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Interview

IDENTITEIT EN 
BURGERSCHAP. 
WOORD EN BEELD ZIJN 
DE WAPENS 
Demos sprak met Roland Gunst
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Een groot deel van zijn jeugd heeft de 
 Belgisch-Congolese kunstenaar Roland 
Gunst aan de buitenwereld proberen te 
bewijzen dat hij een échte Vlaming is. 
Maar hoe doe je dat precies wanneer 
de ‘echte’ Vlamingen zelf niet eendui-
dig kunnen definiëren wat die Vlaamse 
identiteit juist is? Na lang worstelen 
met deze vraag, ontwikkelde deze 
fictie documentairemaker voor zijn werk 
een model op basis waarvan hij er wél 
in slaagt zich die Vlaamse identiteit aan 
te meten. Via dat model confronteert hij 
de mensen met zichzelf en houdt hij de  
samenleving een spiegel voor. 

Ik ben Roland Gunst, mijn vader is Belg, 
Vlaming en Oostendenaar en heet ook 
Roland Gunst. Mijn moeder is Congole-
se, van de Bakongo. Ze hebben elkaar in 
Congo ontmoet en drie kinderen gekregen, 
waarvan ik de middelste ben. Ik heb zelf 12 
jaar in Afrika gewoond, waar ik mijn  eerste 

identiteit heb ontwikkeld. Ik zeg  eerste, 
omdat je volgens mij doorheen je leven 
verschillende identiteiten ontwikkelt. Mijn 
eerste identiteit en zelfbeeld was Belgisch: 
in mijn hoofd was ik blank. Niet zozeer de 
kleur maar van binnen: Europees, westers, 
Belg. Ik identificeerde me met mijn blanke 
vader, ik was dus blank zoals hem. Ik dacht 
dat België mijn vaderland was en dat mijn 
volk in België leefde. Ik had twee leefwe-
relden in Congo: een westerse-Europese 
leefwereld en een Congolese leefwereld. Ik 
wist dat mijn roots en mijn cultuur tot deze 
twee werelden behoorden, maar ik voelde 
mij een blanke, een Belg, een Europeaan, 
een westerling. Ik leefde voornamelijk in 
een westerse leefwereld, maar omdat ik ook 
veel in contact kwam met mijn Congolese 
familie en de Congolese vrienden van mijn 
ouders, was het voor mij ook even evident 
in mijn Congolese leefwereld te leven en te 
functioneren. Mijn levensstijl was multicul-
tureel. Een voorbeeld: in de voormiddag zat 
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ik op een Belgische school met mijn Belgi-
sche vrienden en sprak ik Frans, op de mid-
dag ging ik eten bij mijn Congolese familie 
en sprak ik Kikongo. Ik was het gewoon om 
te switchen tussen die twee werelden, maar 
mijn identiteit was westers. Dat was onbe-
wust, en niet zozeer een keuze. Ik voelde mij 
zeker niet beter dan Congolezen en het was 
ook niet dat ik geen Congolees wou zijn. 

Vervolgens kwam ik naar België, en in 
Vlaanderen heb ik ontdekt dat ik geen blan-
ke ben, of althans niet de westerling die ik 
dacht te zijn. Mijn definitie en de definitie 
van de Belg over ‘westers zijn’ matchte niet. 
Voor de Belg was ik een Congolees. Dat was 
een groot crisismoment in mijn leven, waar 
ik bijna 20 jaar mee geworsteld heb. Wie 
was ik nu uiteindelijk? Mijn Congolese ge-
nen zijn zichtbaar, ik heb een bruine huid, 
en dat bleek het grootste struikelblok te zijn 
voor Vlamingen om mij als een volwaardige 
Vlaming te erkennen. Ik deed gedurende 
20 jaar zoveel mogelijk mijn best om een 
zuivere Vlaming te zijn en die Congolese 
bagage te onderdrukken, te negeren en te 
ontkennen. Op die manier hoopte ik dat 
er zo weinig mogelijk Congolese elementen 
herkenbaar waren in mij. Ik wil benadruk-
ken dat dit geen vrije keuze was, maar een 
noodzaak. Want om erbij te horen moet je 
zo Vlaams mogelijk zijn, zo puur mogelijk. 
Door die hele obsessie voor het blank of 
westers zijn, heb ik het gevoel dat ik er wel 
vrij goed in geslaagd ben om door een deel 
van de Vlamingen als Vlaming erkend te 
worden. Anderzijds besef ik ook dat ik door 
dit proces mijn Congolese roots gewoon 
kwijt ben. Ik heb die te weinig onderhou-
den en beleefd. 

