
Henk Pijnenburg www.artpijnenburg.nl henkpijnenburg@gmail.com 

Privé Domein 154. Ze zijn er altijd al geweest. DE EIGENINNIGE EN BIZARRE 

WERELD VAN SIMPHIWE NDUZUBE (1990 Hofmeyr Oost-Kaap zuid-Afrika - woont in Los 

Angeles))   

In Cultureel Supplement van donderdag 21 januari (C12) geeft Hans den Hartog Jager een 

beschouwing over de stand van zaken in de hedendaagse kunst: ‘LEVE DE NIEUWE 

SUPER AVANT-GARDE!’- ‘De autonome kunstenaar heeft afgedaan.’                                                                 

Hans stelt daarin dat na dertig jaar kunsthistorische stilte de artistieke 

machtsverhoudingen voor het eerst in twijfel worden getrokken. Ik weet niet welke 

stroming/opvatting Hans bedoelt, maar volgens mij wordt die al in twijfel getrokken in de 

jaren 1980 als de overwegend zwarte graffitikunstenaars aan de poorten rammelen van 

de door de blanken zelf gecreëerde Allerhoogste Canon.                                                   

Het initiatief komt deze keer volgens den Hartog Jager niet van de avant-gardes van de 

kunst, maar van bewegingen die strijden voor emancipatie van zwarten, vrouwen en 

lhbti’ers. Zij trekken de bestaande wereld in twijfel en de daarbij behorende 

kunstverhoudingen. Wat er in de maatschappij speelt wordt belangrijk. 

jk.                                                                                                                                                                                                                                                                 

       Godin Nanana, acryl, spray verf en collage op doek, 200x241, 2018 

Godin Nanan is een fascinerend schilderij dat voor een westerling bijna niet is uit te 

leggen. Godin Nana heeft verwantschap met verschillende andere goden zoals de 

Yamayá, een bovennatuurlijk wezen uit verschillende Afrikaanse religies ontstaan. Zij is 

de godin van vruchtbaarheid en moederschap. Waarschijnlijk heeft Nanana ook relatie 

met de tweeslachtige godin Nana-Buluku. Er is één God die zowel mannelijk als 

vrouwelijk is.                                                                                                            
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De vruchtbaarheid spat van het schilderij. Meerdere borsten hangen als Maria Roosens 

glazen melkbollentrossendruiven op haar rug. Gezeten op het snelste landdier ter wereld, 

de jachtluipaard, is Nanana op de vlucht geslagen, ze kijkt angstwekkend achterom, 

misschien voor het oprukkende water en de storm van de onderdrukkers. De wind is zo 

krachtig dat de paraplu binnenste buiten is geklapt en waarvan het handvat op een lange 

varkensstaart of slang lijkt. In de lucht zweven bizarre vervormde dieren.                                                      

De wereld van Simphiwe Ndzube komt volledig krankzinnig over. Wat is dit, wat gebeurt 

hier vraag ik me af, uit wiens geest komt dit? Een tandarts die door gebrek aan spanning 

in een vlaag van waanzin een mengelmoes van betoverende amalgama in een holle kies 

heeft geplaatst ?  

Godinnen, half-goden, de geestenwereld, uitbuiting, onderdrukking, macht, armoede 

tegenover rijkdom, apartheid, nachtmerries, de vlucht in tomeloze fantasieën duikelen in 

elkaar over in zijn schilderijen. Ndzube’s kunst gaat over macht en conflict waaraan de 

zwarten in Afrika vanaf 1795 overgeleverd zijn. Volken zijn ruw uit hun dromen gehaald 

als vreemde mogendheden alles komen jatten; bodem- en culturele rijkdommen. Wij, 

witte mensen brengen hun ÉÉN GOD, zij hebben er vele. Zijn figuren zijn op zoek naar 

vrijheid en liefde in een wereld die hen lang beschouwde als zijnde geen mensen die 

dezelfde mogelijkheden als witte mensen hebben.                                                    

