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Dis kuns

Beelde
wat in
lae
spreek

Remembering
Those Who
Built This
Line, Swakop
mund, Nami
bia (2012)
deur Nicola
Brandt. Ua
kondjisa Ka
kuekuee Mba
ri langs die
spoorlyne by
Swakopmund
se stasie.

Nicola Brandt belig
“koloniale vergeetagtigheid”, skryf
Susan Middleton

B

y die opening van die Johannesburgse Sjoa-sentrum (die
Sjoa staan ook bekend as die
Joodse Volksmoord of die Holocaust) in September 2015 het
Jonathan Jansen die behoefte uitgespreek
aan ’n alternatiewe manier om volksmoorde in Afrika te onthou.
By gebrek aan woorde wat reg kan laat
geskied aan die lyding van mense wat
wreed uitgewis is, is Nicola Brandt se kuns
’n stap in die regte rigting.
Haar reeks foto’s van Namibiese landskappe word volgende week deur Guns &
Rain by Frankryk se eerste kontemporêre
Afrika-kunstefees uitgestal. Met haar foto’s
ondersoek Brandt hoe Namibiese toeristeaantreklikhede ’n ander betekenis kry
wanneer sy deur die historiese en eietydse bril van die Herero-Nama-Duitse Oorlog
van 1904-1908 daarna kyk.
Deur met die pynlike geskiedenis om te
gaan, plaas Brandt die fokus op die volksmoord van die Herero’s en Namas. Sy
hoop dit moedig kykers aan om meer uit
te vind – maar op ’n manier wat die visuele skokwaarde van minder regstreekse uitbeeldings uitdaag. As ’n Namibiese kunstenaar van Duitse oorsprong, wat etlike jare
haar eie herkoms ondersoek het, sê
Brandt dat haar beelde vol geheime is. Die
kyker word genooi om die spoke en stories in haar foto’s te soek.
Die Herero-Nama-volksmoord word beskou as die eerste in sy soort in die 20ste
eeu – maar min mense weet daarvan.
Casper W. Erichsen en David Olusoga se
boeiende boek, The Kaiser’s Holocaust, is
een van vele wat beskryf hoe die Herero
en Nama onder die Duitsers gely het, en
wat regstreeks ’n verband na Duitsland se
koloniale ervarings, die Nazi’s se groei en
die misdade van die Derde Ryk trek.
’n Hele aantal eeue voor die Europeërs
se aankoms het die Herero’s en Namas
hulle in Suidwes-Afrika gevestig. Teen die
einde van die 19de eeu (en in die konteks
van die internasionale magspel om Afrika
te oorheers) het Duitsland ’n nuwe strategie ontwikkel. Voorheen het die keiser die
land slegs as ’n handelstasie gebruik,
maar in die 1880’s is ’n omvattende kolonisasieplan in werking gestel.
Die verhoudinge tussen die Herero’s en
Namas was vol konflik en vyandskap,
maar om hul grondgebied te beskerm het
hulle hul kragte saamgesnoer.

Brandt se Light in February, Swakopmund, Namibia, 2013. Uakondjisa Kakuekuee Mbari in
haar huis. Kakuekuee maak ’n bestaan uit die maak van tradisionele Hererorokke.

In 1904 het die Duitse regering ’n edik
uitgereik, ’n opdrag om die Herero’s uit te
wis. Dit is in 1906 gevolg deur ’n soortgelyke bevel vir die Namas. ’n Intensiewe
program van militêre aanslag, hongersnood, dwangarbeid en van die wêreld se
eerste konsentrasiekampe het die bevolkings van die twee volke uitgedun. Die nalatenskap van die veldtog was verlies, onder meer aan grond, asook armoede. Dis
vandag nog vir baie Namibiërs ’n realiteit.
Die Ovaherero Genocide Committee,
Nama Genocide Technical Committee en
ander gemeenskapsorganisasies plaas
steeds druk op die Duitse regering vir herstelbetalings. Groot herdenkings word elke jaar gehou. Hierdie jaar het gemeenskappe van die Ovaherero’s, Namas en
Ovambanderu ’n aand lange treursang
aangebied ter nagedagtenis aan mense
wat in een van die slagtings gedood is.
Brandt se beelde roer die veelvuldige
lae van die geskiedenis aan wat op die
landskap lê. Die woestynlandskappe wat
die Duitse magte belemmer het – hulle
kon nie oorleef in die harde klimaat nie –

