
blanke die zich als een zwarte gedraagt kan als zwarte beschouwd worden. Kleur heeft voor 
hen dus een veel diepere betekenis dan slechts een uiterlijk verschijnsel. De doorgedreven 
segregatie die gehandhaafd werd tussen blank en zwart op alle mogelijke plaatsen tot in de 
kerk en de zoo toe, had in hun ogen dus meer te maken met de ongelijke acceptatie van hun 
gedrag dan van hun uiterlijk met alle gevolgen van dien.   53

Om een voorbeeld te geven van hoe kolonisatie ervaren werd, is er het verhaal van 
kannibalisme. Het uitroeien van kannibalisme was één van de argumenten om de 
prekoloniale zwarten te civiliseren, alhoewel er nooit een echt bewijs voor gevonden werd. 
Congolezen echter blijven ervan overtuigd dat niet zij, maar de Belgen kannibalen waren 
tijdens de koloniale periode. Dergelijke verhalen van kannibalisme door de koloniserende 
overmacht zijn verspreid in heel Afrika ten zuiden van de Sahara. Bijvoorbeeld bij de 
inwoners van Kinshasa, de Kinois, leeft de herinnering aan de mensenjager Mudele-Mwinda. 
Hij verlamde Congolezen met zijn magische lamp en nam hen mee naar Mundele-Ngungu. 
Deze veranderde hen op zijn beurt in varkens waarna men worsten van hen draaide of ham 
maakte om als eten te dienen voor de Europeanen. Een variante herinnering leeft bij de 
inwoners van Kisangani. Daar is het de Togbagba/Togwawa die ‘s nachts Congolezen 
gevangennamen en hypnotiseerden met een sterke lamp. De slachtoffers werden naar slagerij 
Clayes gebracht waar ze werden vetgemest tot ze begonnen te knorren als varkens. Tijdens 
feestmalen voor hoge ambtenaren werden ze geconsumeerd of ingeblikt om achteraf op te 
eten.  De idee van kannibalisme door Europeanen, dat Congolezen door hen opgegeten 54

werden zoals Europeanen varkens of koeien nuttigen, bevestigt dat Congolezen op de hoogte 
waren van het feit dat Europeanen hen niet zagen als medemensen.  Anderen die beschuldigt 55

worden van kannibalisme zijn heksen. Missionarissen propageerden kerstening om 
bescherming tegen heksen te bieden, maar in de opinie van Afrikanen kunnen alleen heksen 
bescherming tegen andere heksen bieden. De rol van missionarissen op gebied van 
kolonisatie is niet onbesproken, toch hebben ze het verhaal van kannibalisme gevoed door 
kerstening en door de eucharistieviering waarin het lichaam en bloed van Christus wordt 

 Idem, p. 13.52

 Idem, p. 40-41.53

 Idem, p. 56.54

 Idem, p. 57.55
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gegeten en gedronken.  In het licht van de slavenhandel en gedwongen arbeid hebben deze 56

herinneringen een groter waarheidsgehalte dan alle civilisatie redenen ooit opgevoerd door de 
Europeanen.  

3.4. Wereldtentoonstellingen 

Wereldtentoonstellingen waren de belichaming van de 19de-eeuwse vooruitgangsgedachte. 
Engeland was het eerste met de Great Exhibition of the Arts and Industries of All Nations in 
1851. In een speciaal hiervoor opgetrokken tentoonstellingsgebouw the Crystal Palace, met 
hypermoderne materialen zoals glas en staal, konden verschillende landen concurreren in hun 
vooruitgangswedstrijd. Al snel organiseerden in de latere jaren ook andere landen 
internationale tentoonstellingen om hun vaardigheden te tonen. Vernieuwend op deze expo’s 
was vooral de enorme grote publieksopkomst uit vrijwel alle lagen van de bevolking, zeker in 
de periode van 1880 tot 1931. Dat kwam ook door de grote media belangstelling; dag- en 
weekbladen, vaktijdschriften en pers brachten verslag van de bouw, de opening, de 
bezienswaardigheden, de sluiting van de tentoonstellingen. Daarbij werd een merchandising 
opgezet om allerlei memorabilia, souvenirs en foto’s te kunnen verkopen die een mooi 
aandenken aan de tentoonstelling leverden.  57

Op de wereldtentoonstellingen werd niet alleen een beeld geschapen van de vooruitgang, 
maar ook de waardevolle aspecten van een kolonie werden in de etalage gezet, zoals hun 
grondstoffen, de inheemse bevolking, de natuur. Op deze manier kon de militaire en 
economische expansie van een kolonie gelegitimeerd worden.   58

Ook voor Leopold II waren de organisaties van wereldtentoonstellingen met ‘living exhibits’ 
een welkome manier om geld los te weken en rechtvaardiging te zoeken voor zijn 
ogenschijnlijk filantropische missie in Congo. Niet dat ‘levende tentoonstellingsitems’ een 
nieuwigheid was, want reeds eind 15de eeuw kon men 7 Taino indianen aan het Spaanse hof 
bezichtigen, meegebracht door Christoffel Columbus. Er waren Eskimo’s in Bristol in 1501. 
Braziliaanse indianen in Rouen in 1550. Een van de meest besproken ‘living exhibits’ is 
Sarah Baartman, ‘de Hottentot Venus’; een Zuid-Afrikaanse Griqua van de Khoisan die te 
zien was in 1810 in Piccadilly Circus. In het Brusselse Leopoldpark in 1883 kon het publiek 
14 Araucaniërs uit Centraal en Zuid-Chili en West-Argentinië in ‘indiaanse’ hutten 
bezoeken.  59

Op de wereldtentoonstelling van 1885 te Antwerpen, waren voor het eerst ook twaalf 
Congolezen te zien in het koloniaal paviljoen. De Afrikanen moesten in namaakhutten 
verblijven en hun dagelijkse leven tonen. Bezoekers wierpen hen ‘apenootjes’ toe als waren 
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het dieren. Het bereik van deze vorm van ‘educatie’ was enorm, maar liefst 3,5 miljoen 
bezoekers staan geregistreerd voor deze internationale tentoonstelling.  In 1897 werd, net 60

zoals in Antwerpen in 1885 en 1894 een negerdorp op de wereldtentoonstelling ingericht in 
het park van Tervuren. Maar liefst 269 zwarten vertrokken naar Brussel. Tijdens de reis 
stierven er echter twee en 267 Congolezen werden in drie ‘Afrikaanse’ dorpen in het park van 
Tervuren ondergebracht.  Ze moesten hun dagelijkse leven naspelen en de bourgeoisie 61

mocht ongestraft een blik werpen op hun privé leven. Op een veilige afstand welliswaar 
achter een omheining en wegens de modderige paden door de vele regen werd een loopbrug 
over het dorp geïnstalleerd en konden de mensen het schouwspel vanuit de hoogte aanzien.  62

Vooral de ‘primitiviteit’ van de zwarten werd in de verf gezet en pas na lang discussiëren 
kreeg bijvoorbeeld pater Van Impe toestemming om ook het goede ‘beschavingswerk’ te 
tonen. Een 60-tal zwarten mochten in Tervuren tonen hoe mooi ze ondertussen konden 
borduren, hoe goed ze konden fietsen en musiceren. Bij hun terugkeer in Congo hadden ze 
een voorbeeldfunctie te vervullen.   63

Er ontstond echter een nationale rel bij het overlijden van zeven zwarten te Tervuren en 
daardoor werden er geen Congolezen meer tentoongesteld op de expo van Luik 1905, 
Tervuren 1910 en Gent 1913. Pas of ondanks alles werden er opnieuw negerdorpen met 
Congolezen opgericht op de Belgische wereldtentoonstellingen van 1930 en 1958. Deze 
laatste werd na enkele dagen onder groot protest van het publiek, waaronder ondertussen ook 
Congolezen, gesloten.   64

Niet alleen op wereldtentoonstellingen waren exotische mensen te zien. Tussen 1870 en 1940 
toonden ook circussen, jaarmarkten en dierentuinen honderden groepen mensen die een 
andere huidskleur, kleren en gebruiken hadden. De meest bekende daarvan is bijvoorbeeld 
Carl Hagenbeck. Hij organiseerde vanaf 1870 enorme volkerenshows, ook human zoos 
genoemd, waarbij hij mensen uit verre landen samen met vreemde dieren importeerde en liet 
optreden in groot opgezette shows overal in Europa.  65

Bij de aankondigingen van deze shows en attracties werd vaak hun bijzonder 
wetenschappelijk belang vermeld door ze te associëren met een Professor of Doctor die dit 
hoogst bijzonder specimen op zijn expeditie aangetroffen had in de Afrikaanse Wildernis. De 
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wetenschappers op hun beurt onderzochten met veel belangstelling de opgevoerde mensen uit 
verre oorden zonder daarvoor een gevaarlijke reis te moeten ondernemen.   66

3.5. Volkenkundige musea 

In de 19de eeuw ontwikkelt de volkenkunde zich tot een zelfstandige wetenschappelijke 
discipline. Alle exotische objecten die geronseld werden tijdens de expedities kwamen in 
verzamelingen terecht en speciaal voor dit doel werden er volkenkundige musea opgericht.  67

In België betekende de periode na 1898 de start van de systematische verzameling van 
etnografische collecties, de classificatie van de stukken en de wetenschappelijke studie ervan. 
Waar andere Europese naties al langer een verzameling hadden opgebouwd, deed België zijn 
best om de opgelopen achterstand in te halen.  Alles kwam samen in een permanent Musée 68

du Congo dat na de overname in 1908 door de Belgische staat  het Musée du Congo Belge 
werd genoemd en nu het huidige Koninklijk Museum voor Midden-Afrika voorstelt. Hier 
kregen ook onderzoeksinstellingen met verschillende wetenschappelijke afdelingen, zoals 
etnografie, antropologie, fauna, flora en geologie een plaats.  69

Het Musée du Congo verschilde niet in zijn doelstellingen in vergelijking met andere 
volkenkundige musea waarin het steeds terugkerende motief naar voren komt om een visuele 
encyclopedische inventarisatie te maken van de wereld en haar bewoners, zowel van planten, 
dieren als mensen.   70

Anne Maxwell concentreert zich in haar boek Colonial Photography and Exhibitions. 
Representations of the ‘Native’ and the Making of European Identitiesis op hoe 
gekoloniseerde mensen in vroege tentoonstellingen werden voorgesteld. Opmerkelijk is dat 
ze zich ook bewust is van de gevoelige problematiek van koloniale fotografie en ze schrijft in 
de inleiding van haar boek, een verontschuldiging. Ze verontschuldigt zich dat ze met het 
schrijven van dit boek de racistische beelden uit de Victoriaanse periode reproduceert. 
Maxwell vindt dat ze effectief opnieuw een tweederangs geweld teweegbrengt. Het is haar 
overtuiging dat dit onvermijdelijk is, wanneer hedendaagse Europeanen bereid zijn om 
geconfronteerd te worden met de onplezierige acties van hun voorgangers en inzichten willen 
krijgen in hoe hun raciale en culturele identiteiten gevormd werden in het verleden.  71

3.6. Superioriteitsgedachte 

De affiche van Pear’s Soap uit de jaren 1890 is een mooi voorbeeld die de intense 
verwevenheid laat zien van de superioriteitsgedachte van de witte man die meespeelt tot in de 
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huiskamer. Anne McClintock (1954°), professor in Gender Studies, is diep geïnteresseerd in 
deze reclame campagne omdat zij hierin een historische verschuiving ziet in de laatste 
decennia van de 19de eeuw. Het was voor haar de verschuiving van wetenschappelijk racisme 
- belichaamt door antropologische, wetenschappelijke en medische artikels, reisverhalen en 
etnografieën - naar wat zij commodity racisme noemt. Dit commodity racisme - in de 
specifieke eind 19de-eeuwse vorm van reclame campagnes samen met fotografie, 
wereldtentoonstellingen en volkenkundige musea - veranderden het verhaal van de imperiale 
vooruitgang naar een massaproductie van consumenten spektakel.  72

De affiche van Pear’s Soap verscheen in 1899 samen met onderstaand reclame bericht in 
McClure’s Magazine, zoals geciteerd in McClintock: “The first step towards lightening THE 
WHITE MAN’S BURDEN is through teaching the virtues of cleanliness. PEAR’S SOAP is a 
potent factor in brightening the dark concerns of the earth as civilization advances, while 
amongst the cultured of all nations it holds the highest place - it is the ideal toilet soap.”  73

(  

Afbeelding 5 - affiche van Pear’s Soap verscheen in 1899 in McClure’s Magazine   74

We zien een admiraal gekleed in puur imperiaal wit zijn handen wassen in zijn cabine terwijl 
zijn stoomboot over de oceaan vaart.  

 Anne MᴄCʟɪɴᴛᴏᴄᴋ, Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest, New York - 72

London, Routledge, 1995, p. 33.
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We zien volgens McClintock twee werelden weerspiegeld in deze reclame, de private huise-
lijkheid en de imperiale markt. Twee sferen waarmee de Victoriaanse middenklasse 
opschepte, geheel natuurlijk en gedistingeerd verstrengelt in één reclame affiche.  

De patrijspoort is zowel raam als spiegel. Het raam is het icoon voor de imperiale bewaking 
en het Verlichtingsidee van inzicht in kennis. In de scène rechtsonder zien we een Afrikaan 
dankbaar op zijn knieën een stuk zeep in ontvangst nemen van een missionaris. De spiegel 
het embleem voor zelfkennis in de Verlichting reflecteert het gereinigde beeld van de witte, 
mannelijke, imperiale hygiëne. De reclame impliceert dat lichaamshygiëne de blanke man 
reinigt en beveiligt voor besmettingen in de marges van het imperium. Tegelijkertijd 
garandeert dit huiselijk tafereel de macht van de blanke man, de knieval van de Afrikanen en 
de heerschappij over de wereld. Tegen de muur zien we een elektrische peerlamp welke 
betekenis geeft aan de wetenschappelijke rationaliteit en de geestelijke vooruitgang. Op deze 
manier dicteert de affiche de lessen van imperiale vooruitgang en kapitalistische civilisatie: 
civilisatie straalt en gaat vooruit voor de blanke man dankzij zijn vier fixaties - zeep, spiegel, 
licht en witte kleding. Deze vier elementen komen telkens terug in de Victoriaanse populaire 
cultuur van die periode.   75

3.7. Besluit 

Antropometrische fotografie ontstond in een wereld waarin de 'selfi' totaal onbestaande was 
en een treffende gelijkenis vooral in de verbeelding bestond. Globalisering begon in de 19de 
eeuw met een hegemonie van het westen. Dat noordelijk halfrond bezat een expansie- en 
exploitatiedrang met een focus op het Zuiden. Het bestrijden van de slavenhandel en het 
brengen van de civilisatie gaf het Westen de overtuigingskracht om hun handel en wandel 
voort te zetten. België vormde daarin geen uitzondering.  

Nieuwe technologieën werden ingezet als hocus pocus om een bevolking zonder de kennis 
van deze technologieën te overmeesteren. Diezelfde technologieën etaleerden het westers 
meesterbrein op wereldtentoonstellingen en werden benadrukt door de voorstelling van 
andere culturen als barbaars en primitief.  

Volkenkundige musea deden hun best om alles van deze ontegensprekelijk verdwijnende 
volkeren zo goed mogelijk te documenteren en te verzamelen.  

Over dit alles heen ligt een superioriteitsgedachte die alle lagen van de samenleving bekleedt 
tot en met een klein detail zoals zeep. De superioriteitsgedachte heeft ons in wezen nooit 
meer losgelaten en zit zo verweven in ons westers gedachtegoed dat we ons geen vragen 
stellen bij een eenzijdige superieure benadering van de geschiedenis. Pas als we van deze 
sokkel durven afstappen, krijgen we oog voor andere perspectieven. 

 Ibidem.75
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4. Fotografie als wetenschappelijk document 

4.1. Inleiding 

Sinds de geboorte van de fotografie heeft zij verschillende doelen gediend. Fotografie kan het 
objectief van kunst zijn, maar ook als illustratie bij artikels dienen of zelf omgevormd worden 
tot wetenschappelijk object. Ik ga me hier vooral richten op hoe de mens als wetenschap-
pelijk object in beeld wordt gebracht en bejegend. De belangrijkste ontwikkelingen vanaf 
1870 om de mens zo objectief mogelijk weer te geven lag in de nog jonge wetenschap van de 
antropologie en de forensische fotografie. Beide streven ernaar om een mens in al zijn 
facetten te documenteren zodat het mogelijk is om geen levend wezen, maar een object te 
bestuderen.  76

Volgens Morris-Reich is het beroemde boek van Carl Victor en Friedrich Wilhelm Dammann, 
Races of Men (1876), aantoonbaar het meest invloedrijke boek over ras geïllustreerd met 
foto’s in de 19de eeuw en het kan dienen als startpunt in het onderzoek naar de rol van 
fotografie in de studie over rassen tussen 1880 en 1918.  Ook de eigentijdse antropoloog 77

Tylor was enthousiast over hetzelfde album in het magazine Nature en prees het boek als een 
van de belangrijkste bijdragen ooit voor de wetenschap van de mens, waarbij fotografie 
onontbeerlijk is voor de studie binnen antropologie.  Dit boek dat verscheen in 1876 in 78

Engeland, werd ontvangen als een fotografische atlas van de verschillende rassen van 
mensen. In dit boek ter grootte van een LP-hoes werd op elke pagina een hoogwaardige 
zwart-wit fotografische reproductie gedrukt, samen met titels en een bondige tekstuele 
beschrijving van centrale fysische en mentale eigenschappen van het respectievelijke ras dat 
verscheen.  

Zoals het gewoon was in contemporaine botanische atlassen werden individuele mensen 
gepresenteerd als een specimen van hun type en gezien als een voorbeeld van de algemene 
eigenschappen van dat type. De atlas als geheel behandelde, naast een evolutionaire schaal, 
ook bewegingen van wat zij aanzagen als primitieve typen tot hoogontwikkelde typen: van 
Polynesische tot Duitse. De foto’s dienden louter als illustratie voor de lezers.  79

 Amos Mᴏʀʀɪꜱ-Rᴇɪᴄʜ, op. cit., p. 35.76

 Ibidem.77

 Christopher Pɪɴɴᴇʏ, Photography and Anthropology, (Exposures ), London, Reaction Books, 2011, p. 30.78

 Amos Mᴏʀʀɪꜱ-Rᴇɪᴄʜ, op. cit., p. 35.79
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!  

!
Op iedere pagina staan vooral foto’s met een klein beetje tekst over typische uiterlijkheden en 
raciale opmerkingen. In de tekst staat onder meer: “the skull of the Negro is remarkably solid 
and thick, so that in fighting they often butt against each other like rams, without much 
damage to either combatant.”  80

4.2.De gelijklopende geschiedenis van fotografie en fysieke antropologie 

Enkele belangrijke feiten binnen de start van de antropologie lopen gelijk met enkele 
belangrijke ontwikkelingen aan het begin van de fotografie.  Bij fotografie zien we de 
uitvinding van Daguerre’s photographic process aangekondigd door François Arago in 1839 
en de verkondiging van Fox Talbot’s photogenic drawing in hetzelfde jaar. Fox Talbot vond 
ook het negatief uit, waardoor er meerdere afdrukken mogelijk waren. Op humaan gebied 
zien we de oprichting van the Aborigines’ Protection Society in 1837. Het opzetten van the 
Ethnological Society of London in 1843.  In Parijs wordt de Société Ethnologique de Paris 81

opgericht in 1839.  

Frankrijk zou de leidende rol spelen in het samenbrengen van de ontluikende antropologie 
met de vroege fotografie. De anatomist E.R.A. Serres kon in de Franse Académie de Sciences 
in 1844, daguerreotypes tonen, genomen door Adolf Thiesson van een Botocudo man en 
vrouw en korte opmerkingen publiceren over het nut van fotografie voor het bestuderen van 

Afbeelding 6 - “Zanzibar Coast.” uit Carl Victor and Friedrich Wilhelm Dammann, 
Ethnological Photographic Gallery of the Various Races of Men (London: Trübner, 
1876), plaat 16.

 Idem, p. 36.80

 Christopher Pɪɴɴᴇʏ, op. cit., p. 17.81
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de rassen in datzelfde jaar en over antropologische fotografie in 1852. In 1856 was Ernest 
Lacan heel enthousiast over de mogelijkheden van fotografie binnen de studie over de 
mensheid.  De Ethnological Society of London evolueerde in 1871 naar het Anthropological 82

Institute . Wanneer deze etnologische en antropologische instituten zich richtten op de studie 
van de geschiedenis van de mens, het collectioneren en classificeren van materialen van 
verschillende mensenrassen en met het oprichten van een correspondentie in niet Europese 
landen, steeg in hun praktijken meer en meer de interesse naar nieuwe data en kreeg 
fotografie een grote rol toebedeeld voor het vastleggen en overbrengen van die nieuwe 
gegevens.   83

Het boek Photography and Anthropology (2011) van Christopher Pinney, antropoloog en 
kunsthistoricus, vertelt een geschiedenis over hoe antropologie verleid werd om fotografie te 
gebruiken en de antropologische theorie over fotografie. Heel snel na de uitvinding van de 
fotografie in 1839, werd fotografie geïntegreerd binnen de antropologie, en net als 
antropologie diep verbonden was met ras, zo werd ook antropologische fotografie diep 
verbonden met rassenstudies. Maar niet iedere antropologische foto was in meer of mindere 
mate raciaal.  Het technisch engagement van antropologie om cross-culturele vragen als 84

oorzaak, mensheid en nog vele anderen te onderzoeken met de technische praktijk als 
fotografie die net als antropologie zo onlosmakelijk gelinkt is aan al deze thema’s wordt zelf 
antropologisch, een beeld antropologie.  De basis voor het latere genoemde Bild-85

Anthropologie van de kunsthistoricus Hans Belting werd, volgens Pinney, ontwikkeld door 
Walter Benjamin in de jaren ‘30 en welke Pinney beslist antropologisch noemt.  

Volgens de filosoof Walter Benjamin (1892-1940) bezaten de foto’s bij de geboorte van de 
fotografie een aura. Hij beschrijft hoe de neerslag van het aura in de vroege fotografie zich 
het ultiemst verschanst in het gezicht. Daguerreotypen  creëerden voor de productie van 86

deze gezichten een nieuwe tijd-ruimte: “ The procedure itself caused the subject to focus his 
life in the moment rather than hurrying on past it; during the considerable period of 
exposure, the subject … grew in to the picture, in the sharpest contrast with appearances in a 
snapshot.”  De technologie van Daguerreotypen leverde heel scherpe en krachtige 87

geïndividualiseerde fysiognomieën. Benjamin citeert in zijn betoog de bezorgdheid van Karl 
Dauthendey over het krachtige gedetailleerde portret in deze vroege foto’s: “We were abashed 
by the distinctness of these human images, and believed that the tiny little faces in the picture 

 Idem, p. 18.82

 Idem, p. 21.83

 Amos Mᴏʀʀɪꜱ-Rᴇɪᴄʜ, op. cit., p. 27.84

 Christopher Pɪɴɴᴇʏ, op. cit., p. 11.85

 Daguerreotype was één van de eerste succesvolle ontwikkelingen van fotografie op naam van Daguerre in 86

1839. Dit type leverde een bewonderenswaardig gedetailleerd beeld op een gepolijst verzilverd oppervlak. Dit 
beeld was uniek en gespiegeld, maar kon niet gereproduceerd worden. Zie ook Roger Kᴏᴄᴋᴀᴇʀᴛꜱ & Johan 
Sᴡɪɴɴᴇɴ, De kunst van het fotoarchief. 170 jaar fotografie en erfgoed, Antwerpen, University Press Antwerp, 
2009, p. 88. 

 Walter BENJAMIN, Rodney LIVINGSTONE (trans.) & Michael William JENNINGS (ed.), Walter Benjamin, 87

Selected Writings 2, Part 2 1931-1934, Cambridge, Belknap press of Harvard university press, 2005, p. 514.
(  27



could see us, so powerfully was everyone affected by the unaccustomed clarity and the 
unaccustomed fidelity to nature of the first daguerreotypes.”  Als een vervolg hierop, zegt 88

Pinney, kunnen we in een recent antropologisch rapport lezen dat de Banyankole uit zuid-
west Oeganda de ogen uit de foto’s van overledenen snijden om de doden te stoppen terug te 
kijken naar de levenden.   89

Antropologen wilden in de 19de eeuw ruwe data over de ongelooflijke diversiteit van mensen 
op de wereld en daarbij vonden ze het geschreven woord helemaal niet zo accuraat voor 
objectieve gegevens. In deze jonge wetenschap had persoonlijke observatie nog niet de 
methodologische strengheid die het later verkreeg. Ze ondervonden een tweezijdig probleem 
bij de getuigenissen van inheemsen. Langs de ene kant verstonden ze heel waarschijnlijk niet 
wat de lokale mensen zeiden omdat ze de taal niet kenden. Langs de andere kant stonden ze 
ook sceptisch tegenover de transparantie van deze mensen, veronderstellend dat deze mensen 
irrelevante, misleidende en niet-waarheden konden vertellen.   90

Begin 19de eeuw bestond er geen uniforme methodologie binnen de jonge wetenschap. Veel 
van wat antropologie genoemd werd, was het product van een onderverdeling van het werk 
tussen ‘mensen op het terrein’ en wetenschappers gebaseerd in een koloniale hoofdstad zoals 
Oxford, Parijs, Berlijn of Brussel. De mensen ter plekke konden missionarissen zijn, 
handelaars of koloniale administrateurs. Sommige van deze mensen publiceerden hun werk 
ook nog onder hun eigen naam zonder tussenkomst van een geleerde op het thuisfront. Het 
doorgeven van de juiste informatie naar de wetenschappelijke thuisbasis was dus zeer 
belangrijk en foto’s werden snel aanzien als een vitaal en betrouwbaar gebruiksvoorwerp in 
het doorgeven van data. De algemene gedachte was dat een foto capabel is om feiten vast te 
leggen, te bewaren en waarover geen vragen meer zouden gesteld moeten worden …  Of 91

zoals Walter Benjamin het later noemde: ‘It was seared with reality’.  92

Toch verspreidde zich, volgens Pinney, een grote spanning binnen het discours van de 
antropologen over hun onderzoeksterrein en het gebruik van fotografie. Ondanks de 
overtuiging dat een foto een registratie van een feit was waarover geen twijfel kon bestaan. 
Andrew Lang een antropoloog en oprichter van de Folklore Society stelde het zo: “Man 
cannot be secluded from disturbing influences, and watched, like the materials of a chemical 
experiment in a laboratory.”  Lang betwijfelt sterk dat er een gefundeerde wetenschap-93

pelijke basis kan gevormd worden voor comparatieve etnologie wat betreft de 
antropologische observatie: “The testimony of anthropologist is often derived from observers 
ignorant of the language of the people whom they talk about, or who are themselves 

 Idem, p. 512.88

 Christopher Pɪɴɴᴇʏ, op. cit., p. 12.89

 Idem, p. 14.90

 Idem, p. 15.91

 Walter BENJAMIN, op. cit., p. 512.92

 Andrew LANG, The Making of Religion, London, Longmans, 1909, p. 39.93
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prejudiced by one or other theory or bias. How can you pretend to raise a science on such 
foundations, especially as the savage informants wish to please or to mystify inquirers, or 
they answer random, or deliberately conceal their most sacred institutions?”  Volgens 94

Pinney verwoordt deze wetenschapper de twee richtingen die nog vele decennia zullen 
naklinken binnen de engagementen van antropologie met fotografie. De ene richting die 
cultuur geobjectiveerd ziet in een visuele of materiële representatie, als een vorm van 
schrijven en de andere richting die cultuur als een levende praktijk gevangen ziet in de ritmes 
en idiomen van de spraak. Zelfs al waren de antropologen al min of meer de taal machtig dan 
nog kreeg de informatie verworven van een foto de voorkeur boven een verbale 
beschrijving.   95

Voor velen was de Engelse antropoloog Edward Burnett Tylor (1832-1917) de trekker en 
leider van de nieuwe wetenschap antropologie, soms zelfs genoemd als de ‘Mr Tylor’s 
science’. Tylor was een grote voorstander voor het gebruik van fotografie en hij vond dat de 
antropologie heel veel te danken had aan deze populaire technologie. Tylor was ook de 
drijvende kracht achter het opzetten van ‘Notes and Queries on Anthropology’, voor het eerst 
gepubliceerd in 1872. Het was bedoeld om te gebruiken door ‘reizigers en inwoners in 
onbeschaafde landen’. In de tweede editie uit 1892 werd een onderdeel volledig gewijd aan, 
het transport en gebruik van fototoestellen.  Volgens Pinney was Tylor in zijn enthousiasme 96

voor kennis gehaald uit oppervlakkige uiterlijkheden een kind van zijn tijd, maar Tylor was 
ook een van de eerste om de focus op het lichaam te verschuiven naar cultuur.  97

Het is cruciaal om te benadrukken hoe weinig de eerste antropologen geïnteresseerd waren in 
cultuur. Zij waren geïnteresseerd in de verschillende menselijke lichamen. Dat was hun 
onderzoeksgebied en antropologie was niet veel meer dan een vorm van comparatieve 
anatomie. Een antropologische definitie van ‘cultuur’ werd pas genoteerd in 1871, in Tylor’s 
Primitive Culture.  In Primitive Culture had hij geschreven over cultuur als dat complex 98

geheel, waarin kennis, geloof, kunst, moraal, wet, gewoontes, en elke andere capaciteiten en 
gewoontes verkregen door de mens als een lid van een gemeenschap besloten liggen.  Tylor 99

probeert hier het fysiologische en ‘raciale’ te verwijderen uit het gebied van antropologie, en 
reconstrueert de mens als de primaire drager, niet van een genetische erfenis maar van 
iemand die gevormd is door de samenleving. 