                                                    
De zoekers van het licht, spray verf, acryl, en gevonden objecten, 245x240, 2018                                               

p.2                                                                                                                                                   



MIJN MAAN: De titel ‘Mijn Maan’ komt veel voor bij Ndzube. De maan wordt door de 

meeste culturen als vrouwelijk gezien, ze ontvangt passief het licht van de zon en 

verwijst naar de nacht, duisternis, fantasie, droom, sterven en wedergeboorte, plaats 

waar het zaad bewaard wordt. De Mijn Maan vertegenwoordigt fantasie, plaatselijke 

Afrikaanse legendes en nationale geschiedenis ineen. Mijn Maan onderzoekt thema’s als 

macht, conflict, uitbuiting en bezetting door geweldinstanties. Het vertellen van verhalen 

schommelt tussen vreugde en hopeloosheid. Het gaat om autobiografische ervaringen 

van Simophiwe  die als zwarte man opgroeit in Zuid-Afrika en alom apartheid, 

institutioneel racisme en neokolonialisme aan den lijve beleeft. Zijn figuren zijn op 

onderzoek uit naar vrijheid, liefde en het waarom van gedoemd zijn. De psychiater en 

politiek filosoof en vrijheidsstrever Frantz Fanon (1925-1961) schreef hierover een boek 

met de titel’: The Wretched of Earth- De Ellendelingen van de Wereld (1961) (1)                                                     

Vele stammen en godsdiensten.                                                                               

Het is geen wonder dat de kunst van Simphiwe zo complex is en misschien voor ons 

moeilijk te begrijpen. Er zijn alleen al 10 verschillende stammen en 11 officiële talen in 

Zuid-Afrika met aanverwante religies, opvattingen en cultuuruitingen: In Afrika zelf leven 

3000 volksstammen die 2000 talen spreken.                                     

De belangrijkste stammen in Zuid-Afrika zijn: Zulu (Oost-Kaap), Xhosa (Oost-Kaap, Nelson 

Mandela, Desmond Tutu), Sotho (Zimbabwe), Shona volk (Zimbabwe, Mozambique), Pedi (noord-

oosten), Venda (Limpopo noordelijkst gelegen provincie Z.-Afr), Ndebele (provincie Z.-Afr.), Tsonga 

(Mozambique, Swaziland, Zimbabwe), Khoisa (Zuidwestelijk Afrika-Kalahariwoestijn) en de Tswanana 

(Botswana) bevolking. Veel van deze stammen zijn afgesplitst van Bantoe (mensen), één 

mens is een Moentoe. De moedertaal van Simphiwe Ndzube is: isiXhosa. 

Het orakel Mbuya Nehanda van het Zezuru Shona volk.                                             

Het orakel beschrijft de Europese veroveraars als mensen zonder knieën, (plaatje zie p.2). 

Ze lijden aan een gebrek aan zuivere innerlijke kracht, het zijn bleekscheten in lange 

broeken, voorbodes van geweld en dood. We zien op veel kunstwerken van Ndzube 

mensen zonder knieën. Zijn werken gaan over de ervaringen van de post-apartheid van 

de Europese overheersing en de uitbuiting van het land. 

De invloed van magisch realisme in schilderkunst en literatuur.                         

Zoals we gewend zijn te doen in de westerse wereld trachten we alles te labelen, in een 

hokje te plaatsen. Zo wordt de kunst van Simphiwe Ndzube ‘magisch realistisch’ 

genoemd. Magisch realisme vierde hoogtij in de jaren 1920-1940. Droom en naderend 

onheil zijn niet ver weg. Magisch omdat veel wat deze mensen, deze kunstenaar, 

bezighoudt magie is, tovenarij, verering van voorouders en geesten. Ik vind dat we de 

kunst van Simphiwe hiermee tekort doen. Zijn werk is een samenballing van de totale 

gekte waarin de westerse terecht is gekomen. Wij krijgen nu op alle fronten de rekening 

gepresenteerd.                                                                            

