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Een paar jaar geleden, toen ik voor het eerst met de kunst van Iris Kensmil in contact kwam, 
was het werk nogal verwikkeld in strategieën van formele aard. Dat wil zeggen: het ging er 
kennelijk om schilderijen te maken die goed in elkaar zaten en waarvan de verschillende 
onderdelen (kleur en wisseling van kleur naar kleur, vorm en maat, contour en cadans van 
vorm) soepel op elkaar aansloten – zoals in een machine. Ze gingen uit van een abstract 
idioom. Ze waren inventief en kleurrijk. Toch, moet ik eerlijk zeggen, misten ze voor mij 
iets. Op een of andere manier hadden de schilderijen iets verwards. Toen ook al zaten er 
woorden en mededelingen in de composities verwerkt. Dat gebeurde op een ceremoniële 
manier. Iris Kensmil had moeite met het vinden van een vormgeving die aansloot bij de 
intensiteit van haar overtuigingen – die genoeg expressieve warmte had. Dat is precies,  
die warmte, wat ze in de nieuwe schilderijen zo overtuigend heeft gevonden. 
Deze doorbraak naar een kunst waarin alles op zijn plaats valt (lenige vormgeving, kleuren 
die donker zoemen) was niet eenvoudig. Daarvoor heeft ze afscheid genomen van een 
abstract idioom. Een idioom dat – nadat het ooit radicaal en omstreden en moeilijk was –  
iets vertrouwds werd en comfortabel. Je moet nu uiterst beheerst en scherp zijn om een goed 
abstract schilderij voor elkaar te krijgen. Als er niet echt de overtuiging is (om niet te zeggen: 
geloof ) komt de experimenterende kunstenaar al gauw terecht in sierlijke of elegante expres
sies van abstractheid die, natuurlijk en onvermijdelijk, in die stijl geslopen zijn in de afge
lopen bijna honderd jaar. 
Om in haar werk meer zeggingskracht te krijgen, moest Iris Kensmil eigenlijk zien of ze 
geen grovere schilderijen kon maken – schilderijen althans waarin de vormgeving en de kleu
ren in volle kracht meebuigen met de scenografie van de verhalende inhoud. Die inhoud is 
warmbloedig en militant. 
In de loop van de tijd zijn er, hier en daar, stijlen van realistische vormgeving gevonden voor 
zulke militante boodschappen. Iedereen kent ze. De formuleringen zijn doorgaans ietwat 
naïef van aard omdat ze direct en onomwonden moeten zijn. In die simpele vormgeving  
blijven ook de kleuren doorgaans vlak. Ze moeten immers ook als spandoeken en vlaggen 
kunnen fungeren.
Het is duidelijk dat Iris Kensmil daar inspiratie heeft gevonden. De motieven in haar schilde
rijen hebben weliswaar een militante achtergrond, maar ze zijn, zoals ik al opmerkte, erg 
warm van hart. Of dat een precieze artistieke categorie is, weet ik niet – maar een zacht  
kloppende warmte is wat ik bij het kijken naar dit werk onderga. Ik zie geen grote sprongen 
in vormgeving. Ik zie ontroerende voorvallen gespeeld door mensen die daarin optreden, 
sommigen kleurrijk uitgedost (als in een poppenkast) en anderen met gezichten gemaskerd 
in schaduwen. Het is eenvoudig, zonder versiering, sterk in contour – en effectief. Veel meer 
kun je eigenlijk niet willen: schilderijen waarin kleur en vorm zich vrij bewegen kunnen en 
die zo onomwonden een geheel eigen wereld creëren.