Ik was zeer bewust bezig met proberen om 
een perfecte Vlaming te zijn: in mijn voor-
komen, mijn uiterlijk, mijn gedrag, mijn 
mimiek, enzovoort. Ik heb dit enorm bena-
drukt en gecultiveerd. Voor mij was dat een 
overlevingsmechanisme, er was maar één 

oplossing. In Afrika had ik een identiteit, 
in België niet. Hier werd ik niet erkend als 
Vlaming. Vlamingen waren de voornaamste 
groep waarmee ik dagelijks en bijna exclu-
sief geconfronteerd werd. Mijn moeder, 
mijn broer, mijn zus en ik waren de enige 
kleurlingen in Nieuwpoort. 

Het was dus een keuze tussen niets zijn of 
Vlaming zijn. Wat doe je dan? Op jezelf 
kan je niet bestaan in een samenleving. 
Dus ga je voor de Vlaamse identiteit. Maar 
dat brengt met zich mee dat je je moet on-
derwerpen aan alle eisen die er aan gesteld 
worden, en die zijn vaak absurd, moelijk en 
onhaalbaar. Het was een immens moeilijke 
oefening om te overleven. Ik besef perfect 
wat mensen voelen als ze spreken over in-
tegratie. Tot hoever moet je daarin gaan? Ik 
vind persoonlijk dat ik het vrij goed gedaan 
heb. Als ik mij vergelijk met de modale 
Vlaming dan spreek ik minstens even goed 
West-Vlaams en Algemeen Nederlands. We 
delen dezelfde levenswijze, gelijkaardige 
waarden en normen…

Nu ben ik gewoon fier op wie ik ben. Ik ben 
een Afro-Vlaamse métis, maar boven alles 
Roland, punt. Wil je mij niet erkennen, 
geen probleem. Ik ben niet meer afhankelijk 
van de wil en de blik van de andere om een 
identiteit te hebben. Wil ik mijn Congole-
se cultuur beleven, dan doe ik dat waar en 
wanneer ik het wil. Ik voel ook geen nood 
om mij in de Congolese cultuur te storten 
om het gemis of de ontbrekenden stukken 
te herstellen. We zien wel wat op mij af-
komt. Ik ben gelukkig en ben blij dat mijn 
grote identiteitsconstructieoefening groten-
deels achter de rug is.     

Mijn definitie en de definitie van de 
Belg over ‘westers zijn’ matchte niet. 
Dat was een groot crisismoment in 
mijn leven, waar ik bijna 20 jaar mee 
geworsteld heb.
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Demos: Je was 12 toen je naar België kwam, 
dat is sowieso het begin van de adolescentie, 
waar je jezelf construeert. Speelde dat ook 
geen grote rol? 

Roland Gunst: Uiteraard, want op die leef-
tijd construeer je jouw identiteit binnen 
een bepaalde gemeenschap. Je identiteit is 
niet meer grotendeels gevoed door je eigen 
famili ale sfeer. Dat is het zwaarste: iedereen 
staat op je te kijken en je moet je bewijzen. 
Bewijzen dat je tot die Vlaamse gemeen-
schap behoort. Dus heb ik mij geperfecti-
oneerd: zowel wat mijn uiterlijk betreft als 
op het vlak van cultuur. Mijn doelstelling 
was om zo goed mogelijk op mijn Vlaamse 
vrienden te lijken. Eigenlijk was dat niet 
zo absurd, want in Congo voelde ik mij al 
westerling en ik was grotendeels westers 
opgevoed. De meer Belgische opvoeding 
was een bewuste keuze van mijn ouders. 
Ik moest gewoon mijn Belgische culturele 
bagage meer op de voorgrond brengen en 
accentueren. 

Demos: In Congo voelde je je dus Belg 
en werd je ook als Belg bekeken, maar 
in  België voelde je je Belg en werd je als 
Congo lees bekeken? 

Gunst: Mijn westerse en Congolese leef-
wereld heeft mij altijd als een westerling 
geïdentificeerd. Dat werd elke dag bena-
drukt, zelfs op straat riepen Congolese 
kinderen ‘mundele’ naar mij, wat ‘blanke’, 
’westerling’ betekent. Ik werd onbewust in 
die hoek geduwd. Ik heb niet echt gekozen 
om mij blank te voelen. Het overkwam me 
gewoon. Je groeit in de identiteit. Je wilt 
op je vader, je held, lijken. Ik was Roland, 
ik was van origine half Congolees en half 
Belg; maar ik voelde mij meer een wester-
ling dan iets anders. Als kind had ik geen 
besef van ‘ras’. 

