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‘Eten kan de 
wereld redden’

Wat je eet, bepaalt het bloed dat door je aderen stroomt, 
welke herinneringen blijven, je identiteit. Maar ook 
de toekomst van de planeet. Daarom wou Otobong 
Nkanga, een van de grootste Belgische kunstenaars van 
dit moment, zo graag een tafel delen met Marta Messa, 
directeur van Slow Food Brussel. 

Ze ontmoetten elkaar voor het eerst op de 
heuvels van de Italiaanse regio Piëmont, vlak 
bij de rivier Tanaro in het kleine stadje Bra. 
Het was niet meer dan een snelle meet-and-

greet in het kantoor van de burgemeester. Tijd om te 
praten was er niet. Kunstenares Otobong Nkanga had 
geen keus. De directrice van het Museum van Heden-
daagse Kunst in het Kasteel van Rivoli, waar op dat 
moment een tentoonstelling van haar liep, had haar 
meegesleurd: ‘Je móét naar Bra.’ Bra? Wat, waarom, 
hoezo? ‘Eten,’ luidde het antwoord, ‘we gaan slow-
food eten. Je weet het niet, maar er zijn zoveel ver-
banden tussen jouw werk en dat van Slow Food.’ 

Buono, pulito, giusto. Met die drie woorden, ge-
volgd door ‘proost’, richtte Carlo Petrini op de bin-
nenplaats van de Osteria del Boccondivino in Bra in 
1986 met enkele vrienden de organisatie Slow Food 
op. Het was een tegenbeweging voor het zich snel ver-
spreidende fastfood. Goed, schoon en eerlijk, dat 
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waren de basiswaarden. Dat zijn ze nog steeds – al is 
Slow Food intussen flink uit zijn voegen gebarsten, 
met miljoenen aanhangers in 160 landen. 

Daar stonden ze dan in dat gemeentehuis: Oto-
bong Nkanga en Marta Messa, de in Bra opgegroeide 
directeur van Slow Food Brussel. Handjes schudden, 
mailadressen uitwisselen en de belofte in Brussel te 
praten. Tenslotte wonen ze tegenwoordig allebei in 
België. Bovendien vertrekt hun beider werk vanuit 
eenzelfde zoektocht, een queeste naar een betere ma-
nier om op deze planeet te leven. Het is politiek, niet 
in Kamers en Senaten, maar in het museum en op 
ons bord. 

Niet-plantgunstig
Wie dezer dagen door de Brugse binnenstad struint, 
kan niet om Otobong Nkanga heen. Overal hangen 
affiches van haar grootste solo-expo in ons land, 
Underneath the shade we lay grounded. De Nigeriaans-
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stad. Van de Biënnale van Venetië tot Tate St Ives in 
het VK, van het MCA in Chicago tot het Beirut Art 
Centre. 

Terugkerende thema’s in haar werk: de band tus-
sen mens en natuur, dood en opnieuw tot leven ko-
men en haar stokpaardje: grondstoffen, hoe die ont-
gonnen worden en wat de gevolgen zijn voor zowel 
milieu als gemeenschap. Maar verwacht geen over-
daad aan treurnis. Haar focus ligt op heling, herop-
leving, regeneratie. (Niet toevallig een term uit de 
landbouwsector.) Dé grondstof die de basis vormt van 
alle leven is alles wat er in en op de bodem groeit dat 
we kunnen opeten. ‘Voedsel raakt aan alles’, zegt 
Nkanga. ‘Daar staan we te weinig bij stil.’ Het moet 
allemaal snel gaan, zelfs ons food moet fast zijn. Het 
is die dolgedraaide consumptie- en productiemolen 
die Marta Messa een halt wil toeroepen. 