Warm van hart

A few years ago, when I first came in contact with Iris  
Kensmil’s art, the work was somewhat caught up in strate
gies of a formal nature. That is to say: the aim was evidently 
to produce paintings that were well puttogether and whose 
parts (color and changes of color, the form and size, the con
tour and cadence of form) worked well together – as in a 
machine. They departed from an abstract idiom. They were 
inventive and colorful. Yet, to be quite honest, they did lack 
something in my view. Somehow the paintings seemed 
muddled. Then, too, words and statements were incorpo
rated into the compositions. That was done in a ceremonial 
manner. Iris Kensmil had difficulty in finding a form that 
corresponded to the intensity of her convictions – one  
that provided enough expressive warmth. That very warmth 
is what she has given such convincing shape in the new 
paintings.
This breakthrough to an art where everything falls into 
place (a fluid language of forms, darkly resonant colors) was 
no simple task. To achieve it, she has taken leave of an 
abstract idiom. Having once been radical and controversial 
and difficult, the idiom became something familiar and com
fortable. Without a real sense of conviction (if not to say: 
belief) the experimenting artist soon arrives at decorative or 
elegant expressions of abstractness which, naturally and 
inevitably, have crept into that style over the past hundred 
years or so.

In order to give her work more expressive power, Iris  
Kensmil actually had to see if she couldn’t make more  
crude paintings – paintings where the form and the colors 
maintain their full resilience in relation to the scenography 
of the narrative content. That content is hotblooded and 
militant.
Through the course of time, styles of realistic portrayal  
have occasionally been found for such militant messages. 
Everyone knows them. Their phrasing is usually of a slightly 
naive nature, since they have to be direct and outspoken.  
In that simple manner of portrayal, the colors often remain  
flat as well. For they need to function, after all, as banners 
and flags.
Clearly, this is where Iris Kensmil found inspiration. 
Although the motifs in her paintings do have a militant 
background, they are, as I’ve noticed before, very warm  
at heart. Whether that can be considered a precise artistic  
category, I’m not sure – but a gently beating warmth is what 
I experience when I look at this work. I see no vast leaps in 
terms of visual tactics. I see moving incidents enacted by 
characters, some of them dressed up colorfully (as in a 
puppet show) and others with faces masked in shadows. It is 
plain, without ornament, strong in contour – and effective. 
One really can’t ask for much more: paintings in which color 
and form can move freely and which so straightforwardly 
create their very own world.

Warm at Heart

Rudi Fuchs Rudi Fuchs
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Ferdinand van Dieten I have followed your work since the year 

2000. At that time, you made paintings which depicted only text, 

for example, Negroes [are oké] (p.20) and Thinking (p.41) and 

since 2003, your work has for the most part been figurative. In 

both periods you have always said in explanatory remarks that you 

paint a ‘memory’. What do you mean by that?

Iris Kensmil First of all I must explain how I start working 
on a painting. I collect images and texts, via the Internet, out 
of books and newspapers, pictures of other paintings. These 
images lie around my studio. At a certain point a particular 
image will return to my mind. Then I seek it out and make a 
painting of it.
So it is important that an image pops back into your mind. 

Yes, I work out what makes the image important in a draw
ing, and then I start the painting.
In your mind, the memory is already a meaningful image, which you 

then embody in the drawing. What is the importance of painting it 

after that?

It’s a certain necessity, the drawing is not enough. A drawing 
can be just as interesting as a painting, but in a different way. 
The painting is a struggle between the material and the 
image, and there is the tension of how can I work the oil 
paint in order to turn dimensions, texture, colour and form 
into an image. Then I have to consider the relations 
between the colours, between the forms etc., to judge them 
and adjust them. The drawing goes faster, it is a gathering 
together of ideas that you almost jot down on paper. The 
painting must be built up, which takes more time. And then 
you achieve a result that no longer has a beginning or end, 
there is a cohesion between all parts that is meaningful as  
a whole. It transcends the time in which you have been 
working on it.

This description of what makes a painting successful provokes further 

questions. Besides transcending the process of creating it, does an art-

work also rise above the ‘horizon’ of the artist? Can a visual image ‘write 

history’, not as a chronicle, but as an image of inner coherency, of by-

itself-ness, that amidst continuous change remains itself? Is there such a 

thing as transcending time within time? People used to see art in the 

light of a faith that also implied transcendence. With the loss of this faith, 

a negation of transcendence has taken its place. Since then, art criticism 

has referred to mystery or to the artist as the originator of a new design 

of the world – two barely credible ways of transcending the maelstrom of 

events. Would it not be better – just like people can secularize the con-

cepts of faith and hope from which Martin Luther King Jr. conceived his 

idea of history – to again consider transcendence – in this case, art’s 

capacity to transcend time by fulfilling its meaning not only in its own 

time, but also throughout time – a part of today’s world?