Mijn moeder was Congolese net zoals ze 
groen haar had kunnen hebben. Congole-
zen leken op mijn moeder en Belgen leken 
op mijn vader. Belgen hadden meestal meer 
geld dan Congolezen waardoor ze zich een 
meer westerse levenstijl konden veroorlo-
ven, dacht ik. Het verschil zat meer in de 
sociaal-economische positie. Ik voelde mij 
meer westerling omdat westerlingen meer 
zoals mij dachten, speelden, grapten, aten, 
zich kleedden… Congolezen hadden andere 
gebruiken die minder leken op hetgeen ik in 
mijn westerse leefwereld gewoon was. Die 
gebruiken waren daarom niet minderwaar-
dig, ze waren gewoon anders. Ik kan mij 
niet herinneren dat ik ooit benadrukte dat 
ik ook Congolees was. Als kind ben je daar 
niet mee bezig. Het was evident dat ik twee 
roots had. Hier in België was dat volledig 
omgekeerd: hier zei heel de samenleving in 
eerste instantie: ‘jij bent geen blanke, je bent 
geen Belg, jij bent een Afrikaan’. Eigenlijk 
is het altijd de blik van de buitenwereld 
geweest die mij gedwongen heeft om te zig-
zaggen tussen verschillende identiteiten. 

Demos: Ging je hier in België dan niet op 
zoek naar Congolese vrienden of bepaalde 
zaken uit de Congolese cultuur die je miste? 

Gunst: Ik kreeg nog altijd een deel mee 
van thuis, als ik bij mijn moeder was of 
Congolese vrienden van mijn ouders zag. 
Maar alleen ging ik daar nooit echt naar op 
zoek. Vreemd genoeg was mijn Afrikaanse 
referentie toen eerder de Afro-Amerikaanse 
cultuur. Afro-Amerikanen waren zoals mij 
westerlingen met een Afrikaans uiterlijk die 
vochten om een gelijkwaardige positie in 
een westerse samenleving. Dat was een wes-
terse beleving van het ‘Afrikaans zijn’. Een 
westerse mutatie van de Afrikaanse identi-
teit zeg maar. Afrikaans is niet per definitie 

Je moet je onderwerpen aan alle eisen 
die er aan gesteld worden, en die zijn 
vaak absurd, moelijk en onhaalbaar.

Ik ben een Afro-Vlaamse métis, maar 
boven alles Roland, punt.
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traditioneel: tam-tams enzomeer. Ik haalde 
die ‘Afrikaanse voeding’ uit andere bronnen, 
en zoals ik al zei, doorheen dit hele traject 
wou ik een perfecte Vlaming worden. Het 
enige breekpunt blijft dat het niet voldoen-
de is dat je je Vlaming voelt, je moet ook als 
Vlaming erkend worden. 

In grote steden, waar veel diversiteit be-
staat, ervaarde ik mijn huidskleur minder als 
een barrière. Maar ze blijft wel bestaan, dus 
ik zal nooit alle Vlamingen er van kunnen 
overtuigen dat ik een perfecte Vlaming ben. 
En dat is eigenlijk het vertrekpunt van mijn 
werk als kunstenaar. 

Ik ben al jaren aan het proberen om die 
Vlaamse cultuur te vatten. Als ik aan Vlamin-
gen vraag om de Vlaamse cultuur te definië-
ren zodat ik exact weet wat ik moet doen, dan 
kunnen ze dat niet. Het is zodanig divers, ie-
dereen heeft zijn eigen eisen en voorwaarden, 
waardoor het bijna onmogelijk wordt om nog 
eenduidig te spreken van een ‘Vlaamse iden-
titeit’. Er zijn zoveel variaties dat Vlamingen 
er onderling zelf niet één bepaalde definitie 
aan kunnen geven. De vraag die ik mij stelde 
was dan: ‘hoe kan ik een manier vinden om 
er toch bij te horen?’ Er zullen altijd mensen 
zijn die zeggen dat ik toch net geen Vlaming 

ben, dus de enige oplossing is een model te 
bedenken dat daar wel in slaagt. Dat model is 
de basis van mijn werk. 