                                                                         
Carel Willink, De Jobstijding, 1932, Stedelijk Museum Frido Kahlo, Hopeloos, 28x36, 1945 Mus. Mexico-City  
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Magisch realisme in de literatuur. Simphiwe is zeer onder de indruk is van de 

schrijver ‘Gabriel García Márquez’, een Columbiaans schrijver (1927-2014) die vooral door 

zijn boek ‘Honderd jaar eenzaamheid’ uit 1967 beroemd is geworden.                                                              

Van dit boek alleen al zijn 30.000.000 boeken verkocht. Het boek gaat over de familie 

Buendia waarin opstanden, corruptie, incestueuze verhoudingen, alchemisten en 

vliegende priesters voorkomen. De stamvader wordt letterlijk vastgebonden aan een 

stam, wordt krankzinnig en bereikt toch een bovenmenselijke leeftijd. Het boek is een 

aaneenschakeling van bizarre magische gebeurtenissen.                                                                                                                               

‘Tot aan haar polsen in het zwart en met een hart dat was veranderd in een hoopje as, 

wist ze amper iets van de oorlog. Kolonel Aureliano Buendia had de indruk dat het 

fosforescerende licht van haar botten door haar huid heen scheen en dat ze zich door een 

wereld van dwaallichtjes voortbewoog, in een stilstaande lucht waar nog steeds een 

verborgen kruitgeur waarneembaar was.’ (2)                                                    

Andere schrijvers en dichters die van invloed op zijn werk zijn Ben Okri (1959, dichter-De 

Hongerende Weg-zijn jeugd wordt overschaduwd door de Biafra-oorlog), Alejandro Jodorowsky (1929 

Chil. filmregisseur), Italo Calvino (1923-1985) en Zake Mda (1948 Ways of Dying) 

Veel voorkomende stijlelementen in het werk van Simphiwe Ndzube.                         

De uitgestoken Tong:                                                                                                  

In veel schilderijen van Ndzube zie we allerlei vreemde figuren hun tong wijd uitsteken. 

                
Untitled 2019 op papier, 61x50, 2019   Einstein steekt zijn tong uit tegen journalisten op zijn 51ste jaar 

De tong uitsteken is waarschijnlijk door Einstein het meest bekend geworden. De 

gelijkenis in de afbeelding hierboven zou daarop geïnspireerd kunnen zijn.                 

Einstein: ‘Verbeelding is belangrijker dan kennis’ en ‘Twee dingen zijn oneindig. Het 

universum en menselijke domheid en van het universum weet ik het niet zeker’.                    

Het schijnt dat Einstein zijn tong uitstak tegen journalisten die na een feestelijke 

bijeenkomst van zijn 51ste verjaardag nog even een leuke foto wilden, waaraan Einstein 

niet wilde meewerken aangevend dat hij er niet van gediend was.                                     

Al die aandacht vond Einstein te veel en relatief. Teveel aandacht is gevaarlijk en leidt af.      

Er zijn talloze betekenissen te geven aan het de tong uitsteken. Iemand steekt de tong 

uit als iemand anders bijvoorbeeld opschept, de ander er niet van gediend is.                
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Maar het kan ook zijn zoals Ajax-speler Klaas-Jan Huntelaar onlangs deed toen hij in een 

paar minuten tijd de wedstrijd tegen FC Twente deed kantelen in het voordeel van Ajax 

en hij  twee doelpunten maakte en na het scoren hartstochtelijk lopend het veld terug in 

liep en zijn tong zowat het veld raakte. Opperste heerlijkheid, triomf en het gevoel van 

‘die heb ik lekker te pakken’. 

Zo zouden de uitgestoken tongen van Ndzube kunnen verwijzen naar de witte mensen. 

Zo van zie nu maar hoe goed wij zwarte kunstenaars zijn. Ik overtref jullie allemaal.                                                           

                
Amajita Agangayo, 149x110, 2019 Untitled portret, 90x80x13, 2019  Klaas-Jan Huntelaars laatste wedstrijd 

voor Ajax-Twente                                                 

We zijn decennia lang voorgelogen dat zwarten geen kunstenaar kunnen zijn. De 

kunstgeschiedenis zal herschreven moeten worden. 

