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We are human only through the 
humanity of others
If we all met our end today, what of us would remain to be found 
2000 years from now? If someone were to look at us, by digging out 
our sedimented beings, as we did with ancient Egyptians and Meso-
potamians, or as we did with the Greeks and Romans, what would 
they find? More importantly: what would they find out about our way 
of life, about our way of being together? What would they discover 
about who we were?

In this search and reconstruction of a bygone era, they would likely 
come to conclusions and insights about our customs and traditions, 
about our material culture and the structure of our society, about 
the design of our common spaces and our individual ways of life. 
We think we know everything about the civilisations that preceded 
us. But we are, however, very selective in who we choose to look 
up to and who we relate ourselves to. We present a linear story in 
which those who preceded us succeed each other logically: and 
we see ourselves as the logical continuation of this succession. 
That this construction leaves out many valuable considerations is a 
fact that Michel-Rolph Trouillot summarises as: “The ultimate mark 
of power may be its invisibility; the ultimate challenge, the exposi-
tion of its roots”.
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De mens is een mens door 
andere mensen
Als we vandaag allemaal aan ons einde zouden komen. Wat zou er 
dan over 2000 jaar van ons gevonden worden? Als iemand naar ons 
zou kijken, ons gesedimenteerde zijn zou uitgraven, zoals wij dat met 
het oude Egypte en Mesopotamië deden, of zoals we dat met de 
Grieken en Romeinen aanvingen, wat zouden zij dan vinden? Belang-
rijker nog, wat zouden zij dan te weten komen; over onze manier van 
leven, over onze manier van samen zijn? Wat zouden zij weten te ont-
waren over wie wij waren?

In deze zoektocht en reconstructie van een vergane wereld zouden zij 
tot conclusies en inzichten kunnen komen over gebruiken en tradities, 
materiële cultuur en de structuur van de maatschappij, de inrichting 
van onze gemeenschappelijke ruimte en over individuele leefwijzen. 
Want, wij denken van alles te weten over de beschavingen die ons 
voor gingen. Hoewel we zeer selectief zijn in wie ons aanspreekt en 
aan wie wij ons op die manier spiegelen. Wij presenteren een lineair 
verhaal waarin zij die ons voorgingen elkaar logisch opvolgen: en wij 
zijn het logische vervolg. Dat in die constructie vele waardevolle 
overwegingen buiten beschouwing blijven, is een gegeven dat Michel- 
Rolph Trouillot raak vat als: “The ultimate mark of power may be its 
invisibility; the ultimate challenge, the exposition of its roots”.
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Part of history has disappeared into a vague past, 
while another part has, seemingly naturally, ended 
up under the spotlights of historical museums. 
There we feast on the remains of our predeces-
sors. Besides museums, we have archives full of 
records. All kept to serve as evidence: that history 
took place. Logically, much is not included in 
books. Simply because the administration was not 
always interested in recording certain processes, 
actions, stories or the existence of certain people. 
This selective memory occasionally speaks of their 
being there, but not of what they did. Many were 
not considered important enough to be anything 
more than a number: a futile record of an exist-
ence. The considerations that go hand in hand with 
this remain invisible. And in 2000 years’ time, there 
will be no one to tell who these people really were, 
what they did, how they actually lived. That their 
invisible contribution allowed others to come to the 
fore. 

And once the books have become as unreadable 
as hieroglyphics, or everything that was ever re-
corded on the Internet is no longer accessible, 
then all that will remain are the ruins and 

knowledge that was chiselled into stone. The value 
we attach to hard matter is startling, and ephemer-
al meaning seems of little importance. We value 
anything that can resist the elements in the long 
run: diamond, stone, steel, (precious) metals and 
real estate – it is solid and (therefore) good. So 
when we are dug up in the future, that is what 
they are bound to find. Not the stories our parents 
told us, or the songs they sang to us at bedtime. 
No Sabakoe and no Klaas Vaak: they will perish in 
the same way as the sand he blew into our eyes. 
Invisible and effective.