Demos: Hoe ben je er eigenlijk toe gekomen 
met kunst bezig te zijn? Heb je een kunst-
opleiding gevolgd? Wat heeft je gestimu-
leerd? Wie zijn je voorbeelden? 

Gunst: Ik heb geen kunstopleiding gevolgd. 
Ik wist eigenlijk niet goed wat ik wilde 
studeren en heb dan maar communicatie-
management gekozen. Ik was meer op zoek 
naar een plaats waar ik mezelf mocht zijn 
en niet meteen naar een plaats waar ik kon 
doen of kon studeren wat ik wou. Vanuit 
een theoretisch oogpunt was de opleiding 
wel interessant: ik leerde er over marke-
tingstrategieën, Public Relations en allerlei 
‘communicatiemechanismen’. Na die studies 
koos ik voor een postgraduaat audiovisuele 
technieken, want ik ben altijd al geïnteres-
seerd geweest in video en documentaire. 
In die opleiding van een jaar leerde ik het 
volledige productieproces van reportages en 
TV-programma’s kennen. Tot slot deed ik 
nog een laatste postgraduaat internationale 
samenwerking en interculturele communi-
catie op CIMIC. Dat was super verrijkend 
en daar zijn de ideeën voor mijn werk voor 
het eerst ontstaan. 

Als ik er nu op terug kijk gingen al die 
studies over communicatie: “Hoe moet je 
communicatietools hanteren om mensen 
te overtuigen van een bepaalde boodschap 
of stelling”? Ik heb doorheen al die studies 
de theorie daarachter leren kennen en leren 
hanteren. Als métis op zoek naar de erken-
ning van mijn identiteit zat ik in een isole-
ment. De enige manier om eruit te geraken 
was communicatie. Met deze opleiding was 

Eigenlijk is het altijd de blik van de 
 buitenwereld geweest die mij gedwon-
gen heeft om te zigzaggen tussen 
verschillende identiteiten. 

Het enige breekpunt blijft dat het niet 
voldoende is dat je je Vlaming voelt, je 
moet ook als Vlaming erkend worden. 
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ik bewapend met tools en woorden. Daar-
naast bleef ik zelf fictieve documentaires ma-
ken. Daarmee bedoel ik fictiefilms die in do-
cumentairestijl opgenomen zijn. Ze gingen 
steeds over een sociale problematiek die met 
visuele metaforen uitgebeeld werden. De 
films werden dan vertoond op evenementen 
die ik met vrienden organiseerde zoals een 
vernissage, een optreden of een feest. 

Die fascinatie voor film en TV heb ik ei-
genlijk al sinds mijn kinderjaren. Ik heb 
letterlijk duizenden fictiefilms, reportages en 
documentaires gezien tot mijn adolescen-
tie. En samen met mijn passie voor muziek 
heeft mij dat ongetwijfeld beïnvloed en ge-
stimuleerd om mij artistiek uit te drukken. 
Muziek en film gebruik ik om mijn emoties 
te uiten en pijnlijke gevoelens weg te jagen. 
Het is een detoxicatieproces. Het is allemaal 
zo spontaan gebeurd dat ik dat moeilijk kan 
duiden. Hetzelfde met ‘voorbeelden’: ik zou 
die ook niet meteen kunnen geven en ik ben 
slecht in namen. Het zijn vooral beeld- en 
muziekpassages die ik in een archief, een ge-
heugen bewaar. Snapshots van beeld en mu-
ziek gekoppeld aan passages uit mijn leven. 
Ik hield wel enorm veel van de films van 
Spike Lee, de burgerrechtenactivist, en luis-
ter veel naar Keith Jarred, Terence Blachard 
en John Adams. Die invloeden vind je onge-
twijfeld terug in mijn werk. De kunstenaars 
Renzo Martens en Johan Grymonprez vindt 
ik zeer boeiend.

Demos: ‘Identiteit’ is dus echt wel iets waar 
je al je hele leven mee bezig bent. Persoon-
lijk maar ook in je kunst: alle personages 
die je opvoert zijn eigenlijk een beetje op 
zoek naar zichzelf, of naar hun plaats in de 
samenleving. 

Gunst: Als ik vroeger naar films keek, had 
ik altijd sympathie voor de einselganger, de 
eenzaat, de outcast, de outsider... Ik voelde 
mij immers zelf zo. Ik identificeerde mij met 
het personage dat zich verloren en alleen 
voelt in een wereld waarin hij geen even-
beeld herkent. Hij denkt de enige te zijn die 
tegen onverwoestbare demonen vecht. Ik 
voer inderdaad personages op die op zoek 
zijn naar een identiteit, naar een plaats in de 
samenleving; mensen die gevangen zitten en 
op zoek gaan naar bevrijding, mensen die 
het moe zijn om als freaks en monsters door 
het leven te gaan, mensen die eenvoudigweg 
rust en geluk zoeken. 