Andere opvallende terugkerende elementen:                                                     

Paraplu’s waarin de wind heeft toegeslagen, armen die uitlopen in varkens- of 

slagenstaarten, mensen zonder hoofden, mensen zonder knieën, figuren die tuimelen en 

vliegen door de ruimte, kleding die in en buiten het schilderij worden doorgetrokken. 

Onbekende landen 

en ongebaande zeeën; A Visit to a Mine Moon, diptiek, spray paint, gevonden objecten,220x340x30, 2018                                                                                                                                                      
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DE FANTASTISCHE RIT NAAR GWADANA                                                               

Gwadana verwijst naar een plaats in de Oost-Kaap die bekend is geworden als het 

mekka van heksen, geesten, goden en half-goden. Ziektes en tegenslagen worden 

geweten aan heksen en vaak verbonden aan uitgestotenen als oude vrouwen. Armoede 

zorgt voor vele sociale spanningen. Iemand moet de schuld krijgen voor tegenslagen. Zie 

wat westerse politieke partijen doen, ook in ons eigen land. Deze gebeurtenissen hebben 

invloed voor wie daar is opgegroeid. Voor Simphiwe zijn dit inspiratiebronnen voor zijn 

schilderijen en installaties. Deze tentoonstelling bestond uit 6 schilderijen die getoond 

werden in ‘stevensonartgallery.com’. (2) De tentoonstelling werd begeleid met muziek 

van Thabo K. Makgolo en Zimbini Makwethu. 

Fantastic Ride to Gwandana, spray paint, acryl, gevonden voorwerpen op doek, 237x240 , staart niet 

inbegrepen), 2020  

 detail                                    
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In deze serie wil Ndzube deze personages hun eigenaardigheden verheffen en 

maatschappelijke outcasts vieren als gelijken. Hoeveel irrationaliteit huist niet in 

zogenaamde ‘normale’ mensen. De ‘schuldige’ vinger die naar anderen verwijst, maar in 

onszelf huist.                                                                                                                                  

OMO als de allesreiniger van het kwaad. 

                        
tentoonstelling Stevensongallery Cape Town                                    OMO wasmiddel voor alle zonden  

                  
Ukhala kwexilongo, spray paint, acryl, gevonden voorwerpen, diptiek 228.6x183 ieder, 2020 
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De titel ‘Uhala Kwekxilongo’ , ontleend aan zijn moedertaal ‘isiXhosa’,  verwijst zowel 

naar het geluid van een trompet als naar een Bijbelse en lokale mythologie, maar ook 

naar het begin van een strijd of overwinning. 

Vreemde duistere onbestemde wezens duiken overal op.                                                                                                                                                                         

                                                                                            
Untitled, m.m. op papier, 61x50 2019                   The Spirit People, acryl spray paint on canvas, 91x61, 2018 

Grafdelvers 

                                               
The Gravedigger, spray verf, acryl, zelfklevend plakband en fotoprint op doek, 200x240, 2019, 68x65,2019 

Grafdelvers zoeken naar het verleden en gestorvenen door het koloniaal bewind. Hoe 

hebben we ooit in ons hoofd kunnen halen dat zij de mindere zijn van ons witte mensen? 
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Tentoonstellingen en Installaties  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Frans Hals 

Museum                   

Color Critic: Simphiwe Ndzube 2020 

 
Nicodim gallery Los Angeles, Simphiwe Ndzube: ‘Bhaharosi Installation view, 2017  

Bhabharosi: een woord uit zijn moedertaal ‘isiXhosa’ gaat over het volharden en overwinnen van 

tegenslagen. Simphiwe heeft een luidruchtig verhaal bedacht dat geïnspireerd is door de dilemma’s 

van Samuel Beckett - alles is verandering en inwisselbaar- en de hedendaagse schilderkunst van 

de kreten van Francis Bacon die een huwelijk sluiten met het gruis èn vreugde van het Zuid-