This idea contradicts a commonly held view that the peculiarity of 

the arts lies precisely in the process of its making, as abstract 

expressionism showed in extremis, yet wouldn’t you say that there 

is not so very much difference between drawing and painting, as 

for example is evidenced by the work of Jean-Michel Basquiat?

Basquiat’s paintings are more heavily charged than his draw
ings. With him, a drawing is more of a written picture; he 
goes deeper into things with painting. You do see a hand
writing, but the whole also has no beginning or end. For 
that matter, it is also true for Jackson Pollock that the whole 
cannot be reduced to the process of the making.

Your parents come from Surinam and you yourself lived there from 

the age of one until you were nine. That is reflected in your work  

in personal impressions. Recently you made a wall painting,  

(Who speaks [December 82], p.49) about the December murders 

in Surinam in 1982 under the regime of Desi Bouterse, which in 

Ferdinand van Dieten Vanaf 2000 heb ik je werk gevolgd. Toentertijd maakte je schilderijen met 

alleen tekst als voorstelling – b.v. Negroes [are oké] (p.20) en Thinking (p.41) – en vanaf 2003 is  

je werk veelal figuratief. Maar in beide periodes heb je in toelichtingen steeds gezegd dat je een ‘her-

innering’ schildert. Wat bedoel je in verband met je werk met ‘herinnering’? 

Iris Kensmil Dan moet ik eerst vertellen hoe ik met een schilderij begin. Ik verzamel afbeel
dingen en teksten, via internet, uit boeken, kranten, van andere schilderijen. De beelden die 
ik verzameld heb, liggen op mijn atelier. Op een gegeven moment komt een afbeelding terug 
in mijn hoofd. Dan ga ik daarnaar op zoek en maak er een schilderij van. 
Het is dus belangrijk dat een beeld bij je terugkomt. Ja, ik werk dan dat waardoor het belangrijk 
is, uit in een tekening en vervolgens begin ik het schilderij.
In je hoofd is de herinnering al een betekenisvol beeld, en je legt dat neer in een tekening. Wat is dan 

nog het belang van het schilderen? Het is een bepaalde noodzaak, de tekening is niet genoeg. 
Een tekening kan net zo interessant zijn als een schilderij, maar op een andere manier. Het 
schilderij is een worsteling tussen materie en beeld, en er is de spanning hoe ik de olieverf zo 
hanteer, dat maat, huid, kleur en vorm een beeld worden. Ik ben dan bezig de onderlinge 
verhoudingen tussen kleuren, tussen vormen etc. te bekijken, te beoordelen en bij te stellen.
De tekening gaat sneller, het is het verzamelen van ideeën die je bijna opschrijft. Het schil
derij heeft een opbouw die meer tijd vergt. En uiteindelijk bereik je een resultaat dat geen 
begin en eind meer heeft, dan is er een samenhang tussen alle delen, die als geheel betekenis
vol is. Het stijgt uit boven de tijd waarin je er mee bezig bent geweest.

Deze formulering van wat een geslaagd schilderij is, daagt uit tot verdere vragen. Stijgt het kunstwerk behalve  

boven het maakproces ook boven de ‘horizon’ van de maker uit? Kan een beeld ‘geschiedenis’ schrijven, niet als 

een kroniek, maar als een beeld van innerlijke samenhang, van een bij-zich-zijn, dat in de continue verandering 

zichzelf is? Bestaat een in de tijd boven de tijd uitstijgen? Ooit kon men kunst zien in het licht van een geloven dat 

ook transcendentie impliceerde. Met het verloren gaan van dit geloof is in plaats van transcendentie te denken, 

de ontkenning ervan ingetreden. De kunstkritiek beroept zich sindsdien op het mysterie of op de kunstenaar als 

originaire begronder van een nieuw ontwerp van de wereld. Twee weinig geloofwaardige wijzen om de maalstroom 

van de gebeurtenissen te overstijgen. Zou het niet beter zijn om – zoals men de concepten van geloof en hoop van 

waaruit Martin Luther King jr. zijn idee van geschiedenis doordacht, kan seculariseren – de transcendentie, in dit 

geval de wijze waarop de kunst de tijd transcendeert doordat zij haar betekenis niet enkel in haar tijd maar ook 

door de tijd heen waarmaakt, opnieuw te denken als realiteit in de wereld.