Eén van mijn eerste documentaires was 
‘N-ID: the stigma of the negro identity’, 
waarin de neger/le nègre/the negro/the 
nigger de hoofdrol speelt. Toen speelde ik 
al met de vele maskers of identiteiten en 
de positie van mensen in de maatschappij 
doorheen de geschiedenis. In deze film leg 
ik uit hoe de Afrikaan vandaag de dag nog 
altijd gevangen zit in het stigma van de 
‘negeridentiteit’. De Afrikaan zit gevangen 
achter een negermasker van vooroordelen 
en negatieve stereotypen. Die negeridenti-
teit is een vuil, dom en lelijk beest dat niks 
te maken heeft met de vele mooie en rijke 
Afrikaanse identiteiten. De Afrikaan wil van 
dit stigma bevrijd worden. De term ‘neger’ 
associeer ik met mijn eerst ontmoeting met 
racisme en het scheldwoord ‘vuile neger’. Ik 
haat de term ‘neger’. Sinds ik in België leef 
voel ik mij gevangen tussen de twee uiterste 
polen van mijn identiteit: Koning Vlaming 
en de Neger. Er wordt neergekeken op de 
Afrikaan en opgekeken naar de almachtige 
Vlaming. 

Met de documentaire over de ‘negro 
identity’ wil ik de Vlaming overtuigen 

Als métis op zoek naar de erkenning 
van mijn identiteit zat ik in een isole-
ment. De enige manier om eruit te 
geraken was communicatie.

Sinds ik in België leef voel ik mij gevan-
gen tussen de twee uiterste polen van 
mijn identiteit: Koning Vlaming en de 
Neger.
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om de term en het concept neger uit de 
Vlaamse taal en samenleving te verbannen. 
Ik werk nu aan het vervolg van deze do-
cumentaire. Met het project ‘VELLER: de 
finale oplossing voor de negerkwestie’ wil 
ik nu ‘het negermonster’ uitroeien. Na de 
geest en het concept moet het lichaam ook 
aangepakt worden. Ook daar wil ik weer 
een ander facet van identiteit belichten. 
Al mijn monsters, personages, gezichten, 
maskers gebruik ik om bepaalde angsten uit 
deze samenleving te visualiseren. Dus als ‘de 
blanke’ bang is van ‘de zwarte’, creëert hij 
een ‘negermonster’. Een monster van vlees 
en bloed dat perfect beantwoord aan het 
beeld en de fantasie dat blanken hebben van 
‘de zwarte dreiging’. Niemand heeft hem 
ooit gezien, maar de angstige bevolking ver-
wacht hem wel om de hoek tegen te komen. 
Het ‘neger monster’ is de verpersoonlijking, 
de materialisatie van die angst, een projec-
tie van angst op de andere. De andere, de 
outsider, de nieuwkomer en de vreemdeling 
-ongeacht de etnische origine- wordt vaak 
eerst met argwaan behandeld door de rest 
van de samenleving. De mens vreest het on-
bekende. Het is deze angst die ik zichtbaar 
maak door nieuwe personages te creëren of 
door gewoonweg een bestaand monster ver-
der te definiëren en uit te bouwen.  

Demos: Zo is ook je personage ‘John K. 
Cobra’ ontstaan? 

Gunst: John K.Cobra of Jan in het Vlaams 
is mijn alter ego! In mijn plaats onder-
neemt hij een transformatiereis naar de 
perfecte Vlaming. Wat Jan beleeft, beleef 
ik ook. Een reis die ik misschien zelf had 
ondernomen, had ik enkele jaren geleden 
niet de wijsheid en rust gevonden om de 
transformatie te stoppen en met mezelf 
tevreden te zijn. Hij is een verpersoonlij-
king van een mens die geen weg weet met 
zijn Vlaams-Afrikaanse identiteit omdat je 
in Vlaanderen best puur Vlaming -cultu-
reel en genetisch- bent om als volwaardige 

 Vlaming erkend te worden. Het is een 
personage dat über-Vlaams wil zijn. Zijn 
obsessie of wens om een identiteit, in dit 
geval de Vlaamse identiteit te hebben is zo 
groot dat zijn integratieproces een ziekelijke 
en perverse vorm aanneemt. Het resultaat 
is een integratiemonster. Een monster met 
een blank latex masker. Het ontnemen van 
het basisrecht om te mogen bestaan, drijft 
een mens tot wanhoopsdaden. John k Co-
bra is een monster gecreëerd door Vlamin-
gen die onhaalbare voorwaarden stellen om 
Vlaming te mogen zijn. Door dat personage 
te creëren confronteer ik de Vlaming, maar 
vooral de rechts-conservatieve Vlaming dan 
ook met een monsterlijke emanatie van de 
Vlaamse identiteit. 