 Idem, p. 41.94

 Christopher Pɪɴɴᴇʏ, op. cit., p. 25.95

 Idem, p. 29.96

 Idem, p. 32.97

 Idem, p. 15.98

 Edward B. TYLOR, Primitive Culture, Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, 99

Language, Art, and Custom, Vol.1, London - New York, John Murray - G.P. Putnam's Sons, 1920 (6 ed.), p. 1.
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4.3. Op zoek naar wetenschappelijke categorieën voor mensen via schedelmeten en 
karaktertrekken 

Categoriseren is eigen aan de mens, stelt de antropoloog Igor Kopytoff (1930-2013). De 
menselijke geest heeft een inherente neiging om orde te scheppen in zijn chaotische 
omgeving door zijn inhoud te klasseren. Zonder deze classificatie zou er geen kennis van de 
wereld of aanpassingen ervan mogelijk zijn. Cultuur dient de geest door een collectief 
gedeelde orde over de wereld op te leggen, welke objectief gezien, totaal heterogeen is en een 
eindeloze rij van enkelvoudige dingen presenteert. Cultuur schept orde door uit te snijden, 
door discriminatie en classificatie, door gescheiden homogeen gemaakte zones binnen de 
alomtegenwoordige heterogeniteit.  Dit is een van de redenen waarom de fysieke 100

antropologie heeft kunnen doorzetten, maar het is zeker geen reden om zonder kritiek alles 
van deze wetenschap te aanvaarden. 

Een andere grote drijfveer om alle volkeren en specimen te willen documenteren vloeide 
voort uit de overtuiging dat de meest geïsoleerd levende volkeren binnen afzienbare tijd 
zouden kunnen verdwijnen: verdrongen door een dominante cultuur of ‘geciviliseerd’ door 
het Westen. Het was bijgevolg noodzakelijk om alles zo snel mogelijk te verzamelen en te 
bestuderen voor het te laat was.    101

De theorie van de fysieke antropologie werd vanaf het einde van de achttiende eeuw 
uitgebouwd, bijvoorbeeld door arts Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840), Petrus 
Camper (1722-1789), Franz Joseph Gall (1758-1828) en Anders Retzius (1796-1860). 
Camper ontwikkelde een methode voor het meten van het prognatisme, de plaatsing en vorm 
van de kin. In zijn theorie was een vooruitstekende kin een inferieur teken. Gall dacht dat 
oneffenheden van de schedel verwezen naar een bepaalde aanleg of karaktereigenschap, zoals 
ijdelheid of vaderlandsliefde. De uitdrukking wel of niet een wiskundeknobbel hebben komt 
uit deze periode waar men het reliëf op een schedel linkte met de werking van de hersenen. 
Retzius ontwierp de methode van de cefalische coëfficiënt. Dat is een schedelcoëfficient 
waarbij de verhouding van lengte en breedte maal honderd wordt berekend. Bij een 
indexcijfer van vijfenzeventig ging het om een lange schedel (dolichocefaal), boven de 
tachtig was het een brede schedel (brachycefaal). De mensheid werd vanaf nu ingedeeld in 
dolichocefalen (lange en smalle schedel) en brachycefalen (met een meer rondere schedel). 
Dolichocefalen of langschedeligen werden veronderstelt blond haar, blauwe ogen en een 
grote gestalte te hebben. Brachycefalen of rondschedeligen werden geacht om bruin haar en 
bruine ogen te hebben en van een meer zuidelijke type te zijn.  102

Volgens Couttenier zou deze theorie de hele 19de eeuw worden aangewend om rassen in te 
delen in verschillende categorieën. In België kwam de institutionele erkenning van de 

 Igor Kᴏʏᴛᴏꜰꜰ, “The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process”, in: Arjun Aᴘᴘᴀᴅᴜʀᴀɪ (ed.), 100

The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective, Cambridge, University Press, 2003, p. 70.
 Linda Rᴏᴏᴅᴇɴʙᴜʀɢ, “Op zoek naar verschillen”, p. 79.101

 Maarten Cᴏᴜᴛᴛᴇɴɪᴇʀ, Congo tentoongesteld, p. 23.102
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Belgische antropologie erg laat in vergelijking met de buurlanden. Het eerste antropologische 
instituut in eigen land ontstond pas in 1882: de Société d’Athropologie de Bruxelles (SAB). In 
Parijs bijvoorbeeld, waren er reeds vroeger verschillende antropologische genootschappen 
opgericht, zoals de Société des Observateurs de l’Homme (1799), de Société d’Ethnologie 
(1839), de Société d’Ethnographie en de Société d’Anthropologie (beide in 1859). Dit laatste 
instituut stond onder de leiding van Paul Broca (1824-1880) en kende navolging over de hele 
wereld. Ook in de SAB werd Broca als het lichtend voorbeeld beschouwd. Broca zorgde voor 
de uitbouw van de fysieke antropologie. Hij ontwierp een 60-tal instrumenten voor 
antropologische metingen, waaronder de goniometer en een ‘échelle chromatique’ of 
kleurenschaal. Dit laatste instrument werd ontwikkeld om de kleur haar, ogen en huid van 
‘studieobjecten’ te kunnen vastleggen.  De grote meerderheid van antropologen gingen 103

akkoord met het criterium van kleur als de derde karakteristiek om een rassenonderscheid te 
kunnen maken. Hoeveel kleuren moesten onderscheiden worden was dan weer een groot punt 
van discussie.  Broca spoorde in zijn Instructions générales (1879) reizigers aan om 104

anatomisch materiaal te verzamelen voor zijn antropologische verzameling. Hij riep ook op 
om wapens, kledij, sieraden en allerlei werktuigen te collectioneren. Zijn indeling van de 
cefalische coëfficiënt, die de methode van Retzius perfectioneerde, werd als internationale 
standaard erkend.  105

De overtuiging dat uiterlijk en innerlijk met elkaar in rechtstreeks verband stonden, werd 
algemeen aangenomen. Vooral de vorm van de schedel en van het gezicht waren 
aanwijzingen voor de ‘verstandelijken [sic] aanleg en gemoedsaard; zij zijn als het ware de 
uitwendige symbolen van hun inwendige.’ Dat is de reden waarom de schedelvorm de 
doorslag gaf om raciaal onderscheid te maken, alle andere kenmerken als de kleur van huid, 
haar en iris, stand van de tanden, neusvorm en lengte stonden op de tweede plaats. De 
schedelindex was met voorsprong de belangrijkste graadmeter voor rassenonderscheid.   106

 Ibidem.103

 Nélia Dɪᴀꜱ, “La fiabilité de l’œil”, Terrain  33 (1999) (online) 09 maart 2007. http://terrain.revues.org/2674 ; 104

DOI : 10.4000/terrain.2674 (26 april 2017).
 Maarten Cᴏᴜᴛᴛᴇɴɪᴇʀ, Congo tentoongesteld, p. 24.105

 Piet ᴅᴇ Rᴏᴏʏ, op. cit., p. 46-47.106
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(  

Afbeelding 7 - Broca-type goniometer om de verschillende hoeken van een schedel te 
meten, 1865-1875.  107

De fysieke antropologie onderzocht in eerste instantie de ‘andere’ in eigen land, zoals de 
bewoners van rurale gebieden, waar de vooruitgang nog niet zo ver gevorderd was. België als 
jonge natie ging ook op zoek naar de verschillende rassen in zijn Belgische 
oorsprongsgeschiedenis. Afhankelijk van de onderzoeker werden Vlamingen of Walen meer 
intellectuele kwaliteiten toegewezen op basis van fysieke kenmerken, zoals lengte, 
herseninhoud, de kleur van haar en ogen en de vorm van de schedel. Het duurde tot na de 
kolonisatie vooraleer de categorieën werden uitgebreid met de Congolees.   108

Niet alleen in België, maar ook in Nederland en elders ging men de ontstaansgeschiedenis 
van hun bevolking onderzoeken. Volgens de Nederlandse wetenschapper Douw Lubach 
(1815-1902) behoorde de bevolking van Nederland in hoofdzaak tot twee ‘volksstammen’, 
een Friese en Nederduitse, met respectievelijk ‘een langwerpig ovale, op de kruin min of 
meer vlakke, naar evenredigheid niet zeer brede schedel’ en een ‘rond ovale, op de kruin 
gewelfde, dikwijls vrij breede [sic] schedel’. Daar werden nog wel andere gegevens aan 
verbonden, maar in feite ging het om de schedelvorm en dat bevestigt de conclusie van de 
Engelse historica Nancy Stepan (°1939), zoals geciteerd in De Rooy : ‘the skull had become 
the arbiter of all things racial.’”  109

 Broca-type goniometer om de verschillende hoeken van een schedel te meten, 1865-1875, in: 107

sciencemuseum.org.uk (online). http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/objects/display?
id=10423&image=2 (26 april 2017).

 Maarten Cᴏᴜᴛᴛᴇɴɪᴇʀ, Congo tentoongesteld, p. 17.108

 Piet ᴅᴇ Rᴏᴏʏ, op. cit., p. 46-47.109
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(  

Afbeelding 8 - Fotograaf Henry Stevens (1843-1925), Major General Horatio Gordon 
Robley with his collection of tattooed Maori heads, 1895, Foto: Wellcome Images, 
Wellcome Library no. 664088i.  

De meest gruwelijke items aangeboden op een veiling georganiseerd door Henry Stevens in 
1902 waren gemummificeerde Maori hoofden uit het bezit van Generaal Robley.  De 110

antropologen in de thuisbasis vroegen om zoveel mogelijk schedels van dode mensen op te 
sturen zodat ze er accurate metingen op konden doen. 

Couttenier geeft een mooi voorbeeld van de ideeën over rassen uit die tijd met de Belgische 
geoloog Jean-baptiste-Julien d’Halloy (1783-1875). d’Halloy werd geschoold in het Parijse 
Musée d’Histoire Naturelle. Via verschillende publicaties trachtte d’Halloy zijn bevindingen 
om de hele wereldbevolking op te delen in rassen, takken, families en volkeren uit te dragen. 
Ook hij hield hierbij zowel rekening met ‘natuurlijke’, als ‘sociale kenmerken’. Als basis 
voor de classificatie van zijn vijf rassen diende de huidskleur: het blanke, gele, rode, bruine 
en zwarte ras. Ook de onderverdeling in verschillende takken en families gebeurde aan de 
hand van fysieke kenmerken. Bij het blanke ras hoorde een Europees, Aramees en Scytische 
vertakking op basis van de vorm van het gezicht en de kleur van de haren en de ogen. Ook bij 
hem was het blanke ras met zijn mooi geproportioneerd gezicht, fijne lippen en grote ogen 
het meest geciviliseerd. Vervolgens ging hij verder met onderverdelingen. Bij de Europese 
tak bijvoorbeeld, en meer bepaald de Teutoonse familie met zijn grote gestalte, blauwe ogen 
en blonde haren, waren echter de meest geavanceerde volkeren te vinden. De Teutoonse 
familie, waartoe hij zelf behoorde, deelde hij op in Germanen, Kelten, Slaven en Griekse en 
Latijnse volkeren. Zowel Vlamingen als Walen behoorden volgens d’Halloy tot het Europese 
en dus blonde en blauwogige ras. Over het zwarte ras kon hij niet meer zeggen dan dat ze met 
hun kleine schedel, platte neus, kort krulhaar, dikke lippen en zwarte huid bestonden uit 

 Henry Sᴛᴇᴠᴇɴꜱ, in: Welcome Library.org (online). http://catalogue.wellcomelibrary.org/search~S8?/110
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wilden en barbaren. Omwille van de nog beperkte kennis van het binnenland van Afrika kon 
hij hierover nog geen volledige onderverdeling in volkeren geven. Hij maakte wel al een 
onderscheid in een oostelijke of Aziatische en een westelijke of Afrikaanse tak binnen het 
‘race noire’. De westelijke zwarten konden verder onderverdeeld worden in Kaffers, 
Hottentotten en Negers die onder andere het gebied van de Congostroom bewoonden. Negers 
waren daarbij sterk, robuust, volgzaam en lusteloos, maar als ze gedwongen werden, konden 
ze hard werken. In de centrale regio was er vooral slavernij en trof men er een mix van 
‘fetisjisme’, islam en het christendom aan.  111

De antropologische opdeling van de verschillende rassen of etnieën in een hiërarchisch model 
met de presentatie van Afrikanen als ‘wilden’ verleende de koloniale overheid legitimiteit om 
die ‘wilden’ te beschaven en hen bovendien voor deze grote civiliserende inspanningen van 
de koloniale overheid te laten betalen. Na 1885 werd de methode van de fysieke antropologie 
naar de kolonie overgeplaatst. In het begin van de fysieke antropologie lieten de 
wetenschappers het meetwerk in de verre oorden over aan derden. Ook in België reisden de 
fysieke antropologen niet zelf naar Congo, maar baseerden zich als ‘armchair 
anthropologists’ op literatuurstudie en geschriften van de mensen ter plaatse. Materiële 
cultuur, etnografische notities, maar ook schedels dienden als basis voor de rassenstudie van 
Congo.   112

In België schrokken de wetenschappers er niet voor terug om de gekoloniseerden te 
vergelijken met apen en ze te rekenen tot het meest primitieve ras. Toch bleek het 
rassenvraagstuk niet zo evident op te lossen. De meetresultaten leverden niet de verwachte 
resultaten op en een duidelijke rassenclassificatie bleef uit. De fysieke antropologie bood toch 
niet de oplossing om tot een correcte categorie te komen. De nieuwe trend was nu redden wat 
er te redden valt en de laatste sporen van een ‘pure’ cultuur vastleggen met koloniale 
etnografie.  Tegelijkertijd was er ook door de modernisering in westerse landen het gevoel 113

van verlies van het eigen verleden. Volgens Couttenier werd dat verlies gecompenseerd door  
Afrika voor te stellen als een continent waar het verleden van Europa lag. Een verleden dat in 
het heden kon bestudeerd worden. En als dat verleden ook nog eens ‘geordend’ kon worden, 
kreeg Europa een controleerbare geschiedenis terug. De Afrikaan kon als een museumstuk 
getoond worden en aantonen hoe onze voorouders leefden.   De mythe echter van een puur 114

oerras en pure cultuur was moeilijker te onderhouden in de kolonie zelf. In de kolonie zelf 
was seksuele interactie tussen Europese mannen en inheemse vrouwen niet uit te sluiten. De 
métissen geboren uit zulke relaties waren moeilijker te negeren.  Met dikwijls gedwongen 115

adopties tot gevolg. Het delicate van deze kwestie is ook vandaag nog aan de orde. Verhalen 
over gedwongen adoptie uit de periode van de Belgische kolonie , waarin de overheid en de 

 Maarten Cᴏᴜᴛᴛᴇɴɪᴇʀ, Congo tentoongesteld, p. 26.111

 Idem, p. 17.112

 Idem, p. 18.113

 Idem, p. 16.114

 Anne Mᴀxᴡᴇʟʟ, op. cit., p. 3.115
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katholieke kerk een belangrijke rol gespeeld hebben, komen slechts recent en met 
mondjesmaat naar boven.  

Vandaag wordt fysische antropologie door archeologen beoefend voor chronologische 
doeleinden zonder er karaktereigenschappen aan toe te voegen. De moderne antropologie 
heet nu culturele antropologie en wil niets meer te maken hebben met lichamen en biologie. 
Antropologische criminologie heet nu forensische psychiatrie. De draad van de klassieke 
fysiognomie is opnieuw opgepakt door de experimentele psychologie. Aan de hand van foto’s 
kunnen proefpersonen aangeven welke eigenschappen ze met een bepaalde gezichtsbouw 
associëren .  116

4.4. De strikte regels voor antropometrische fotografie 

Een belangrijke ontwikkeling die mee de compositie bepaald heeft van de antropometrische 
fotografie is de vader van de forensische fotografie Alphons Bertillon (1853-1914).   117

Alphonse Bertillon was niet zo’n goede student als zijn vader Louis Adolphe Bertillon, een 
fysicus en statisticus, gehoopt had. Na verschillende omzwervingen in het onderwijs, jobs 
zowel in Frankrijk als in Engeland en het leger van 1875 tot 1879, arrangeert zijn vader voor 
hem een job als gewone klerk bij de prefectuur van de politie. Bertillon ondervond al snel dat 
de beschrijvingen van criminelen die hij moest kopiëren op kleine fiches, praktisch 
onbruikbaar waren om recidivisten op te sporen. Vanuit zijn familiale achtergrond was hij 
bekend met antropologische statistieken en antropometrische technieken en ontwikkelde hij 
een nieuw identificatiesysteem dat gebaseerd was op elf verschillende metingen van het 
lichaam en de kleur van ogen, haar en huid. Dit systeem bleek zo succesvol in het 
identificeren van recidivisten dat het al snel nagevolgd werd door alle ontwikkelde landen en 
Bertillon zelf werd hoofd van het departement van gerechtelijke identiteit, gecreëerd voor de 
prefectuur van de politie te Parijs in 1888.    118

Bertillon integreerde in zijn identificatiemethode ook een vorm van fotografie die 
revolutionair was ten opzichte van de bestaande fotografische technieken. Voor Bertillon was 
fotografie louter interessant als medium ten dienste van identificatie praktijken. De nadruk 
lag niet op het produceren van een goed gelijkend portret, maar op de mogelijkheden om 
portretten te klasseren en te kunnen vergelijken. Bertillon’s doelen waren praktisch en 
operationeel, het identificeren van individuelen - als een antwoord op de vragen van stedelijk 
politiewerk en de politiek van gefragmenteerde klassenstrijd gedurende de derde republiek in 
Frankrijk.  119

De ideeën van Bertillon komen voort uit de opkomst en systematisering van sociale 
statistieken in de jaren 1830 en 1840. Deze sociale statistieken leunden sterk op de notie van 

 Linda Rᴏᴏᴅᴇɴʙᴜʀɢ, “Oude en nieuwe schedelmeters”, p. 69.116

 Amos Mᴏʀʀɪꜱ-Rᴇɪᴄʜ, op. cit., p. 2.117

 Idem, p. 37.118

 Ibidem.119
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de ‘gemiddelde man’, een term die voor het eerst gebruikt werd door de Belgische astronoom 
en statistieker Adolphe Quetelet (1796-1874). Quetelet liet statistische regelmatigheden zien 
in geboorten, dood en criminaliteit. Alhoewel nog andere wetenschappers in verband 
gebracht kunnen worden met het ontstaan van antropometrische fotografie zoals Sir Francis 
Galton (1822-1911) en Rudolf Martin (1864-1925) zijn zij, in tegenstelling tot Bertillon, 
meer gerelateerd aan deze ‘gemiddelde man’ en zochten ze naar een statistische methode om 
de notie van een ‘centraal/ideaal type’ te vinden.   120

Bertillon daarentegen wilde een praktische methode ontwikkelen voor een individuele 
identificatie. Bertillon zag de mogelijkheden van fotografie in het registreren van individuen 
op een klein formaat.  Om uniforme portretten te creëren was strikte controle noodzakelijk 121

in het nemen van foto’s. Controle was niet uniek voor fotografie, maar wel voor metingen op 
zich. Dus introduceerde Bertillon strikte regels waaronder de foto’s moesten genomen 
worden: vanop vaststaande standaardpunten, met gelijk en consistent licht en een vaste 
afstand tussen de camera en het model. Het profielzicht introduceerde hij om de contingentie 
van uitdrukkingen te vermijden en omdat de contouren van de schedel niet veranderden 
gedurende het volwassen leven van een persoon. 

Bertillon streefde niet naar een goede gelijkenis, maar naar een soort vervreemding en om het 
oog te trainen op hoe het die foto’s moest interpreteren. Hij differentieerde systematisch 
tussen het professioneel getrainde oog en dat van de leek. Zijn methode was ontworpen voor 
het professioneel getrainde oog en de resultaten waren waardeloos en betekenden niets voor 
het oog van de leek. Bertillon construeerde een strikt denotatief tekensysteem met als doel 
om een ondubbelzinnige vertaling van het uiterlijk te verkrijgen in woorden.  Bertillon ging 122

niet op zoek naar het uiterlijk van de ‘crimineel’, maar alle gegevens stonden in het teken van 
identificatie.   123

Het boek dat Bertillon voor het eerst publiceerde in 1885, Identification Anthropométrique: 
instructions signalétiques. Was bedoeld als handleiding voor de juridische politie. Bertillon 
vond niet alleen dat er strikte controle moest zijn om de identificatiegegevens op te nemen en 
te fotograferen. De agenten moesten ook leren om op een juiste manier te kijken naar de 
foto’s, want het is contradictorisch, zegt hij, dat men vaak een opgepakt persoon ook al is zijn 
fotografisch portret aanwezig nog steeds niet herkend wordt op basis van zijn fotoportret.   124

Om het met Bertillon’s eigen woorden te zeggen:”d'en tirer en un mot tout ce qu'il est 
possible d'en tirer: car il faut, pour bien voir ou mieux pour percevoir ce que l'on voit, 

 Ibidem.120

 Allan Sᴇᴋᴜʟᴀ, “The Body and the Archive”, in: October 39, Cambridge, MIT Press, 1986, p.17. 121

 Amos Mᴏʀʀɪꜱ-Rᴇɪᴄʜ, op. cit., p. 38.122

 Idem, p. 39.123

 Alphonse Bᴇʀᴛɪʟʟᴏɴ, Identification anthropométrique: instructions signalétiques, Melun, Ministère de 124

l’intérieur, 1885, p. 4. 
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connaître d'avance quels sont les points à regarder.”  Hij wil dus dat als een agent zegt dat 125

een individu een ‘breed’ voorhoofd heeft, alle andere agenten weten wat hij bedoelt en 
niemand een ander voorhoofd in gedachte heeft. Het boek van Bertillon werd dan ook 
aangevuld met een album met allemaal modellen van formules van beschrijvingen en een 
grote hoeveelheid foto’s van ‘types physionomiques’ voorgesteld in tabellen om de agenten 
met de beschrijvingen van het individu te helpen. Om zoals Bertillon het noemt een ‘portrait 
parlé’ te maken.  De agenten leerden aan de hand van foto’s om alle fysieke kenmerken te 126

benoemen, zoals onderstaande foto’s aantonen.  

Het verkrijgen van een “getraind oog” was een serieuze materie in het 19de-eeuwse Frankrijk 
van Bertillon. In de kranten verschijnen vanaf 1889 verscheidene meldingen over cursussen 
voor agenten om hun ‘oog te trainen’ en om ‘beter te leren zien’. Nieuwe politie inspecteurs 
moesten 4 keer per week gedurende 3 maanden in klassen van 20 tot 25 personen speciale 
cursussen volgen, soms ook wel onder de leiding van Bertillon zelf. De agenten leerden om 
specifieke vormen van ogen of oren te vinden in een massa van verschillende portretten. Een 
deel van de les bestond erin om foto’s en gezichten te memoriseren.  127

(  

Afbeelding 9 - Planche 31 in Alphonse Bertillon, Identification anthropométrique. 
Instructions signalétiques. ALBUM, Melun, Imprimerie administrative, 1893. 

Met deze afbeeldingen leerden de agenten hoe ze de verschillende voorhoofden moesten 
lezen en verwoorden.  

 Idem, p. 5.125

 Idem, p. 6.126

 Josh Eʟʟᴇɴʙᴏɢᴇɴ, Reasoned and Unreasoned Images. The Photography of Bertillon, Galton, and Marey, 127

Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, 2008, p. 69.
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Afbeelding 10 - Planche 52 in Alphonse Bertillon, Identification anthropométrique. 
Instructions signalétiques. ALBUM, Melun, Imprimerie administrative, 1893. 

De mogelijkheden om oren te omschrijven zijn enorm en worden verdeeld over 9 pagina’s.  

(  

Afbeelding 11 - Planche 42 in Alphonse Bertillon, Identification anthropométrique. 
Instructions signalétiques. ALBUM, Melun, Imprimerie administrative, 1893. 

Op deze afbeelding zien we hoe de verschillende vormen van hoofden moeten gelezen 
worden, het type ‘Négre’ wordt hier niet als een aparte soort gezien, maar als een mogelijke 
vorm van hoofd in functie van een identificatie.  
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!  

Afbeelding 12 - Instructions sur l’installation à poste fixe et le maniement de 
l’appareil spécial pour Photographie Signalétique (système Alphonse BERTILLON) 
E. Laurent, Ingénieur (A. et M), et H. Icard. Mécanique de Précision, 12, Rue Saint-
Gilles - Paris, p.2.  

In het Abbendum vinden we instructies voor een vaste fotografeerinstallatie.  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Afbeelding 13 - Alphonse Bertillon, Identification anthropométrique. Instructions 
signalétiques, Melun, Imprimerie administrative, 1893, p.1.  128

 Naast de foto’s werden ook minutieus afmetingen genomen. Belangrijk was dat het overal 
hetzelfde gebeurde en de instructies werden uitvoerig beschreven en uitgetekend.  