It is such knowledge that is passed on only by 
word of mouth. Some things are not for everyone. 
Based on the idea that knowledge is power, you 
need to keep some knowledge to yourself. All the 
more so if the power is inherently against you; and 
the knowledge you have of yourself can be used 
against you. Making yourself unknown or invisible 
is then sometimes the best form of protection. 
This is particularly the case with the way in which 
racialised people have managed to survive 
throughout time. The transmitted knowledge about 
their bodies and their overall being was recorded 

Een deel van wat er is gebeurd is in een vaag 
verleden verdwenen terwijl een ander deel als 
vanzelfsprekend onder de spotlights van histori-
sche musea is beland. Daar laven wij ons aan 
de overblijfselen van onze voorgangers. Naast 
musea hebben we archieven vol administratie. 
Allemaal bijgehouden om te dienen als bewijs-
last: dat de geschiedenis heeft plaats gevonden. 
Veel staat er logischerwijs niet in de boeken. 
Simpelweg omdat de administratie niet altijd 
geïnteresseerd was in het vast leggen van be-
paalde processen, handelingen, verhalen of het 
bestaan van bepaalde mensen. Dit selectieve 
geheugen spreekt zo nu en dan nog wel over 
dat ze er waren, maar niet over wat ze deden. 
Velen werden niet van belang geacht om meer 
te zijn dan een nummer: een futiele aantekening 
van een bestaan. De overwegingen die daarmee 
samenhangen blijven onzichtbaar. En over 2000 
jaar is er niemand meer om te vertellen wie deze 
personen echt waren, wat ze zoal deden, hoe ze 
daadwerkelijk leefden. Dat hun onzichtbaar ge-
maakte bijdrage er voor zorgde dat anderen op 
de voorgrond konden treden. 

En als de boeken onleesbaar zijn geworden als 
hiëroglyfen, of alles wat ooit op het internet werd 
vastgelegd niet meer toegankelijk is, dan zijn er 
slechts de ruïnes en alle kennis die in steen werd 
gebeiteld. De waarde die wij aan harde materie 
hechten is opzienbarend. Efemere betekenis doet 
er niet toe. We waarderen alles wat zich op lange 
termijn weet te weren tegen de elementen: dia-
mant, steen, staal, (edel)metaal en vastgoed – het 
is vast en (daardoor) goed. Dus als we straks wor-
den opgegraven komen ze dat vast tegen. Niet de 
verhalen die onze ouders ons vertelden, of de lied-
jes die zij voor ons zongen voor het slapen gaan. 
Geen Sabakoe en geen Klaas Vaak: zij zullen ver-
gaan op eenzelfde manier als het zand dat hij in 
onze ogen blies. Onzichtbaar en effectief.

Het is dergelijke kennis die slechts per mond wordt 
doorgegeven. Sommige dingen zijn niet voor ieder-
een. Vanuit het idee dat kennis macht is, dien je 
sommige kennis voor jezelf te houden. Te meer als 
de macht inherent tegen je is; en de kennis over 
jezelf tegen jezelf ingezet kan worden. Jezelf onge-
kend of onzichtbaar maken is dan soms de beste 
vorm van bescherming. Dit is met name het geval 

by others – and substantiated with manipulated 
visual evidence. They themselves knew better, and 
presented themselves as different in order to cre-
ate distance and misunderstanding, but despite 
that these images and descriptions are persistent. 
Dehumanisation and negative stereotyping were a 
structural goal and as such have been successful-
ly engraved in our collective physical and cerebral 
cultural archive. Image formation has throughout 
time been -to put it mildly- ungenerous towards 
coloured people; an important reason why the 
relationship between them and the context of 
public spaces are still difficult. 

Within the public space, a society makes visible 
what it considers valuable. It is the cerebral laby-
rinth of history. And within that labyrinth, very few 
people of colour are made present. The status quo 
relates to the aforementioned cultural archive, in 
which the racialised human being has not been 
deemed of sufficient importance to be cast in 
bronze, placed on a pedestal, or recorded as phys-
ical history. This norm is so dominant that it is 
almost invisible – as the previously quoted Michel-
Rolph Trouillot also wrote. This structural absence 

is so normalised and ingrained that until recently it 
was hardly questioned. It was present and accept-
ed as such, whilst in actuality change is always an 
option. People are constantly imagining and re-im-
agining public space; and the same goes for the 
writing of history. So the possibility of change 
exists just as much – continuously. Yet, time and 
again, the decision has been made to keep it as it 
was; to do it the way it has always been done.