Mensen zullen altijd een monster creëren 
waarin ze al hun angsten kwijt kunnen. Een 
monster centraliseert als het ware hun ang-
sten. Als ze dat monster kunnen materiali-
seren, benoemen, aanwijzen dan hebben ze 
meer controle op hun angsten. Het neger-
monster is een container van angsten voor 
de zwarte medemens. Angsten die eigen zijn 
aan alle mensen maar die graag en gemak-
kelijk op de andere geprojecteerd worden. 
Als de mens een monster niet creëert dan 
zijn die angsten onzichtbaar, ontastbaar, 
onvoorspelbaar en onhanteerbaar. Mensen 
houden van zekerheid. De mens speelt god 
en creëert een monster om zijn wereld naar 
zijn noden te scheppen. Er is nood aan 
monsters. Ik denk dat dit een universeel 
fenomeen is: als je de dreiging kan aanwij-
zen, als jouw vijand een gezicht krijgt, dan 
heb je het gevoel dat je die aankan, dan is er 
meer zekerheid. Kijk naar de posters waarop 
joden werden afgebeeld in de jaren ‘30 in 
Duitsland: reusachtige haakneuzen, bolle 
ogen, lange baarden en pijpekrullen... 

Al mijn monsters, personages, gezich-
ten, maskers gebruik ik om bepaalde 
angsten uit deze samenleving te visua-
liseren. 
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Ik gebruik dus voor mijn werk een 
principe dat al eeuwen gebruikt wordt: ik 
visualiseer en materialiseer de angst voor de 
andere. John k Cobra representeert de angst 
voor een slecht geïntegreerde allochtoon. 
Via dat monster kan ik de hele Vlaamse 
identiteitsconstructie in vraag stellen. 

Het John K Cobra project bestaat uit drie 
fasen. Fase één heb ik zelf tot ongeveer mijn 
25-27 jaar doorlopen. Ik wou mijn uiter-
lijk en cultuur zo Vlaams mogelijk krijgen 
tot ik het een halt toeriep en afscheid nam 
van deze obsessionele vervlaamsing. Fase 
twee en drie zullen door mijn alter ego Jan 
doorlopen worden. Jan zit nu in fase twee. 
Hij perfectioneert de transformatie van de 
cultuur en het uiterlijk van fase 1. Jan kan 
nu een stap verder gaan: vroeger wou ik 
‘blank’ zijn maar bleef ik gekleurd, nu zal 
Jan een blank latex masker aantrekken. De 
barrière van de huidskleur en het haar zou 
moeten wegvallen. Jan zal zich ook in de 
Vlaamse cultuur verder ontplooien, tot ik, 
door Jan zijn beleving, conceptueel puur 
Vlaams wordt. Geen sprankeltje Congo mag 
nog in Jan te bespeuren zijn. De derde fase 
is de genetische aanpak van het probleem. 
Het eindstadium is de bekroning tot de per-
fecte Vlaming door de erkenning van mijn 
Vlaamse identiteit door minstens 95% van 
de Vlamingen.  

Demos: Nu zit je dus, zoals je zelf aangeeft, 
in ‘fase 2’: het perfectioneren van je Vlaamse 
identiteit en van je uiterlijk. Je doet dit door 
een masker op te zetten. Stelt dit masker ie-
mand in het bijzonder voor? 

