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Kapotgeschotenmissieschool in Jiba.

Belgische
Congo’s koloniale

verleden - een halve
eeuw geledenwerd
Congo onafhankelijk

- is neergelegd in
twee vuistdikke

fotoboeken en in de
Groningse

Noorderlicht
Fotogalerie. Zowel

de Belgische historie
als het huidige

Congo is dankzij de
Belgische

topfotograaf Carl de
Keyzer te zien in de
twee boeken en in

twee
opeenvolgende

tentoonstellingen.

HANSHOEKSTRA

De fototentoonstelling
Congo Belge en images,
in Fotogalerie Noorder-
licht in Groningen, ver-
wijst naar het verleden

van de Belgische kolonie. Deze col-
lectie werd samengesteld uit foto’s
die Magnumfotograaf Carl De Key-
zer en wetenschapper Johan Lagae
selecteerden uit het archief van het
Belgische Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika in Tervuren. Ze door-
zochten meer dan 40.000 foto’s uit
de periode 1880-1930 en maakten
een selectie voor het vuistdikke fo-
toboek Congo Belge en images,
waarin 94 foto’s op groot formaat
zijn opgenomen. De originele glas-
plaatnegatieven werden gescand
door hetmuseumenafgedrukt door
DeKeyzer.
De uitgebreide aandacht voor Con-

go is niet toevallig. Dit jaar wordt ge-

vierd dat de voormalige Belgische
kolonie in 1960 onafhankelijkwerd.
Zoverscheendit jaar ookhet veelge-
prezen boek Congo, een geschiede-
nis van David Van Reybrouck, over
het fascinerende en vaak verbijste-
rende verleden vanhet land.
De foto’s in het boek Congo Belge

en images, tekstueel begeleid door
Johan Lagae, zijn van een generatie
anonieme fotografen, maar ze zijn
technisch van verrassend goede
kwaliteit. Op één van foto’s (zie
hiernaast) voedt een blanke vrouw
een jonge antilope met de zuigfles,
terwijl een zwarte bediende toe-
kijkt. We zien ook een foto van een
verzameling olifantenschedels,
want de ivoorhandel tierde destijds
welig, net als de roofbouw.
Een kleine selectie uit de andere

beelden: een bootmet zwarte roeiers
en witte bemanning bezig met een
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Gevangenenvernietigeneentermietennest. FOTOKMMATERVUREN

Kolonialevilla,2008,Kisangani(Stanleyville). FOTOCARLDEKEYZER/MAGNUM

Antilopenjongdatmetdezuigfleswordtgevoed. FOTOKMMATERVUREN
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restanten in Congo van nu

wapenoefening met een Maximmi-
trailleur, eenhutmetMariabeeldmet
daarvoor knielende Afrikanen in ge-
bed voor genezing van de koningin,
en een foto van een humoristische
optocht in 1899 te Boma: Afrikanen
verkleed als olifant, een bizar onder-
deel van de ‘mission civilisatrice’, de
beschavingsmissie van de Belgen in
Afrika.

Vanaf 14 augustus volgt in de fo-
togalerie de aansluitende ten-
toonstelling Congo (belge). Fo-

tograaf Carl De Keyzer probeerde de
afgelopen zes jaar gedurende tien
maanden de route te volgen van toe-
ristische trekpleisters uit de kolonia-
le periode, zoals diewerden beschre-
ven in een oude reisgids. Hij reisde
meer dan tien maanden door Congo,
onder vaak gevaarlijke omstandig-
heden. Zijn reisroute liep langs on-

der meer Bunia, Kabala, Kikwit,
Kinshasa, Kisangani, Rutshuru en
Yangambi. Zijn foto’s schetsen een
beeld van de Belgische restanten in
het moderne Congo, zoals een foto
van het beeld van koning Albert I in
Kinshasa, dat tijdens de kolonietijd
Leopoldville heette. Albert I was in
1909deopvolger vankoningLeopold
II, die langs de loop van de Congori-
vier de Congo Vrijstaat had gesticht,
zijn privédomein ter vergroting van
zijn fortuin.
De 182 foto’s vormen de collectie

van het tweede Congofotoboek: Con-
go (belge), met tekst van David Van
Reybrouck. Fotograaf De Keyzer
toont vele Belgische kolonierestan-
ten in het moderne Congo, zoals ka-
tholieke kerken (soms nog in goede
staat, soms ruïnes), havens, hotels,
bioscopen, een beeld van koning Le-
opold II, seminaries, een zwarte Afri-

kaan met witte pop, voetbalspel,
spoorwegstation, kolenmijnen, ge-
vangenissen, een luchthaven, een
katholieke missie die nog in gebruik
is, een geruïneerd zwembad in de
jungle van Kisangani (Stanleyville)
en de voormalige villa’s van de kolo-
nialen.

De foto-expositie Congo Belge en
images, t/m8augustus inNoorderlicht
Fotogalerie, A-Kerkhof 12, Groningen.
De foto-expositie Congo (belge) volgt
vanaf 14 augustus, t/m 3 oktober; wo
t/mzo12.00-18.00uur.Gratis toegang.

CongoBelgeen images
FotoboekLannoo,2010
45euro

Congo(belge)
FotoboekLannoo,2009
55euro

Defoto’s vanhet fotoboekende fototen-
toonstellingCongo(belge)zijnookopde
Magnumwebsite tezien:www.mag-
numphotos.com.
Het fotoarchief vanhetwereldvermaar-
de fotoagentschapMagnumwordtda-
gelijksaangevulden toontop
www.magnumphotos.commeerdan
eenhalfmiljoen foto’s vanMagnum-fo-
tografen,onderwieCarlDeKeyzer
(1958), die sinds 1994 lid is vanhet
agentschap.
Opdewebsitezijnduizend foto’s tezien
vanDeKeyzer.BehalvezijnCongofoto-
boekenzijnookzijnandere fotoboeken
door tebladeren,waaronderHomoSo-
vieticus (overdeSovjet-Unie, 1989)en
God Inc. (overgodsdienstwaanzin inde
VerenigdeStaten, 1992).

Kijken naarMagnum
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