
FANON 

Ik sta aan het altaar van Frantz Fanon, waar mijn handen vuur vatten, 

waardoor ik institutioneel racisme & neo/kolonialisme kan platbranden 

telkens wanneer het ons wil aanraken, ons tot kalmte wil (aan)manen, 

ons wil verhinderen het onrecht aan te kaarten en vraagt om slaafs te 

gehoorzamen 

 

Ik sta aan het altaar van Frantz Fanon, dat de codes van mijn lichaam 

kraakt en tatoeages van de wortels van mijn stamboom plaatst 

 

Ik sta aan het altaar van Frantz Fanon dat ruimte geeft, hij die een 

toekomst, verleden en heden schreef waarin ik een hoofdrol speel 

 

Ik sta aan de altaren van mijn voorouders die het koloniale virus nipt 

overleefden,maar niet konden verhinderen dat het hen voor een deel zou 

herprogrammeren 

 

Ik sta aan de altaren van mijn voorouders die het koloniale virus 

verspreiddenen wij vandaag als ongewenste gasten in hun bloedlijn 

verblijven 

 

Wroetend in de anatomie van mijn woede, de autopsie van mijn 

onschuldde alchemie van mijn incasseringsvermogen 

 

Ik sta aan het altaar van zij die gevallen zijn, zij die hun stem verloren 

omdat hun taal niet langer werd gesproken - Creolen 

met een lappendeken als huid, golfplaten als huis, aan de wand een kruis 

omdat de oude goden niet langer leken te luisteren 

 

Feit. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ik sta aan het altaar van Frantz Fanon, waar mijn handen vuur vatten, 

ik vuurtorens bouw ver weg van de verlichting,  

weg van de heart of darkness, 

ontwikkelingssamenwerking en de zogenaamde beschaving. 

Weg van elke Leopold II laan, straat, gebouw, monument en plein. 

Weg van de koloniale conferentie van Berlijn, de expo 58 en het 

‘Congolees dorp’,de CFA, force publique, commonwealth, départements 

d’outre mer,bijzondere gemeenten, camus’ vreemde, alle fictie en non-

fictie van witte schrijvers die munt slaan uit ontheemding en exotisering 

 

Ik sta aan het altaar van Frantz Fanon, waar mijn handen vuur vatten, 

maar ik bijna uitgeblust ben 

 

Ik sta aan het altaar van ons 

Voor ons, door ons 

Het altaar waar onze handen vuur vatten, 

we elkaar omarmen en de vlammen nooit uitdoven. 
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