(  

 De foto’s moesten aangevuld worden met zorgvuldig genomen afmetingen om verder identificatie te 128

voltooien.
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Afbeelding 14 - Antropometrische fiche van Alphonse Bertillon gerealiseerd in 1912. 
Collectie Philippe Zoummeroff.  129

Dit genre van identiteitsfoto’s kennen we ook onder de hedendaagse naam ‘mugshots’. 
Bertillon zocht naar de pose en uitdrukking die alle emoties en veranderingen samenbracht en 
altijd met het oog op wat we het beste kunnen identificeren.  Zijn doel is om de beste 130

gelijkenis met het levende individu te evenaren. In de eerste plaats neemt hij een frontale foto 
van de gevangene, want deze foto zal unaniem door familie en vrienden en door de 
gevangene zelf unaniem herkend worden. Het is een krachtig beeld want in onze ervaring van 
de levende wereld zien we gezichten van anderen meestal frontaal.  131

De profielfoto moet de volledige identificatie aanvullen, want identificatie moet dikwijls snel 
gebeuren tussen de herinnering van een individu en tussen het individu dat snel passeert en 
enkel zijdelings zichtbaar is. Als we in het achterhoofd houden dat de foto’s gebruikt werden 
als mnemonitische beelden om een recidivist opnieuw te vatten.  132

 Martine Kᴀʟᴜꜱᴢʏɴꜱᴋɪ, “Alphonse Bertillon et l’anthropométrie judiciaire. L’identification au cœur de l’ordre 129

républicain”, in: Criminocorpus (online) 12 mai 2014. http://criminocorpus.revues.org/2716 ( 25 avril 2017).
 Josh Eʟʟᴇɴʙᴏɢᴇɴ, op. cit., p. 36.130

 Idem, p. 37.131

 Idem, p. 41.132
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Afbeelding 15 - De fotografische dienst in de Préfecture de police de Paris.   133

Bertillon’s werkwijze werd in tal van landen nagevolgd, zijn apparatuur trok bijvoorbeeld 
veel belangstelling op de wereldtentoonstelling van 1893 in Chicago.  134

Bertillon bevestigde met zijn techniek de mogelijkheid om van individuen een 
wetenschappelijk, objectief  document te maken dat met enige training gelinkt kon worden 
aan dat individu. De fysieke antropologie maakte dankbaar gebruik van zijn bevindingen en 
probeerde net als Bertillon om betrouwbare metingen te nemen van individuen. 

4.4.1. Toepassingen binnen de fysieke antropologie  

In 1869 werkte de Britse etnoloog J.H. Lamprey al een voorstel uit om betrouwbare metingen 
op afstand te kunnen waarnemen. Hierbij moesten de achtergrond van antropologische foto’s 
onderverdeeld worden in kleine vierkantjes van 5 op 5 cm. Dit raster kon gemaakt worden 
met dunne zijden draadjes gespannen op een neutrale houten achtergrond. Het raster was 
ontworpen om de moeilijkheden te overwinnen die opkwamen om foto’s, waarbij de mensen 
in verschillende houdingen en maten staan, met elkaar te kunnen vergelijken. Op deze manier 
kon men een persoon van 1,70 m vergelijken met een persoon van 1,50 m.   135

Het systeem van Lamprey dat wereldwijd verspreid werd, streefde naar het vernietigen van 
singulariteit en lichamelijkheid en het versterken van een homogeniteit. Voor Lamprey was 
individuele verscheidenheid een obstakel in die zin dat het een complete visuele kennis die 
lichamen assimileert als data in een vast systeem van vergelijkingen veel complexer maakt. 

 Martine Kᴀʟᴜꜱᴢʏɴꜱᴋɪ, op. cit.133

 Piet ᴅᴇ Rᴏᴏʏ, op. cit., p. 48.134

 J. H. LAMPREY, “On a Methode of Measering the Human Form, for the Use of Students in Ethnology", in: 135

The Journal of the Ethnological Society of London (1869-1870) 1, Vol. 1, Royal Anthropological Institute of 
Great Britain and Ireland, 1869, p. 84-86.
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Toch kunnen we ondanks deze raster omgeving unieke individuen blijven zien.  Dit 136

systeem kreeg evenwel ook veel kritieken te verduren. Sir Everard Im Thurn had in 1893 
zware kritiek op de antropologische foto’s met rasterachtergrond. Men zou deze inheemsen 
net zo goed dood kunnen fotograferen vond hij. De antropologische camera daarentegen 
moest gebruikt worden om levende wezens te tonen en hij gaat locale mensen fotograferen in 
een context. Dat wil zeggen met hun behuizing of natuur op de achtergrond.   De foto’s die 137

Im Thurn toonde, waren sensuele en empathische afbeeldingen van inheemsen, waarmee hij 
langere periodes had samengeleefd zoals zij leefden.  Ook andere koloniale 138

administratoren, zoals E.H. Man bijvoorbeeld, gebruikten fotografie om zeer uitgebreid alles 
te documenteren van de gemeenschap waarin zij leefden.  139

Portman daarentegen ijverde voor zo accuraat mogelijk gefotografeerde mensen. De mensen 
moesten altijd volledig naakt zijn, in vooraanzicht en zijaanzicht, met op de achtergrond een 
zwart/wit vierkantig raster van 5 op 5 cm vierkant. Alle esthetisering of esthetische elemen-
ten moesten vermeden worden.  140

Als het niet mogelijk was om met zijn zwart/wit rooster afgeleid van het raster van Lamprey 
dan stelde hij tussenoplossingen voor: “A dull grey or drab background, being unobtrusive, is 
the best. If foliage is the only option, it should be as much out of focus as possible, unless it is 
essential to the subject. The smoke of a damp leaf fire makes a good background, and is of 
use in blotting out foliage, &c., which are not required in the photograph’.  The negatives 141

that result should be filed systematically, and ‘as soon as you can’ a print should be made 
that can be pasted in a notebook togheter with ‘detailed descriptions of the facts 
illustrated’.  142

 Christopher Pɪɴɴᴇʏ, op. cit., p. 28-29.136

 E. F. IM THURN, “Anthropological Uses of the Camera", in: The Journal of the Anthropological Institute of 137

Great Britain and Ireland, Vol. 22, Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland  
, 1983, p. 184.

 Idem, p. 196.138

 Christopher Pɪɴɴᴇʏ, op. cit., p. 37.139

 M. V. PORTMAN, "Photography for Anthropologists", in: The Journal of the Anthropological Institute of 140

Great Britain and Ireland, Vol. 25, Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1996, p. 76.
 Idem, p. 85.141

 Idem, p. 86.142
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(  

Afbeelding 16 - Knud Knudsen, Utentittel, n.d., Black and white image. University of 
Bergen Library (online), in: liminous-lint.com, Knudsensamlingen UBB-KK-
NBX-0082, LL/54785, http://www.luminous-lint.com/app/image/
96155547851649637289/, (24 april 2017). 

(  

Afbeelding 17 - Carl Lumholtz, Tarahumara man, Santa Anita, Chihuahua, 
[Lumholtz Expedition to Mexico], 1893, May. Nitrate negative, 6 x 8 inch, American 
Museum of Natural History, Identifier: CL1859, LL/54253 (online). http://
www.luminous-lint.com/app/image/765552490542536213184993/, (24 april 2017). 
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Onderstaande foto van Maurice Vidal Portman (1860-1935) vinden we in de digitale collectie 
van Science Photo Library te Londen. 

(  

Afbeelding 18 - Ta-Keda vrouw, Andaman Eilanden in het noord-oosten van de 
Indische Oceaan, ca 1890. deze vrouw wordt 45 jaar geschat en is ongeveer 1,42m 
groot. Haar linkerarm is horizontaal gestrekt en omwille van de lange opnametijden 
ondersteund door een standaard.   143

 Als wetenschapper is het mogelijk, na de goedkeuring van deze bibliotheek, om een foto aan te vragen 143

zonder watermerk. Ik vind het interessant om het watermerk te laten zien, omdat de wetenschap hiermee 
probeert het alleenrecht op deze vorm van foto’s te hebben. http://www.sciencephoto.com/media/530142/view 
(online) 24 april 2017.
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Afbeelding 19 - Maurice Vidal Portman, Female Andamanese - Ilech, girl of the Ta-
Yeri tribe; age about six years, ca 1890, Photograph British Museum  
© The Trustees of the British Museum, AN652500001- LL/49890   

(  

Afbeelding 20 - Maurice Vidal Portman, Female Andamanese - Ilech, girl of the Ta-
Yeri tribe; age about six years, ca 1890, Photograph British Museum  
© The Trustees of the British Museum, AN44998001-LL/49891 
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Portman schreef in een tijd dat het idee van de geleerde aan het thuisfront en de ‘man in het 
veld’ snel implodeerde. Vanaf 1888 werd het gebruikelijk dat de geleerde ook veldwerk ging 
doen.  1888 was ook het jaar dat Franz Boas - die de richting van de antropologie in 144

Amerika mee zou sturen - voor het eerst veldwerk, voor korte perioden, ging doen aan de 
Noordwest kust in Amerika.  Boas introduceerde nieuwe technologieën om data te 145

verzamelen, waaronder fotografie en hij werkte nauw samen met een professionele fotograaf 
O.C. Hastings. Tijdens hun expedities verzamelden ze meer dan 3000 foto’s, vooral van de 
verschillende lichaamstypen om de origine van de Native Americans te ontdekken, maar ze 
leverden ook een sterke studie van het sjamanistische landschap van Noord-Amerika.  146

4.4.2. Problemen die antropologen ondervonden met fotografie 

De eerste antropologen zochten naar een manier om een objectieve observatie te registreren. 
De foto leek daarbij ideaal, maar het nadeel is ook dat op een foto alles evenwaardig wordt 
geregistreerd. Zo konden soms storende elementen de foto besmetten. Een foto van een 
inheems dorp, waarop ook blanken te zien zijn, werd als niet authentiek beschouwd.   147

Andere elementen die niet geheel de authenticiteit weergaven werden dan weer wel 
getolereerd, zoals het insmeren van de aboriginals met houtskool om de foto ‘realistischer’ of 
‘mooier’ te maken. 

Het micro-event, zoals Pinney het ‘profilmic’ element noemt in de praktijk van de fotografie, 
is het idee dat alles wat voor de camera ligt op het moment van de opname een ‘realiteit’ 
draagt. Dit idee werd wankel met de opnames van foto’s over bijvoorbeeld een re-enactment 
van een realiteit.  Kan iets dat geposeerd wordt als een realiteit van het geposeerde 148

beschouwd worden? Of als de ‘profilmic’ kwaliteit niet voldeed aan het verwachte idee, kon 
de foto geretoucheerd worden. Wat problematisch was/is voor het ‘waarheidsgehalte’ van de 
foto.   149

Interessant is ook dat Pinney de ongerustheid van antropologen aanhaalt over hun impact op 
andere culturen. Fotografie fungeerde als onbewuste agent van de destructie van de 
primitieven. Pinney haalt notities aan die vertellen dat vanaf het moment dat een fotograaf 
zijn materiaal uitpakte en begon op te stellen, zijn ogen via de camera focuste op wat er voor 
hem lag, de ‘wilde’ inheemse voor zijn ogen begon te sterven. Met andere woorden, de 
civilisatie begon met de aankomst van de fotograaf en hij was de eerste en de laatste getuige 
van een verdwijnende cultuur.  150

 Christopher Pɪɴɴᴇʏ, op. cit., p. 41- 42.144

 Idem, p. 42.145

 Idem, p. 45.146

 Idem, p. 79.147

 Idem, p. 86.148

 Idem, p. 94.149

 Idem, p. 100.150

(  47



4.4.3. Erfenis 

Het is duidelijk dat het discours over ras de meest problematische erfenis is van de 
verlichting. Gedurende 200 jaar zijn westerse wetenschappers er niet in geslaagd om een 
visuele rassen taxonomie te creëren met een langdurig succes. De focus van het onderzoek 
verschoof van de schedel, naar de huid tot de genen om een mogelijke classificatie te 
maken.  Het was daarbij bovenal een zoektocht naar overtuigende visuele tekens van 151

verschil die tegelijkertijd representatief voor het innerlijk konden zijn. De antropoloog 
Johannes Fabian omschrijft deze methode als ‘visualism’, waarbij het zien van een cultuur of 
gemeenschap bijna synoniem is voor het begrijpen van die samenleving.  152

De 19de-eeuwse antropologie, onzeker over het geschreven woord en zekerheid zoekend naar 
een objectief verslag over observaties, vond garantie in de foto. De 19de eeuw had immers 
nog de overtuiging dat fotografie ‘feiten kon vastleggen waarover geen vragen bestonden’. 
Maar tegen midden 20ste eeuw beschouwden veel antropologen deze ‘feiten’ als dode externe 
manifestaties van een culturele complexiteit die andere engagementen vroegen van 
antropologen. Zij waren het beu om zich enkel te richten op uiterlijkheden. Pinney haalt een 
mooie metafoor aan van de sociaal antropoloog Edmund Leach (1910-1989) die suggereerde 
dat een antropologische classificatie niet beter is dan een ‘vlindercollectie’, verleid door 
externe verschijningen. Antropologen waren enkel bezorgd met als het ware het klasseren van 
‘blauwe vlinders’, een onderverdeling die afgeleid is van uiterlijkheden en irrelevant is voor 
het begrip van lepidoptera. De algemene categorie waaronder alle insecten die vleugels en 
voelsprieten hebben, worden geplaatst.  153

Ondertussen weten we dat er genetisch gezien, tussen twee totaal willekeurige gekozen 
mensen op aarde slechts 2 procent verschil in genetisch materiaal is. Binnen die 2 procent is 
85 procent hetzelfde in je eigen lokale groep en slechts 6 procent is gerelateerd aan 
verschillen tussen rassen zoals verschillen tussen Europeanen en Aziaten, een 0,12 procent 
verschil dus.  We kunnen hieruit concluderen dat er geen aparte rassen zijn en dat er maar 154

één menselijk ras bestaat. Toch blijven kleurindelingen gerelateerd aan stereotyperingen over 
civilisatie, religie en cultuur vandaag de dag nog meespelen. 

4.5. Besluit 

Fotografie  werd  vanaf  zijn  ontstaan  gretig  gebruik  als  illustratie  bij  wetenschappelijke 
literatuur.  De fysieke antropologie die ontstond in dezelfde periode zocht echter naar een 
geschreven bron die betrouwbaarder was dan het geschreven woord. Fotografie kon met zijn 
schrijven in licht een woordeloze gelijkenis produceren van wat zichtbaar was op een klein en 
hanteerbaar formaat. 

 Nicholas Mɪʀᴢᴏᴇꜰꜰ, op. cit., p. 167. 151

 Idem, p. 168.152

 Christopher Pɪɴɴᴇʏ, op. cit., p. 105.153

 Kwame Anthony Aᴘᴘɪᴀʜ & Amy Gᴜᴛᴍᴀɴɴ, op. cit., p. 69.154
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De fysieke antropologie wilde in een heterogene en chaotische wereld orde scheppen door te 
proberen het menselijk ras te classificeren. Daarbij moest men snel zijn want de in hun ogen 
oorspronkelijke culturen zouden door de civilisatie snel verdwijnen en men liep het risico het 
mysterie van zijn eigen oorsprong niet meer te kunnen achterhalen. De oorsprong van de 
mens lag in de schedelvorm verborgen. Daarbij was wat aan de binnenkant van die schedel 
lag rechtstreeks verbonden met de graad van civilisatie. 

Wetenschappers verkozen het ook om anderen het veldwerk te laten doen in die gevaarlijke 
verre oorden en het transporteren van data moest zo nauwkeurig, betrouwbaar en volledig 
mogelijk gebeuren.

Die nauwkeurigheid verkregen ze door strikte regels  toe te passen.  Bertillon had immers 
bewezen dat met fotografie, een gepaste training en vast omlijnde opmetingen het mogelijk 
was om een uniformiteit en betrouwbaarheid te bereiken. 

De antropometrische fotografie werd in dit licht geboren. Ook al liep de uniformiteit niet 
overal even soepel, toch verkreeg de antropometrische foto een wetenschappelijk statuut en 
promoveerde de foto van louter illustratie tot wetenschappelijk document. Ondanks de hulp 
van  antropometrische  fotografie  slaagde  de  fysieke  antropologie  er  niet  in  om  een 
wetenschappelijk gegronde classificatie van het menselijke ras te maken, maar slaagden ze er 
wel in om de basis te leggen van de huidige beeldvorming over andere culturen.

Voor Van Wichelen is het deze basis samen met zijn culturele en politieke context die ze wil 
confronteren met en onderzoeken vanuit een 21ste-eeuws wereldbeeld.
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5. De ‘praktijk’ van fotografie 

5.1. Inleiding 
Het Nederlandstalige woord fotografie komt van het woord photographie of photography en 
werd in 1839 voor het eerst en bijna gelijktijdig gebruikt in zowel Frankrijk als Engeland. 
Net zoals het woord foto van photographe en photograph.  
Het woord photograph is op zijn beurt afkomstig van het Grieks en is samengesteld uit phos 
(genitief photos), wat licht betekent en graphein, wat inkrassen, schrijven of tekenen 
betekent, ‘Het schrijven van licht’.  Een foto is een afbeelding, verkregen door middel van 155

licht op een gevoelige plaat en overgebracht op papier of op een ander materiaal.  156

5.2. De gebeurtenis van fotografie versus de gefotografeerde gebeurtenis

In de introductie van Friedrich Ratzel’s, The History of Mankind, gepubliceerd in drie 
volumes in 1896, schreef de antropoloog Tylor dat de illustraties, 1160 in totaal, geen louter 
illustraties zijn, maar gelezen moeten worden als studieobjecten. Hij propageert voor een 
brede visuele en materiële kennis, waarbij fotografie de visuele kennis moet ondersteunen en 
benadrukt dat verbale beschrijvingen niet op kunnen tegen de visuele bewijzen.  157

Algemeen wordt aangenomen dat een foto begint als negatief, geplaatst in de camera en door 
de gerichte belichting is getransformeerd naar een object dat capabel is om een positieve print 
te leveren.  Die gerichte belichting gebeurt wanneer het diafragma van de camera 158

gedurende een bepaalde tijd opent en lichtstralen die gereflecteerd worden door een object 
dat zich voor de camera bevindt via een lens binnendringen in de camera en worden 
gegraveerd op een bepaald oppervlak. Henry Ford Talbot, een van de uitvinders van de 
technologie van fotografie of ook ‘calotypie’ of ‘talbotypie’ genoemd in zijn tijd, benadrukte 
deze karakteristiek van fotografie in de titel van zijn boek the Pencil of Nature gepubliceerd 
in 1844.   159

Hierop volgde een interessante discussie die de rol van de ‘schrijver’ betwist en een 
geestverruimende aanvulling is op het concept fotografie. Talbot legde onze aandacht op de 
maker van fotografie. Hij bedoelde niet de fotograaf, maar op het geheel dat het licht 
weerkaatste, welke totaal verschilde van het idee van de gangbare productie van beelden. In 
plaats van de individuele artiest, de fotograaf, die bepaalde talenten en handigheden bezat om 
een beeld weer te geven, gaf nu de natuur zelf een beeld van zichzelf. De term ‘natuur’ 

 Marlies PHILIPPA, Frans DEBRABANDERE, Arend QUAK, Tanneke SCHOONHEIM & Nicoline VAN 155

DER SIJS, Etymologisch woordenboek van het Nederlands (online), Amsterdam 2011. hIp://www.etymologie.nl 
(15 oktober 2016-19 november 2016). 

 “Fotografie”, in: Instituut van de Nederlandse Taal (online). http://gtb.inl.nl/iWDB/search?156

actie=article&wdb=WNT&id=M053349&lemmodern=fotografie (6 april 2017).
 E.B. TYLOR, "Introduction", in Friedrich RATZEL, History of Mankind, London - New York, Macmillan and 157

co, 1896, p. 5.
 Christopher Pɪɴɴᴇʏ, op. cit., p. 62.158

 Ariella Aᴢᴏᴜʟᴀʏ, Civil Imagination. A Political Ontology of Photography, London - New York, Verso, 2012, 159
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diende bij Talbot als een algemene aanduiding voor de referentie van het beeld.   160

Er kwam grote kritiek op dit idee van Talbot, niet voor het gebruik van de term ‘natuur’, maar 
voor het elimineren van de menselijke factor en zijn presentatie van fotografie als een 
medium voor de productie van beelden zonder menselijke interventie. Alhoewel Talbot, zelf 
een fotograaf, niet zocht naar de eliminatie van de menselijke factor. Hij zocht naar een 
alternatieve omschrijving voor de gangbare ideeën van de almachtige creator, die met een 
borstelstreek zijn gekozen object transformeert naar een beeld dat een zekere impact bezit.  
De omschrijving van Talbot verschuift de nadruk op de eigenaars van de middelen naar de 
potentieel latente capaciteit van de nieuwe technologie om een onderscheid te maken tussen 
de productie van beelden die men op dat moment gewoon was en die veronderstelde slechts 
één enkele maker nodig te hebben.   Ariella Azoulay haalt Talbot aan, niet alleen om aan te 161

tonen dat Talbot misbegrepen was, maar om het discours over de praktijk van fotografie te 
verbreden.  

De discussies die volgden op het boek van Talbot gingen de vermeende zelfstandige en 
onafhankelijke actie van de ‘borstelstreek’ te lijf. Er waren degenen die fotografie zagen als 
een onbetrouwbaar medium en de fotograaf als een manipulator van de werkelijkheid die 
door de foto een reflectie gaf van zijn eigen gezichtspunten. Aan de andere kant waren er ook 
die, vurig het prestige van fotografie wilden bewaren, erop stonden zijn unieke - artistieke - 
contributie te benadrukken en het absoluut niet zagen als slechts het resultaat van een 
technische apparaat.  

Terwijl het debat voortraasde, groeide het aantal enthousiastelingen en techniekers van 
fotografie, gefotografeerde personen en toeschouwers uit verschillende actie- en 
kennisvelden. Talbot’s uitgangspunt welke de status van de maker ondermijnde, verloor alle 
pleitbezorgers. Wat overbleef van zijn positie was zijn nadruk op technologie. Gedurende 
meer dan 150 jaar werd fotografie geconceptualiseerd vanuit het perspectief van het individu 
dat zich achter de lens bevindt als degene die de wereld ziet en verandert in een foto van zijn 
eigen creatie en deze aan anderen laat zien.  De persoon die foto’s maakt en fotografie 162

gebruikt, werd gezien als degene die de technologie commandeert, zoals klei in de handen 
van een pottendraaier. De conventionele grenzen waarbinnen fotografie zich bewoog lag in 
de discrete technologie om beelden te produceren met een technologie die onderworpen was 
aan het activerende gebaar van zijn gebruikers. Een technologie voor de productie van 
beelden gebruikt door een enkel subject - technieker, creator of manipulator. Toegegeven, het 
feit dat fotografie afgeleid is van het geheel dat zich voor de camera bevindt, is niet over het 
hoofd gezien. Het is ook precies dat wat centraal staat in Talbot’s visie - dat wat voor de lens 

 Ibidem.160

 Ibidem.161

 Idem, p. 12.162
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staat ‘was daar’ en is gegrift in en door zichzelf op een oppervlak met een chemische 
toplaag.   163

Volgens Azoulay waren er slechts heel weinig denkers die het radicalisme van dit inzicht 
exploiteerden of durfden te denken doorheen de traditie van beeldproductie op een kritische 
manier. De alomtegenwoordige gedachte van het productieve/creatieve kader dat de 
gedachten over fotografie beheerste bleef voor het canonieke kader voor fotografie zorgen.  

Azoulay noemt het moeilijk en misschien zelfs onmogelijk om een specifiek moment of 
event aan te duiden dat het canonieke kader van de discussie over fotografie veranderde, 
maar het is zeker dat dit traditioneel kader de laatste 20 jaar opnieuw in vraag wordt gesteld. 
Tientallen tentoonstellingen, internet forums, conferenties en kranten hebben, de laatste 20 
jaar, fotografie gevierd als een pluralistisch, gedeterritorialiseerd en gedecentraliseerd 
fenomeen.   164

Dat zien we in de interesse van onder andere theoretici over fotografie, kunstenaars, 
curatoren en andere onderzoekers die de laatste decennia ontstaan is in fotografische 
archieven van ziekenhuizen, gevangenissen, staats- en gemeente instellingen, familie-
collecties of politiebestanden, enzovoort. Archieven die jarenlang genegeerd werden door 
wetenschappers van fotografie, zelfs de archiefinstituten op zichzelf konden het onderwerp 
zijn van onderzoek of een publieke tentoonstelling. Het conventionele discours over 
fotografie dat in de lijn lag van het artistieke discours waarin de creator als oppermachtig 
beschouwd werd, verschoof naar een perspectief dat besloten lag in de rijkdom en variëteit in 
deze fotografische collecties.   

Dat nieuwe perspectief verschoof de grenzen van denken over fotografie, een fotografie die 
eerst geconcipieerd werd als een technologie die het schrijven van een beeld door licht 
toestond terwijl tegelijkertijd diezelfde technologie gezien werd als transparant zonder een 
effect van zichzelf op het eindproduct achter te laten.  

In het gevolg van deze omschrijving, komt Azoulay tot een interessante conclusie. Die zegt 
dat het nodig is om fotografie te plaatsen onder de dienst van twee meesters - de fotograaf die 
de technologie stuurt en de foto die het product is van zijn doeleinden of zijn activiteit, terwijl 
alle andere spoorelementen verwijderd zijn van het eindproduct. Als deze sporen nog te zien 
waren op het eindproduct, ondanks hun bijna onzichtbare aanwezigheid, was genoeg om de 
foto of de fotograaf te diskwalificeren.   165

Die twee meesters geven al de tweedeling aan die Azoulay in de praktijk van fotografie ziet. 
Wat soort van praktijk is fotografie dan?  

De praktijk van fotografie is het onderwerp van een unieke vorm van tijdelijkheid en is 

 Idem, p. 13.163

 Ibidem.164

 Idem, p. 14.165
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geconstrueerd uit een oneindig aantal confrontaties. De praktijk van fotografie heeft twee 
verschillende modaliteiten van gebeurtenissen - de eerste verschijnt in relatie met de camera 
of met zijn hypothetische presentatie terwijl de tweede verschijnt in relatie tot de foto of tot 
zijn hypothetische aanwezigheid. Voor het grootste deel verschijnen deze twee vormen apart 
op verschillende plaatsen en op verschillende tijden op zo’n manier dat het verloop van het 
proces tussen de twee niet meer genoteerd wordt, noch is het noodzakelijk dat zijn 
reconstructie een probleem vormt.  166

Azoulay maakt in de praktijk van fotografie een duidelijk onderscheid tussen ‘de gebeurtenis 
van fotografie’ en de ‘gefotografeerde gebeurtenis’. Alhoewel deze gebeurtenissen nauw met 
elkaar verbonden zijn kan ‘de gebeurtenis van de fotografie’ waaronder de camera als 
instrument om de gebeurtenis te registreren, voor het grootste deel, beperkt zijn door de 
geschoolde talenten van de toeschouwer die behoren tot de gefotografeerde gebeurtenis om 
die gebeurtenis in functie van het ‘event op zichzelf’ te distilleren. Tegelijkertijd kan de foto 
als onderdeel van de gefotografeerde gebeurtenis, een onverschilligheid tonen naar de 
gebeurtenis van fotografie toe of pogen om het helemaal te negeren. Maar de gefotografeerde 
gebeurtenis kan nooit het bestaan van deze handeling of de sporen van deze gebeurtenis van 
fotografie uitwissen die de variërende partners van de praktijk van fotografie achterlaten op 
het gefotografeerde kader .  167

De gebeurtenis van fotografie en de gefotografeerde gebeurtenis houden een veelvoud aan 
gebeurtenissen in met welke we geconfronteerd kunnen worden en kunnen zich los van 
elkaar ontwikkelingen. Toch is er tussen hen slechts één mogelijke relatie, tussen de 
gebeurtenissen die zich rond de camera situeren aan de ene kant en aan de andere kant de 
gebeurtenissen die zich rond de foto situeren.  168

Schematisch ziet dat er als volgt uit : 

 (               (  

Schema 1 - relatie tussen de gebeurtenis van fotografie en de gefotografeerde gebeurtenis 

De connectie tussen de twee is nauwer dan tussen de twee bestanddelen van een wiskundige 
vergelijking waarin de ene zijde van de formule niet de oplossing kan vinden, zonder de 
instelling van de numerieke waarde die de equivalentie tussen hen zal concretiseren.  