Dit gaat nogal in tegen een gangbare opvatting dat het eigene van de kunst juist in het maakproces 

gelegen is, zoals het abstract expressionisme dit in extremo toonde, en ook dat het verschil tussen 

tekeningen en schilderijen niet zo groot is, wat we bijvoorbeeld in het werk van Jean-Michel Basquiat 

zien. Een schilderij pakt bij Basquiat wél zwaarder uit dan een tekening. Een tekening is bij 
hem meer een geschreven beeld; bij het schilderen gaat hij er dieper op in. Je ziet een hand
schrift, maar in dat geheel is er ook geen begin of eind. Trouwens bij Jackson Pollock geldt 
ook dat de samenhang van het geheel zich niet tot het maakproces laat herleiden. 

Je ouders komen uit Suriname en zelf heb je van je eerste tot je negende jaar in Suriname geleefd. In  

je werk komt dat terug in persoonlijke impressies. Recent maakte je een muurschildering over de 

Get Up, Stand Up Get Up, Stand Up

Ferdinand van Dieten in conversation with Iris Kensmil Ferdinand van Dieten in gesprek met Iris Kensmil

Jackson Pollock 

Number 33 – 1949, 1949

Enamel and aluminum  

paint on gesso, on paper,  

on fiberboard 

57.1 x 78.7 cm

JeanMichel Basquiat  

Untitled (Skull), 1981

Acrylic and oil paintstick  

on canvas 

207 x 175.9 cm
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terms of style is reminiscent of some of your works on the Black 

Panthers. How should I interpret such work?

I think this manner of working is fitting for the historical 
topic, but it is also personal. In 1982, I went back to Suri
nam with my parents and my sister, Natasja. That was the 
first time since I had left. The situation in the country was 
tense; it was a short time after the coup d’etat and there was  
a curfew and the air was buzzing with talk about what was 
going on. People were afraid, wondering who would be the 
next victim; you could not speak out. In our family a cousin 
by marriage, a lawyer, was killed.
How do you look back at that experience now?

Because I had known a totally different Surinam, it was 
strange to experience all that tension, to see how the coun
try was going downhill. Independence actually should have 
been a celebration but there was a tragedy going on, and it 
still is.

The other Surinam paintings, like Buss Stop (above) and Hope to 

see you soon (p.33), have an entirely different character.
Yes, that is much more what I inherited from my youth, the 
colours, the odours, which are different, the light. In 2003,  
I went there again. By that time I was already an artist and 
could see much better what I had missed in the Netherlands. 
The trip enabled me to figure it all out and when I was back 
in my studio I could use that in my work. I was already busy 
with black consciousness. But after I had been back in Suri
nam, it became even clearer to me that I wanted to go 
deeper into that in my work. 

When I look at your early work, I discern personal memories that 

gain deeper meaning, visual strength, in a painting. But with your 

recent work I see historical images of black people and black 

emancipation movements in America. In what way is this theme so 

important for you that these works become ‘memories’? 

Those images fascinate me. Being black is an emotionally 
charged issue for me, and black emancipation even more so. 
The emancipation movement was before my time, but when 
I think about myself as a black person, I end up at emancipa
tion. 
You recognize yourself in a movement you did not participate in.

Yes, emancipation is a part of history for me, just like for 
everyone else, but I have a connection with it. It is a beauti
ful history, including its awful aspects, which fascinates me. 
I see two different sides in those movements. You have the non-

violent movement for an independent life or even a separate coun-

try for blacks, with Marcus Garvey and the integration movement 

with Martin Luther King on the one side, and the struggle against 

the violent white-dominated society by Malcolm X, and later the 

Black Panthers, on the other side. How do you see that element  

of struggle adding to the way Garvey and King envisioned emanci-

pation?