Belgische kunstenares palmde het Sint-Janshospitaal 
in met monumentale wandtapijten (een kleurrijke 
wereld waarin planten uit lichaamsdelen groeien), 
poëzie, installaties met hout of gekleurd glas, geuren 
van kruiden en koffie, grafzerken en wat Nkanga 
omschrijft als ‘het geluid van pratende stenen’. Zelf 
zit ze al met haar gedachten in Zuid-Korea, waar ze 
de komende weken verblijft om er nieuw werk te to-
nen, en in Nigeria. Ze belde net nog met haar broer, 
over ongedierte. Ze waagt zich sinds kort aan land-
bouw. In Akwa Ibom, Nigeria, heeft ze de Carved to 
Flow Foundation opgericht, een stichting die zich 
bezighoudt met circulaire economie. Bedoeling is 
om zelfvoorzienend te werken. Maar dat valt nog 
niet mee als de tomaten collectief zelfmoord lijken 
te plegen op je boerderij. ‘We proberen het zonder 
pesticiden. Maar daardoor gaat het een pak trager en 
zitten we met plagen van ongedierte. Of nee, ik mag 
ze zo niet noemen van mijn broer, hij heeft het over 
vervelende, niet-plantgunstige insecten.’ 

Op het terras van BelMundo, aan de Molenbeek-
se kaaien, schatert ze nog na wanneer ze denkt aan 
de beestjes. Met brede bewegingen schetst ze wat er 
in haar omgaat, expressief is een understatement. 
Ze heeft het soort charisma dat een terras vult. Ze 
heeft veel vragen voor Marta Messa, maar al snel zal 
blijken dat het Messa is die aan Nkanga’s lippen 
hangt. Het klikt. Naast elkaar zitten ze in de genade-
loos brandende augustuszon. Nkanga haalt haar 
sjaal boven en trekt Messa naar zich toe, samen 
onder een geïmproviseerd zonnedek.

Het restaurant is niet toevallig gekozen. Bel-
Mundo werkt met voedseloverschotten en is ook een 
sociaal tewerkstellingsproject. Een toonbeeld van 
Slow Food. Aperitieven doen we met gembersapjes 
en lavendelthee. ‘Ik drink geen alcohol’, zegt Nkan-
ga. Geen kwestie van principes of gezondheid. ‘Ik 
heb er gewoon niets mee. Het zit niet op mijn radar.’

Nkanga vuurt heikele dilemma’s op Messa af. 
Over rondwormen die zich op mais storten en an-
dere insecten die ’s nachts en masse komen ‘en – 
shrrrk! – honderden tomaten onthoofden’. Over Eu-
ropees landbouwbeleid. Het verband tussen klimaat 
en conflict. Hoe je lobbyt als je tegenstanders multi-
nationals zijn. Over tomaten uit blik die in Italië 
geproduceerd worden en in Ghana op de markt ‘ge-
dumpt’, waardoor lokale tomatenboeren de armoede 
in worden gedreven. Over diepvrieskippen uit Duits-
land die in Liberia worden verkocht voor een prijs zo 
laag dat je er geen verse kip voor kunt voeden. 

Ze wil álles begrijpen. Politiek, economie, ecolo-
gie, haar eigen emoties. Alles onderwerpt ze aan een 
grondige analyse. Ze studeerde onder meer aan de 
École nationale supérieure des beaux-arts in Parijs 
en had een residentie aan de Rijksakademie van 
Beeldende Kunsten in Amsterdam. Ze is een gegeer-
de kunstenares: van het Muhka in haar huidige 
thuisstad Antwerpen tot het Zeitz Museum in Kaap-