 Idem, p. 26.166

 Idem, p. 21.167

 Idem, p. 26.168
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We komen de gebeurtenissen van fotografie niet noodzakelijk in chronologische volgorde 
tegen. Wat het geval ook is, het moment dat we de connecties tussen hen willen ontrafelen, 
worden we onmiddellijk bewust van de verborgen variabelen in de vergelijking. Het is ook, 
in  het geval met de wiskundige formule, mogelijk om deze verborgen variabelen gebaseerd 
op wat gegeven aan de ene kant van de vergelijking is, te reconstrueren. Alhoewel het niet 
altijd interessant is, noch ter zake om de sequenties die beide delen met elkaar linken te 
reconstrueren, kan de reden waarom ze verborgen blijven verschillend zijn. Zeer vaak is de 
reden waarom ze verborgen blijven uit vergetelheid en wegens omstandigheden of is de reden 
waarom verbonden aan amnesia of aan het wegsijpelen van informatie. Het kan echter ook 
het resultaat zijn van een lokale of structurele kortzichtigheid, of het kan voortvloeien uit een 
misbegrepen actie van fotografie en de machtsrelaties die het onder zich heeft.  
Er zijn evenwel ook omstandigheden waar de dwaling bedoeld, geprogrammeerd of gemeend 
is en het resultaat is van de dominantie van één van de participanten over de gebeurtenis van 
de fotografie waarbij de gebeurtenis beschouwd wordt als zijnde zijn eigendom, maar zou 
beschouwd moeten worden als eigendom van het grote publiek.  169

De foto is een platform waarop sporen geregistreerd zijn van de confrontatie tussen degenen 
die aanwezig waren tijdens het nemen van de foto. Of de participanten aanwezig waren naar 
eigen keuze, door overmacht, ervan op de hoogte, onverschillig, als een resultaat van niet 
echt gezien of als een gevolg van overgave, valt af te lezen in de sporen die geregistreerd 
zijn.  

Veel van deze sporen echter zijn niet gepland, noch zijn ze het resultaat van iets dat gewild is. 
Datgene dat te zien is, met andere woorden de referentie van de foto, is nooit een gegeven 
maar moet voorgesteld worden met dezelfde kwantiteit als de interpretaties die eraan zijn 
toegevoegd. Zelfs wanneer deze sporen culturele en sociaal hiërarchieën laten zien van de 
machtsrelaties tussen fotograaf, camera en gefotografeerde, zullen deze sporen nooit een 
simpele echo zijn van die relaties noch zijn het noodzakelijk reflecties van de meest machtige 
persoon aanwezig in de arena in de tijd dat de foto was genomen.   170

Wat Azoulay wil bereiken is dat de vraag ‘Wat is fotografie?’ verder reikt en meer dan één 
antwoord biedt dan het antwoord: ‘de fotograaf fotografeert een foto met een camera’. Ze wil 
het hebben over ‘het zijn’ van fotografie als een onderdeel van het menszijn, een onderdeel 
van hoe mensen kijken, praten, reageren met elkaar en met objecten. Tegelijkertijd 
verschijnen deze subjecten als referenties van spraak, referenties voor het zicht en de acties 
van anderen. Ze bedoelt geen politieke ontologie op zich, maar een ontologie van een 
bepaalde vorm van menszijn - met - anderen waarin de camera of foto is geïntegreerd.  171

 Idem, p. 26.169

 Idem, p. 24.170

 Idem, p. 18.171
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5.3. Van negatief tot positief 

Het nemen van foto’s was op het einde van de 19de eeuw nog niet zo simpel als nu en het 
vergt een beetje verbeeldingskracht om zich van die techniek een idee te vormen. We krijgen 
pas een idee van de grote moeite die de wetenschap ervoor over heeft gehad als we de 
techniek die vooral in die periode gebruikt werd bestuderen. De enorme inspanningen die 
geleverd werden laten impliciet het belang zien dat er gehecht werd aan de foto als 
wetenschappelijk document. Alhoewel er rond 1880 al een handzame Kodak op de markt 
kwam, bleven fotografen grote negatieven en hun grote camera’s gebruiken om zoveel 
mogelijk details te kunnen registreren.  Om een foto te maken in die tijd had je een grote 172

camera en negatieven nodig met lichtgevoelige emulsie.  

Glas werd in de tweede helft van de 19de eeuw alom gebruikt als drager voor het negatief. De 
glasplaat met een fotografische kwaliteit was uniform van dikte, zonder strepen, luchtbellen 
of oneffenheden. Vooraleer de lichtgevoelige emulsie erop werd aangebracht, moest het glas 
ontvet en gepolijst worden.  173

Het glas was door zijn perfecte doorzichtigheid de ideale drager voor de negatiefemulsies, 
maar het had echter enkele fysische nadelen, zoals zijn gewicht, volume en breekbaarheid.  174

De meest voorkomende glasplaatprocedés waren de natte collodium-, droge collodium- en 
gelatine-zilveremulsies.  175

De lichtgevoelige fotografische emulsie wordt geplaatst op een drager, hier meestal glas. De 
emulsie kan zich hechten op het gladde glas met gelatine waarin zich het lichtgevoelige 
materiaal bevindt, zoals zilverzouten.  Na de belichting wordt het beeld op de 176

emulsiedrager (de glasplaat) tijdens de ontwikkeling zichtbaar als een negatief. Dat wil 
zeggen dat de donkere partijen vertaald worden in lichte toonwaarden en lichte partijen door 
donkere zones, en noemen we dit negatieve grijswaarden. Het is met dit product dat we een 
positief beeld kunnen afdrukken.  177

Het natte collodiumprocedé (1851-1885) was in zijn tijd het populairst omwille van 
uitzonderlijke lichtgevoeligheid, in plaats van minuten kon de belichtingstijd tot seconden 
verkort worden.  Het procedé was daarbij relatief goedkoop. Het grote nadeel echter was 178

dat de plaat direct na het aanbrengen van de emulsie belicht en gefixeerd moest worden. Om 
dit hele procedé dat een dertigtal jaren, soms nog tot na 1900, werd toegepast tot een goed 
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einde te brengen was 50 à 250 kilo materiaal nodig.  Daarbij kan bij het natte collodium-179

procedé de emulsie enkel manueel aangebracht worden. De emulsie wordt traag op een 
horizontaal gehouden plaat gegoten en evenredig verspreid, waarbij het teveel aan emulsie 
langzaam langs één hoek wordt afgegoten.  180

Het natte collodiumprocedé evolueerde naar het droge collodiumprocedé (1855-1885), maar 
vooraleer dit systeem goed en wel ontwikkeld was in de jaren 1860, was het 
zilvergelatineprocedé (1878-1940) al veel populairder. Talbot is de onmiskenbare uitvinder 
van het gebruik van gelatine in zijn zoutdrukken in 1839, maar het zou duren tot 1880 
vooraleer het een krachtig medium werd voor de bereiding van fotografische emulsies. Het 
grote voordeel van deze emulsie lag in het feit dat ze op voorhand kon klaargemaakt worden, 
daarbij bewaarde ze een hogere lichtgevoeligheid dan de voorgaande procedés.  
Al vlug gingen bedrijven zich specialiseren in het prepareren, stockeren en wereldwijd 
verdelen van voorbehandelde platen. Bij bedrijven als Gevaert (B), Agfa (D), Eastman 
(USA), Lumière (F) en Ilford (GB) konden fotografen hun materialen bestellen.  Als de 181

interesse groeide voor het zilvergelatineprocedé groeide ook de fabricage van de 
voorgeprepareerde glasplaten en meer en meer professionele fotografen namen het risico om 
van de natte techniek over te stappen naar de droge techniek. Hierdoor steeg de productie van 
de voorgeprepareerde glasplaten en werden ze ook goedkoper.  182

Het leeuwendeel van de foto negatieven werd tot eind jaren 1880 afgedrukt op 
albuminepapier, waarbij het voornaamste element van de hechtingsemulsie bestaat  uit het 
eiwit van kippeneieren. Naar schatting werden in 1886 in Engeland 6 miljoen eiwitten 
gebruikt in de foto-industrie en de Dresden Albumenizing Company kon tot 60.000 eiwitten 
per dag verbruiken. Vanaf de jaren 1890 kwam er een afkeer voor dit procedé omwille van de 
snelle verkleuringen, vergelingen of verblekingen van de albumineprints.  183

Eind 19de eeuw verschenen ook meer en meer foto’s als illustraties in kranten en boeken die 
op grote schaal gedrukt werden. Voordien kon men enkel gravures of gravures gebaseerd op 
foto’s afdrukken. Met het collotype, ook wel lijmdruk, lichtdruk of fototypie genoemd, was 
het mogelijk om een fotomechanische printproces te gebruiken in een vlakbed pers, het is dus 

 Idem, p. 160.179

 Het natte collodiumprocedé gebeurde in acht stappen: 180

1. reinigen van de glasplaat 
2. aanbrengen van de collodiumlaag 
3. sensibilisering met een zilvernitraatoplossing 
4. belichting 
5. ontwikkeling met een zure ontwikkelaar 
6. fixeren 
7. spoeling 
8. vernissen en retoucheren 

 Roger Kᴏᴄᴋᴀᴇʀᴛꜱ & Johan Sᴡɪɴɴᴇɴ, op. cit., p. 163.181

 Mark Oꜱᴛᴇʀᴍᴀɴ, “The Technical Evolution of Photography in the 19th Century”, in: Michael R. PERES et 182

al., The Concise Focal Encyclopedia of Photography. From the First Photo on Paper to the Digital Revolution, 
New York - London, Focal Press, 2008, p. 15.

 Roger Kᴏᴄᴋᴀᴇʀᴛꜱ & Johan Sᴡɪɴɴᴇɴ, op. cit., p. 143.183
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een combinatie van fotografie en persdruk.  De dragers van glas of zink kregen een 184

collodion substantie, zoals gelatine, egaal verspreid in een dun laagje waardoor ze 
lichtgevoelig werden en ook geschikt waren om te inkten. Het positieve beeld werd gecreëerd 
door minuscule onregelmatige korrels. Dit procédé was een groot succes vanaf de jaren 1870. 
In België is het vooral de fotograaf Joseph Maes die deze techniek toepast en hoge kwaliteit 
produceert.  185

Dat het prepareren van deze negatieven niet meer op het moment vlak voor de opname moest 
gebeuren, maar op voorhand kon gemaakt of gekocht worden, maakte het mogelijk om op 
verplaatsing te fotograferen. Een glasplaat weegt heel wat meer dan een fotorolletje en als 
men lange tijd van huis was en een honderdtal foto’s wilde nemen, dan was er naast de 
camera nog heel wat gewicht, in de vorm van glazen negatieven, te dragen.  

Het besef dat je niet zomaar vlug een nieuw negatief kon voorzien, maakte dat het belangrijk 
was om dadelijk een juiste foto te kunnen nemen. Het nam heel wat tijd in beslag om de 
juiste afstand, de juiste hoogte, de juiste focus van het te fotograferen object te nemen. Het 
model moest ook in staat zijn om tijdens al deze voorbereidingen en de tijd voor de belichting 
stil te staan. Daarbij mogen we niet vergeten dat de hoeveelheid licht ook heel belangrijk 
was. Het was de fotograaf die de juiste inschatting moest maken hoelang een negatief met het 
aanwezige licht belicht kon worden om een scherpe en duidelijke afdruk te kunnen maken. 
Men adviseerde een belichting van 30 à 40 seconden bij normaal zonlicht.  Een fotograaf 186

moest heel wat kennen over optica, fysica en chemie om in het veld een degelijke foto te 
kunnen maken. Dat kunnen we lezen in het rijk geïllustreerde boek van Désiré van 
Monckhoven, A Popular Treatise on Photography en vertaald door William Henry 
Thornthwaite in 1863. In deze handleiding staat duidelijk beschreven hoe je aan het procédé 
van fotografie moest beginnen, welke producten je nodig had en hoe je alles moest doen. 
Zoals na de belichting moest deze glasplaat ook nog ontwikkeld worden in een donkere 
kamer of draagbare kist met een doek over. Had men dit niet ter beschikking kon het 
ontwikkelen nog even uitstellen door er opnieuw een beschermlaag over te gieten.  Ook 187

Désiré van Monckhoven adviseerde de droge collodium techniek als uitermate geschikt voor 
gebruik op verplaatsing.    188

 “Collotype”, in: Instituut van de Nederlandse Taal (online). http://gtb.inl.nl/iWDB/search?184

actie=article&wdb=WNT&id=M053349&lemmodern=fotografie (6 april 2017).
 Steven F. Jᴏꜱᴇᴘʜ, Belgian Photographic Literature of the 19th Century. L’édition photographique Belge au 185

19e siècle, Leuven, University Press, 2015, p. 37.
 M. Lᴇɢʀᴏꜱ, Le Soleil de la Photographie. Traité complet de la photographie, Paris, 1863, p. 261.186

 Désiré ᴠᴀɴ Mᴏɴᴄᴋʜᴏᴠᴇɴ, A Popular Treatise on Photography, vertaald door William Henry Thornthwaite, 187

London, Virtue Brothers & Co, 1863, p. 10.
 Om beter te begrijpen hoe een foto gemaakt werd met de Collodion techniek is de educatieve film van het 188

Getty museum interessant. “The Wet Collodion Process”, in: Getty Museum YouTube Channel (online), 17 
november 2010. https://www.youtube.com/watch?v=MiAhPIUno1o&list=PL5961CA5C193318B1&index=17 
(6 april 2017).

(  57

https://www.youtube.com/watch?v=MiAhPIUno1o&list=PL5961CA5C193318B1&index=17
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053349&lemmodern=fotografie
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053349&lemmodern=fotografie


Hieronder zien we John Thomson (1837-1921), een Schotse fotograaf aan het werk. Thomson 
heeft vooral in het verre Oosten gefotografeerd, alhoewel hij vooral de natte collodium 
techniek beheerste, zien we het materiaal dat nodig was voor zowel de natte als de droge 
techniek. Een grote camera ter grootte van een koffer, een draagbare donkere kamer, zware 
fotografische glasplaten, verschillende flessen met gevaarlijke chemicaliën. Hij zou op zijn 
minst 10 dragers nodig gehad hebben om al het fotografisch materiaal te verplaatsen.  189

!  

Afbeelding 21 – De Schotse fotgraaf John Thomson (1837-1921), aan het werk  190

 We mogen ook niet vergeten dat de zware chemicaliën gebruikt bij deze techniek een 
onaangename geur meebracht van ether, alcohol, cyanide, lavendelolie, enz. Een sterke mix 
van volledig onnatuurlijke geuren die rond de camera en donkere kamer hingen.  191

Pas na dit eerder technisch onderdeel komen we tot het besef welke grote moeite de 
wetenschap en koloniserende mogendheden zich getroost hebben om een visueel document te 
kunnen voorleggen van andere culturen. De grote technische vaardigheden die vereist waren, 
de hoeveelheid materiaal en zijn gewicht tot 250 kilo, dat verplaatst moest worden, de 
breekbaarheid en beperktheid van de negatieven en de lange duur van de belichting zijn een 
bewijs voor het belang dat gehecht werd aan het resultaat, de foto’s. 

Op onderstaande foto zien we een missionaris/fotograaf aan het werk, een afbeelding uit de 
collectie van wereldculturen.nl. 

 James Lᴀɴᴅᴇ, “…journey to undiscovered countries, and boldly go where few have gone before.” A Review 189

of Tom Carter’s China, Portrait of a People”, in: oldchinabooks.com (online), 1 october 2013. http://
oldchinabooks.com/YangShen_eBook_Blog/2013/10/01/journey-to-undiscovered-countries-and-boldly-go-
where-few-have-gone-before-a-review-of-tom-carters-china-portrait-of-a-people-2/ (6 april 2017).

 Ibidem.190

 In het eerste deel van de BBC documentaire uit 2007 over de geschiedenis van fotografie, wordt dit item 191

aangehaald in de reconstructie van een fotostudio eind 19de eeuw als bijzonder onaangenaam. 
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(  

Afbeelding 22 - missionaris/fotograaf aan het werk in Afrika, een afbeelding uit de 
collectie van wereldculturen.nl. 

5.4. De rol van de camera 

Camera’s waren groot en log. Onderstaande camera was een veelgebruikt type eind 19de 
eeuw.  

Over de achterkant werd een zwart doek gemonteerd om het beeld dat erop verscheen beter te 
kunnen zien en scherp te kunnen stellen door het achterste gedeelte naar voren of naar 
achteren te schuiven. Het beeld op de achterkant van de camera verscheen ondersteboven, 

(  59

Afbeelding 23 - Goldmann Camera, ca 1890 uit Wenen.



wat maakt dat je loskomt van de vorm en een afstand kunt creëren tot het onderwerp. 
Eenmaal het beeld scherp gesteld, kon het vastgezet worden en het negatief in de achterkant 
geplaatst worden. Afhankelijk van het aanwezige licht en de gebruikte emulsie op de dragers 
werd de plaat gedurende een bepaalde tijd belicht.  192

 De camera kon als ding op zich alleen al voor commotie zorgen, maar alles wat zich rond de 
camera bevond werd ermee geassocieerd, de autoriteit van de operatoren van de camera, het 
kolonialisme, gevangenissen, enzovoort.  We kunnen ook voorbeelden vinden van 193

inheemsen die niet te fotograferen waren, omdat ze niet ‘gevangen’ wilden worden door de 
cameralens of dat ze niet wilden dat hun ziel werd gestolen door het onheilspellende oog van 
de camera.   194

In één van de best gekende fotografisch vastgelegde reizen uit 1848 en 1849 naar Egypte en 
Palestina, vinden we in de verslagen een gewelddadige relatie met de camera. Maxime du 
Camp, zoals geciteerd in McClintock, geeft hierin een relaas van de mogelijkheden van de rol 
van de camera bij het fotograferen van inheemsen: “I told him [a reluctant sitter] that the 
brass tube of the lens jutting out from the camera was a cannon, that would vomit a hail of 
shot if he had the misfortune to move - a story that immobilized him immediately.”   195

Een andere koloniale fotograaf maakte expliciet gebruik van het de magische uitstraling van 
de camera, geciteerd in McClintock: “I frequently enjoyed the reputation of being a 
dangerous necromancer and my camera was held to be a dark, mysterious instrument that, 
combined with my naturally, or supernaturally intensified eyesight gave me power to see 
through rocks and mountains, to pierce the very souls of the people and to produce 
miraculous pictures by some black art.”  We kennen deze verhalen omdat ze genoteerd 196

werden om het ‘primitieve’ van deze volken te benadrukken en tonen ze de mentaliteit van de 
fotografen, toch neemt het niet weg dat ze voorbeelden zijn voor de impact van de camera. 

 In het eerste deel van de BBC documentaire uit 2007 over de geschiedenis van fotografie, beschrijft een 192

fotograaf de reconstructie van een foto-opname met zo’n toestel. 
 Christopher Pɪɴɴᴇʏ, op.cit., p. 75.193

 Idem, p. 76.194

 Anne MᴄCʟɪɴᴛᴏᴄᴋ, op. cit., p. 126.195

 Ibidem.196
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Afbeelding 24 - Arthur Radclyffe Dugmore, The Author and his Camera, Camera 
Adventures in the African Wilds, 1910. Royal Geographic Society, London. 

  

Het is opmerkelijk dat op een expeditie waar men altijd op zijn hoede moet zijn voor wilde 
dieren, toch een zware camera gedemonstreerd wordt als een onontbeerlijk attribuut van de 
19de-eeuwse reiziger.  197

Naast de grootte en het gebruik van de camera kunnen we ook de bedenking maken dat in 
vergelijking met wat er zichtbaar is voor de camera, de grootte van de camera relatief klein is 
en hij relatief kleine afbeeldingen produceert. Voor het tijdperk van de digitale camera’s met 
een eigen weergave schermpje was het onmogelijk om dadelijk een bewijs te zien van het 
gefotografeerde, laat staan om te zien of het apparaat aanstond of niet. Als we een camera 
tegenkomen, is het louter de houding of het oprichten van dat apparaat dat ons vertelt dat het 
klaar is om bij wijze van spreken, aan te vallen. Door deze positie op zich, scheurt de camera 
de ruimte al in twee, in degene voor de camera en degene erachter. De opgerichte camera 
suggereert de dreiging om iets te observeren, maar ook kan het observeren zonder dat iemand 
argwaan heeft. De camera kan altijd de mogelijkheid bieden om ons te observeren of kan 
registreren dat wat anderen niet zouden zien zonder dat een camera het vastlegt of zonder 
enige registratie tout court. Een camera wordt ook meestal slechts gehanteerd door één 
individu.  198

 Mary Warner Mᴀʀɪᴇɴ, op. cit., p. 220.197

 Ariella Aᴢᴏᴜʟᴀʏ, Civil Imagination, p. 18.198
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Naast het produceren van beelden heeft de camera nog een ander effect. Het effect om een 
mogelijke commotie teweeg te brengen in dezelfde ruimte als waar het apparaat zich bevindt. 
De camera kan, zoals een magneet, zekere handelingen naar zichzelf trekken of tot leven 
wekken, terwijl het ook gebeurtenissen kan distantiëren, kan verstoren of voorkomen dat ze 
gebeuren. De camera heeft de mogelijkheid om al deze effecten teweeg te brengen zonder 
ook maar één foto op te nemen. Noch is er noodzakelijk iets van deze gebeurtenissen terug te 
vinden op de op datzelfde moment genomen foto. Meestal komen we camera’s tegen in een 
tijdelijke rust, maar als we ze in actie zien, hebben we zelden de mogelijkheid om de beelden 
die gemaakt werden op te sporen, met uitzondering van de camera’s die gebruikt worden door 
onszelf of onze naaste familie.  

Het is opmerkelijk dat met het groeiende aantal camera’s we meestal niet de privilege hebben 
om de geproduceerde foto’s te zien. Omgekeerd is het ook zo dat we bij de meerderheid van 
de grote hoeveelheid foto’s niet meer de connectie met de camera zien, waarmee deze foto’s 
gemaakt zijn. In de meeste gevallen zijn we ook niet het onderwerp van deze foto’s en zijn 
we ook niet bezorgd of verontrust met de verspreiding ervan.  199

Een andere bedenking is dat de gebeurtenis die een camera teweegbrengt niet noodzakelijk 
tot een foto resulteert. Maar als het wel een foto opneemt, zal het verder verloop van de 
ontwikkeling van de foto, meestal plaatsvinden op een andere locatie. Daarbij zullen meestal 
andere mensen betrokken worden bij de ontwikkeling van een foto, dan degene die met de 
directe nabijheid van de camera te maken hadden.  200

5.5. De toeschouwer  

Azoulay laat zien dat de toeschouwer een wezenlijk onderdeel van de praktijk van fotografie 
is en een van de participanten van de gehele praktijk van de fotografie.  

In de reconstructie van de toeschouwer eind 19de eeuw begin 20ste eeuw kunnen we 
aannemen dat het grote publiek eind 19de eeuw zich niet zomaar vergaapte aan al deze in hun 
ogen bijzondere en exotische mensen zonder kritiek te uiten op de visuele voorstellingen.  

Zo schreef ene K.T., geciteerd in Roodenburg, in de Magdeburger Zeitung van 21 oktober 
1880 naar aanleiding van de Eskimo-show in de dierentuin van Berlijn: ‘Als deze ‘interes-
sante’ menselijke specimina al tentoongesteld moeten worden, dan zou enig gevoel voor 
rassenethiek ons behoeden voor het tentoonstellen van onze gelijken in die dierentuinen.’  201

Hij stelt zich ook vragen bij het belang van deze shows en dat het publiek enkel gedreven 
wordt door nieuwsgierigheid.  

Vanuit wetenschappelijke hoek kwam er even later een reactie van dr. Rudolphe Virchow in 
het Zeitschrift für Ethnologieop deze kritiek dat deze shows van groot wetenschappelijk 

 Idem, p. 19.199

 Idem, p. 21.200

 Linda Rᴏᴏᴅᴇɴʙᴜʀɢ, “Op zoek naar verschillen”, p. 77.201
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belang waren en dat hij deze Inuit hoogstpersoonlijk had onderzocht en nog eens benadrukte 
hoe onbeschaafd ze wel niet waren. Tijdens een antropometrische meting verzette de vrouw 
van de ‘heidense’ familie zich hevig, zoals geciteerd in Roodenburg: “Ze sprong van de ene 
hoek van de ruimte naar de andere, schreeuwde met een jankende stem, haar lelijke gezicht 
zag donkerrood, haar ogen gloeiden en er zat wat schuim om haar mond; kortom, het was 
een buitengewoon walgelijk gezicht.’  Daarbij dienen de shows, vervolgt het artikel, om het 202

publiek te informeren over onze plaats in de natuur en onze evolutie. Nieuwsgierigheid is dus 
goed om iets bij te leren en door de gedeelde interesse en grote belangstelling voor primitieve 
volken van zowel wetenschap als publiek was iedereen op de hoogte van het onderzoek naar 
de oorsprong van de mens en zijn plaats in de natuur.   203

Het publiek of de toeschouwers werden begin 1880 geconfronteerd met grote geïllustreerde 
boeken met foto’s van andere mensen en vreemde landen. Al deze foto’s benadrukten vooral 
het primitieve van de anderen en de eigen Europese cultuur als progressief. De composities 
van deze foto's waren geïnspireerd op de antropometrische fotografie en vele malen 
gereproduceerd op postkaarten. Postkaarten waren een geliefd product als aandenken aan een 
wereldtentoonstelling of circus, jaarmarkt of dierentuin. Picasso zou poses van Afrikanen 
geïntegreerd hebben in zijn oeuvre tussen 1906-1907 gebaseerd op postkaarten gemaakt door 
François-Edmond Fortier (1862-1928) die meer dan 8000 postkaarten over Afrika 
publiceerde.  Welk effect had deze overvloedige beeldvorming op de toeschouwer? 204

Tot dusver is er nauwelijks aandacht geweest voor de rol van bezichtigen in de praktijk van 
fotografie waar het verantwoordelijk is voor de nooit eindigende aard van deze gebeurtenis. 
Iedereen kan de rol van toeschouwer op elk moment opnemen, ook als de toeschouwer al of 
niet de fotograaf of gefotografeerde is. Het overgrote belang dat toegekend wordt aan de 
fotograaf en het gebrek aan belang dat er is voor de toeschouwer zijn afgeleid van de 
overheersende waan van ideeën over fotografie. Een waan in termen van het verzegelen van 
een bepaald moment in de tijd, gekaderd door de fotograaf. Een fotograaf die getuige is van 
dat moment van buitenaf, van het stilzetten van dit moment of verzegelen tot in de dood 
vooraleer het te delen met degene die op zijn/haar beurt de getuigenis van de fotograaf 
observeert. Een foto is evenwel nooit de getuigenis van alleen een fotograaf. De gebeurtenis 
van fotografie, in tegenstelling tot de gefotografeerde gebeurtenis, blijft verder duren ondanks 
alle andere overwegingen.  205

Daarom vindt Azoulay het noodzakelijk om opnieuw na te denken over en te herformuleren 
wat het betekent een toeschouwer te zijn. Ze ziet een onderscheid in het woordgebruik tussen 
de toeschouwer van fotografie en de toeschouwer van natuurlijke zaken of kunst of films of 
entertainment. Dit onderscheid zegt zij is afgeleid van het object, de foto zelf, als een 

 Ibidem.202

 Ibidem.203

 Mary Warner Mᴀʀɪᴇɴ, op. cit., p. 223.204

 Ariella Aᴢᴏᴜʟᴀʏ, Civil Imagination, p. 25.205
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stilstaande beeld dat openstaat om onmiddellijk en intensief te bekijken, welke clichés doen 
vallen als “een beeld zegt meer dan 1000 woorden”. De toeschouwer is geen getuige van het 
gefotografeerde, maar heeft wel de capaciteit om de foto langdurig te bekijken en te vertellen 
over wat zij/hij gezien heeft. Door te vertellen over wat zij/hij nauwgezet geobserveerd heeft, 
kan de toeschouwer aan anderen vertellen wat ze zullen zien. De toeschouwer kan dus op een 
manier de toekomst voorspellen door anderen te waarschuwen/ vertellen / uit te leggen wat er 
te zien zal zijn.  De toeschouwer wordt geroepen om deel te nemen, om te verschuiven van 206

de positie van geadresseerde naar de positie van postbezorger. Daarbij de 
verantwoordelijkheid nemend om de gevoelens van het gefotografeerde te verwoorden bij het 
overbrengen aan een nieuwe geadresseerde. Dat kunnen signalen van waarschuwing zijn in 
het geval van gefotografeerd geweld.   207

Azoulay verwoordt hier een nieuwe manier van zien. De nieuwe manier van zien, welke zo 
gangbaar is voor gewone mensen in hun gebruik van fotografie, werd binnen de hegemonie 
van het discours over fotografie als een ‘ontdekking’ gezien. De “new way of viewing” wordt 
gekarakteriseerd door de inspanning om de foto te linken aan de situatie waar hij werd 
genomen. De foto linken aan de situatie van de daad van het nemen van een foto betekent niet 
dat wat John Berger, zoals geciteerd in Azoulay, beschrijft als een kloof “between the moment 
recorded and the present moment of looking at the photograph” genegeerd wordt. In 
tegendeel, het betekent de noodzaak niet op te geven om zoveel mogelijk linken tussen de 
foto en zijn situatie waarin hij genomen werd terug te brengen en te herstellen.    