The status quo is continually confirmed and any 
form of change is considered resistance and 
noted as opposition. To want something else, to 
want to deviate from the norm, is something that 
is noticed, that is sometimes criminalised, or that 
is ridiculed – not to mention the death threats 
and digital insults that many ‘activists’ have to 
deal with. Acting differently, being different, devi-
ating from the norm makes you visible; and thus 
vulnerable. Wanting to change the current situa-
tion is considered dangerous. And that is where 
change within the public space, within the whole 
of society, comes into relation with the change in 
Amsterdam’s public domain and with Nelson 
Mandela. A man who, according to the status 

bij de manier waarop geracialiseerde mensen door 
de tijd heen hebben weten te overleven. De overge-
leverde kennis over hun lichaam en hun algehele 
zijn werd door anderen vastgelegd – en gestaafd 
middels een gemanipuleerde visuele bewijslast. 
Zelf wisten ze wel beter, en deden ze zich anders 
voor om afstand en onbegrip te creëren, maar dat 
neemt niet weg dat die beelden en beschrijvingen 
hardnekkig zijn. Dehumanisering en negatieve ste-
reotypering waren een structureel doel en zijn als 
zodanig succesvol in ons gezamenlijk fysieke en 
mentaal cultureel archief gegraveerd. Beeldvorming 
is – op z’n zachtst gezegd – door de tijd heen wei-
nig genereus geweest jegens de gekleurde mede-
mens; een belangrijke reden dat de relatie tussen 
hen en de context van de publieke ruimte nog 
steeds moeizaam is. 

Binnen de publieke ruimte maakt een maatschappij 
zichtbaar wat zij van waarde acht. Het is het menta-
le labyrint van de geschiedenis. En binnen dat laby-
rint zijn zeer weinig mensen van kleur aanwezig 
gemaakt. De status quo verhoudt zich tot het eer-
der genoemde culture archief, waarin de geraciali-
seerde mens niet van afdoende belang is geacht 

om in brons te worden gegoten, op een voetstuk te 
worden geplaatst, of als fysieke historie te worden 
vastgelegd. Deze norm is zo dominant dat ze bijna 
onzichtbaar is – zoals ook de eerder aangehaalde 
Michel-Rolph Trouillot schreef. Deze structurele 
afwezigheid is zo genormaliseerd en ingesleten, dat 
ze tot voor kort nauwelijks bevraagd werd. Deze 
was aanwezig en werd aanvaard als zodanig, terwijl 
verandering altijd een wezenlijke optie is. Er zijn 
continu mensen bezig met het bedenken en 
her-denken van de publieke ruimte; alsmede met 
het schrijven van geschiedenis. Dus de mogelijk-
heid tot verandering bestaat evenzeer – continu. 
Toch werd er steeds weer besloten om het zo te 
houden als het was; het zo te doen zoals het altijd 
al werd gedaan.

De status quo wordt continu bevestigd en elke 
vorm van verandering wordt als weerstand opge-
merkt en als verzet aangemerkt. Iets anders willen, 
willen afwijken van de norm, is iets wat opvalt, iets 
dat soms wordt gecriminaliseerd, of wordt geridicu-
liseerd – nog afgezien van de doodsbedreigingen 
en digitale scheldpartijen die menig ‘activist’ ten 
deel vallen. Het anders doen, het anders zijn, het 
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afwijken van de norm maakt je zichtbaar; en dus 
kwetsbaar. Het willen veranderen van de huidige 
situatie wordt als gevaarlijk beschouwd. En dat is 
waar verandering binnen de openbare ruimte, bin-
nen de gehele maatschappij een relatie aan gaat 
met de verandering in het Amsterdamse publieke 
domein en met Nelson Mandela. Een man die vol-
gens de status quo niet had kunnen bestaan – niet 
had mogen bestaan – maar dat toch deed. Zijn hele 
zijn was een vorm van verzet.

Het is het verzet tegen een structuur die is ge-
maakt om je tegen te werken, gemaakt je dom te 
houden, je klein te maken, je van elk toekomstper-
spectief te ontdoen, en van elk schrijntje mense-
lijkheid te verwijderen. En dan is er de man die het 
voorgevormde lot tart. Tegen alle verwachtingen in, 
jurist wordt, succesvol is, zijn verworven positie 
claimt – en daarmee het regime uitdaagt en wil 
veranderen. Iemand als hij had niet mogen be-
staan; en toch was hij er. Dus moest hij verdwijnen, 
om geen voorbeeldstellende positie in te kunnen 
nemen, geen hoop op een betere toekomst voor 
anderen te kunnen belichamen. En daarom werd 
hij en het bewijs van zijn bestaan geminimaliseerd. 

Ver weg op een eiland, buiten het zicht van het 
volk, buiten de blik van de media, werden zijn 
leefruimte en zijn reikwijdte geminimaliseerd. Hij 
mocht niet in het publieke domein bestaan. En 
toch deed hij wat onmogelijk werd geacht – tot 
het gebeurde.

Hij verdient een standbeeld. Om die verandering 
aan te merken, om het verzet in brons te gieten en 
om zijn gedachtegoed in de maatschappij te 
verankeren.