Nkanga: ‘Nigeriaans koken is de enige 
manier om mezelf te aarden. Mijn moeder 
hamerde er sterk op dat we niets zouden 
eten dat “fout” was. Ik was 20 toen ik voor 
het eerst McDonald’s heb geproefd’
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Nkanga: ‘Toen ik twaalf was, stopte mijn moeder 
met koken. Ze zette haar kinderen in de keuken en 
wij moesten het zien te rooien. Een uitstekende stra-
tegie. (lacht) Ze had het ons allemaal laten zien: hoe 
je afang-bladeren klaarmaakt, palmolie perst, zeep 
maakt, welke planten medicinale krachten hebben. 
Zo weet ik uit ervaring dat de bladeren van de don-
goyaro-boom geweldig zijn tegen malaria. Je maakt 
er een walgelijk bitter drankje van, zweet alles uit en 
een paar dagen later ben je genezen. Koken is weten-
schap, het is essentieel om die chemie te snappen. 
Om te weten welke smaken samengaan, en wat je 
moet stomen, koken, bakken of grillen. Het is uni-
verseel. Vanuit mijn kennis van de Nigeriaanse keu-
ken kan ik perfect stamppot van boerenkool klaar-
maken. Bewerkt voedsel kwam ons huis niet in. Cola 
en alcohol evenmin. Eten is zo cruciaal in het leven, 
het vormt een deel van je identiteit. Toen we naar 
Frankrijk verhuisden, liet mijn moeder voedsel uit 
Nigeria importeren. Dozen vol gedroogde bladeren.’ 
Messa: ‘Dat klinkt als iets wat een Italiaanse moeder 
ook zou doen. Voeding is een krachtige manier om 
verbonden te zijn met je roots, met je geschiedenis.’
Nkanga: ‘Zelfs na een vliegreis van twaalf uur is het 
eerste wat ik doe als ik thuiskom: een Nigeriaanse 
maaltijd koken. Het is de enige manier om mezelf 
weer te aarden. Mijn moeder hamerde er sterk op 
dat we niets zouden eten dat “fout” was. Ik was twin-
tig toen ik voor het eerst McDonald’s heb geproefd.’ 
Messa: ‘En, vond je het lekker?’
Nkanga: ‘Ja, maar op een rare manier. Net omdat ik 
het nooit mocht. Maar ik besefte meteen hoe ver-
slavend het kan zijn, al die opgedreven smaken. Je 
proeft dat het té vet, té zout, té zoet is. Je lichaam 
weet dat en zegt instinctief: nee! Als ik zoiets eet, 
voel ik me opgezwollen of moe.’

Dreigt slowfood niet iets te zijn voor de happy few, 
voor wie er de tijd en het geld voor heeft? 
Messa: ‘Dat laatste is een politieke kwestie. Is het 
fair dat je het meest betaalt voor het eten dat het 
minst schadelijk is voor je lichaam en dat op de 
duurzaamste manier wordt geproduceerd? In de 
supermarkt lijkt die voorverpakte maaltijd goed-
koper, maar als je de optelsom maakt, betaal je als 
belastingplichtige burger veel meer voor industriële 
voeding. Je moet de gezondheidsfactuur, de vervui-
ling van rivieren, de verwoestijning van onze gron-
den en andere schade ook in rekening brengen.’ 

‘Slow Food is niet wereldvreemd. Wij doen de 
realitycheck. Het hoeft niet complex te zijn. Een stuk 
goed brood met echt goede boter, dat kan al ontzet-
tend bevredigend zijn. Maar ja, het vraagt inspan-
ning om goede voeding te herkennen en het is niet 
vanzelfsprekend om overal een boerenmarkt of bio-
winkel om de hoek te vinden.’
Nkanga: ‘Probeer maar eens op de luchthaven van 
Zaventem iets gezonds te vinden. Ik vraag niet veel, 

het bezoek Otobong Nkanga en Marta Messa 

Dongoyaro en boerenkool
Messa staat aan hoofd van Slow Food Brussel, ‘en 
dat is meer dan het tegengestelde van fastfood’. ‘Wij 
denken een toekomst uit waarin álle mensen ter 
wereld voedsel kunnen eten dat goed is voor henzelf, 
voor de mensen die het telen én voor de planeet. We 
organiseren grote events waarop consumenten, pro-
ducenten en beleidsmakers elkaar ontmoeten. Daar 
zie je hoe diep eten gaat. Een stuk kaas is er nooit 
gewoon een stuk kaas. Dat ene stuk kaas triggert 
gevoelens, verhalen en herinneringen, en verbindt 
mensen. Eten is voor mij soms een teletijdmachine. 
Het neemt me mee naar de keuken van mijn groot-
moeder, waar we samen kookten. God, ik kan zo 
verlangen naar haar gnocchi met speciale gesmolten 
kaas, die hier nergens te krijgen is.’