Het doel van deze inspanning is om ons als toeschouwers toe te laten ons te herpositioneren 
in relatie met de inhoud van de foto die we bekijken en om ons een engagement te laten 
aannemen met wat er gebeurd is, met zijn slachtoffers, onze medeburgers, en zijn 
nawerkende effecten op zijn slachtoffers en op zijn misdadigers alsook op zijn 
medeplichtigen en wij, de toeschouwers.  208

5.6. Besluit 

Het schrijven met licht, zoals fotografie bij zijn uitvinding beschreven werd, verleende de 
nieuwe technologie eenzelfde legitimiteit als het woord. Wie de schrijver was, stond wel nog 
ter discussie. Het is een interessante denkoefening om wat we nu als vanzelfsprekend ervaren 
in twijfel te trekken. Was het object waarvan het weerkaatsende licht opgevangen werd in de 
camera de schrijver of was de fotograaf die de focus van de camera bepaalde de auteur van de 
foto. Sinds de jaren ’90 staat men terug open voor deze ideeën en wordt het conventionele 
discours over fotografie doorbroken. De kunstenaar als solo creator verliest zijn 
alleenheerschappij. 

 Ariella Aᴢᴏᴜʟᴀʏ, The Civil Contract, p. 168.206

 Ariella Aᴢᴏᴜʟᴀʏ, The Civil Contract, p. 169.207

 Ariella Aᴢᴏᴜʟᴀʏ, Civil Imagination, p. 86.208
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Het nieuwe discours laat ook een tweedeling zien in de ‘praktijk’ van de fotografie. Tussen de 
grote variatie en kwantiteit van gebeurtenissen die zich rond de camera situeren en de 
gefotografeerde gebeurtenis die zich rond de foto bevindt. Daarbij is er de mogelijkheid van 
de gefotografeerde gebeurtenis om zich onafhankelijk van de voorgaande gebeurtenis voort te 
bewegen en er toch onlosmakelijk mee verbonden te blijven. Die verbondenheid schept ook 
de mogelijkheid om de gebeurtenis van fotografie te reconstrueren.  

In een gedetailleerde reconstructie van de gebeurtenis van fotografie ontdekken we het belang 
dat gehecht werd aan de gefotografeerde gebeurtenis. De camera heeft –naast de fotograaf- 
een grote invloed op de gebeurtenis en we kunnen nog altijd sporen terugvinden van wat er 
zich tijdens de opname voor en rond de camera afspeelde meer dan honderd jaar geleden. 

De gefotografeerde gebeurtenis vond zijn weg naar een publiek via wereldtentoonstellingen, 
musea en als illustraties in gedrukte vorm. 

Honderd jaar later wordt de toeschouwer niet meer beschouwd als een apart staande passieve 
entiteit los van de gebeurtenis die zich voor de camera afspeelde. De toeschouwer wordt nu 
geacht om deel te nemen en de gefotografeerde gebeurtenis verder te laten leven. Het is 
vernieuwend om de toeschouwer niet te zien als het einde, maar als een altijd durend 
bewegend onderdeel van het object dat toegankelijk is voor publiek. 
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6. Archiveren van antropometrische fotografie 

6.1. Inleiding 

Het archief is de bewaarplaats van allerlei gegevens in de vorm van documenten. Deze 
documenten kunnen agenda’s zijn, notulen, brieven, dossiers, akten, maar ook kaarten, foto’s, 
films, kranten, en sinds kort ook digitale bestanden. De term archief is van het Latijn 
archivuùm afkomstig en betekent “residentie van de magistraat” en van het Griekse arkhe 
“bevelen”.  209

Op de website van het Rijksarchief van België staat te lezen dat het archief een verzameling 
documenten is die doelbewust werd samengesteld door een persoon, een groep van personen 
of een organisatie, of anders gezegd een archiefvormer. Deze documenten weerspiegelen wat 
een archiefvormer gedaan heeft in het verleden, het is dus een neerslag van handelingen en 
activiteiten van een archiefvormer. Het rijksarchief van België bijvoorbeeld bewaart en 
verwerft overheidsarchieven of publiekrechtelijke archieven alsook privaatrechtelijke 
archieven, zoals van kerkelijke instellingen of van adellijke families of van genootschappen 
en verenigingen.  210

Het Belgisch archief vindt zijn oorsprong in 1773, toen een Bureau des archives werd 
opgericht in Brussel en daar bleef ook na het Ancien Regime. Dit was de centrale 
archiefplaats tijdens het bewind van het Koninkrijk der Nederlanden en na de Belgische 
onafhankelijkheid in 1830 kregen alle provinciehoofdsteden een archief. De structuur van al 
deze archieven vindt zijn grondslagen in de archiefwetgeving uit de Franse tijd.   211

Enkele grote collecties met antropometrische foto’s bevinden zich o.a. in de Stichting 
Nationaal Museum van Wereldculturen. Dit is een samenvoeging van de collecties van 
het Tropenmuseum, het Afrika Museum en Museum Volkenkunde te Nederland. In België 
zijn er foto’s te vinden in het Tropisch Instituut en KMMA, het Afrikamuseum. Verder zijn er 
nog grote collecties in het Pitt Rivers Museum (GB), Quai Branly (Fr), Rautenstrauch Joest 
Museum - Kulturen der Welt en Köln (D).   212

6.2. Autoriteit en geloofwaardigheid van het archief 

Volgens Enwezor ligt de functie van het archief bij zijn bewijskracht en interpretatieve sterkte 
waarin het archief een autoriteit en geloofwaardigheid bereikt door een serie van patronen die 
structuur en functie verenigen. Deze structuur definieert wat Derrida het principe van 
“domiciliëring” noemt, waarin de institutionele vorm bereikt is. Derrida vergelijkt deze 

 Ann Laura Sᴛᴏʟᴇʀ, Along the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense, Princeton, 209

Princeton University Press, 2009, p.50. (Hierna vermald als Along the Archival Grain)
 Rijksarchief in België, “Wat bewaren we?”, in: arch.be (online). http://arch.arch.be/index.php?210

l=nl&m=over-ons&r=wat-bewaren-we (16 maart 2017).
 Ibidem.211

 Antje VAN WICHELEN, interview afgenomen door Helga Nullens, Brussel, 21 februari 2017.212
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domiciliëring met een huisarrest.  Het gebouw en de plaats van dit gebouw is dus 213

fundamenteel voor een archief en krijgt mede hierdoor een autoriteit. Daarbij is de vorm van 
archiveren fundamenteel voor het creëren van geldige bewijzen. Derrida noemt dit 
“consignation”, het apart plaatsen of verplaatsen van documenten door een bepaalde vorm 
van uniformiseren, classificeren, identificeren met het doel om een eenheid te bereiken, 
waarin alle elementen een ideale configuratie uitspreken.  214

Zo beschrijft Enwezor het verzamelen onder deze condities van kennis als een fundamentele 
drang om niet alleen toegang, controle op informatie en kennis te verwerven, maar ook om de 
totale beheersing en overheersing van een tegenstander te verkrijgen door zijn superieure 
kracht van alle kennis. Enwezor haalt als voorbeeld het Brits Victoriaans imperium aan, met 
de oprichting van instituten als the Royal Geographical Society, the Royal Photographic 
Society, the British Museum en the Colonial Office. Zo zegt hij is dit imperium naast een 
machtige vloot met een vast territorium boven alles opgericht met de productie van papier, 
een systeem om documenten en beelden te organiseren en met regels om hun inhoud te 
verspreiden. Een systeem dat op zich weer verdere documenten produceerde. Het proces voor 
de uniformisering en synchronisatie van het archief was bereikt door het in overeenstemming 
brengen van specifieke vormen van discrete, berekenbare, geteste positieve kennis in 
universele principes van samengebrachte data. Op deze manier kan data via onderzoek, meten 
en examineren gebruikt of misbruikt worden bij de variërende modaliteiten van macht.   215

Een voorbeeld van deze variërende modaliteit van macht is wanneer Leopold II in protest 
tegen de overname van ‘zijn Congo’ in 1908 een groot deel van het archief van het EIC liet 
vernietigen onder het mom van mogelijk brandgevaar, maar waarschijnlijker om sporen van 
misdrijven uit te wissen.  216

In die zin, beweert Enwezor dat het fundamentele principe van de macht van een staat is om 
kennis te monopoliseren, om het publiek toe te laten of te verbieden om inzicht te verwerven 
in archiefmateriaal dat de staat bestempelt als te gevoelig, hierin ligt de hoogste legaliteit in 
het proces van imperiale archivering.  217

Wordt de periode waarin fysieke antropologie alle documenten over rassenstudie archiveert 
als te gevoelig beschouwd? De manier waarop Leopold II Congo verwerft en exploiteert in al 
zijn facetten als iets dat het publiek niet mag weten?  

 Okwui Eɴᴡᴇᴢᴏʀ, “Archive Fever: Photography between History and the Monument”, Published in 213

conjunction with the exhibition Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art, from January 18–
May 4 2008, organized by Okwui Enwezor for the International Center of Photography, New York, New York-
Göttingen, International Center of Photography-Steidl, 2007, p. 16.

 Idem, p. 18.214

 Idem, p. 19.215

 Maarten Cᴏᴜᴛᴛᴇɴɪᴇʀ, Congo tentoongesteld, p. 170-171.216

 Okwui Eɴᴡᴇᴢᴏʀ, op. cit., p. 21.217
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6.3. Koloniale archieven 

Ann Laura Stoler benadrukt in haar artikel over “Colonial Archives and the Arts of 
Governance” dat het koloniale archief zowel een geheel is, waarop de machtsregels 
geschreven zijn, als een op zichzelf staand geheel van ingewikkelde technologische regels.   218

Stoler is kritisch in haar essay en zegt dat koloniale archieven zowel het verbeelden van als 
het vormen van geschiedenissen dienden in het bevestigen, openbaren en reproduceren van 
de macht van de staat. Macht en controle zijn fundamenteel voor de etymologie van de term 
archief. Koloniale archieven ordenden de bestaanscriteria, de bewijzen, getuigenissen en 
woonden de constructie van hun morele narratieven bij. Moraliserende verhalen en 
verschillende versies van geschiedenissen geven zin aan de handelingen die functioneerden 
binnen het koloniale archief. Het was in feitelijke verhalen dat de koloniserende staat zijn 
verzinsels bevestigde voor zichzelf, zijn filantropische missies werden omkaderd door 
moraliserende verhalen en culturele verslagen in veelvoud en in gecontesteerde versies 
werden gediscrediteerd of in ere hersteld. 

In dit perspectief kan je koloniale archieven uit de 19de en begin 20ste eeuw, volgens Stoler, 
niet op eender welke manier lezen. De officiële briefwisselingen tussen de gouverneur-
generaal en zijn ondergeschikten, tussen de gouverneur-generaal en de ministers en tussen de 
ministers en de koning zijn referenties voor het administratief denken uit die periode, zoals 
wat bewaard werd als belangrijk voor de staat en wat relevant was. Aangevuld met 
getuigenissen van experten, rapporten van commissies, dossiers over wie van wie afkeek in 
de hele ketting van bevoegden en ondergeschikten tonen aan hoe deze archieven volgens hun 
eigen regelgeving en technologie gegevens ordenden en klasseerden. Het is duidelijk dat 
koloniale archieven het product zijn van de werking van een staat, maar het is minder 
duidelijk dat die koloniale archieven, technologieën zijn die deze staten opnieuw 
reproduceren in zichzelf. Systemen van geschreven verantwoordelijkheden waren inherent 
aan instituten, maar papieren sporen van wekelijkse rapporten aan superieuren, 
samenvattingen van verslagen van rapporten en aanbevelingen op basis van rapporten vragen 
een heel precies coderingssysteem om deze terug te vinden. Het koloniale staatsmanschap 
was gebouwd op de fundamenten van statistieken en controle, deze fundamenten vroegen om 
een specifiek administratief modus operandi om deze informatie te produceren en te 
verwerken.  

Stoler waarschuwt ook voor de grondige verandering die de etnografische lezing van het 
koloniaal archief tot vandaag heeft ondergaan. Dat is totaal verschillend ten opzichte van de 
koloniale studies van enkele decennia geleden en wat ‘etnografie’ vandaag betekent. Wat 
vandaag als "etnografie" wordt aanzien is radicaal veranderd in dezelfde tijdsspanne. Een 
etnografie “van” en “in” de koloniale archieven verleidt tot meer aandacht voor de sociale 

 Ann Laura Sᴛᴏʟᴇʀ, “Colonial Archives and the Arts of Governance. On the Content in the Form”, in: 218

William G.ROSENBERG & Francis X. BLOUIN Jr (eds.), Archives, documentation, and institutions of social 
memory: essays from the Sawyer Seminar. Part IV: Archives, Memory, and Political Culture, Ann Arbor (Mich.), 
University of Michigan press, 2007, p. 267. (Hierna vermeld als “Colonial Archives”.)
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relaties en materiële condities waarin de archieven werden opgericht, voor hun gegeven of 
dissidente stemmen, voor hoe gezond verstand werd geconstrueerd en voor welke categorieën 
werden geprivilegieerd en welke werden gedemotiveerd of genegeerd.    219

Onder een brede impuls gaan we nu volgens Stoler niet langer dingen bestuderen op zich, 
maar hoe ze gemaakt worden. Studenten uit verschillende disciplines besteden nu evenveel 
tijd aan het bestuderen van de constructie van een koloniaal archief als in het opnieuw 
overwegen hoe geschreven documenten zowel botsen als samenkomen met koloniale 
herinneringen in een postkoloniale tijd.  220

De vragen die nu gesteld worden komen allemaal neer op het in vraag stellen van de regels 
over betrouwbaarheid en vertrouwen, geloofscriteria en welke morele projecten en politieke 
voorspellingen werden bediend. Ze stellen op elkaar gelijkende historische vragen over 
officiële kennis en macht, over welke politieke machten, sociale aanwijzingen en morele 
eigenschappen geschikte kennis produceren en welke in ruil andere kennis diskwalificeert.  221

Het advies van Stoler is om niet alleen ‘tegen’ de richting van het koloniaal archief 
onderzoeken te doen, want hoe kan je anders de circuits bestuderen waarin zo’n archief 
functioneerde. Door mee te gaan met de koloniale denkwijze, kunnen we zijn logica 
doorgronden en de samenhang van alle misinformatie bevatten. Op die manier kunnen we pas 
ontdekken wat weggelaten is en geven we het geen voeding om zijn macht te vergroten.  222

6.4. Classificeren 

Om al die gegevens verborgen in het archief terug te vinden is er een goed systeem nodig. 
Het is niet zo dat elk archief of bibliotheek een eigen systeem heeft om alles te ordenen, maar 
er zijn daarvoor internationale regels afgesproken.  

Al tussen 1895 en 1910, werden op verschillende en gevarieerde, maar aan elkaar 
gerelateerde congressen over de internationalisering en standaardisering van fotografische en 
bibliografische methoden, aanbevolen om foto’s thematisch volgens het decimaal systeem te 
catalogiseren, uitgevonden door de Amerikaanse bibliothecaris Melvil Dewey in 1876.  223

Het systeem van Dewey werd verder uitgewerkt door twee Belgen, Paul Otlet en Henri La 
Fontaine en een Classification décimale universelle (CDU) werd gepubliceerd in 1905 in 
Manuel du Répertoire bibliographique universel. Zij voorzagen een internationale taal voor 
het classificeren, namelijk de numerieke. Hun voornaamste bijdrage is dat ze het numeriek 
systeem van Dewey uitgebreid hebben met tabellen of subdevisies met getallen waardoor het 
mogelijk is om een synthetische verbinding van met elkaar samenhangende onderwerpen te 
maken. Dit synthetisch principe maakte dat er een groter niveau van detail kon bereikt 

 Idem, p. 271.219

 Idem, p. 268.220

 Idem, p. 270.221

 Idem, p. 272. 222

 Allan Sᴇᴋᴜʟᴀ, op. cit., p. 56.223
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worden en het resultaat was een veel geavanceerder en uitgebreider systeem dan dat van 
Dewey en gebruikt door honderden landen wereldwijd.  224

  

Afbeelding 25 - afbeelding uit de eerste publicatie van de Classification 
Décimale Universelle  225

Leidinggevend in het classificeringssysteem dat we nu nog kennen was het Institut 
International de Bibliographie, opgericht in 1895 met een hoofdkwartier in Brussel. Er werd 
campagne gevoerd voor het oprichten van een bibliographia universalis met officieel erkende 
en gestandaardiseerde steekkaarten. Literatuur over fotografie kwam onder de zevende 
positie binnen de grafische kunsten te liggen in navolging van Dewey. De grafische kunsten 
werden dan weer ondergebracht onder de zevende positie binnen de categorie humane kennis. 
In de laatste subcategorie binnen de classificatie van fotografie bevonden zich de afgedrukte 
foto’s. Met een wijdverspreide Manuel pour l’usage du répertoire bibliographique de la 
photographie établi d’après la classification décimale, Brussel (copublicatie met de Société 
Française de la Photographie), 1900; Code pour l’organisation de la documentation 
photographique, Bruxelles, 1910 kon men de afgedrukte foto’s uniform klasseren.  226

Het resultaat is een archief dat zowel een abstracte paradigmatische entiteit vormt als een 
concreet instituut. In beide betekenissen, is het archief  een enorm grote plaatsvervangende 
set, die een relatie van algemene gelijkheid tussen afbeeldingen voorziet. De werking van een 

 UDC History, in: udcc.org (online). http://www.udcc.org/index.php/site/page?view=about_history (3 april 224

2017).
 Mundaneum, in: archives.mundaneum.org (online). http://archives.mundaneum.org/fr/historique (3 april 225

2017).
  Allan Sᴇᴋᴜʟᴀ, op. cit., p. 57.226
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archief kon gezien worden als een encyclopedische bewaarplaats van verwisselbare 
afbeeldingen.  

Sekula ziet een verband tussen de capaciteit van het archief om alle mogelijke zichtpunten te 
verkleinen tot een eenvoudige gelijkwaardige code en de metrische nauwkeurigheid van de 
camera. De camera als een medium waarmee exacte mathematische data konden verzameld 
worden, of zoals de fysicus François Arago het in 1839 stelde, een medium ‘in which objects 
preserve mathematically their forms.’ Voor 19de-eeuwse positivisten vervulde fotografie 
immers tweemaal de droom van de Verlichting over een universele taal: ten eerste de 
universele mimetische taal van de camera oogste een hogere, meer cerebrale waarheid en ten 
tweede een waarheid die gebruikt kon worden in de universele abstracte taal van de 
wiskunde, als een boek ‘geschreven in de taal van de wiskunde.’ Daarbij beloofde fotografie 
meer dan een weelde aan details: het beloofde om de natuur te versmallen tot zijn 
geometrische essentie.  

Deze archivale belofte was echter ook frustrerend. De foto had een slordige toevalligheid 
over zich en daarbij was er een snel uitdijende kwantiteit van foto’s. Problematisch zijn de 
componenten voor het foto-archief die het karakter hebben van alles wat fotografeerbaar is en 
niet dezelfde conventionele lexicale eenheden vertegenwoordigen.  Als men bereid is het 
specifieke van individuele afbeeldingen buiten beschouwing te laten in het voordeel van een 
typemodel, zoals de meeste illustraties in de Encyclopédie van Diderot en d’Alembert is het 
mogelijk om een lexicale eenheid toe te voegen. Door middel van zijn transformatie van 
specifiek en idiosyncratisch naar typisch en emblematisch, kan de contingentie van de foto 
binnen het archief beteugeld worden stelt Sekula.”  227

Dit kan bereikt worden door stilistische of interpretatieve besluiten, of door een steekproef 
van het aanbod van het archief om een ‘representatief’ voorbeeld te vinden. Een andere 
manier is om een machine uit te vinden, of nog eerder een klerikaal apparatus, een 
archiefsysteem welke de operator/onderzoeker/editeur toelaat om een individueel geval terug 
te vinden in de grote kwantiteit van afbeeldingen bewaard binnen het archief. In dit geval 
wordt de foto niet gezien als noodzakelijk typisch of emblematisch of wat dan ook, maar 
alleen als een bepaalde afbeelding die geïsoleerd wordt voor onderzoeksdoeleinden.  

In tegenstelling tot het algemene begrip van de ‘mug shot’ als het echte exemplaar van een 
krachtig, artless, en geheel denotatief visueel empirisme, werd dit vroege instrumentele 
gebruik van fotografisch realisme gesystematiseerd op de basis van een acute erkenning van 
de ontoereikendheden en limitaties van gewoon visueel empirisme.  

Volgens Sekula was het eerste succesvolle archiefsysteem om foto’s te catalogiseren en terug 
te vinden uitgevonden door Bertillon. Deze pionier heeft niet alleen de compositie van de 
antropometrische foto’s mee bepaald , maar ook de algemene parameters voor de 228

 Allan Sᴇᴋᴜʟᴀ, op. cit., p. 17. 227

 Zie hoofdstuk 4.4. De strikte regels voor antropometrische fotografie. 228
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administratieve behandeling voor visuele documenten in kaart gebracht.  Hij was de eerste 229

die in 1883 een fotografisch archief oprichtte: een kaartsysteem waarin het gemakkelijk was 
om op basis van uniforme gegevens bewaarde data terug te vinden. De kaart bevatte naast een 
beschrijving van een reeks fysieke kenmerken vanaf 1892 ook vingerafdrukken die de exacte 
1/7 schaal foto’s aanvulden. Hij beschreef zijn systeem in La photographie judiciaire: avec 
un appendice sur la classification et l’identification anthropométriques (1890).  230

Hoe kan men een archief organiseren van honderdduizenden portretfoto’s zodat als een 
specifieke crimineel opduikt waarvan de politie denkt dat hij een valse naam heeft 
opgegeven, zijn corresponderende portret kon terugvinden in het archief?  

Bertillon kon zijn archief organiseren volgens een mathematische orde gebaseerd op de 
binominale curve, een rangschikking waarin het gemakkelijker was om een specifieke foto 
terug te vinden. Hij nam antropometrische metingen van een standaardgroep van elf 
lichaamsonderdelen van alle gearresteerde individuen. Deze metingen werden vastgemaakt 
aan de foto’s en de foto’s werden geklasseerd volgens de numerieke metingen. Wanneer de 
politie een individu arresteerde, namen getrainde functionarissen de afgesproken elf metingen 
van het lichaam van dat individu en zochten in het archief naar voorgaande gearresteerde 
individuen met een corresponderende set afmetingen, daaraan werd ook de foto van dit 
individu vastgemaakt.  231

(  

Afbeelding 26 - Bertillon’s foto-archief .  232

Sekula plaatst het ontstaan van het archief als een dominant instituut voor fotografische 
betekenis in de periode tussen 1880 en 1910. Fotoarchieven werden in toenemende mate 
gezien als centraal in een verbijsterende hoeveelheid van empirische disciplines, variërend 

 Allan Sᴇᴋᴜʟᴀ, op. cit., p. 56.229

 Amos Mᴏʀʀɪꜱ-Rᴇɪᴄʜ, op. cit., p. 37.230

 Josh Eʟʟᴇɴʙᴏɢᴇɴ, op. cit., p. 11.231

 Idem, p. 12.232
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van kunstgeschiedenis tot de militaire inlichtingendienst. Bertillon had het nut van zijn 
archiveringsmodel al bewezen binnen politionele doeleinden, maar andere disciplines 
ondervonden beduidend andere problematieken in hun poging om visuele documenten te 
catalogiseren. De opkomst van de bibliografische wetenschappen leverden het utopische 
model voor de classificatie van deze overvloedige en onhandelbare collecties van foto’s.  
Ook hier was Bertillon vooruitziend in zijn poging om de veelvoudige tekens van een 
crimineel lichaam te reduceren tot een beknopte, tekstuele en numerieke serie.   233

Volgens Sekula werden de grote ambities van de nieuwe encyclopedisten van fotografie 
gerealiseerd, maar niet in de trend van de grote encyclopedieën dat we zouden verwachten. 
Met het groeiende aantal van verschillende specifieke  intellectuele disciplines, bleven 
archieven de neiging hebben om afgezonderd te blijven. Sowieso vertrouwde de dominante 
cultuur van de fotografie zwaar op het archiefmodel voor haar legitimiteit. De schimmige 
aanwezigheid van het archief verleende de aanspraken op de waarheid gemaakt voor 
individuele foto’s een authenticiteit en dan specifiek binnen de steeds groter wordende massa 
media.  Een keer een foto in het archief opgenomen wordt, krijgt het archief auteursrecht en 234

autoriteit over het publiceren en verliest de fotograaf het alleenrecht op zijn werk.  235

6.5. Toegankelijkheid tot het archief 

Het fundamentele principe van de macht van een staat is om kennis binnen het archief te 
monopoliseren. De macht van de staat zit ook in zijn toegankelijkheid, het alleenrecht om te 
beslissen welk publiek wordt toegelaten of door toegang te verbieden om inzicht te 
verwerven in archiefmateriaal dat de staat bestempelt als te gevoelig, hierin ligt de hoogste 
legaliteit van zijn macht in het proces van imperiale archivering.  

Dit systeem werkt nog tot vandaag en het ene archief is al soepeler dan het andere.  
De ervaring van Van Wichelen bij het verzamelen van antropometrische foto’s is illustratief 
voor de toegankelijkheid van archiefmateriaal.   

Een groot onderdeel van haar werk is het verzamelen van antropometrische foto’s of in die 
stijl en het overtuigen van de directie van archieven om haar die foto’s te laten gebruiken. 
Rekening houdend met het feit dat de foto’s nu behoren tot het publiek domein omdat de 
fotografen van eind 19de begin 20ste eeuw ondertussen al meer dan 70 jaar dood zijn en het 
eventuele auteursrecht vervalt, ervaart Van Wichelen nog steeds grote terughoudendheid. 
Daarbij ondervindt Van Wichelen een grote diversiteit in het beleid naar toegankelijkheid van 
de verschillende archieven. Veel archieven plaatsen een volledige of gedeeltelijke collectie 
online, vrij toegankelijk voor zowel onderzoekers als gewoon publiek. Het is wel niet altijd 
mogelijk om de beelden te downloaden en te bewaren op de eigen harde schijf.  