Malcolm X is a fascinating hero. He was a street criminal. In 
prison he started thinking about why he straightened his 
hair, read the Koran and joined the Black Muslims. He was a 
terrific speaker, who offered large groups of blacks an alter
native for their inferior position in a Christian America. 
The pictures of Malcolm X and the Black Panthers emanate 
an aura of power; they show they are not afraid. They 
appear in public openly, they defend themselves against the 
local police. They show that you can stand up for yourself, 
react against the violence you are subjected to – if you know 
the law the way Huey Newton, one of the leaders of the 
Black Panther Party for SelfDefense, used his knowledge  
of the law. 
Having an aura of power is also part of emancipation. The 
return to Africa and the ‘black industry’ that Marcus Garvey 
wanted never happened but he is impressive as the initiator 

Decembermoorden in Suriname in 1982 onder het regime van Desi Bouterse (Who speaks [December 

82], p.49) die qua stijl aansluit bij sommige van je werken over de Black Panthers. Hoe moet ik dat 

werk dan plaatsen? Ik vind deze werkwijze passend voor dit historische onderwerp, maar het 
is ook persoonlijk. In 1982 ben ik met mijn ouders en mijn zus, Natasja, in Suriname terug
geweest. Dat was de eerste keer sinds mijn vertrek. Er was veel spanning in het land, de coup 
was net gepleegd, er was een avondklok en iedereen roezemoesde over wat er gaande was. 
Men was bang, wie zou er nog meer slachtoffer zijn, dat mocht niet hardop gezegd worden. 
Bij ons was een neef van aangetrouwde familie die advocaat was, ook gedood.
Hoe kijk je nu op die ervaring terug? Omdat ik Suriname heel anders gewend was, was het 
vreemd om die spanningen mee te maken, om te zien hoe dat land ten onder ging. Eigenlijk 
had de onafhankelijkheid feestelijk moeten wezen, maar er was een drama aan de gang en dat 
is nog steeds zo. 
De andere Suriname-schilderijen, zoals Busstop (p.20) en Hope to see you soon (p.33), hebben een 

heel ander karakter. Ja, die gaan veel meer over wat ik heb meegekregen in mijn jeugd, de 
kleuren en geuren die anders zijn, het licht. In 2003 ben ik er nog eens geweest. Inmiddels 
was ik als kunstenaar bezig en zag veel beter wat ik in Nederland had gemist. Dat kon ik toen 
op een rijtje zetten, en terug in mijn atelier maakte ik er werken van. Ik was al bezig met 
zwart zelfbewustzijn. Maar toen ik weer in Suriname was geweest, werd het me nog duide
lijker dat ik daar in mijn werk dieper op in wilde gaan. 
Als ik je vroege werk voor ogen neem, herken ik daarin persoonlijke herinneringen die verdiept worden, 

beeldend kracht krijgen, in een schilderij. Maar bij je recente werk zie ik historische beelden van 

zwarte mensen en zwarte emancipatiebewegingen in Amerika. Op welke manier is dit onderwerp zo 

van belang voor je dat het ‘herinneringen’ worden? Die beelden fascineren mij. Zwart zijn is een 
beladen iets voor mijzelf en die zwarte emancipatie is nog meer beladen. De emancipatie 
ging buiten mij om, maar als ik over mijzelf als zwart persoon nadenk, kom ik uit bij die 
emancipatie. 
Je vindt jezelf terug in die beweging buiten je. Ja, de emancipatie is een geschiedenis voor mij als 
voor ieder ander persoon, maar ik heb er een verbinding mee. Het is een mooie geschiedenis, 
inclusief zijn erge kanten, die mij fascineert. 
Ik zie twee kanten aan die bewegingen. Je hebt de geweldloze beweging voor een eigen leven of zelfs 

een eigen staat voor zwarten bij Marcus Garvey en de integratiebeweging bij Martin Luther King ener-

zijds, en de strijd tegen de gewelddadige, blank gedomineerde maatschappij van Malcolm X en daarna 

de Black Panthers anderzijds. Wat voegt dat strijdelement voor jou toe aan de emancipatie zoals 