Messa: ‘Die voorverpakte maaltijd lijkt 
goedkoper, maar als burger betaal je veel 
meer voor industriële voeding. Je moet 
de gezondheidsfactuur, de vervuiling, 
de verwoestijning en andere schade 
ook in rekening brengen’
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een simpel slaatje. Maar wat je vindt is een Quick, 
Starbucks en sushi die een fortuin kost. En als je in 
het vliegtuig honger krijgt, is het helemaal krabben. 
Industriële voeding overheerst overal. Ik voel dat 
mijn normen verglijden. Ik werk zo hard en vind het 
wel gemakkelijk om iets te bestellen en aan mijn bu-
reau te eten, terwijl het botst met wat ik van voedsel 
wil.’
Messa: ‘Goed eten en koken vergt tijd, en dat is een 
schaars goed. Het is ook een kwestie van waarden. 
Zelf vind ik het heel fijn om in Sint-Gillis, waar ik 
woon, te winkelen bij de gespecialiseerde kaashan-
delaar, de kruidenier, de kleine voedingswinkel. Al is 
het in de praktijk niet altijd zo romantisch, soms 
moet het snel omdat de kinderen honger hebben.’

Kunt u zich voorstellen dat eten een soort religie 
wordt?
Nkanga: ‘Zo ver zou ik niet gaan. Voeding is welzijn. 
Zodra je voeding uit evenwicht is, laat dat zijn spo-
ren na. Wat we eten, heeft een grote impact – emo-
tioneel, mentaal en lichamelijk. Een van de belang-
rijkste dingen die door je aderen stromen, zijn voe-
dingsstoffen.’
Messa: ‘Eten is politiek voeren met je vork. Ik kén de 
impact van voeding. Ik weet dat door de productie 
van palmolie hele gemeenschappen gedwongen wor-
den te verhuizen. Ik weet dat mensen slachtoffer 
worden van landroof omdat er suikerriet moet groei-
en. Ik ben me bewust van de ontbossing in Zuid-
Amerika voor veeteelt, terwijl we al te veel vlees eten. 
Ik voel me oprecht slecht als ik iets eet dat niet duur-
zaam is.’
Nkanga: ‘Ik ben het volkomen met je eens dat voe-
ding politiek is. Het wordt zelfs als wapen gebruikt. 
Zo vergrendelde de Nigeriaanse overheid opslag-
plaatsen vol voedingswaren tijdens de pandemie. Ze 
liet alles bederven, liever dat dan het aan het volk te 
geven. Of kijk naar het Oekraïense graan, hoe dat 
wordt ingezet als strategisch middel.’ 

Jullie beider werk is politiek. Wat maakt de meeste 
kans om ons te verlossen van het kwaad: kunst of 
lobbying? 
Nkanga: ‘Je kunt de twee niet van elkaar scheiden. 
We beïnvloeden elkaar, komen samen. Het is geen 
toeval dat wij hier nu met elkaar praten. Ik heb een 
standbeeld gemaakt voor Bra, samen met de Cerruti 
Foundation. Het werk is geïnspireerd door de filo-
sofie van slowfood. Rond het standbeeld zullen plan-
ten groeien, gekweekt door lokale boeren. De men-
sen die op het pleintje bij het beeld zitten, zullen de 
geuren ruiken, die zullen hen weer aan andere din-
gen doen denken, andere werelden oproepen. Alles 
is met alles verbonden.’

Nkanga wordt lyrisch over geuren. ‘Dat is niet 
gewoon iets ruiken, dat zijn partikels die je neus 
binnendringen en je herinneringen triggeren. Niet 

alleen je bewuste herinneringen, maar veel dieper. 
Geuren kunnen je troosten, doen lachen, liefhebben, 
haten.’ 

Ze ergert zich aan de op abstractie gebaseerde 
wereld. ‘We zouden met onze voeten de bodem moe-
ten kunnen voelen.’ Ze kijkt naar beneden. ‘Zie jij 
hier aarde?’, vraagt ze retorisch. Vervolgens wijst ze 
naar het kanaal. ‘We zouden onze benen in het water 
moeten kunnen steken, maar het is omringd met 
muren van beton. We verliezen verbinding met wat 
ons omringt en raken vervreemd.’