Maar we leven ook in een tijd waarin we zeer regel-
matig worden geconfronteerd met gelauwerde 
individuen die toch niet blijken te zijn hoe en wie 
we dachten dat ze waren. Enerzijds vallen vele rol-
modellen figuurlijk van hun voetstuk, anderzijds 
worden problematische historische figuren symbo-
lisch van hun voetstuk verwijderd. In die lijn komen 
we er ook steeds meer achter dat de persoonlijk-
heidscultus een gedateerde vorm is. Niemand be-
staat alleen. Niemand leeft geheel geïsoleerd of 
zelf-voorzienend. Ook Mandela niet. Iedereen heeft 
anderen nodig om te kunnen zijn. Hoewel de basis 
van de Westerese filosofie aanduidt dat een 

quo, could not have existed – should not have 
existed – but did. His whole being was a form of 
resistance.

It is the resistance against a structure that is de-
signed to work against you, made to keep you you 
down, to make you small, to strip you of any pros-
pect of a future, to remove any shred of humanity. 
And then there is the man who defies this prefab-
ricated fate. Against all odds, he becomes a law-
yer, is successful, claims his acquired position 
– and thus challenges the regime he wants to 
change. Someone like him should not have exist-
ed; and yet he did. So he had to disappear, so as 
not to be able to stand as example, so as not to 
embody a hope for a better future for others. And 
so he and the proof of his existence were mini-
mised. Far away on an island, out of sight of the 
people, out of mind of the media, his living space 
and his reach were minimised. He was not allowed 
to exist in the public domain. And yet he did what 
was deemed impossible – until it happened.
He deserves a statue. To mark that change, to cast 
that resistance in bronze and to anchor his ideas 
in society.

But we also live in a time when we are very regu-
larly confronted with the fact that individuals who 
have been lauded do not always turn out to be 
who we thought they were. On the one hand, 
many role models figuratively fall off their pedes-
tals; on the other, problematic historical figures are 
symbolically removed from their pedestals. In the 
same vein, we are increasingly discovering that the 
cult of personality is outdated. Nobody exists 
alone. No one lives in total isolation or self-suffi-
ciency. Not even Mandela. Everyone needs others 
in order to be. However the basis of Western phi-
losophy indicates that an individual exists only by 
the grace of his own thoughts – “I think therefore I 
am” – thus eliminating the relevance of all other 
persons in the world. A completely individualistic 
idea which has produced ideologies that take no 
account of the lives of others: capitalism, colonial-
ism, imperialism and individualism are based on 
this idea. The current ecological situation is also 
an outcome of this. But on the other hand we 
know, increasingly so, that we depend on struc-
tures that are bigger than ourselves – and bigger 
than our individual minds can comprehend. That 
we live together, on this planet, in this society. That 
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we are part of a network and dependent on it for 
our existence: “We are human only through the 
humanity of others” and “no man is an island”.

However, Édouard Glissant wrote of islands that 
they are part of an archipelago and are in contact 
with each other through constant exchange. They 
have a relationship through water, which thrives 
under the influence of the tides. They give and 
they take: on one side sand is added, on the other 
side the rocks erode. The water from the rivers 
flows to the sea, where it evaporates and then 
rains again over land, feeding the rivers – as well 
as the plants, animals and people. And so we are 
all connected. Because, as Bob Marley sang: 
“When the rain falls, it don’t fall on one man’s 
housetop”.

So when we talk about Nelson Mandela, we are 
not talking about the man as an individual. But the 
man who existed in relation to others. And in those 
relationships he came to his senses, was able to 
act and from those relationships he was able to 
create his philosophy. That philosophy which has 
now become part of Amsterdam’s public space. 

Where a change has happened and where appre-
ciation has become tangible. But it is also a place 
where a racialised person cannot stand alone, 
because the danger of individual visibility still 
lurks; and a group is needed to guarantee safety 
and structural change. Something this monument 
clearly shows.

There was Ixhiba, there was the Netherlands, there 
was Qunu, there was De Klerk, there was Oliver 
Tambo, there was Ahmed Kathrada, there was the 
Umkhonto we Sizwe, there was the Rivonia Trial, 
there was the Groote Schuur Accord, there was 
Robben Island, there was the release, there was 
violence, there was reconciliation, there was re-
pression, there was Winnie, there was Apartheid, 
there was the ANC, there was the CIA, there was 
the Soviet Union, there was the SACP, there was 
the presidency, there was fatherhood, marriages, 
divorces, there were guards, there were children, 
there were politicians, there were civilians, there 
were leaders of other oppressed states, there was 
the South African people, there was international 
support, there was international pressure, there 
was revulsion, there was solidarity, there was 