  Allan Sᴇᴋᴜʟᴀ, op. cit., p. 56.233

  Idem, p. 57.234

  Idem, p. 59.235
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Indien de beelden wel downloadbaar zijn is er een grote diversiteit in digitale kwaliteit, welke 
deel uitmaakt van het economisch beleid van het archief. Bijvoorbeeld de Staatliche Museen 
zu Berlin geven een lichte versie online vrij ter beschikking onder een Creative Commons 
License, voor niet commercieel gebruik en een hoge resolutie versie die na aanvraag 100 euro 
kost per beeld voor artistiek gebruik.  

De Franse database Gallica geeft dan weer heel veel beelden vrij, maar ze zijn van zo’n lage 
resolutie dat ze onbruikbaar worden voor een integratie in een artistiek werk.   

Veel archieven hebben geen duidelijk gecommuniceerde regels wat betreft het gebruik van de 
beelden. In het Musée du quai Branly - Jacques Chirac - zijn de foto’s beschermd door 
copyright. Zij hebben een Italiaanse firma die de verkoop van hun digitale fotocollectie 
beheert en laten alleen artistiek gebruik toe voor projecten van hun eigen keuze. Van 
Wichelen moest een lijst opstellen met de gevraagde beelden en een speciaal verzoek sturen 
naar de directie van het museum. Het contrast kan niet groter zijn, stelt zij, dan met de 
digitale collectie van het Nederlandse Nationaal Museum van Wereldculturen, dat de 
archieven van het Afrika Museum (Berg en Dal), het Rijksmuseum Volkenkunde (Leiden) en 
het Tropenmuseum (Amsterdam) verenigt. Het museum stelde eerst een heel redelijke prijs 
voor, maar nadat Van Wichelen te kennen gaf dat haar budget ontoereikend was, kreeg ze ter 
ondersteuning van haar project 2600 beelden in hoge resolutie. In ruil houdt ze hen op de 
hoogte van de toepassingen van de foto’s en citeert ze hen in haar werk.  
Het Pitt Rivers Museum bezit veel foto’s die Van Wichelen graag wil gebruiken, maar voor 
aanpassingen van de foto’s binnen haar project heeft ze dan weer toestemming nodig. Haar 
aanvraag is spijtig genoeg geweigerd zonder verklarende redenen. De algemene ervaring van 
Van Wichelen is dat de redenen om toestemming te krijgen of niet, om antropometrische 
foto’s te mogen gebruiken, alles behalve duidelijk gecommuniceerd worden. Veel hangt af 
van de leidinggevende mensen binnen de archieven.  236

Ann Laura Stoler, historica en antropologe, werkt al 25 jaar op slechts een kleine fractie 
archiefmateriaal.  Stoler gaat nog verder en zegt dat het ‘ontoegankelijk’ zijn van archieven 237

meer inhoudt dan, het geheim of gesloten zijn van collecties, of dat archivisten niet 
behulpzaam zouden zijn, of dat het moeilijk is om toestemming te verkrijgen. Het is ook niet 
omdat de leeszaal te krap is met lange files veroorzaakt door ijverige onderzoekers of omdat 
de documenten in een vervallen staat zijn of omdat computers en pennen verboden zijn, of 
omdat de collecties moeilijk te vinden zijn of in moeilijk bereikbare plaatsen. Fiches kunnen 
opgevraagd worden per mail. Microfilms zijn gemaakt. Het Nederlands koloniaal archief 
bijvoorbeeld bevindt zich vlak naast het centraal station in Den Haag - met zijn ruimtelijke, 
airconditioned hal en veelvuldige computer terminals - is onder de meest toegankelijke, 
ultramoderne bewaarplaatsen.   

 Antje Vᴀɴ Wɪᴄʜᴇʟᴇɴ, “On the Archives”, in: primitives.constantvzw.org. (online).  http://236

www.primitives.constantvzw.org/2016/09/26/21c19c-on-the-archives/ ( 15 oktober 2016).
 Ann Laura Sᴛᴏʟᴇʀ, Along the Archival Grain, p. 10.237
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Maar de vraag naar de ‘toegankelijkheid’ over de werking van een koloniale administratie in 
de 19de-eeuwse tijd is een echte vraag die de contemporaine inventarislijst waarmee 
documenten kunnen opgevraagd en naar gezocht worden, ontwijkt.  

Ontoegankelijkheid heeft, volgens Stoler, meer te maken met de principes van het 
organiserende koloniaal bestuur en het ‘gezond verstand’ dat garandeert wat de vermeende 
politieke kwesties waren en hoe deze kwesties reisden op papier door de bureaucratische weg 
van koloniale administratie. Niet in het minst berust ‘toegankelijkheid’ op kennis van de 
geschiedenis van koloniaal bestuur, op het veranderen van percepties van gevaar, als op de 
structuur van de leidinggevenden. 

Als Nederlandse historici van koloniaal Indonesië de algemene kennis over hoe de 
belangrijkste collectie van door de staat gegenereerde documenten over Nederland-Indië tot 
zich kunnen nemen, kunnen buitenlandse wetenschappers dat niet. Omdat de archieven van 
het ministerie van kolonies ‘chronologisch’ georganiseerd zijn en niet per thema, er is geen 
gemakkelijke ingang per thema. Indexen leveren soms toegang tot een subject, maar alleen 
tot een gelimiteerd niveau. Het zijn eerder specifieke namen en data die ertoe doen. Weten 
wat men zoekt is niet altijd genoeg. Navigeren doorheen de archieven is als het in kaart 
brengen van meerdere denkbeelden die borstvoeding als heilzaam aanzag op het ene moment 
en als politiek geladen op een ander moment, dat van kleuterscholen een gespannen raciale 
vraag maakte, dat iets verhoogde tot de status van een ‘event’, dat publieke bezorgdheid of 
clandestien onderzoek opwekte. In kort, een interesse in Europese armen of verwaarloosde 
kinderen van gemengd bloed, brengt je nergens, tenzij je weet hoe zij ertoe deden voor wie, 
wanneer, en waarom ze dit deden.  238

Mijn eigen onderzoek in het fotoarchief in het Koninklijk Museum voor Midden Afrika 
verliep niet anders dan zoals hierboven beschreven. Vooraleer je de fotografie uit de koloniale 
periode online mag onderzoeken, moet je eerst een aanvraag sturen per mail. Dat word je 
meestal wel toegestaan. Vervolgens mag je ter plaatse online onderzoek doen in de digitale 
collectie. De medewerkers van het museum waren vriendelijk, maar zonder namen of 
plaatsen was het moeilijk om specifieke antropometrische foto’s te vinden. Dus bleef de 
collectie in dat opzicht evenzeer erg ontoegankelijk voor mij.   

6.6. Besluit 

Archieven moeten het mogelijk maken om antropometrische foto’s te bewaren, te verzamelen 
en makkelijk terug te vinden. Overheidsarchieven komen in speciaal daarvoor geconstrueerde 
gebouwen terecht. Archieven verlenen een autoriteit en geloofwaardigheid aan alles wat er 
bewaard wordt. Daarbij bepaalt dit systeem wie toegang krijgt tot welk archief en wie niet. 
Archieven zijn de laatste decennia gepromoveerd tot studieobject en hun functioneren wordt 
in vraag gesteld.  

 Idem, p. 9.238
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Als we er even bij stilstaat is het archiveren van een foto minder eenvoudig dan men denkt. 
Vooral omdat een foto alles zonder uitzonderingen registreert, het detail is even duidelijk 
weergeven als het geviseerde onderwerp. Ook hierin was Bertillon een pionier door 
numerieke codes toe te kennen aan foto’s. Zonder de juiste kennis is het echter nog steeds 
niet gemakkelijk om antropometrische foto’s terug te vinden in een archief. Het is eveneens 
niet evident om deze foto’s te gebruiken in een artistiek product. 
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7. De integratie van antropometrische koloniale fotografie binnen kunst  

7.1. Inleiding 

Om koloniale antropometrische fotografie te ontsluiten binnen een museum kan kunst een 
hulpmiddel zijn. Kunst kan antropometrische fotografie in een bredere context belichten en 
het perspectief van deze fotografie met fysieke antropologie transformeren naar een complex 
visueel discours. Kunst biedt de mogelijkheid om deze collecties in vraag te stellen en uit te 
dagen of te confronteren met andere beelden.  

7.2. Verkennende beschouwing: antropometrische fotografie versus kunst 

Mirzoeff waarschuwt echter dat koloniale fotografie maar al te graag door kunstweten-
schappers wordt omgevormd tot kunst op zich. Een transformatie die het risico loopt te 
worden gebruikt om koloniale fotografie af te schermen voor kritiek en een desinteresse toont 
in de culturele biografie van deze fotografie. Tegelijkertijd moeten we opletten met kritiek die 
zegt dat de foto enkel en alleen een document van onderdrukking is, genomen door een 
fotograaf die de onderdrukker vertegenwoordigt. Het is dezelfde desinteresse als wat 
kunsthistorici doen door het Kantiaans esthetiseren van een foto. Geen van beiden tonen 
interesse in kunst die de voorwaarden voor artistieke productie overschrijdt. Dit gebrek aan 
interesse verkleint de foto in een teken, welke niet meer refereert naar het onderwerp dat het 
laat zien, maar alleen naar de fotograaf als referentie voor de foto. In contradictie met het 
conventionele idee dat een foto refereert naar een realiteit, wordt de foto gebruikt om de 
essentie van de fotograaf te determineren, met het gevaar dat deze semiotische reductie elk 
engagement met de foto op zich weigert.   We moeten daarentegen  koloniale fotografie 239

proberen te lezen als een visueel document, geschreven in een zekere koloniale grammatica 
en toch heel specifiek in hun individuele instantie.  240

Een ander gevaar, haalt Rosalind Krauss aan, is om deze foto’s enkel te beschouwen als 
portretten. Als portret kunnen ze moeiteloos binnen de hedendaagse westerse canon van de 
kunstgeschiedenis geplaatst worden. Moderne kunstgeschiedenis echter is het product van de 
meest streng georganiseerde 19de-eeuwse exhibitieruimte, namelijk het museum. Als 
wetenschappers van fotografie concluderen dat de meest opgekuiste foto’s - de expliciet 
antropometrische foto’s vinden we bijna niet in boeken over de geschiedenis van fotografie 
noch kunst - portretten zijn, zijn ze ook zeker van het discours waartoe deze foto’s behoren en 
wat ze representeren. Bijkomende concepten van het esthetisch discours worden bij dit 
visueel archief gevoegd zoals het concept van de kunstenaar met zijn goed onderhouden en 
bewuste vooruitgang in zijn oeuvre en de samenhang en betekenis die tot uiting komt in zijn 
oeuvre.  241

 Nicholas Mɪʀᴢᴏᴇꜰꜰ, op. cit., p. 170.239

 Idem, p. 171.240

 Rosalind Krauss, “Photography’s Discursive Spaces: Landscape/View”, in: Art Journal (42-4), s.l., College 241

Art Association, 1982, p. 315.
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De tendens tegenwoordig is om het koloniaal fotografisch archief te ontmantelen, zijn 
praktijken te onderzoeken, wat de relaties van 19de-eeuwse fotografie waren in zijn eigen tijd 
en om het te herorganiseren binnen de categorieën gemaakt door de westerse 
kunstgeschiedenis. We moeten er ons van bewust zijn dat het gemakkelijk is om de drijfveren 
te vinden voor zo’n esthetisering. Het is moeilijker om de incoherentie die het produceert 
binnen deze esthetisering aan te tonen.   242

Niet alleen Rosalind Krauss, ook Tamar Garb, een kunsthistoricus, wijst ons op de vage 
grenzen die kunnen bestaan tussen typologische beelden, gericht genomen om typeringen te 
tonen en portretten die willen distingeren en individualiseren. Tamar Garb wijst er echter ook 
op dat kunstenaars als Antje Van Wichelen en in de voorbeelden hierna ons kunnen laten 
nadenken over de geërfde figuratieve conventies. Veel historische foto’s in de archieven 
kunnen ons over deze concurrerende categorieën laten nadenken en figuratieve fotografie zal 
voortdurend gehuld blijven in de problematiek van deze kwesties door de capaciteit van 
fotografie die zowel individuen kan vangen op de foto als hun karakters kan uitvinden voor 
de camera.  243

Het medium fotografie is nooit een specifiek medium geweest voor slechts één discipline, 
zoals tubes verf voor de kunstschilder of klei voor de pottenbakker. Vanaf het begin stond het 
medium fotografie open voor een veelvoud aan gebruikers en programma’s. Als een optisch 
toestel om visuele gebeurtenissen te registreren, is het gebruikt in de geneeskunde, in de wet 
en doorheen de natuur- en sociale wetenschappen, van astronomie, geologie en zoölogie tot 
criminologie en antropologie. Als een manier van documenteren, produceerde het 
waarheidsclaims in nieuwsreportages en als visueel bewijs fungeerden foto’s binnen 
regeringspraktijken bijvoorbeeld als militaire herkenningspunten, bij stadsplanning, spionage 
of beveiliging. Met andere woorden, foto’s nemen om kunst te maken voor een kunstgalerij is 
slechts één van de vele mogelijkheden op een brede waaier van gemengde gebruiken.  

De kwaliteit van de veelheid aan mogelijkheden van fotografie als medium heeft nog een 
tweede gevolg. We accepteren allemaal dat als we een foto bekijken de camera een moment 
in de tijd heeft gefixeerd die niet meer in de context van zijn eigen tijd te zien is. Als we dit in 
het licht zien van de veelvoudige plaatsten waar foto’s circuleren buiten hun context, kunnen 
we sociaal gezien herkennen dat alle foto’s openstaan voor decontextualisatie. Door de 
mogelijkheid van zijn reproduceerbaarheid kan de foto ver weg reizen en migreren van zijn 
origineel bedoelde gebruik en doelstellingen. Als hun reis voortduurt over de wereld, 
vergaren ze nieuwe betekenissen en onvoorspelbare bestemmingen.  244

 Idem, p. 316.242

 Tamar Gᴀʀʙ, “Encountering the African Archive: The Interwoven temporalities of Distance and Desire”, in: 243

Tamar Gᴀʀʙ (ed.), African Photography from The Walther Collection Distance and Desire Encounters with the 
African Archive, New York, Walter Collection, 2013, p. 41.

 Kobena MERCER, “Photography and the Global Conditions of Cross-Cultural Modernity”, in: Sara 244

Bʟᴏᴋʟᴀɴᴅ and Asmara Pᴇʟᴜᴘᴇꜱꜱʏ (eds.), UNFIXED: Photography and Postcolonial Perspectives in 
Contemporary Art, Amsterdam, UNIFEXED Projects, 2012, p. 72.
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Met andere woorden het fotografisch medium heeft in tegenstelling tot schilderen of tekenen 
een veel grotere elasticiteit zodanig dat de betekenis en waarde van een enkel beeld zich 
verzet tegen een singuliere fixatie omdat het geduwd en getrokken kan worden in een 
variabele verscheidenheid van plaatsen en institutionele ruimten. Kobena Mercer, 
kunsthistoricus en criticus, schrijft voornamelijk in het licht van de herontdekking van 
Afrikaanse portretfotografie uit de koloniale periode die nu toegankelijk wordt gemaakt 
binnen westerse kunstinstituten. Zijn bevindingen zijn ook toepasbaar op de antropometrische 
fotografie. Hij vindt het een goed idee om in het analyseren van koloniale fotografie samen te 
werken met cultuurstudies om een idee te krijgen van sleutel inzichten. De mogelijkheden 
van de veelvoud van overschrijdende betekenissen, betekent dat er altijd een strijd of 
tegenstand zal zijn om de keten van betekenissen in één richting te plaatsen in plaats van in 
een andere.  Culturele studies laten ons toe om te zien hoe de paradigmaverschuiving 245

binnen de foto van 'waarheid / niet-waarheid' naar 'betekenis' ons algemeen inzicht 
transformeerde, van hoe politiek en esthetiek onderling zijn verbonden op allerlei 
gebieden.  Tot nu toe kunnen we in slechts één historisch overzicht van fotografie  een 246

melding vinden over het gebruik van antropometrische foto’s en dat is in Photography. A 
Cultural History van Mary Warner Marien. In dit geschiedenisboek wordt fotografie binnen 
een culturele context geplaatst en waardoor het mogelijk is om een breder perspectief te 
bereiken. 

Kunst kan de historische connectie van antropometrische fotografie confronteren met zijn 
fixatie op identiteit, welke nu als zeer dringend wordt ervaren binnen de discussies over 
migratie, cultuur en erfgoed. Kunst kan als platform dienen om koloniale antropometrische 
fotografie los te weken van zijn fixatie op identiteit door een hedendaagse conceptuele, 
theoretische en visuele aanpak en door aandacht te geven aan een nieuw kritisch perspectief 
in relatie met de culturele condities van postkolonialisme.  

Postkolonialisme wordt nu gezien als een voortdurend proces van bevrijding, antiracisme, 
soevereiniteit en zelf-representatie. Postkolonialisme houdt niet alleen een verschuiving in, 
maar vraagt ook een verschuiving van de centra en de hiërarchieën van macht. Deze 
verschuiving creëert een ruimte voor nieuwe perspectieven op het verleden, heden en 
toekomst. Net zoals fotografie gebruikt is om de tijd te stoppen, te documenteren en zijn 
onderwerpen te pakken, impliceren deze verschuivingen ook de beweging, circulatie en 
migratie van mensen voor als achter de camera, van de betekenissen geassocieerd met de 
beelden en van de beelden zelf, zowel als objecten als virtueel.    247

De vragen die we onszelf in dit postkoloniaal discours over kunst moeten stellen: is het een 
herontdekking van bijvoorbeeld Afrikaanse fotografie dat we nu zien in kunstinstituten en 

 Idem, p. 73.245

 Idem, p. 76.246

 Sara Bʟᴏᴋʟᴀɴᴅ and Asmara Pᴇʟᴜᴘᴇꜱꜱʏ (eds.), UNFIXED: Photography and Postcolonial Perspectives in 247

Contemporary Art, Amsterdam, UNIFEXED Projects, 2012, p. 6.
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galerijen of is het een herpositioneren van deze vorm van fotografie? Deze vragen roepen een 
interessant dilemma op, want is de aantrekkingskracht van het recycleren van materiaal uit 
het archief een verlangen naar nieuwigheden, omdat het materiaal kneedbaar en gemakkelijk 
aanpasbaar is of is het omdat het een ethische kwestie is om iets te redden wat verloren is en 
onbekend, dat kan teruggewonnen worden? Wat eigenlijk belangrijk voor ons is, gaat Kobena 
Mercer verder, is dat kunst gemaakt met deze fotografie een esthetisch aantrekkingskracht 
heeft, een esthetisch aura. Het is het verzoek om amnesie om te vormen naar ‘terug 
herinneren’. Volgens Mercer zeggen deze beelden dat we niet de toelating hebben om hen te 
vergeten en dat geeft een ethische dimensie aan het integreren van antropometrische 
fotografie in kunst.  248

Hierbij mogen we de rol van de toeschouwer niet vergeten die samen met de condities en 
visualiteit van fotografie sinds de jaren 1990 zijn veranderd binnen de ruimte van een 
museum. Meer bepaald een nieuwe positie voor de waarnemer / toeschouwer / publiek dat 
zijn ingang vond binnen de musea in de jaren 90. Een positie die een coalitie is aangegaan 
vanuit een verantwoordelijkheid ten opzichte van het gevoel van een beeld met de 
verantwoordelijkheid naar wat is gefotografeerd. Als gevolg daarvan heeft een instroom van 
afbeeldingen van geweld het museum omgezet in een alternatieve site ten opzichte van de 
media en zijn specifieke logica. Voorheen, zegt Azoulay, lag de focus van het museum voor 
de toeschouwer op een contemplatieve houding en die is nu vervangen door de toeschouwer 
te zien als een actieve beschouwer die zich vragen stelt bij de productie en het onderwerp van 
fotografie en wat er binnen de foto gekaderd wordt.  Hierbij zien we een activatie van de 249

‘praktijk’ van fotografie die altijd voortduurt en slechts alleen kan onderbroken worden, 
gevangen in bijvoorbeeld een archief en in de verwachting van een volgende confrontatie die 
een actualisatie zal toestaan. Een activatie naar een confrontatie die een bepaalde 
toeschouwer zal toestaan om commentaar te leveren op de overdrijving of gemis, 
geregistreerd op de foto zodat ieder detail opnieuw kan geherformuleerd worden, inclusief 
deze waarvan sommigen geloven dat de formulering vaststaat op de glanzende emulsie van 
de foto.  250

 Kobena MERCER, op. cit., p. 191.248

 Ariella Aᴢᴏᴜʟᴀʏ, The Civil Contract, p. 167.249

 Ariella Aᴢᴏᴜʟᴀʏ, Civil Imagination, p. 25.250
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7.3.Voorbeelden van het gebruik van koloniale antropometrische fotografie binnen 
kunst.  

In onderstaande alinea’s worden een aantal ‘sporen’ van antropometrische fotografie in de 
kunstenaarspraktijk behandeld. Deze opsomming is veel eerder exemplarisch dan exhaustief 
bedoeld. 
Om het westers canoniek kunsthistorisch denken te doorbreken worden hier de titels van de 
werken op de voorgrond geplaatst en pas daarna de kunstenaar vermeld. 

7.3.1. Serie Memoire (2006) 

(  

Afbeelding 27 - Serie Memoire (2006), Sans titre (21) van Sammy Baloji, 60X129, 67 cm © 
Sammy Baloji 

(  

Afbeelding 28 - Serie Memoire (2006), Sans titre (21) van Sammy Baloji, 60X129, 67 cm © 
Sammy Baloji.  251

 Aꜰʀɪǫᴜᴇ ɪɴ Vɪꜱᴜ, “Une Afrique fantôme: entre vestiges et modernité, interview de Sammy Baloji”, in: 251

afriqueinvisu.org (online), 11 février 2008. http://www.afriqueinvisu.org/une-afrique-fantome-entre-vestiges,
120.html (2 januari 2017). 
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Deze foto’s zijn het werk van Sammy Baloji. Hij werd geboren in Lubumbashi, D.R.C. 
Vandaag woont en werkt hij zowel in Lubumbashi als in Brussel. Zijn werk kan in dit 
onderzoek niet ontbreken, omdat hij net als Van Wichelen gericht is op het ontrafelen van een 
collectief geheugen tussen België en Congo. 

Zijn interesse voor fotografie komt vanuit zijn vroegere carrière als striptekenaar. Wat is de 
impact van een beeld en hoe kun je met een beeld een verhaal vertellen zijn de essentiële 
vragen die hij zich stelt in zijn oeuvre. Daarbij is hij sterk geïnteresseerd in zijn verleden, en 
meer bepaald het verleden van de mijn-site Katanga waar hij geboren is. In zijn onderzoek 
naar dat verleden ontdekt hij vergeten foto’s in een oud labo van de mijn-organisatie uit de 
koloniale periode die een geschiedenis tonen die verzwegen wordt, waarover ook hij nooit 
heeft horen vertellen noch over geleerd heeft op de schoolbanken. Het waren koloniale foto’s, 
sommige gelinkt aan de fysieke antropologie, andere gelinkt aan de koloniale mijnexploitatie. 
Hij besloot deze foto’s te gebruiken en te confronteren met zijn eigen foto’s van het 
landschap van de mijn-site te Katanga. Deze serie foto’s, getiteld Mémoire, werden 
verschillende keren gelauwerd en betekenden de start van zijn internationale carrière.   252

In deze werken zien we een collage van oude koloniale archieffoto’s van de mijn-site te 
Katanga. De lichamen werden uit de oude foto’s geknipt en geplaatst in een door hemzelf 
gemaakte landschapsfoto van dezelfde omgeving. We krijgen in één foto een tijdsprong van 
meer dan 100 jaar. De spanning in het tijdskader wordt nog versterkt door het contrast tussen 
de oude zwart/wit foto’s en de recente kleurenfoto’s. Baloji onderzoekt hier de sporen van 
een koloniaal verleden in de huidige situatie en confronteert dat heden met een verzwegen 
verleden. 

 Sammy Bᴀʟᴏᴊɪ, “The Past in Front of Us”, in: Louisiana Channel Vimeo (online), 30 Juni 2015. https://252

vimeo.com/132212385 (15 december 2016). (Hierna vermeld als “The Past in Front of Us”.) 
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7.3.2. Allers et Retours 2009: De fotoserie 

(  
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(  

Afbeelding 29 - Aller et retours (2009), van Sammy Baloji, six photographies, tirages 
jet d'encre pigmentaire, 123 x 153.5 cm. © musée du quai Branly, Paris.  253

 Lotte Aʀɴᴅᴛ, “Vestiges of Oblivion - Sammy Baloji’s Works on Skulls in European Museum Collections” , 253

in: DarkMatter, in the Ruins of Imperial Culture (online) 18 nov 2013. http://www.darkmatter101.org/site/
2013/11/18/vestiges-of-oblivion-sammy-baloji’s-works-on-skulls-in-european-museum-collections/ (13 
december 2016).
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Bovenstaande fotoserie van de hand van Baloji is tot stand gekomen binnen een kunsten-
aarsresidentie in het kader van het Musée du quai Branly - Jacques Chirac - Résidences 
Photographiques in 2008. Dit programma binnen het museum is in 2008 opgericht om jonge 
fotografen, afkomstig uit één van de vier continenten waarvan het museum een collectie 
heeft, te ondersteunen in hun persoonlijk artistiek project.  Het kan gezien worden als een 254

vorm van restitutie van kennis, in die zin dat het museum zich van goede wil getuigt door 
kunstenaars uit de vroegere gekoloniseerde landen te supporteren. Dat daarbij het instituut op 
zich in vraag gesteld kan worden door kunstenaars is een risico. Het museum verrijkt echter 
zijn collectie en blijft controle bewaren op het tentoonstellen ervan.  

Baloji ging voor dit werk op zoek naar sporen van de Congolese cultuur zowel in Congo zelf, 
als in Frankrijk en België. Oorspronkelijk is dit werk, een serie van zes foto’s, tentoongesteld 
in confrontatie met een videomontage. Volgens het Musée du quai Branly - Jacques Chirac - 
heeft de videomontage als hoofdthema de folkloristische dans Minuet Congo, uit de regio van 
Nantes. Tevens legt de video een link met de slavernij door de combinatie van beelden van de 
oevers van de Congo rivier en de zee.  255

Voor de fotoserie nam Baloji foto’s van de schedel van Koning Lusinga (de chef van de 
Tabwa die onthoofd werd door Kapitein Storms tijdens een missie in opdracht van Koning 
Leopold II). Deze schedel ontdekt hij in de collectie van het Natuurhistorisch museum te 
Brussel, daar terechtgekomen als studieobject van een ander ras. In dit project eigende Baloji 
zich de antropometrische methode toe en kon de schedel op een wetenschappelijke manier 
documenteren. Alleen op de zesde en laatste foto is niets anders te zien dan enkele plooien in 
de zwarte stoffen achtergrond. Oorspronkelijk hoorde bij de schedel nog een onderkaak, 
helaas is deze verdwenen en met die zesde foto illustreert Baloji die verdwijning. Hij heeft op 
de zesde foto opzettelijk het meetapparaat om schedels op te meten dat verschijnt aan de 
rechter onderkant van alle andere foto’s weggelaten. Net als in de antropometrische fotografie 
vinden we bij Baloji geen naam bij het object. Enkel een vastgehecht label met 
classificerende data is te zien, alhoewel het hier om een menselijk restant gaat. De zwarte 
achtergrond die vaak gebruikt werd in de 19de eeuw, bij het fotograferen van objecten, vormt 
een sterk contrast met de van boven af verlichtte schedel. Door de foto’s op groot formaat af 
te drukken benadrukt Baloji hier de inhumane context van deze vorm van fotografie die 
ogenschijnlijk volledig ten dienste stond van ‘objectieve kennis’ voor de wetenschap. 