Kunnen we de verloren connecties terugvinden?
Nkanga: ‘We kunnen niet meer terug, zo moeten we 
niet denken. We moeten denken in termen van ver-
zet en nieuwe manieren zoeken om om te gaan met 
wat we kwijt zijn.’

Hebt u het over dekolonisatie?
Nkanga: ‘Dat soort woorden gebruik ik niet. Ik ben 
niet geïnteresseerd in all that crap. Die terminologie 
is een code om te zeggen: het treft dit deel van de 
wereld niet, het is hún probleem. Nee, daar doe ik 
niet aan mee. Het probleem behoort ons allen toe. 
En ik wil niet degene zijn die het moet dragen van-
wege hoe ik eruitzie.’ 

‘Trouwens, we weten niet eens hoe we zouden 
kunnen dekoloniseren, want we zitten er nog altijd 
allemaal middenin. Ik focus liever op regeneratie, 
vernieuwing, dat is een veel positievere insteek.’

Slow Food is hoofdorganisator van de conferentie 
Terra Madre, waarop een van de keynotesprekers 
het zal hebben over ‘hoe dekoloniseren we ons 
voedsel’.
Nkanga: (roept) ‘Ik begrijp die term dus echt niet.’
Messa: ‘Laat ik vertellen waar wij voor staan: erken-
ning en waardigheid teruggeven aan de Afrikaanse 
voedselcultuur. Daar is zoveel lokale expertise over 
planten en hoe je zaden bewaart en gebruikt. Over 
hoe je het water en de bodem op een goede manier 
beheert als vitale schakels in het ecosysteem. De 
industrialisering heeft veel van die kennis weg-
gespoeld. De groene revolutie introduceerde pestici-
den, kunstmest, aangepaste zaden. De wereldvoed-
selproductie explodeerde, maar onze bodems drogen 
uit en zijn zo beschadigd dat de gewassen minder 

Messa: ‘Eten is politiek voeren met 
je vork. Ik kén de impact van voeding. 
Ik voel me oprecht slecht als ik iets eet 
dat niet duurzaam is’
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moestuin op school gebruiken om les te geven over 
geografie, wiskunde en geschiedenis, en grootouders 
die de kinderen leren: dit is een aardappel, dit is een 
tomaat, zo maak je ze klaar. Of de vrouw die het be-
staan van de Limburgse hervekaas in stand houdt, 
die sinds de 15de eeuw wordt gemaakt. Met veel res-
pect voor dierenwelzijn en in een prachtig heggen-
landschap behoedt ze de streekspecialiteit voor de 
ondergang. Er zit zoveel schoonheid in het produce-
ren van voedsel. Eigenlijk is dat ook een vorm van 
kunst.’ 

‘En dan het finale gerecht. Het bord is als een 
schilderij, dat geeft genot. Eten verbindt mensen 
over de hele wereld. Voedsel is een smaakvolle oplos-
sing voor zoveel problemen. Of zoals onze voorzitter 
zegt: als je een gastronoom bent en geen milieu-
activist, ben je dom. En als je een milieuactivist 
bent, maar geen gastronoom, ben je zielig. It needs 
to be a happy revolution.’ 

Intussen zijn er wel de machtige multinationals die 
de kleine boeren verpletteren.
Messa: ‘Screw them, de wereld is niet van hen, ik kies 
zelf wat ik eet. Multinationals are the giants, but we 
are the multitudes. Wij vormen een wereldwijd net-
werk van individuen en gemeenschappen die leven 
op duurzaam voedsel. Van koks over academici tot 
consumenten en telers. Dat moet je niet wegzetten 
als irrelevant gerommel in de marge, samen verte-
genwoordigen wij de grootste multinational op aar-
de.’ 

‘Ik heb twee kinderen op de wereld gezet, een 
wereld die volgens het IPCC de komende vijftig jaar 
nog heter zal zijn dan deze zomer. Ik kan niet mijn 
ogen sluiten en het beste hopen. Ik heb de verant-
woordelijkheid tegenover mijn kinderen om actie te 
ondernemen tegen de destructieve krachten.’

