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Duggan-Cronin trok door Afrika en fotografeerde er de inheemse
bevolking: ‘Ovamba (Ogandjera) vrouw’, Zuid-Afrika (ca. 1936)
Courtesy The Walther Collection

Duggan-Cronin
zeulde rond
met een kist vol
verkleedkleren

Z

ijn dit Afrikanen? Deze
jonge zwarte mannen, die meer dan een eeuw geleden poseerden
voor de camera, gekleed in smetteloos wit, hun tennisrackets in de
handen? Deze voorname man en vrouw in de studio van de fotograaf –
in hun zondagse kleren, de schoenen gepoetst, het vlinderstrikje nog
even rechtgetrokken. Ze lijken in niets op exotische stamleden gehuld
in dierenhuiden of de halfnaakte vrouwen die kleren wassen aan de
oever van een rivier, waarvan de beelden zo overbekend zijn.
De foto’s liggen op tafel bij de Duitse fotoverzamelaar Artur
Walther. De tennisjongens, Moeti en Lazarus Fume, en het echtpaar,
Elizabeth en Jan van der Merwe, kijken zelfbewust de camera in. Deze
foto’s, zegt Walther, geven een heel ander beeld dan het stereotype
beeld dat wij doorgaans te zien krijgen van mensen in Afrika. „Toen ik
deze beelden van goedgeklede, beschaafde mensen voor het eerst
zag, besefte ik dat het exotische beeld van de onbeschaafde wilde
misschien wel niet helemaal klopte.”
Artur Walther (1948) is een van ’s werelds grootste verzamelaars
van Afrikaanse fotografie. Hij toont zijn werk uit The Walther
Collection in musea, op fotofestivals zoals de Rencontres de la
Photographie in Arles, in zijn Project Space in New York, of in zijn
expositieruimte in het Zuid-Duitse Burlafingen – een keurig dorpje
net buiten zijn geboortestad Ulm. Hier richtte hij, op de plaats waar
eerder het huis van zijn ouders stond, in 2010 een privémuseum op;
vier gebouwen op een groot grasveld – de White Box, het Green
House, het Black House en een gebouw voor de administratie – met
elkaar verbonden door een pad van basaltsteen. Er staan fruitbomen
in de tuin, een stukje verderop stroomt de Donau. In de straten van
het dorp, met onberispelijke, witte huizen, heerst vooral stilte.
We zitten aan de glazen werktafel van Artur Walther in het Black
House, dat behalve als expositieruimte ook dienst doet als woning.
Hier verblijft Walther als hij in Duitsland is – de voormalige Wall Streethandelaar leeft een groot deel van de tijd in New York, waar hij tot
1994 werkzaam was bij Goldman Sachs. Overal liggen fotoboeken en
catalogi. Aan de muur hangt een deel van de foto’s uit een
tentoonstelling – The Order of Things – die over een paar weken
geopend zal worden.
De foto’s van de gebroeders Fume en het echtpaar Van der Merwe
die we net bekeken zijn afkomstig uit The Black Photo Album/Look at
me, 1890-1950, een project van de Zuid-Afrikaanse fotograaf Santu
Mofokeng, die in de jaren tachtig begon met het verzamelen,
documenteren en conserveren van oude Afrikaanse familiefoto’s.
Baby’s, jonge vrouwen in hooggesloten Victoriaanse blouses,
mannen in pak – inclusief het klassieke kettinghorloge op hun buik.
De zwarte middenklasse liet rond het einde van de negentiende eeuw,
net als de blanken in die periode, in de vele fotostudio’s in Afrika foto’s
maken van bijzondere gelegenheden – verjaardagen, trouwpartijen,
de doop van een kind. Volgens Walther heeft Mofokeng iets heel
bijzonders gedaan door deze fotografische traditie zichtbaar te
maken: „Antropologen, etnografen en westerse fotografen gaven ons
een vertekend beeld. Er werd gekeken vanuit een koloniale
machtsverhouding. De focus lag op het anders-zijn, het exotische. In
de albums van Mofokeng zien we moderne Afrikanen die de fotografie
omarmden en die zelf bepaalden hoe ze gezien wilden worden.”

Pieter Hugo over
Artur Walther:
„Artur Walther heeft in een relatief
korte periode een van de belangrijkste
collecties oude en hedendaagse
Afrikaanse fotografie bij elkaar
gebracht. Zijn verzameling laat ons
met een frisse blik en op nieuwe
manieren kijken naar het koloniale
verleden van Afrika. Ik bewonder zijn
enthousiasme en zijn toewijding. En
zijn grenzeloze ambitie.”

Kralenketting

Samuel Baylis Barnard opende in 1873 een fotostudio in Kaapstad:
‘Damara dienstmeid’, Zuid-Afrika (eind 19de eeuw)
Courtesy The Walther Collection

Zet daar eens de foto’s van de Ierse Alfred Martin Duggan-Cronin
tegenover, die rond de eeuwwisseling als opzichter werkzaam was in
de diamantmijnen van De Beers in Kimberley en er daarnaast een
fanatieke liefde voor fotografie op na hield. Met zijn mobiele studio en
zijn boxcamera trok hij na zijn pensionering jarenlang duizenden
kilometers door het zuiden van het Afrikaanse continent, om, zoals
hij het zelf formuleerde, de verdwijnende inheemse bevolking van
Zuid-Afrika in beeld te brengen. Net zoals Edward Curtis dat rond
diezelfde periode een continent verderop deed met NoordAmerikaanse indianenvolken.
In prachtig zwart-wit en sepia maakte Duggan-Cronin beelden die
het midden houden tussen portretkunst en antropologische studies –
foto’s die hij tussen 1928 tot zijn dood in 1954 publiceerde in elf
bundels, allemaal onder dezelfde titel The Bantu Tribes of South
Africa. Hij schept een idyllisch beeld van de Afrikaanse stammen – half
ontblote mannen gehuld in een luipaardvel met een speer, vrouwen
die manden zitten te vlechten of water uit de rivier halen. Onderzoek
wijst echter uit dat de mensen die gefotografeerd werden die kleding
vaak zelf helemaal niet droegen. In een artikel dat in 1937 verscheen in
de Diamond Fields Advertiser beschrijft een verslaggever hoe DugganCronin er weken over deed om Victor Poto, stamhoofd in West-

Duggan-Cronin wilde de lokale bevolking zo exotisch en primitief mogelijk
afbeelden. Hier: Bomvana-inwijdinsgritueel, Zuid-Afrika, ca. 1930.
Courtesy The Walther Collection