De afwezigheid van het instrument en het verdwijnen van de schedel op de zesde foto stellen 
de verwijdering van de geschiedenis van de ‘Ander’ en in dit geval van de geschiedenis van 
de koning in vraag. Deze afwezigheid impliceert tevens het falen van alle theorieën over de 
superioriteit van rassen. Het falen van een antropologische fotografie in het tonen van de 

 Les Réꜱɪᴅᴇɴᴄᴇꜱ Pʜᴏᴛᴏɢʀᴀᴘʜɪǫᴜᴇꜱ, in: Photoquai, 5ème biennale des images du monde (online). http://254

www.photoquai.fr/2015/les-residences-photographiques/ (3 januari 2017).
 Sammy Bᴀʟᴏᴊɪ, “Résidence de Photoquai 2008”, in: Photoquai, 5ème biennale des images du monde 255

(online). http://www.photoquai.fr/2015/photographes/sammy-baloji/ (2 januari 2017).
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‘Ander’.   Baloji benadrukt dit falen door zijn antropometrische foto’s van de schedel, in 256

die zin dat bij het langs alle kanten bekijken van de schedel, er geen verschillen te zien zijn in 
vergelijking met andere rassen. 

De manier waarop Baloji de foto’s heeft kunnen nemen, blijkt niet zo evident te zijn geweest 
en toont de ontoegankelijkheid aan van een koloniale collectie. In een telefonisch interview 
met Lotte Arndt, heeft hij verteld dat hij deze foto’s genomen heeft in het Natuurhistorisch 
museum te Brussel. Met een list heeft hij de collectie kunnen bestuderen. Hij werd 
geïntroduceerd als natuurwetenschapper en hij heeft dat ook de hele tijd volgehouden. In die 
rol heeft hij dan ook de wetenschappelijke foto’s mogen nemen van de schedel.  257

Door de appropriatie van de antropometrische fotografie brengt Baloji de vormentaal van een 
tijdsperiode in een hedendaags daglicht. Hij eigent zich deze methode toe en laat andere 
visies zien. Ten eerste door ze zo sterk uit te vergroten en ten tweede door de toevoeging van 
de zesde foto waar alleen de plooien van de zwarte achtergrond te zien zijn en een indruk 
geven dat er iets gelegen heeft. Als je het verhaal niet kent dan denk je dat de schedel 
verdwenen is en niet de onderkaak. Het doel is om na te denken over deze problematiek. 
Aller et Retour, de schedel die komt en gaat, kan een vraag voor restitutie inhouden. Baloji 
vertelt immers in een interview : “Voor de Congolezen zijn de doden niet dood, maar blijven 
ze leven onder ons.”  Met het besef dat voor een cultuur een menselijk overblijfsel een deel 258

is van de levenden, is het niet meer zo evident dat die cultuur geen toelating heeft om hun 
eigen doden te bewaren. 

 Monique Pᴇʟꜱᴇʀ, “Sammy Baloji Né le 29 décembre 1978. Works and lives in Lubumbashi/Bruxelles” . in: 256

Témoin Africa (online) 18 november 2011. https://temoinafrica.wordpress.com/2011/11/18/sammy-baloji-ne-
le-29-decembre-1978-works-and-lives-in-lubumbashibruxelles/ (13 december 2016).

Lotte Aʀɴᴅᴛ, op. cit.257

 Sammy Bᴀʟᴏᴊɪ, “The Past in Front of Us”.258
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7.3.3. In het spoor van Charles Lemaire, Congo Far West project (2011) 

(  

Afbeelding 30 - In het spoor van Charles Lemaire, Congo Far West project (2011), 
composiet foto ,van Sammy Baloji .  259

(  

Afbeelding 31 - In het spoor van Charles Lemaire,  Congo Far West project (2011), 
composiet foto, van Sammy Baloji  260

 Sammy BALOJI, “Congo Far West. In het spoor van Charles Lemaire”, in:Sammy Bᴀʟᴏᴊɪ & Patrick 259

Mᴜᴅᴇᴋᴇʀᴇᴢᴀ, Artists in Residence. Arts, Sciences & Collections, Air Africa Museum (online) 2012. http://
air.africamuseum.be/air/multimedia/lemaire_jalbum/en/index.html, (14 december 2016), p.54.

 Idem, p. 55.260
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In navolging van het Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, startte ook het KMMA, het 
Koninklijk museum voor Midden-Afrika, in samenwerking met de universiteit Gent, met een 
kunstenaarsresidentie in 2008 en een eindfase in 2010. 

Baloji die ondertussen al enkele prijzen had gewonnen en in nauw contact stond met Maarten 
Couttenier, laatstgenoemde is tewerkgesteld in het KMMA, werd uitgenodigd voor deze 
residentie. Hij kreeg samen met de kunstenaar Patrick Mudekereza volledige toegang tot de 
collectie. Het project werd Congo Far West genoemd. In 2008 mochten de twee kunstenaars 
een eerste keer een 4-tal weken rondneuzen in de collectie en inspiratie zoeken voor een 
eigen werk. In 2010 was er een tweede residentie waarin ze samenwerkten met 
wetenschappers uit verschillende disciplines om in overleg hun ideeën uit te werken.  Deze 261

samenwerking mondde uit in een tentoonstelling in het KMMA van 11 mei tot 4 september 
2011.  De hele serie kunstwerken van Baloji, gemaakt tijdens het Congo Far West project 262

staan allemaal onder de noemer In het spoor van Charles Lemaire. 

Baloji koos voor documenten uit het archief die gelinkt waren aan zijn geboorteplaats, en 
daardoor een wezenlijk onderdeel uitmaken van zijn identiteit. Onder begeleiding van enkele 
wetenschappers richtte hij zijn aandacht op de documenten, foto’s en aquarellen uit de 
expeditie van Lemaire van 1898 tot 1900. Deze expeditie is rijk gedocumenteerd en had 
belangrijke gevolgen voor Katanga en voor de collectie van het museum. De fotografie in de 
antropometrische stijl werd tijdens de expeditie gedaan door de fotograaf François Michel.  263

De aquarellen kwamen van de kunstschilder Dardenne, ook een deelnemer van deze 
expeditie. Dardenne illustreerde volgens Baloji vooral een betrokkenheid ten opzichte van het 
landschap van de ‘ander’. Het is dit verschil in benadering van hetzelfde onderwerp dat hem 
inspireerde voor zijn eigen werk.  

De composietfoto’s (zie supra ) komen uit een set van vier gerealiseerde werken van Baloji. 
Hierin transformeert hij de etnografische foto’s van Michel en aquarellen van Dardenne in 
een symbiose. Tevens creëert hij een spanningsveld tussen de geobjectiveerde koloniale 
fotografie en de lyrische landschappen van een kunstschilder. Hij laat een symbiose zien 
tussen twee verschillende benaderingen en tegelijkertijd geeft hij in een hedendaags 
kunstwerk, het wetenschappelijke object een andere context uit dezelfde koloniale periode. 
De symbiose in dit werk van Baloji wordt opnieuw bereikt door enkel de mensen op de 

 Sabine Cᴏʀɴᴇʟɪꜱ & Johan Lᴀɢᴀᴇ, “”Congo Far West”. Arts, sciences et collections. Quelques réflections sur 261

un projet expérimental au MRAC”, in: Sammy Bᴀʟᴏᴊɪ & Patrick Mᴜᴅᴇᴋᴇʀᴇᴢᴀ, Isabelle Géʀᴀʀᴅ (ed.), Sammy 
Baloji & Patrick Mudekereza en résidence au Musée royal de l'Afrique centrale : Congo Far West : arts, 
sciences et collections, Milano-Tervuren, Musée royale de l’Afrique centrale, 2011, p. 4. 

 Er volgde ook nog een publicatie Sammy Baloji & Patrick Mudekereza en résidence au Musée Royal de 262

l’Afrique centrale. Congo Far West. Arts, sciences et collections en een website werd opgezet:  http://
air.africamuseum.be. Aʀᴛɪꜱᴛ ɪɴ Rᴇꜱɪᴅᴇɴᴄᴇ. “Sammy Baloji & Patrick Mudekereza, Congo Far West”, in: 
africamuseum.be (online) 2011. http://www.africamuseum.be/museum/about-us/museum/history/
temporaryexpo/artists-in-residence (14 december 2016).

 Sammy Bᴀʟᴏᴊɪ, “Le Choix de l’artiste: François Michel et Léon Dardenne”, in: Sammy Bᴀʟᴏᴊɪ & Patrick 263

Mᴜᴅᴇᴋᴇʀᴇᴢᴀ, Isabelle Géʀᴀʀᴅ (ed.), Sammy Baloji & Patrick Mudekereza en résidence au Musée royal de 
l'Afrique centrale : Congo Far West : arts, sciences et collections, Milano-Tervuren, Musée royale de l’Afrique 
centrale, 2011, p. 35.
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koloniale foto’s van Michel uit de archieffoto te knippen en te plaatsen over een 
landschapsaquarel van Dardenne. De mensen uit de archieffoto’s blijven in zwart/wit 
afgedrukt en staan in fel contrast met de kleurrijke achtergrond van de aquarellen van 
Dardenne. De verhouding mens/landschap is evenredig in de compositie die Baloji heeft 
gekozen. Als wilde hij het evenwicht tussen de afstandelijke portretten en de betrokken 
landschappen herstellen. Ze doen denken aan het genre studio foto’s met geschilderde 
backdrops die populair zijn in Afrika. Je kan je laten fotograferen in een wereld waarvan je 
droomt. Baloji combineert hier echter ook de koloniale grammatica van de oude foto’s met 
het specifiek individuele statuut van de landschapsschilder. 

In eerste instantie verdiept Baloji zich in de maatschappij waarin hij leeft en vraagt hij zich af 
van waar de huidige situatie komt en waar ze naartoe evolueert. De keuze om de kleurrijke 
landschappen te laten contrasteren met de zwart/wit archieffoto’s, creëert naast een dialoog 
ook een spanningsveld tussen verschillende contexten. In al deze werken haalt Baloji de 
archieffoto’s uit de sfeer van een eenzijdige visie op onderdrukker en onderdrukte. Hij geeft 
een andere stem aan de afgebeelde ‘ander’ die zo afwezig is in de koloniale documenten. 
Deze dubbele perspectieven schemeren door in de kritische keuze die hij maakt van de foto’s 
van Michel uit het archief en de selectie van die thema’s die nu nog doorwegen op de 
hedendaagse context.  264

Een ander punt dat hem sterk aantrok in dit project was de mogelijkheid om de sporen van 
deze expeditie in Katanga zelf te onderzoeken, samen met de antropoloog Maarten 
Couttenier. Deze samenwerking en het onderzoek ter plaatse hebben zijn eigen kunstwerken 
sterk beïnvloed.  265

 Dialoog onder Sammy Baloji, Maarten Couttenier (KMMA) en Johan Lagae (UGent), “Sur les traces de 264

l’expédition Lemaire…”, in: Sammy Bᴀʟᴏᴊɪ & Patrick Mᴜᴅᴇᴋᴇʀᴇᴢᴀ, Isabelle Géʀᴀʀᴅ (ed.), Sammy Baloji & 
Patrick Mudekereza en résidence au Musée royal de l'Afrique centrale : Congo Far West : arts, sciences et 
collections, Milano-Tervuren, Musée royale de l’Afrique centrale, 2011, p. 39-40.

 Idem, p. 36.265
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7.3.4. You Became a Scientific Profile, A Negroid Type, An Anthropological Profile and A 
Photographic Subject (1995-1996) 

!  

Afbeelding 32 - You Became a Scientific Profile, A Negroid Type, An Anthropological 
Debate & a Photographic Subject, 1995-1996, van Carrie Mae Weems, vier in rood 
monochrome afgedrukte foto’s achter glas met gezandstraalde tekst, elk 68 x 57,8 cm. 
The Museum of Modern Art, New York, Gift on behalf of The Friends of Education of 
the Museum of Modern Art. From an original daguerreotype taken by J.T. Zealy, 
1850. Peabody Museum, Harvard University. Copyright President & Fellows of 
Harvard College, 1977. All rights reserved. © 2017 Carrie Mae Weems 

Deze vier foto’s behoren tot een serie van 32 fotowerken onder de overkoepelende titel From 
here I Saw What Happened, And I Cried. Carrie Mae Weems, geboren in Portland Oregon en 
nu wonende in New York, heeft deze fotowerken gemaakt op uitnodiging van het Paul Getty 
Museum. Als basis gebruikte Weems originele foto’s uit de 2de helft van de 19de  eeuw. Ze 
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fotografeerde de oorspronkelijke foto’s opnieuw, drukte ze uitvergroot opnieuw af in 
monochroom rood, bedekte een groot deel om de storende achtergrond te laten verdwijnen en 
plaatste hen achter glas waarop een tekst gezandstraald werd. De complete serie start met één 
fotowerk in monochroom blauw afgedrukt en met de tekst ‘From Here I Saw What 
Happened’. Vervolgens komen de rood afgedrukte fotowerken en de serie eindigt met 
hetzelfde blauwe fotowerk in spiegelbeeld en met de woorden ‘And I Cried’. De teksten 
gebruikt bevatten regelmatig ‘You Became’, als een aanklacht voor wat de Afro-Amerikaanse 
bevolking gedurende eeuwen is aangedaan, maar ook als een ‘You’ om de toeschouwer aan te 
spreken en hem/haar betrokken te laten voelen.  

De fotoreeks werd voor het eerst getoond in relatie met de tentoonstelling Hidden Witnesses: 
African Americans in Early Photography in 1995. Dit was een expositie die meer dan 65 
originele 19de-eeuwse fotoportretten uit de Paul Getty collectie en uit de privécollectie van 
de gast curator Jackie Napoleon Wilson toonden.  Het werk van Weems vormde een 266

juxtapositie ten opzichte van de originele werken en was een poging om de context van de 
originele foto’s aan te vullen met een hedendaags verhaal van een Afro-Amerikaanse.  

Weems transformeert de originele archieffoto’s door ze opnieuw te fotograferen en af te 
drukken in één monochrome kleur. De contingentie van de foto’s wordt beperkt door de 
details te bedekken met een frame en enkel het lichaam te kaderen als een portret. Weems laat 
hier duidelijk de spanning zien tussen een typerende foto en een gedistingeerd portret.  

 Saskia Bᴇᴄᴋᴇʀɪɴɢʜ, “Hedendaagse interpretaties van ‘de exotische mens’”, in: Patrick Aʟʟᴇɢᴀᴇʀᴛ, Bert 266

Sʟɪɢɢᴇʀꜱ, De exotische mens : andere culturen als amusement, Tielt, Lannoo, 2009, p. 150.
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7.3.5. Native woman of South India (2000-2004) 

(  

Afbeelding 33 - Toda, van Pushpamala N, uit de serie Native Woman of South India, 
2000-2003, Sepia-toon gelatine zilver print op papier, 61 x 51 cm. © Pushpamala N.  

(  

Afbeelding 34 - Serie Native Woman of South India, 2000-2003, van Pushpamala N. 
Sepia-toon gelatine zilver print op papier, 61 x 51 cm. © Pushpamala N. 
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De serie foto’s onder de titel Native woman of South India 2000-2004 is tot stand gekomen 
onder de samenwerking van de Indische kunstenaar Pushpamala N. (1956°) en de Schotse 
kunstenaar Clare Arni (1962°). Deze foto uit de serie is specifiek gericht op de koloniale 
obsessie om de inheemse bevolking antropometrisch te documenteren. De originele 
antropometrische foto’s van Maurice Vidal Portman van ca 1893 worden bewaard in de 
British Library. Pushpamala N. reconstrueert de antropometrische foto’s en etnografische 
foto’s met haarzelf in de hoofdrol. Ze doet een re-enactment met bijzondere aandacht voor 
alles wat eromheen geregistreerd wordt. Op deze manier zet ze een 19de-eeuwse 
geschiedenis terug in een hedendaagse cultuur.  267

In tegenstelling tot koloniale antropometrische fotografen stelt zij haar eigen lichaam voor als 
een object. Daarbij heeft ze aandacht voor alle details die ook vaak te zien zijn op oude 
archieffoto’s. Ze toont zichzelf als de ‘ander’, met de grammatica van de koloniaal. Het 
verschil zit echter in het feit dat ze niet naakt is en zorgvuldig gedrapeerde kleding draagt en 
in haar pose met een arm krachtig omhoog gehouden welke nauwelijks ondersteuning 
behoeft.  

De hedendaagse antropometrische foto wordt gepresenteerd in een serie van etnografiesche 
foto’s. Het geheel legt de nadruk op de westerse kijk naar andere culturen in een brede 
context en confronteert ook weer het heden met het verleden. 

 Clare Aʀɴɪ and N. Pᴜꜱʜᴘᴀᴍᴀʟᴀ, “Native Women of South India 2000-2004” (online), in: 267

artgallery.nsw.gov.au. https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/81.2010.a-j/?tab=details (24 april 
2017).
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7.3.6. Sexy and dangerous (1996 - printed 2005) 

(  

Afbeelding 35 - Sexy and dangerous, 1996, printed 2005, van Brook Andrew, 
computer-generated colour transparency on transparent synthetic polymer resin, 145.9 
x 96 cm. National Gallery of Victoria, Melbourne. Purchased with funds from the 
Victorian Foundation for Living Australian Artists, 2005. © Brook Andrew, courtesy 
Tolarno Galleries, Melbourne 

Op het beeld zien we de torso van een jonge Aboriginal met Chinese karakters en de Engelse 
woorden ‘Sexy and dangerous’ geprint op zijn borst. Het lijkt op een recente foto van een 
jonge Aboriginal, maar in feite stamt de oorspronkelijke zwart/wit foto uit ca 1888 en is van 
Charles Kerry, in die tijd één van de bekendste Australische fotografen. De foto is bewerkt 
door de Australische kunstenaar Brook Andrew en is een van zijn vroegere werken. Andrew 
bereikt in dit werk verschillende spanningsvelden. Eén daarvan is de spanning tussen 
esthetiek en de sociale en politieke lading. De sociale en politieke lading zit in de aandacht 
die besteed wordt aan de oude antropometrische foto. Door de foto sterk uit te vergroten, in te 
kleuren en te bewerken geeft hij er een esthetische dimensie aan. Een ander spanningsveld 
wordt gecreëerd door de combinatie van tekst en beeld. Sexy and dangerous verwijst naar de 
stereotiepe gevaarlijke wilde, die het gewoon zou zijn, zijn driften te etaleren, welke dan 
weer gevaarlijk kunnen zijn voor de toeschouwer. Sexy ook in die zin dat het de toeschouwer 
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in verleiding kan brengen om seksuele fantasieën in de praktijk te brengen. Daarbij laat 
Andrew de herkomst van de antropometrische foto met opzet weg als een soort statement 
voor de mensen die onvermeld en ongevraagd als type op de foto werden gezet.   268

In de transformatie van de oude foto naar de nieuwe versie voegt Andrew een huidskleur toe 
en de witte beschilderingen op het lichaam worden uitgevlakt tot witte strepen. De witte 
lijnen lijken het lichaam vast te pinnen op de witte achtergrond. De tekst legt dan weer een 
koloniale obsessie bloot ten opzichte van de ander. 

7.4. Besluit 

Bij de integratie van antropometrische foto’s in kunstwerken schuilen enkele gevaren. Deze 
foto’s zijn vaak belast met een koloniaal verleden en door hun integratie kunnen ze verheven 
worden tot kunst en los komen te staan van hun culturele biografie en kritische lezing. 
Hierdoor ontstaat het risico op een te eenzijdig beeld van de onderdrukte en de onderdrukker 
of de hedendaagse kunstenaar fungeert als enige referentie en de foto’s worden 
vereenvoudigd tot slechts een teken. Een advies is dan ook om antropometrische fotografie te 
lezen als zowel een visueel document geschreven met een eigen koloniale antropologische 
grammatica als met een heel specifiek individueel karakter.  

We moeten ons daarenboven hoeden voor een te gemakkelijke esthetisering van deze foto’s 
in de tendens om koloniale archieven te ontmantelen, te onderzoeken, te herorganiseren in 
categorieën die gemaakt worden door de westerse kunstgeschiedenis.  
We moeten ons bewust zijn van de vage grens tussen typologische beelden specifiek 
genomen om typeringen te tonen en portretten genomen om te individualiseren en te 
distingeren. Het is net de capaciteit van fotografie om zowel individuen te vangen op de foto 
als om karakters uit te vinden voor de camera. Kunstenaars kunnen ons aan het denken zetten 
over de geërfde figuratieve conventies en categorieën door het verwerken van koloniale 
archieffoto’s.  

Foto’s gaan meer en meer circuleren buiten hun context zodanig dat ze afstand nemen van 
hun oorspronkelijke kader en decontextualiseren, daarbij bouwen ze naast een verlies van het 
oorspronkelijk kader doorheen hun culturele biografie steeds meer en nieuwe contexten op.  

Het medium fotografie bezit een grote flexibiliteit en kan geduwd en getrokken worden in 
een variabele verscheidenheid. Voor fotografie is kunst slechts één van zijn vele toepassingen 
wat fotografie tot een zeer kneedbaar medium maakt.  

Een optie is om verdere cultuurstudies op te starten om bij de paradigmaverschuiving van 
‘waarheid/ niet waarheid’ naar ‘betekenis’ sleutelinzichten te bemachtigen. Kunst kan daarbij 
als platform dienen om antropometrische fotografie in een nieuw hedendaags conceptueel en 
kritisch perspectief van post-kolonialisme te plaatsen. Post-kolonialisme creëert nieuwe 

 Saskia Bᴇᴄᴋᴇʀɪɴɢʜ, op. cit., p. 145.268
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perspectieven en nieuwe bewegingen zowel van mensen voor en achter de camera als van 
betekenissen geassocieerd met de beelden en van de beelden zelf.  

We leren dat de aantrekkingskracht voor deze foto’s ook een verzoek inhoudt, een verzoek 
om opnieuw te herinneren.  

Het museum dat sinds de jaren ’90 een alternatieve site voor geëngageerde kunst is geworden 
biedt een ander platform aan ten opzichte van media met hun specifieke logica en ziet nu ook 
de toeschouwer als een actieve participant.  

De besproken kunstwerken in dit hoofdstuk integreren antropometrische foto’s telkens op hun 
eigen specifieke wijze. De transformatie gebeurt bij Baloji en Andrew door de compositie van 
de archieffoto aan te passen. We zien bij hen dat de contingentie van de oude archieffoto’s 
wordt gereduceerd door de lichamen te scheiden van hun oorspronkelijke achtergrond. Baloji 
knipt de lichamen uit hun context en bij Andrew wordt de achtergrond vervaagd tot een bijna 
uitsluitend witte kleur. Weems bezweert dan weer de vele toevalligheden die de aandacht 
afleiden van het lichaam door de menselijke figuren op de oude archieffoto’s in te kaderen. 
Ze legt hierbij de spanning bloot tussen de getypeerde figuur en het gedistingeerde portret.  

In het werk Aller et retour eigent Baloji zich de antropometrische fotomethode toe net als 
Pushpamala N. In tegenstelling tot Baloji gebruikt zij geen menselijk artefact, maar haar 
eigen lichaam om de westerse beeldvorming bloot te leggen. Daarbij benadrukt ze de 
capaciteit van fotografie om alle details even scherp weer te geven door op haar eigen foto de 
specifieke details te laten zien als bij de oude atropometrische foto’s.  

Titels en tekst geven in bovenstaande kunstwerken een extra dimensie aan het geheel. Ofwel 
is het specifiek gericht naar de toeschouwer zoals bij Weems ofwel worden er bewust geen 
namen vernoemd om de objectivering van de fysische antropologie te benadrukken zoals bij 
Alles et retour van Baloji en Sexy and Dangerous van Andrew.  

Wat opvalt bij al deze kunstenaars is de sterke vergroting in de presentaties van hun werk. 
Het oorspronkelijke kleine formaat wordt niet behouden, maar verschillende keren 
uitvergroot. Net zoals bij Antje Van Wichelen is het doel van deze kunstwerken niet om 
tegemoet te komen aan de esthetisering en categorisering van de westerse kunstgeschiedenis, 
maar om een westerse beeldvorming te confronteren met een collectief verleden. 
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8. Casestudie 21C/19C Procedure For Anthropometric Image Reversal van Antje Van 
Wichelen 

8.1. Algemene situering 

21C/19C Procedure For Anthropometric Image Reversal is zowel de overkoepelende titel 
van een meerjarig onderzoeksproject als de titel van de expositie van de kunstenaar Antje Van 
Wichelen.  

Het onderzoeksproject kreeg een vast vorm vanaf 2010 en omvat een onderzoek dat grosso 
modo in drie grote delen valt te onderscheiden. Aan de basis ligt haar onderzoek naar de 
oorsprong van stereotiepe beeldvorming over andere culturen. Het tweede grote deel omvat 
een onderzoek naar hoe koloniale 19de-eeuwse foto's om te zetten naar 16mm films en het 
laatste deel is een onderzoek naar hoe haar artistiek werk te vertonen in productieve 
contexten.  

Haar basisonderzoek naar clichés over andere culturen vindt deelt Van Wichelen met het 
publiek vanaf februari 2011 in een blog met de naam Primitives, een avontuurlijke zoektocht 
naar de blik op de 'Ander'. De blog wordt gehost door vzw Constant, een vereniging gerund 
door kunstenaars die sinds 1997 gevestigd is in Brussel.  Met de benaming Primitives wil 269

ze vooral de negatieve connotaties onderschrijven die met het woord gepaard gaan. Haar 
onderzoek concentreert zich naar de evolutie van puur wetenschappelijke antropometrie naar 
meer erotische voorstellingen, waaronder ook Afrikaanse en Oosterse mannen eind 19de 
begin 20ste eeuw op een vrouwelijke manier werden afgebeeld op postkaarten en 
prentkaarten.   270

De nummers in de titel ‘21C/19C’ Procedure For Anthropometric Image Reversal zijn geen 
code voor een specifieke foto in een archief, maar voor 21ste Century kijkt naar 19th Century 
als naar een 'cold case' die nog niet is opgelost. 

Het woord Procedure in de titel benadrukt het proces van het project in verschillende fases. 
Het betreft een reeks handelingen waarbij er veel tijd, volharding en overtuigingskracht 
gestoken wordt in het zoeken en aanvragen van digitale archieffoto's die later omgezet 
worden in 16mm-filmstroken. Het verzamelen van beelden, lezen van wetenschappelijke en 
vulgariserende bronnen maakt een essentieel deel uit van haar werkmethode. Daarnaast gaat 
ze de archieffoto's hercategoriseren volgens een hedendaagse, analytische en persoonlijke 
insteek. Iedere nieuwe categorisering krijgt een nieuw hoofdstuk met elk een eigen identiteit 
en eigen gevoeligheden (zie infra). Een volgende fase is het filmen van de foto's volgens een 

 De vzw is actief op het gebied van kunst, media en technologie. Constant vzw wil bruggen bouwen tussen 269

onderzoekers, kunstenaars en ontwerpers door allerlei werksessies, residenties, workshops, 
tentoonstellingen,...,te organiseren waarin geëxperimenteerd, gediscussieerd en uitgewisseld kan worden.  
De artistieke praktijk richt zich op thema's zoals gezamenlijk werk, technologische innovatie, experimentele 
archieven en bijvoorbeeld de ethiek van World Wide Web. Daarbij werken ze interdisciplinair en ondersteunen 
ze open source software. Zie Constant, vereniging voor kunst en media (online). http://www.constantvzw.org/
site/-About-Constant,7-.html?lang=nl, (6 december 2016).