Otobong, u hebt geen kinderen.
Nkanga: ‘Mijn beslissing om zelf geen moeder te 
worden komt niet voort uit de wereld die naar de 
haaien gaat. Het heeft te maken met mijn eigen le-
ven. Ik heb mijn ouders op jonge leeftijd verloren. 
Ik heb het gevoel dat mijn kindertijd me is afgepakt. 
Mijn vader stierf toen ik zeven was. Mijn moeder 
moest gaan werken en ik zorgde voor mijn broers en 
zussen. Ik ken het gevoel zorg te dragen voor iemand 
en dat een leven lang te willen doen. Liefde voor de 
eeuwigheid, wat je ook overkomt. En nu voel ik me 
de peetmoeder van al hun kinderen. Bij alle kunst 
die ik maak, denk ik aan hen. Ik wil hen mogelijkhe-
den laten zien. Dat is mijn motivatie: hun beter-
schap in de toekomst.’

Hoe heeft de dood van uw ouders uw persoonlijk-
heid beïnvloed?
Nkanga: ‘Op mijn zevende heb ik beseft dat je alles 
op elk moment kunt verliezen. Dat geen enkele situ-

voedzaam zijn, er kwam ook meer ongelijkheid en 
verlies van biodiversiteit. Waarom denk je dat er in 
onze supermarkten dezelfde vier appelvariëteiten 
liggen, terwijl er duizenden zijn?’ 

Kan er iets goeds ontstaan uit iets slechts?
Nkanga: ‘Doorheen de geschiedenis zie je dat er tel-
kens nieuw leven ontstaat op de puinhoop. Neem 
een vulkaan, die barst uit en verbrandt alles in de 
wijde omgeving. Maar met de uitbarsting zijn dui-
zenden mineralen uitgespuwd, daaruit ontstaat weer 
een nieuw landschap. De natuur evolueert verder op 
de zooi die wij maken, daar ben ik gerust in. De her-
opbloei zal gebeuren, met of zonder ons. Soms heb-
ben planten tien jaar nodig voor ze bloemen krijgen. 
Soms gaan landschappen in een soort diepe winter-
slaap en hebben ze misschien duizend jaar nodig om 
weer leven te brengen. Geen idee dus of ik het nog 
zal meemaken. Wellicht zullen de enen er beter te-
gen kunnen dan de anderen. Sommige lichamen zijn 
al zoveel trauma en rampen gewend dat ze zich al 
aangepast hebben. In Bangladesh stik ik haast. En 
dan zie ik om me heen mannen fietsen op hun rik-
sja’s. Hoe kunnen hun longen dat bolwerken?’

Ziet u de toekomst optimistisch tegemoet, of zijn 
we ons naar de vernieling aan het eten, zoals het 
boek Eating to extinction van Dan Saladino stelt?
Messa: ‘Ons voedselsysteem staat onder druk door 
klimaatverandering, ziektes en oorlog. Niet alleen 
dieren zijn met uitsterven bedreigd, ook duizenden 
gewassen. Smaken dreigen voor altijd verloren te 
gaan. Met verscheurde gevoelens lees ik het nieuws, 
maar ik weiger mijn armen in de lucht te gooien. Ik 
hou in mijn hoofd: over de hele wereld zijn er mil-
joenen mensen die, alleen of in groep, actie onder-
nemen en geweldige dingen doen. Niet iedereen 
hoeft zich aan de poorten van multinationals vast te 
ketenen. Gelukkig zijn er mensen die dat doen, maar 
verzet is bijvoorbeeld ook een gemeenschap die de 
lokale, kleinschalige landbouw ondersteunt. Burgers 
die bij hun buren navragen hoeveel kilo aardappelen 
ze willen en die bestellen bij de boer 200 meter ver-
derop, iedereen whatsappen als de oogst klaar is dat 
ze die bij hen thuis mogen ophalen. Leraren die de 