kon ook nie duisende Herero’s ondersteun
nie. Ná die beleg van Waterberg in Augustus 1904 het duisende Herero's gesterf van
dors en honger nadat hulle weggedryf is
van die Omaheke-woestyn en verhoed is
om na bekende watergate terug te keer.
Swakopmund se spoorweghalte is vol
van die spoke van die mans en vroue wat
die plek gebou het. Hulle is gevange gehou in Swakopmund se konsentrasiekamp, een van vyf sulke kampe in die
land. Met min in die vorm van kos en beskutting, en in haglike omstandighede, het
hulle die arbeid van Suidwes-Afrika se
ekonomiese ontwikkeling verskaf.
In die kampe was meestal vroue en kinders, en hulle het onder allerhande misbruike gely. Veral Herero-vroue is gedwing
om waens op die nou spoorlyne van Swakopmund te sleep. Op hedendaagse lugfoto’s is massagrafte rondom die kusdorp
duidelik sigbaar.
Sekere elemente in Brandt se foto’s,
soos die kerk in die woestyn in
Scheppmansdorf, herinner aan sendelinge
wat ’n seëning en ’n vloek vir die Herero's

was. Hulle het hulp verleen en onderrig
gegee, maar hulle het ook saam met die
Duitsers gewerk om die Herero's in die
noorde byeen te bring, net sodat hulle per
trein of te voet na konsentrasiekampe gestuur kon word.
Brandt ondersoek ook in sommige van
haar werke die nalatenskap van die gemaak-Victoriaanse tradisionele lang rok
van die Herero's. Die akademikus Hildi
Hendrikson meen al lyk dit of die rok ’n
Europese (en sendeling-) afkoms het, is
die gebruik daarvan as tradisionele drag
ook die invloed uit ander Namibiese groepe soos die Orlam. Die moderne tradisionele rok (asook die hooftooisel, oftewel
otjikaiva) het al heelwat verander. Dit
word uit minstens 10 m materiaal gemaak,
en dit verg ’n aansienlike investering in
tyd en geld.
Die rok en hooftooisel saam skep ’n visuele verbinding tussen vroue en beeste.
In die Herero-verbeelding is daar ’n metaforiese verband tussen vroue, beeste en
voortplanting, wat insig bied in hoe die
Herero dink oor individuele en liggaamlike mag.
Brandt is tydens haar navorsing en besprekings met Uakondjisa Kakuekuee
Mbari, ’n vriendin en mede-protagonis,
uitgenooi om die tradisionele Herero-drag
aan te trek. Sy draai die kamera op haarself en wys op die dualiteite wat nog
steeds deel van die land se werklikheid en
geskiedenis is.
Met die aanvang van die Neurenbergverhore in 1946 en 1947 was Duitsland se
vroeëre volksmoorde al lankal “vergete”.
Dit is tog duidelik dat baie van die gebeure in Suidwes-Afrika onder Duitse besetting ’n voorsmakie was van wat in die
1940’s in Europa gebeur het (onder meer
raseksperimente), al was dit later op ’n
baie groter skaal.
Brandt se aangrypende landskappe is ’n
teenvoeter vir “koloniale vergeetagtigheid”. Dit gee ’n mens ’n alternatiewe manier om te kyk na die mensdom se aanstootlike geskiedenis. Dit laat die kyker toe
om ’n houvas op ’n pynlike verlede in die
konteks van ’n moeilike hede te kry.
) Nicola Brandt se werk word deur Guns &
Rain by Also Known As Africa vanaf 11 tot
13 November in Parys, Frankryk, uitgestal.
www.gunsandrain.com