Garvey en King die vorm hadden gegeven? Malcolm X is een fascinerende held. Hij was een 
straatboefje. In de gevangenis ging hij nadenken over waarom hij zijn haar straightende, ging 
hij de Koran lezen en sloot hij zich aan bij de Black Moslims. Hij was een geweldige spreker, 
die grote groepen zwarten een alternatief bood voor hun minderwaardige positie in een 
christelijk Amerika. 
De beelden van Malcolm X en van de Black Panthers stralen een kracht uit; ze tonen niet 
bang te zijn. Ze vertonen zich openlijk op straat, ze verdedigen zich tegen de lokale politie. 
Ze tonen dat je voor jezelf kunt opkomen, tegen het geweld dat je ondergaat in, als je de  
wet kent – zoals Huey Newton, een van de oprichters van de Black Panther Party for Self
Defense, die wetskennis hanteerde. 
Het uitstralen van kracht is ook deel van een emancipatie. De terugkeer naar Afrika en de 
‘zwarte industrie’ die Marcus Garvey wilde, is er niet gekomen, maar Garvey is indruk
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of a movement and a symbol of black selfconfidence. The 
way I personally see it, there is no difference between King, 
who successfully fought for equal civil rights and integra
tion, and Garvey and Malcolm X, whose movements were 
undermined and defeated.

The American theologist James H. Cone argues in Martin & Malcolm & 

America, a Dream or a Nightmare (1991) that the Christian churches 

should take inspiration from both King and Malcolm X. They are each  

necessary as complement and criticism of each other. Integration and 

segregation are both old traditions in ‘the Great Tradition of Black  

Protest’ (Vincent Harding). Malcolm X formulated the synthesis in his 

‘The Ballot or the Bullet’ speech: ‘No, I’m not for separation and you’re 

not for integration. What you and I are for is Freedom. … We’ve just got 

different ways of getting it.’ (ibid, p.247). This book is also recommended 

reading for those who want to understand later developments, for exam-

ple, the speeches of Jeremiah Wright, the minister whose name is  

connected with Barack Obama.

Your explanation about the specific overtones you are looking  

for in these historic images is clear. But isn’t it true that one 

should leave an historic picture in its original state as much as 

possible in order to remain as close as possible to the original 

story? What si  gnificance does it have for you to take such a picture 

and rework it?

An historic photograph represents a particular part of an 
earlier story. That story is important, but I don’t want to tell 
the whole thing all over again. So each of these parts is now 

separate, an image in itself. I use blackandwhite pictures.  
I don’t want to be distracted by colours, because colours as 
they relate to one another are a personal experience. But 
neither do I use the whole of the blackandwhite image,  
as it is not coherent due to the lack of a visual relationship 
between the forms. That’s why I can cut up a blackand
white image and then reassemble the pieces, not by means 
of a new story, but by means of a coherent image, which I 
achieve by making the painting into a whole through colour 
contrasts, surface structure, relative size and such means. 
And as an extra visual element you use text. In your figurative 

works you placed the texts on top of the image; in your recent 

paintings the texts form a thick base under the image, one that is 

often no longer legible. 

Experimenting with different placements of text in relation 
to the image always produces new ways to make a painting 
good, and it gives you the freedom to rediscover image and 
text. Most of those texts come from the black emancipation 
movement, or from writers like Ben Okri.
Before, the texts completed the image. Now the figurative 
image is elevated above the text – although the text is still 
very important, because it is a kind of history, a history that 
you can feel, as it were, but can’t quite manage to decipher. 
It has become fainter, while still very obviously being 
present, sometimes legible, other times not. On another 
level, in terms of making the painting, this base is important, 
for it feels as if you are painting against the grain.

wekkend als initiator van een beweging en beeld van zelfvertrouwen van zwarten. Zoals ik er 
persoonlijk naar kijk, is er geen verschil tussen King, die succesvol gelijke burgerrechten en 
integratie bevocht, en Garvey en Malcolm X, van wie de bewegingen uit elkaar gespeeld en 
geslagen zijn.