 Antje Van Wichelen, tijdens een bezoek aan de tentoonstelling 12 oktober 2016.270
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animatie-door-vervanging methode. Het afdrukken van de film doet ze via de 'flat-print' 
techniek, welke maakt dat elk stukje positieve film een uniek exemplaar is (zie infra). In een 
laatste fase worden de kortfilms getoond via experimentele performatieve projecties, waarbij 
de reacties en reflecties het werk opnieuw voeden.   271

Speciaal voor de tentoonstelling op de locatie van Constant vzw te Sint-Gillis werd er een 
installatie gemaakt met de 16mm-filmstroken, 21C/19C Procedures for Anthropometric 
Image Reversal bij Constant-V, waarin V staat voor vitrine die te bezichtigen was van 15 
september tot en met 23 oktober 2016.

(  

Afbeelding 36 - Voorkant van de uitnodiging van de tentoonstelling van Van Wichelen 
in vzw Constant.  De gebruikte foto is Araucaner (Mapuche), ca 1883, van Pierre 272

Petit (1832-1909), 10,5 x 7,1 cm uit de verzameling van het Ethnologisch Museum, 
Amerika. © Foto: Ethnologisches Museum der Staatlichen Museen   

De installatie nam de hele vitrine van de vzw Constant in beslag. Het werk was gedurende de 
hele periode vrij toegankelijk te zien vanop straat via de etalage van het gebouw waar 
Constant vzw gehuisvest is. Van Wichelen toont hier verticale stroken van 16mm films achter 
de vitrine. Langs de buitenkant is het mogelijk om de filmstrips nader te onderzoeken met 
een specifieke loep. Iedere filmstrook aan de binnenkant van de vitrine heeft een 

 Antje Vᴀɴ Wɪᴄʜᴇʟᴇɴ, interview afgenomen door Helga Nullens, Brussel, 21 februari 2017.271

 IDEM, "Uitnodiging", in: primitives.constantvzw.org (online) 6 september 2016. http://272

www.primitives.constantvzw.org/2016/09/06/21c19c/ (10 oktober 2016).
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corresponderende loep aan de buitenzijde. De stroken film worden langs achter belicht met 
ritmisch verticaal opgestelde TL-lampen. De gehele etalage vormde als het ware een grote 
lichtbak, een noodzakelijk accessoire om foto- of filmnegatieven te controleren. De kleine 
loepen in de installatie worden onder andere gebruikt door fotografen om de contactvellen 
van een reeks foto’s te bestuderen vooraleer ze af te drukken op groot formaat. Iedere loep is 
langs de buitenzijde met een verticale staaldraad aan het raamwerk van de etalage 
vastgemaakt en dusdanig vastgemaakt dat ze op en neer verschuifbaar zijn. Op deze manier is 
het mogelijk om het grootste deel van de filmstroken, beeld per beeld nader te bekijken op 
een heel discrete manier.  

Hieronder zijn enkele afbeeldingen te zien die enkele leden van de vzw Constant gemaakt 
hebben van dit werk tijdens de vernissage en die te vinden zijn op hun website.  

(  

Afbeelding 37 - 21C/19C Procedures for Anthropometric Image Reversal (2016), van 
Antje Van Wichelen. Buitenkant vitrine. Copyleft Constant – Free Art License 
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(  

Afbeelding 38 - 21C/19C Procedures for Anthropometric Image Reversal (2016), van 
Antje Van Wichelen. Detail 16mm filmrol. Copyleft Constant – Free Art License 

(  

Afbeelding 39 - 21C/19C Procedures for Anthropometric Image Reversal (2016), van 
Antje Van Wichelen. Binnenkant vitrine. Copyleft Constant – Free Art License  273

 IDEM, “21C/19C Procedures for Anthropometric Image Reversal”, in: primitives.constantvzw.org. (online), 273

23 september 2016.  http://gallery3.constantvzw.org/index.php/21C-19C-Procedures-for-Anthropometric-Image-
Reversal?page=3 ( 15 oktober 2016).
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(  

Afbeelding 40 - 21C/19C Procedures for Anthropometric Image Reversal (2016), van 
Antje Van Wichelen. Detail met focus op filmstrip. Copyleft Constant – Free Art 
License 

Op de getoonde filmstrips zijn 19de-eeuwse zwart/wit foto’s te zien uit de collecties van 
verschillende archieven zoals Wereldculturen (NL), Tropisch Instituut (B), Pitt Rivers 
Museum (GB).  De filmstrips zijn dan weer haar eerste experimenten in het animeren, flat-274

printing en handprocessing van beelden.  

In volgende hoofdstukken wordt er op de verschillende fases van de artistieke werkmethode 
ingegaan. 

8.2. Recept voor een andere classificering 

Na het onderzoek in archieven en voor het opnemen van de animatiefilm rangschikt Van 
Wichelen de goedgekeurde archieffoto’s. Van Wichelen wijst expliciet op de verschillende 
categorieën, zoals ‘stam’ of ‘type’ die in die archieven gebruikt werden voor het catalogiseren 
van de foto’s. In haar 16mm animatie films maakt ze andere categorieën, zoals ‘streng 
antropometrisch’, ‘straffe blikken’, ‘naakt’, ‘naakt naast een boom’. Geografie is niet 
belangrijk binnen de categorieën van Antje Van Wichelen. Alle foto’s van mensen komen van 
alle gekoloniseerde landen over de hele wereld en worden samen gezet volgens de categorie 
die Van Wichelen voor ogen had. Een uitzondering maakt ze voor de  categorie van foto’s 

 IDEM, interview afgenomen door Helga Nullens, Brussel, 21 februari 2017.274
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welke door dezelfde fotograaf gemaakt werden gedurende één dag en op dezelfde manier 
werden gefotografeerd.  275

Volgens Enwezor kunnen kunstenaars de vanzelfsprekende bewijskracht van archieven in 
vraag stellen door het op een onconventionele manier te gebruiken net zoals Van Wichelen 
hier doet. Deze bevraging kan zich richten tot de structurele en functionele principes van 
archieven die onder het gebruik van een archiefdocument liggen of het kan resulteren in de 
creatie van een andere archiefstructuur met als doel om een archeologische relatie te creëren 
tot geschiedenis, bewijzen, informatie en data met heel eigen en nieuwe interpretatieve 
categorieën.  276

Van Wichelen spoort op haar blog geïnteresseerden aan om mee te helpen voor een nieuwe 
categorisering. Om het gemakkelijker te maken, biedt ze de bezoekers van haar blog een 
recept aan. In het recept staat stap voor stap uitgelegd hoe zij haar werk 21C/19C Procedures 
for Anthropometric Image Reversal  opbouwt in 8 fasen.  277

Wanneer we antropometrische fotografie nader bekijken, zien we dat de houdingen van de 
meestal naakte of halfnaakte gefotografeerde mensen statisch zijn, zoals een beeld. Rechtop 
zittend of staand, de armen in een bepaalde houding of geforceerd naast het lichaam 
gehouden. Het hoofd en de schouders opgeheven en de ogen in frontale positie recht vooruit 
gericht, de mond meestal gesloten en de hele lichaamshouding verraad geen emoties. Op het 
eerste zicht is er een grote uniformiteit in de houdingen en poses van de gefotografeerden die 
door de fotograaf gedirigeerd werden, maar het valt op dat de doordringende blik van alle 
frontale posities van de gefotografeerden heel verschillend kan zijn. Het is zo goed als zeker 

 IDEM, “Constant_V for Vitrine_21C/19C_Recategorizing Images”, in: primitives.constantvzw.org. (online), 275

13 september 2016. http://www.primitives.constantvzw.org/2016/09/13/constant_v-for-vitrine-_-21c19c-_-
recategorizing-images/ ( 15 oktober 2016). (Hierna vermeld als “21C/19C_recategorizing images”.)

 Okwui Eɴᴡᴇᴢᴏʀ, op. cit., p. 18.276

 “This can be perceived as a recipe for ‘how to treat the images’, in this case with the aim of perceiving the 277

persons depicted in a more sensitive way. 
One. Gather and recategorize the images in new chapters. (see earlier post) 
Two. Put them in an order that makes sense stop-motionwise, content-related, or/and emotionally. Reframe 
them. 
Three. Rythm the images. The rythm is decided while recording with Bolex 16mm camera. Repeating an image 
24 times will make it visible during 1 second, showing it twice will make it pass really quick, once can make 
sense in a very quick suite of similar images. My friends and collegues complain about my speeding. I try to 
find ways to speed ànd keep them happy. I have tried very different kinds of rythms, even a heartbeat, which did 
not work. 
Four. In the darkroom. Develop the negative film. Test first! 
Five. In the darkroom. Copy it by flatprinting. Flatprinting is a manual method of printing film. Basically you 
press the negative film and the receiving film on a tabletop. With a flashlight you illuminate it for a moment that 
may neither be too short nor too long. Tests first. This technique gives a strange kind of life to the images thanks 
to multiple accidents. As your movements are always imperfect, the image tends to slide over the screen, 
become less sharp etc. 
Six. In the darkroom. Develop the new film as positive. Test. Look for more grey or more contrast depending on 
how you want the images to look. After many tests and mistakes I went for grey, as I wanted the people in the 
images keep as much nuance as possible, to keep them complex and us sensitive. Or as Etienne Caire of MTK 
puts it: our eye wanders through the greys, exploring. 
Seven. Select. Only keep the images that really work. But store the rest; one day you might find something very 
interesting in the film you want to throw away today. 
Eight etc.. make copies, show the work.
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dat deze mensen de instructie kregen om bij de frontale foto-opname recht vooruit te kijken. 
Als we nader kijken, kunnen we heel wat toewijzen aan hun blik: een angstige blik, een 
onderzoekend blik, een sterke blik, een boze blik, een gelaten blik.  Een gelukkige blik heb 278

ik in deze vorm van fotografie echter niet gezien. Ook Ariella Azoulay is reeds lang 
gefascineerd door de doordringende blikken op de antropometrische portretten en probeert te 
doorgronden wat deze harde portretten zo statelijk en gloeiend maakt, zo doordrongen met de 
krachtige aanwezigheid van de gefotografeerde mensen.   279

Die doordringende blik is tevens wat Antje Van Wichelen opvalt. In haar eerste hoofdstuk 
gaat ze archieffoto's categoriseren volgens hun 'straffe blik'. Een subjectieve categorie, die 
niet gericht is op uiterlijkheden, maar zoekt naar een extra dimensie die eigen is aan een 
individu.  Op deze manier probeert ze de beelden los te weken uit hun bestaande 280

objectgerichte classificering in archieven door ze een andere indeling te geven. In de 
categorieën in archieven zoals type, tribe of region  of in  photographer, bodymodifications, 281

portrait, headdress, clothing,  is  er geen referentie meer naar het individu. Heel soms 282

vinden we op de begeleidende fiche een naam van de gefotografeerde. In het archief zullen 
we echter nooit een foto van een gekoloniseerd en gefotografeerd individu terugvinden onder 
zijn eigen naam.   

Van Wichelen: “My aim with this suite of actions is to speak of my astonishment about the 
existance of the anthropometric photocollections and the way they were built up, meanwhile 
showing the people in the images as the sensitive beings we strongly relate to.”  283

8.3. ‘Image Reversal’ in the Procedure For Anthropometric Image 

Een van de hoofddoelen van 21C/19C Procedure For Anthropometric Image Reversal is om 
de relatie tussen het individu en het objectief van fysieke antropologie en fotografie ter 
discussie te stellen. Van Wichelen ziet in de antropometrische fotografie een objectivering 
van het menselijk lichaam. Het lichaam hoort als het ware niet toe aan een mens, maar is een 
studieobject. Zij zoekt in de vorm van haar werk naar een manier om die objectivering teniet 
te doen. De foto’s waarin een mens een object wordt, wil zij omkeren en van dat object terug 
een mens maken. Vandaar ook de woorden ‘Image Reversal’ in de titel van haar project. Het 
beeld, de foto van een object, een ander soort leven geven in een geanimeerd beeld. De 
methode die ze hiervoor graag gebruikt is animatie-door-vervanging. In deze fase wordt de 

 Ariella Aᴢᴏᴜʟᴀʏ, The Civil Contract, p. 183.278

 Idem, p. 178.279

 Antje Vᴀɴ Wɪᴄʜᴇʟᴇɴ, interview afgenomen door Helga Nullens, Brussel, 15 december 2016.280

 IDEM, “21C/19C_recategorizing images”. 281

 De digitale fotocollectie van het KMMA, enkel toegankelijk via computers in de bibliotheek, ter plaatste op 282

10 december 2017.
 Antje Vᴀɴ Wɪᴄʜᴇʟᴇɴ, “21C/19C_Procedures for Anthropometric Image Reversal - recipe”, in: 283

primitives.constantvzw.org. (online), 15 september 2016. http://www.primitives.constantvzw.org/
2016/09/15/21c19c-procedures-for-anthropometric-image-reversal/#more-937 (15 oktober 2016).
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volgorde van de archiefbeelden bepaald. De camerabeweging aangestuurd door Van 
Wichelen laat de beelden bewegen en bepaalt het ritme van de opeenvolgende beelden.  

Letterlijk betekent animeren ‘doen bewegen’ of krijgt het de connotaties van leven geven of 
bezielen.  Alleen iets wat leeft kan uit zichzelf bewegen, wat voor Van Wichelen de 284

motivatie is om die beelden te laten bewegen.  

Het verschil tussen animatiefilm en gewone film ligt in het feit dat bij animatiefilm de 
techniek van beeld per beeldopname toegepast wordt. Daarbij neemt een filmcamera stukje 
per stukje niet bewegende beelden na elkaar op die bij projectie een illusie van beweging 
geven. Dus aan de basis van een animatiefilm ligt geen beweging. Diverse zaken, zoals 
tekeningen, foto’s, voorwerpen, poppen kunnen dienst doen als basis. Voorwaarde is dat ze 
tijdens de opname in volkomen stilstand zijn. Tussen elke opname kunnen ze verplaatst 
worden wat bij de projectie een illusie van beweging kan geven. Deze woorden van Peter 
Thys verduidelijken beter datgene wat volgens mij Van Wichelen bedoelt: “Volkomen 
levenloze objecten of de meest onwaarschijnlijke tekeningen kunnen bezield worden. De 
animatiefilm overschrijdt als zodanig in zijn creatieve mogelijkheden ruim de reële, 
waarneembare werkelijkheid.”  285

De filmcamera die de opnames maakt, kan van elk bestaand type zijn, een gewone 2 x 8 
camera of super-8 camera, een 16 mm of 35 mm camera of een digitale camera. De camera-
opstelling kan variëren naargelang de techniek. Bij het opnemen van driedimensionale 
objecten wordt de camera meestal horizontaal opgesteld, op een vaste constructie of op rails 
zodat de camera heen en weer kan bewegen. Bij de meeste animatiefilms die werken met 
platte oppervlakken, zoals tekeningen of foto’s wordt de camera verticaal opgesteld.  Van 286

Wichelen gebruikt deze laatste methode om foto’s die ze heeft kunnen verwerven van 
verschillende instituten te filmen.   

Van Wichelen gebruikt voor haar werk de 16mm film. Haar 16mm films zijn uniek in die zin 
dat ze een speciale manier van afdrukken gebruikt. Bij het afdrukken van haar films gebruikt 
ze de experimentele techniek ‘flat-printing’, die ze geleerd heeft van Etienne Caire. Het is 
een handmatige manier om films te belichten, in tegenstelling tot de meeste films die 
machinaal geprint worden. Het is voor haar een manier om die dode materie een menselijke 
en artistieke toets te geven. In de omzetting van het negatief naar de positieve film gaat ze de 
film handmatig belichten met een zaklamp. Daarbij is het gebaar en het ritme waarin dit 
gebeurt heel belangrijk. Door het leren beheersen van toevalligheden of ongelukjes krijgt de 

 Petrus Tʜʏꜱ, Anima. Geschiedenis En Techniek Van De Animatiefilm (tentoonstelling Deurne, Het 284

Sterckshof, 26.4 - 15.6.1975 ; Turnhout, De Warande, 27.6 - 10.8.1975), Deurne, Provinciaal Museum 
Sterckshof, 1975, p. 3.

 Idem, p. 12.285

 Idem, p. 54.286
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positieve film een extra laag leven; doordat het beeld gaat ‘zweven’ over het scherm, 
overbelicht, onscherp of dubbel wordt, heeft het soms een ‘spooky’ effect.  287

De ‘image reversal’ die Van wichelen wil bereiken zit in verschillende elementen die ze 
gebruikt in haar werk. Het animeren van objecten via het gebruik van animatiefilm en in de 
ontwikkelingsfase, bij de geboorte van haar film, het licht zelf in de hand te nemen en de 
beelden tot leven te wekken.  

8.4. Experimentele performatieve projecties 

21C/19C Procedure For Anthropometric Image Reversal is een sterk proces-gebaseerd 
artistiek werk waarin ook het publiek betrokken wordt in het proces. In die zin dat Van 
Wichelen op onderzoek gaat naar reacties van mensen tijdens het vertonen van haar 
filmexperimenten. Op dit moment experimenteert ze met drie kortfilms, waarin ze haar eigen 
interpretatie van categorieën toont.  Haar laatste filmvertoning in Parijs in Projections-288

discussions in De l'archive au cinema: imagerie colonial et propagande op donderdag 9 
februari 2017 lokte veel controverse uit. De reacties laten haar reflecteren over haar werk en 
geven tegelijkertijd voeding. De vertoningen vinden vooralsnog plaats in een performatief 
karakter, waarbij Van Wichelen telkens zelf aanwezig is om een context en kader te bieden. 
Ondertussen betrekt ze ook andere kunstenaars, zoals Sammy Baloji en onderzoekers in haar 
werk. Haar doel is om naast de beelden ook een tekstueel kader te kunnen bieden of te 
integreren in haar films welke op hun beurt de beelden kunnen contextualiseren.  289

Het publiek is voor Van Wichelen geen stilzwijgende vennoot, maar een interactieve partner. 
Het is een actief onderdeel van de Procedure om het publiek mee te laten nadenken over 
beeldvorming, vergeten geschiedenissen en collectieve geschiedenissen. Daarbij is discussie 
onontbeerlijk en schrikt ze er niet voor terug om de vragen of het opportuun is om deze 
beelden opnieuw te tonen of dat het de huidige beeldvorming alleen maar verergert, bij het 
publiek te leggen.  290

Ook in de installatie van Van Wichelen wordt er een intentie verwacht van de toeschouwer. In 
dit werk blijven de filmstrips statisch hangen en moet de beweging gesuggereerd worden 
door de toeschouwer die met de loep naar boven en naar beneden kan bewegen. De 
toeschouwer krijgt ook in dit werk een actieve functie en kan de relatief kleine en discrete 
beelden zelf tot leven brengen of niet. De nieuwsgierigheid naar wat er te zien is, is 
waarschijnlijk de aanzet. Het gluren door een loep heeft iets voyeuristisch, zoals kijken door 

 Antje Vᴀɴ Wɪᴄʜᴇʟᴇɴ, interview afgenomen door Helga Nullens, Brussel, 21 februari 2017.287

 Van Wichelen geeft de toestemming om een impressie van de eerste hoofdstukken te krijgen  288

via korte fragmenten van schetsen die te vinden zijn op vimeo : 
– Hoofdstuk 01_Straffe Blikken  https://vimeo.com/210932543 
– Hoofdstuk 02_Strikt Antropometrisch  https://vimeo.com/210932674 
– Hoofdstuk 03_Nummering en Commentaar https://vimeo.com/217394656 
paswoord: photocollection

 Antje Vᴀɴ Wɪᴄʜᴇʟᴇɴ, interview afgenomen door Helga Nullens, Brussel, 21 februari 2017.289

 Ibidem.290
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een sleutelgat. De beelden op de filmstrips beginnen pas te leven door de toeschouwer die de 
loep naar boven en onder moet laten bewegen. De grote hoeveelheid van kleine beelden op de 
filmstrips doen de kijker verbaasd opkijken. Automatisch komen de vragen, zoals ‘wie zijn 
die mensen?, vanwaar komen al die beelden?’. De toeschouwer krijgt in dit werk een actieve 
functie en stelt zijn eigen beeldvorming in vraag. Maar de rol van de toeschouwer gaat ook 
verder en zij/hij praat erover met anderen die interesse tonen.  

8.5. Besluit 

We kunnen in het werk van Van Wichelen dezelfde stappen terugvinden die deze scriptie 
hanteert. Met haar 21ste-eeuwse blik gaat ze op zoek naar een oorsprong van onze 
beeldvorming in de geschiedenis uit de 19de eeuw, net zoals de fysieke antropologen op zoek 
gingen naar de oorsprong van het menselijk ras. Haar onderzoeksterrein ligt in het ontrafelen 
van fotografische archieven wereldwijd welke door eigentijdse antropologen, fotografen, 
missionarissen, militairen en ontdekkingsreizigers verspreid over de wereld zijn aangelegd. 
De grote moeite die 19de-eeuwse fotografen aan de dag hebben gelegd om de verschillen 
onder de mensen te documenteren, vinden we bij Van Wichelen terug in de grote moeite die 
ze moet doen om antropometrische foto’s te bemachtigen en in de ontwikkeling van de 16mm 
animatie films. Bij het ontwikkelen van de 16mm film gaat ze als het ware deze individuen 
opnieuw belichten en in plaats van natuurlijk zonlicht, suggereert ze deze met een zaklamp. 
Ze benadert hier de ideeën van Talbot waarbij de natuur zelf de auteur is van de foto door een 
natuurlijke belichting te suggereren op een substituut voor het individu, een vernieuwd 
negatief van dat individu.  

Het werk van Van Wichelen verschilt van de voorgaande exemplarische kunstwerken (zie 
supra) door het gebruik van een heel ander materiaal, namelijk de 16mm film. Door de 
animatie techniek laat ze de stilstaande bevroren beelden opnieuw bewegen en door de 
handmatige belichting wordt ieder stukje positieve film een uniek exemplaar. Ze verschilt 
met haar werk ook in die zin dat ze niet ingrijpt in de compositie van de antropometrische 
foto’s zelf. Met haar camera focust ze op die delen van de foto die ze belangrijk acht voor 
haar nieuwe categorieën. De camera fungeert als de focus van haar ogen en via haar blik 
wordt het publiek betrokken bij een andere visie op koloniale antropometrische fotografie. 

Die persoonlijke visie trekt ze open door anders dan bij Baloji, foto’s uit archieven 
wereldwijd te gebruiken en de context open te trekken naar een wereldwijd fenomeen. 

In haar experimentele performatieve projecties past ze de nieuwe visie van zien toe 
beschreven door Azoulay (zie supra). Naast het opnieuw linken van een archieffoto met een 
context uit het verleden, wordt het publiek als een actieve participant gezien in 
georganiseerde projecties.  Van Wichelen reconstrueert de connectie van de gefotografeerde 
gebeurtenis met de gebeurtenis van fotografie door de beelden opnieuw te laten leven. 
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9. Algemeen besluit   

Antropometrische fotografie is ontstaan in een culturele en politieke context waarin de 
superioriteitsgedachte van het blanke ras de vooruitgang en expansiedrang stuurde.  

De fysische antropologie onderzocht ijverig alle mogelijke variëteiten van het menselijk ras. 
Samen met de geboorte van de fotografie ontstonden de grondvesten van deze nieuwe 
wetenschap in de 19de eeuw. Met strikte regels trachtte de jonge wetenschap de contingentie 
van fotografie te beteugelen en introduceerde het de foto als wetenschappelijk document. De 
mogelijkheid en de verleiding van fysische antropologen om een foto om te vormen tot een 
studieobject ligt in zijn capaciteit om te ‘schrijven’ met licht. De visuele taal echter was 
moeilijk om te bezweren en de westerse koloniale grammatica gehanteerd in de 
antropometrische foto’s laten niet alleen een wetenschappelijke objectivering zien, maar ook 
een inhumane objectivering van andere culturen.  

Bij antropometrische fotografie wordt het duidelijk dat de praktijk van fotografie ontleed kan 
worden in twee grote basisfuncties. Aan de ene kant is er de gebeurtenis van fotografie die tot 
stand komt rond de camera en aan de andere kant is er de gefotografeerde gebeurtenis. Deze 
beide gebeurtenissen kunnen volledig los van elkaar en in verschillende perioden 
functioneren, toch blijven ze altijd met elkaar verbonden.  

Die connectie laat het toe om een poging te wagen om de gebeurtenis van fotografie te 
reconstrueren. De gefotografeerde gebeurtenis kan een eeuwig leven krijgen in de blik van de 
toeschouwer. Het publiek krijgt daardoor een actieve rol in de gefotografeerde gebeurtenis.  

Dat eeuwigdurend proces rond de foto kan onder andere onderbroken worden door een 
verborgen leven in een archief. Archieven functioneren als een aparte entiteit binnen een 
samenleving, met eigen regels en toegankelijkheid waardoor het archief volledige controle 
bezit over zijn inhoud. De laatste decennia is de interesse naar de inhoud en het functioneren 
van archieven gegroeid. Iedereen die op zoek is naar sporen van het verleden tracht de inhoud 
van het archief te ontrafelen. Het archief laat echter niet iedereen zomaar toe en bepaalt de 
regels voor het gebruik van zijn objecten en dus ook zijn antropometrische foto’s. 

Wanneer het dan uiteindelijk mogelijk is om antropometrische foto’s te gebruiken voor 
nieuwe artistieke creaties, moeten er een paar bedenkingen gemaakt worden. De culturele 
biografie van deze foto’s is zwaar beladen en verhullen een dikwijls verzwegen geschiedenis. 
Ze zijn daarbij geschreven in een complexe 19de-eeuwse grammatica en lopen het risico om 
door een esthetisering losgekoppeld te worden van een kritische lezing. Toch bezitten deze 
collecties een grote aantrekkingskracht en verzoeken ze ons om hen niet te vergeten.   

Om westerse koloniale antropometrische fotocollecties te ontsluiten in een 21ste-eeuws 
referentiekader kan kunst een platform aanbieden, mits het in acht houden van de mogelijke 
gevaren in relatie tot kunst en kunstgeschiedenis. Kunst is slechts één van de vele 
toepassingen van fotografie, wat maakt dat fotografie gekneed kan worden naar gelang de 
behoeften van de opdrachtgever.  
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Om de zeer complex verweven context van antropometrische fotocollecties te transformeren 
naar kunstwerken kan het een optie zijn voor kunstenaars om meer inzichten te verwerven 
door samen te werken met cultuurwetenschappen en antropologen. Enkele volkenkundige 
musea passen nu reeds de kunstenaarsresidentie toe om hun collectie in een ander licht te 
tonen. Een eenzijdige visie op deze collecties kan daarmee vermeden worden en de op die 
manier gecreëerde kunstwerken kunnen een variabele visuele en kritische opening maken 
naar een 21ste-eeuws kader.  

Kunstenaars hebben echter niet altijd gemakkelijk toegang tot die collecties. Soms worden ze 
uitgenodigd en soms moeten ze gebruik maken van een list. Van Wichelen kon pas na zeer 
veel lobbywerk foto’s bemachtigen en moet soms nog rekening houden met een negatief 
antwoord.   

Van Wichelen gaat naast haar persoonlijk onderzoek ook op zoek naar samenwerkingen met 
andere onderzoekers en kunstenaars om haar creatief proces te verrijken. In tegenstelling tot 
de andere kunstenaars hier besproken past zij ook nog de nieuwe manier van zien toe en laat 
ze inzichten verkregen bij het publiek vertonen van haar werk meespelen in het creatieproces.  

Op een unieke gevoelige manier brengt zij een complexe geschiedenis weer tot leven en biedt 
ze het publiek een platform aan om het eeuwigdurende proces van de gefotografeerde 
gebeurtenis kritisch te lezen en nieuwe inzichten te verwerven.  
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