individu slechts bestaat bij de gratie van de eigen 
gedachten – “Ik denk dus ik ben” – en waarmee de 
relevantie van alle andere personen in de wereld 
om iemand heen wordt uitgesloten. Een totaal indi-
vidualistische gedachte welke ideologieën heeft 
voort gebracht die geen rekening houden met de 
levens van anderen: kapitalisme, kolonialisme, im-
perialisme en individualisme zijn gestoeld op dit 
idee. De huidige ecologische situatie is er ook een 
uitkomst van. Maar we weten ook, steeds beter, dat 
we afhankelijk zijn van structuren die groter zijn 
dan wijzelf – en groter dan onze individuele ge-
dachten kunnen bevatten. Dat we samen leven, op 
deze planeet, in deze maatschappij. We zijn onder-
deel van een netwerk en er van afhankelijk voor 
ons bestaan: “de mens is een mens door andere 
mensen” en “niemand is een eiland”.

Hoewel: over eilanden schreef Édouard Glissant, 
dat ze onderdeel zijn van een archipel en met el-
kaar in contact staan middels constante uitwisse-
ling. Ze hebben een relatie middels het water, gedij-
en slechts onder invloed van de getijden. Ze geven 
en ze nemen: aan de ene kant komt er zand bij, aan 
de andere kant eroderen de rotsen. Het water uit 

de rivier stroomt naar zee, waar het verdampt en 
het daarna weer regent boven land en de rivier 
wordt gevoed – gelijk de planten, dieren en men-
sen. En zo staan we allen in relatie. Want, zoals Bob 
Marley zong: “When the rain fall, it don’t fall on one 
man’s housetop”.

Dus als we het hebben over Nelson Mandela, heb-
ben we het niet over de man als individu. Maar de 
man die bestond in relatie tot anderen. En in die 
relaties tot zijn gedachten kwam, in die relaties kon 
handelen en vanuit die relaties kon zorgen voor 
een gedachtegoed. Het gedachtegoed dat nu on-
derdeel is geworden van de publieke ruimte van 
Amsterdam. Daar waar er sprake is van verande-
ring en fysiek geworden waardering. Maar het is 
ook de plek waar een geracialiseerd persoon niet 
alleen kan (be)staan, omdat het gevaar van indivi-
duele zichtbaarheid nog altijd op de loer ligt; en er 
een groep nodig is om veiligheid en structurele 
verandering te waarborgen. Zoals het monument 
ook toont.
Er was Ixhiba, er was Nederland, er was Qunu, er 
was De Klerk, er was Oliver Tambo, er was Ahmed 
Kathrada, er was het Umkhonto we Sizwe, er was 
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het Rivonia Proces, er was het Groote Schuur Ak-
koord, er was Robbeneiland, er was de vrijlating, er 
was geweld, er was verzoening, er was onderdruk-
king, er was Winnie, er was Apartheid, er was het 
ANC, er was de CIA, er was de Sovjet-Unie, er was 
de SACP, er was het presidentschap, het vader-
schap, de huwelijken, de scheidingen, er waren 
bewakers, er waren kinderen, er waren politici, er 
waren burgers, er waren de leiders van andere 
onderdrukte staten, er was het Zuid-Afrikaanse 
volk, er was de internationale steun, er was de in-
ternationale druk, er was afkeer, er was solidariteit, 
er was verzet, er was begrip, er was onbegrip, er 
was voetbal, er was rubgy, er was de lach, er was 
de regen, er was de tijd, er was het moment en nu 
is er het monument.

Alles wat er was, is slechts een abstracte fractie 
van het geheel, maar dat alles droeg bij aan het 
geheel; van het bestaan van Nelson Mandela en 
van wat hij voorstaat – in tegenwoordige tijd, 
want zijn gedachtegoed leeft voort: “We are 
human only through the humanity of others; that 
if we are to accomplish anything in this world it 
will in equal measure be due to the work and 

achievement of others.” Het uitgangspunt van het 
beeld van Mohau Modisakeng.

resistance, there was understanding, there was 
misunderstanding, there was football, there was 
rugby, there was laughter, there was rain, there 
was time, there was the moment and now there is 
the monument.

Everything that there was, is only an abstract frac-
tion of the totality, but it all contributed to the 
whole; to the existence of Nelson Mandela and to 
what he stands for – in present tense, for his lega-
cy lives on: “We are human only through the hu-
manity of others; that if we are to accomplish any-
thing in this world it will in equal measure be due 
to the work and achievement of others.” The start-
ing point of Mohau Modisakeng’s sculpture.