De Amerikaanse theoloog James H. Cone pleit er in Martin & Malcolm & Ame-

rica, a Dream or a Nightmare (1991) voor dat de christelijke kerken zowel King 

als Malcolm X tot inspiratie nemen. Ze zijn beiden noodzakelijk, als aanvulling 

én als kritiek op elkaar. Integratie en segregatie zijn beide oude tradities in 

‘the Great Tradition of Black Protest’ (Vincent Harding). Malcolm X formu-

leerde de synthese in The Ballot or the Bullet-speech aldus: ‘Nee, Ik ben niet 

voor afscheiding en jij bent niet voor integratie. Waar jij en ik voor zijn is Vrij-

heid. (…) Wij hebben alleen verschillende manieren om die te bereiken.’ (ibid, 

p.247). Dit boek is ook aan te bevelen voor degene die het vervolg wil begrij-

pen in, bijvoorbeeld, de speeches van Jeremiah Wright, de aan Barack Obama 

gerelateerde voorganger.

Je geeft een duidelijk verhaal over welke specifieke lading je zoekt in die historische beelden. Maar is 

het niet zo dat je een historische afbeelding zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat moet laten 

om zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke verhaal te blijven? Wat betekent het voor jou om zo’n 

afbeelding te gaan bewerken? De historische afbeelding bestaat uit stukken van het vroegere 
verhaal. Dat verhaal is belangrijk, maar het gaat er niet om dat hele verhaal opnieuw te ver
tellen. Dus die stukken van het verhaal staan nu los, vormen elk een beeld. Ik gebruik zwart/
witafbeeldingen. Ik wil niet afgeleid worden door kleuren, omdat kleuren in hun samen
hang een persoonlijke beleving zijn. Maar het zwart/witbeeld als geheel gebruik ik ook niet, 
omdat het niet samenhangend is door het ontbreken van visuele relaties tussen de vormen. 
Daarom kan ik juist in de zwart/witafbeelding snijden en dan breng ik de stukken weer bij 
elkaar, niet via een nieuw verhaal, maar via een samenhangend beeld, dat ik bereik door het 
schilderij tot eenheid te brengen door kleurcontrasten, structuur, maat en zo. 
En als extra beeldelement gebruik je teksten. Je zette de tekst in je figuratieve werken over het beeld 

heen; in de laatste schilderijen vormen de teksten een dikke ondergrond van het beeld, veelal niet 

meer leesbaar. Het experimenteren met verschillende plaatsingen van tekst ten opzichte van 
beeld levert steeds nieuwe wegen op om een schilderij goed te krijgen en het geeft vrijheid 
om beeld en tekst te herontdekken. Die teksten komen meestal uit de emancipatiebewegin
gen of van schrijvers als Ben Okri.
Vroeger was de tekst een afronding van het beeld. Nu staan de figuratie en het beeld meer 
verheven boven de tekst. Hoewel de tekst nog steeds heel belangrijk is, want de tekst is een 
soort geschiedenis, een geschiedenis die je als het ware wel voelt, maar net niet kunt lezen. 
Het is een vervaagd beeld geworden, dat er wel is, dat er heel duidelijk is, en dat soms wel, 
soms niet leesbaar is. Op een ander niveau, bij het schilderen, is deze ondergrond van 
belang, het voelt alsof je tegen de draad in schildert. 
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From: Black Skin, White Masks

But the constancy of my love had been forgotten.  
I defined myself as an absolute intensity of beginning. 
So I took up my negritude, and with tears in my eyes  
I put its machinery together again. What had been 
broken to pieces was rebuilt, reconstructed by the 
intuitive lianas of my hands. 
My cry grew more violent: I am a Negro, I am a Negro, 
I am a Negro…
Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, 1952

From: Eulogy for Malcolm X

And if you knew him, you would know why we must 
honor him: Malcolm was our manhood, our living, black 
manhood! This was his meaning to his people. And, in 
honoring him, we honor the best in ourselves. (…)
And we will know him then for what he was and is –  
a prince – our own black shining prince! – who didn’t 
hesitate to die, because he loved us so. 
Ossie Davis at the funeral of Malcolm X on 27 February 1965, cited by Eldridge Cleaver in Soul on Ice, 1969

Blackman! 
What Is In Thy Bosom? Pluck It
Out – Is It Genius, Is It Talent
For Something? Let’s Have It.
Marcus Garvey, 1934
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