Nkanga: ‘Ik ben niet geïnteresseerd in 
dekolonisatie en all that crap. We weten 
niet eens hoe we dat zouden kunnen, 
want we zitten er nog middenin. Ik focus 
liever op regeneratie, vernieuwing, dat is 
een veel positievere insteek’

het bezoek Otobong Nkanga en Marta Messa 
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atie voor altijd is, wat je ook doet. En we hebben al-
les verloren, alles. Ik had veel kanten kunnen uit-
gaan. Ik had een rebel kunnen worden, een afvallige. 
Met verlies kun je veel kanten uit, je kunt zo kwaad-
aardig worden als je wilt, want er is niemand meer 
die je terug naar de liefde leidt. Je kunt een moorde-
naar worden, want je hebt niets meer te verliezen. 
Een enorme zegen was dat ik wist dat mijn vader van 
me hield, van ons allemaal. Zelfs als kind wist ik al 
wat liefde was, ik had het in zijn ogen gezien.’

‘Toen mijn moeder in een verkeersongeluk stierf, 
was ik zeventien. Haar dood confronteerde me met 
een ijlte. Leegte op de momenten van triomf die je 
tevergeefs wilt delen, niemand kunnen vastpakken 
in tijden van verdriet. Ondanks die pijn voelde ik 
ook, het is verschrikkelijk om te zeggen, een vreemd 
soort bevrijding. Het was een brute les in zelf bepa-
len waar je voor staat en wat je wilt doen, zonder je 

mentaal te laten inperken door de regels en voor-
schriften van een bepaalde maatschappij, zonder dat 
zekere familiewaarden je bewegingsvrijheid aan ban-
den leggen.’

‘Mijn moeder was een wereldwijze vrouw. Ze heeft 
me mijn verbeelding leren gebruiken. Ik zal nooit de 
levenslessen van mijn moeder vergeten. Ik had veel 

Messa: ‘Ik heb twee kinderen op de 
wereld gezet. Ik kan niet mijn ogen 
sluiten en het beste hopen. Ik heb 
de verantwoordelijkheid tegenover 
mijn kinderen om actie te ondernemen 
tegen de destructieve krachten’
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uitlokt. En ik moet eraan werken, een manier zoeken 
om sterker te worden, zodat het niet frequent ge-
beurt. Ik wil de woede niet laten groeien in mezelf.’

Hoe kwaad is Marta Messa? 
Messa: ‘Ik heb activisme altijd als iets positiefs erva-
ren, niet als een woede die me overneemt. Ik kom 
uit een erg rustige familie. We waren heel betrokken 
in de gemeenschap, als kind was ik al ingeschakeld 
in allerlei vrijwilligerswerk. En met Slow Food gaan 
we altijd voor de positieve toon, zelfs tijdens protes-
ten. We reiken voorstellen aan, oplossingen. Je moet 
eens naar Schnippeldisko komen.’
Nkanga: ‘Pardon?’
Messa: ‘Disco Soup is begonnen bij Slow Food Ber-
lijn, maar intussen is het een wereldwijd protest 
tegen voedselverspilling. Er is muziek en er zijn ta-
fels vol groenten. Mensen dansen, snijden wat toma-
ten, ui en prei en gaan dan weer shaken. Op zo’n 
avond wordt 2,5 ton groenten verwerkt tot een heer-
lijke protestsoep. Ik maak plezier terwijl ik me ver-
zet. Ik steek mijn middelvinger uit met de glimlach.’ 
Nkanga: ‘Heb je het gevoel dat je enige impact hebt?’
Messa: ‘We hebben ons met succes verzet tegen de 
commerciële inplanting van genetisch gemodificeer-
de gewassen. Zo verhinderen we dat ons voedsel een 
gepatenteerd product wordt dat een handvol multi-
nationals controleren. Onze petitie om de bijen te 
redden leverde 1,2 miljoen handtekeningen op. De 
Europese Commissie is nu verplicht te luisteren naar 
onze grieven. En voor het eerst bekijkt de Europese 
Unie met de farm to fork-strategie ons voedselsys-
teem als een geheel en niet langer als gescheiden 
beleidsgebieden zoals landbouw, handel en con-
sumptie. De EU is ambitieuzer dan ooit. Maar sinds 
de oorlog in Oekraïne maakt de lobby van de land-
bouwindustrie overuren. Ze proberen farm to fork 
terug te draaien, onder valse voorwendselen over het 
aanpakken van hongersnood en met eenzijdige stu-
dies betaald door pesticidefabrikanten. Het is een 
processie van Echternach.’