Gunst: Het masker is gebaseerd op het uiter-
lijk van mijn vader, dus het ‘Vlaamse deel’ 

van mij. Het representeert ook de ‘Vlaamse 
identiteit’ die het dichtst bij mij staat, het 
best op mij lijkt en die ik het mooiste vind. 
Als er dan al een mooi symbool van Vlaam-
se waarden, normen en cultuur is, dan is 
het mijn vader wel! Ik put uit mijn eigen 
familiegeschiedenis en ervaringen om John 
K. Cobra vorm te geven. Mijn vader is mijn 
inspiratiebron en mijn absolute voorbeeld 
van mannelijke en Vlaamse identiteit. Het 
gelaat van John K. Cobra is gebaseerd op 
dat van mijn vader toen hij 23 jaar oud 
was. Ik lijk als twee druppels water op hem, 
behalve dat ik een donkerdere huid heb 
en mijn haar anders is. Ik heb vrij westerse 
gezichtskenmerken. Het is dus absurd hoe 
klein die stap is tussen mijn vader en ik, en 
tussen de Vlaming en ik. Als ik mijn haar en 
huidskleur zou veranderen dan ben ik een 
echte Vlaming! De stap is dus eigenlijk heel 
klein maar anderzijds ook heel groot. 

Hoe overbrug ik dit? Ik heb daartoe het 

Als ik mijn haar en huidskleur zou 
veranderen dan ben ik een echte 
Vlaming! De stap is dus eigenlijk heel 
klein maar anderzijds ook heel groot. 
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‘LIONESS’-model ontwikkeld, waarbij 
‘LION’ verwijst naar de Vlaamse leeuw. Het 
model zit als volgt in elkaar: John K. Co-
bra of Jan symboliseert het streven naar de 
Vlaamse perfectie. Zolang ik deze Vlaam-
se perfectie niet kan bereiken zal ik nooit 
als volwaardige Vlaming erkend worden. 
Daarom moet Jan dus absoluut perfect zijn. 
De Vlaamse perfectie en excellentie wordt 
gesymboliseerd door de Vlaamse leeuw. De 
Vlaamse leeuw is zwart. Ik ben gedeeltelijk 
Afrikaans en dus ook gedeeltelijk zwart. Ik 
ben dus een rechtmatige Vlaming. John 
K.Cobra, alias LION, is dus perfect: hij is 
zwart vanbinnen -zijn Congolese roots-, 
blank van binnen -zijn Vlaamse cultuur- 
maar ook blank vanbuiten -zijn blanke 
uiterlijk. Dit model is dat van de Vlaamse 
perfectie, en John K. Cobra is dus hoe elke 
Vlaming zou moet zijn. Hij is het symbool 
van Vlaanderen. 

Demos: Maar John K. Cobra past toch wel 
heel extreme middelen toe om Vlaming te 
zijn? Of tenminste om als Vlaming erkend 
te worden?

Gunst: Jan is een ‘integratiemonster’. Hij 
gaat inderdaad heel ver in het ‘Vlaams’ wil-
len zijn, en dit op een ziekelijke en perverse 
manier. Ik wil op die manier aan de Vla-
mingen tonen wat de uitkomst kan zijn van 
hun integratievoorwaarden tegenover men-
sen van vreemde origine. Men heeft altijd 
de mond vol van ‘integratie’ en het feit dat 
zogenaamde ‘etnisch-culturele minderheden’ 
niet genoeg ‘geïntegreerd’ zijn, of dat ‘de 
integratie’ mislukt is. Wel, beeld je in dat ik 
een personage aanbied dat overgeïntegreerd 
is. Iemand die te veel moeite doet, die zich-
zelf volledig wegcijfert in het belang van het 
Vlaams zijn. Dit uit pure liefde voor Vlaan-
deren of om gewoonweg te kunnen bestaan. 
Wat kunnen Vlamingen daar dan tegen in 
brengen? Is dit dan goed? Waarschijnlijk 
zullen Vlamingen John K. Cobra afschu-
welijk vinden. Het is immers een monster 

geworden door onredelijke en onhaalbare 
integratie-eisen te stellen! De vraag die ik 
eigenlijk wil stellen doorheen mijn werk is 
net “hoe ga je om met een over-geïntegreerd 
monster?” Heb je liever dat er hier duizen-
den van die monsters rondlopen, freaks 
met maskers op waar iedereen bang van 
is, of heb je liever mensen die zogenaamd 
iets minder geïntegreerd zijn maar die per-
fect functioneren binnen de samenleving? 
Waarom zou een samenleving psychiatrische 
gevallen creëren? Daar zijn risico’s aan ver-
bonden! Als ze gewoon open zou staan voor 
de eigenheid van de andere dan is het hier 
volgens mij ook veel veiliger voor iedereen. 
Ik stel het nu misschien wat simplistisch 
voor, want het is complexer dan dat, maar 
ik wil op deze manier gewoon aantonen dat 
de samenleving een zware druk legt op men-
sen met een integratiewens en dat ze met 
onredelijke eisen worden geconfronteerd. 