Afrikaanse straatleven. Ndzube schildert een dystopische, negatieve, samenleving die erkent dat 

er een drive behoort te zijn om zich naar een hoger plan te transformeren.                              
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De   Schreeuw 

 

 

              
Biennale van Lyon 2020: Reis naar Asazi      
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The Rain Prayers als deel van de tentoonstelling ‘Becoming’, Museum Kaluz, Mexico City, Mexico , 2019  

Volgens Aurelius Augustinus is er zonde door de hoogmoed van de mens en daarom is er 

de dood. Bijvoorbeeld de hoogmoed van Th. Baudet die de zwarte mens een I.Q. toedicht van 75. 

‘O   diep   vijandige vriendschap, ondoorgrondelijke verleiding van het mensenhart, 

belustheid om bij wijze van spel en grappigheid schade aan te richten, drang naar het 

benadelen van anderen, zonder enig eigen voordeel, zonder enige wraakzucht, alleen 

maar doordat er gezegd wordt: ‘Kom dat gaan we doen!’ en men zich dan schaamt om 

niet onbeschaamd te zijn!’ (3)  

                                                                                                 
Rubell Museum Miami: Bhabharosi, 2017, 99.7x160x99.7   Denver Art Museum Colorado (Daniel 

Libeskind), oorspronkelijk stad van goudzoekers - zoals Europeanen - Nederlanders dat eeuwen waren 
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‘NEST’ Den Haag:   A fair share of Utopia 2020 

EPILOOG: We zijn heel wat gewend in de kunst. Hoeveel kunstenaars hebben ons al niet beentje 

gelicht en onze kijk op de kunst en werkelijkheid doen veranderen. De hele kunstgeschiedenis is 

een verhaal van veranderingen. Veranderingen waar de meer behouden mensen moeite mee 

hebben omdat zij alles willen laten zoals het was. Maar het leven, of we willen of niet, is 

verandering. Hoe lang hebben wij de vrouw niet als onvolwaardig gezien ? Bepaalde religies als de 

enig ware gezien ? Bepaalde politieke opvattingen en systemen als de enige mogelijkheid te zien ? 

Alleen bepaalde kunst acceptabel te vinden ? Eeuwenlang heeft kunst van zwarten geen enkele 

kans gehad. Het was hoogstens primitieve kunst, een denigrerende titel, alsof wij witte mensen 

alleen ECHTE kunst kunnen creëren. 

        
De terugkeer van de dictator uit de dood, mixed media, 173x222x133cm, 2018 

Eerste museale solotentoonstelling van Simphiwe Ndzube in ‘Museum Denver’ (Colorado)               

13 juni-september 2021 
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VRIJHEID - GELIJKHEID - BROEDERSCHAP zijn geen VANZELFSPREKENDHEID 

 
Eeuwig durende slaap, m.m., acryl, spray paint, 70x80x13, 2019 

De kunst van Simphiwe is een zeer gelaagde samenstelling van het verleden en de 

ervaringen van de kunstenaar, de Zuid-Afrikaanse geschiedenis, gecombineerd met zijn 

belezenheid en interactie van de westerse kunstgeschiedenis. Dit amalgaam maakt dat 

we kunnen spreken van een unieke kunstenaar. Ndzube toont door zijn beelden de 

‘condition humaine’ van de mens waar ik als beschouwer vol verbazing naar kijk.    

Literatuur:                                                                                                                                                  
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2. Gabriel Garcia Márquez ‘Honderd jaar eenzaamheid’, pag. 178 Meulenhof, 2017 ( p.4)                                
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4. Aurelius Augustinus ‘Belijdenissen’, p. 61, uitgeverij Ambo, 1988 (p.11) 

Galleries: Stevensonart gallery; www.stevenson.info - Nicodim Gallery: www.nicodimartgallery.com 

Raadpleeg de NRC van donderdag 11 februari Cultureel Supplement speciale bijlage over : Slaverni     
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