Nkanga luistert geboeid, maar schrikt plots op. 
Het is al veel later dan gepland. De stress voor Zuid-
Korea slaat toe, de koffers zijn nog niet gepakt, en de 
honger begint te knagen. We bestellen gauw voor de 
ober echt álle suggesties van het krijtbord veegt.

Een leger wespen kondigt de veelkleurige slaatjes 
aan. Tiens, allemaal met kip. ‘Selectief vlees eten, 
daar is niets op tegen’, klinkt het. Kwaliteit, her-
komst en dosering zijn sleutelwoorden. Maar als het 
over bonen gaat, worden de twee pas echt lyrisch. 
Lekker, voedzaam en fantastisch om de bodem te 
voeden. Nog even en er worden recepten uitgewis-
seld. ■ 

Een zomer lang neemt iemand bijzonder ons mee 
naar een bijzonder iemand.

gesprekken met haar, ik moest uitleggen waarom ik 
de dingen deed die ik deed. Ze zei altijd: je moet 
begrijpen wat jij hier op deze planeet komt doen. Je 
hoeft de massa niet te volgen, moet weten waar je 
zelf voor staat. Wees je bewust van de gevolgen van 
je keuzes, op langere termijn en voor anderen. Ze 
leerde me los te komen van het verlangen naar 
onmiddellijke bevrediging.’

‘Een voorbeeld? Toen ik op kostschool in Nigeria 
zat, was er een schoonheidswedstrijd. Ik was jurylid, 
ik mocht oordelen wie het mooiste meisje was. Mijn 
moeder kreeg er lucht van. Toen ik een B haalde voor 
Frans, greep ze in – ze was lerares Frans. Hoe durfde 
ik geen A te halen? Ze zei: ik weet het wel, ik heb 
gehoord dat je je ’s avonds bezighoudt met meisjes 
te beoordelen. Waarom deed ik dat? Ze stelde me 
veel vragen en uiteindelijk zei ze: wie ben jij om te 
oordelen? Dat heeft me zo geraakt. Het is niet aan 
mij om naar buiten te treden en dat soort oordelen, 
dat soort geweld, te spuien in het openbaar. It’s not 
for me to judge.’

Er gaat veel om in uw hoofd, u denkt heel veel na. 
Nkanga: ‘Constant. Maar dat stoort me niet, ik zie 
het als een gave. Ik analyseer, situeer, probeer te be-
grijpen, leef me in. Ik begrijp dat iemand misschien 
op een bepaalde manier reageert omdat hij of zij zelf 
een moeilijke tijd doormaakt. Ik zie de onopgeloste 
worstelingen van een ander. Wat niet wil zeggen dat 
ik het probleem dan op mij neem.’

‘Neem racisme, dat is niet mijn probleem. Ik 
word ermee geconfronteerd, maar het is het pro-
bleem van degene die zich racistisch uit. Dat vertel 
ik die persoon ook: deal er zelf mee, met je onopge-
loste trauma, je onverwerkte opvoeding of je relatie 
die niet goed zit. Ik pak mijn eigen worstelingen 
aan, maar ik ga niet de unresolved business dragen 
van een ander die ik toch niet kan controleren.’

Kunt u ook emotioneel reageren?
Nkanga: ‘Ja, ik huil soms en word al eens echt drif-
tig. Maar dan wil ik meteen begrijpen wat die emotie 

Nkanga: ‘Toen mijn moeder stierf, was 
ik 17. Haar dood confronteerde me met 
een ijlte. Ondanks die pijn voelde ik ook, 
het is verschrikkelijk om te zeggen, een 
vreemd soort bevrijding. Een brute les 
in zelf bepalen waar je voor staat’

het bezoek Otobong Nkanga en Marta Messa 
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