Gelukkig ben ik op mijn 25-27ste tot het 
besef gekomen dat ik voldoende ‘geïnte-
greerd’ was, anders was ik misschien zelf wel 
zo’n freak geworden. Ik bied dus gewoon 
een personage aan dat de Vlaamse perfectie 
is, dat alles vertegenwoordigd wat de Vla-
mingen willen, maar dat tezelfdertijd ook 
een monster is! Ik hoop dat Jan mensen tot 
nadenken brengt, dat mensen reflecteren 
over welke betekenis en voorwaarden ze aan 
‘integratie’ koppelen. Die drive om mensen 
altijd maar meer en beter te willen assimi-
leren en te kneden is gevaarlijk. Laat ons de 
discussie voeren, erkennen dat er niet zoiets 
bestaat als ‘de perfecte Vlaming’, erkennen 
dat we zelf niet eens weten wat ‘de Vlaamse 
identiteit’ betekent, erkennen dat de eisen 

De staat kan wel zeggen: je moet aan 
die en die voorwaarden voldoen om 
Belg te worden, maar dat is nog altijd 
iets anders dan aanvaard worden door 
je buurman. Interpersoonlijke relaties 
zijn belangrijker dan statuten...
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die we stellen aan anderen zodanig divers 
zijn dat er geen eenduidigheid in bestaat! 
Het is onmogelijk om te zeggen wat iemand 
moet doen om volledig aanvaard te worden. 
De staat kan wel zeggen: je moet aan die en 
die voorwaarden voldoen om Belg te wor-
den, maar dat is nog altijd iets anders dan 
aanvaard worden door je buurman. Dit is 
wat mensen echt belangrijk vinden! Inter-
persoonlijke relaties zijn belangrijker dan 
statuten...

Demos: Je houdt de Vlamingen dus een 
spiegel voor? 

Gunst: Absoluut! En ik ben van plan om 
John K. Cobra te presenteren als de beste 
Vlaming ooit! Als ze ooit eens het equivalent 
van ‘De grootste Belg aller tijden’ organise-
ren voor Vlaanderen, dan draag ik John K. 
Cobra voor als kandidaat! Ik hoop echt dat 
ze mij de kans geven om hem aan Vlaande-
ren voor te stellen, want als hij uitgejouwd 
wordt dat ben ik in mijn opzet geslaagd. Dat 
betekent dat de mensen maar al te goed we-
ten waarover het gaat en beseffen dat hij echt 
een monster is. Als mensen van hem houden 
is het verontrustender, dan betekent dat dat 
alle Vlamingen freaks zijn en dat er nieuwe 
monsters zullen gecreëerd worden.

Demos: Om het nu even op een hoger 
 niveau te tillen: zie je je werk in de lijn van 
de burgerrechtenbeweging? Jezelf als een 
postmoderne black poweractivist? 

Gunst: Mijn werk is ook een tegenreactie op 
een realiteit die mij opgedrongen wordt. Op 
dat vlak zie ik wel een gelijkenis: je wordt 
verplicht je te verzetten tegen een categori-
satie die je opgelegd wordt. Je krijgt als ‘out-
sider’ een positie, een identiteit toebedeeld 
in een kader dat door een dominante groep 
wordt vormgegeven. Mijn belangen en mijn 
welzijn worden niet in acht genomen. Ik 
word dus gedwongen om mij daartegen te 
verzetten, want ik heb geen inspraak in mijn 

identiteit. Niemand heeft zin om op de bar-
ricades te staan roepen om basisrechten op 
te eisen. Ik doe het omdat ik de wilskracht 
en de overtuiging heb. Mijn personages zijn 
tools om de aandacht te trekken. Niemand 
loopt een monster voorbij zonder het te 
zien. Urban guerrilla met monsters. Woord 
en beeld zijn de wapens. 

Alle personages die ik opvoer zijn uiteinde-
lijk één van mijn vele gezichten. Ik ben de 
stem en het brein achter elk masker, mon-
ster en personage. Iedereen draagt een per-
manent evoluerende waaier aan identiteiten 
met zich mee, en ik wil ook al die gezichten 
zijn. Door deze monsters te verpersoonlij-
ken neem ik een actieve rol op in elk con-
flict waarin ze betrokken zijn. Zolang ik de 
energie heb en zolang het noodzakelijk lijkt, 
wil ik die maskers blijven dragen en mijn 
verantwoordelijkheid binnen hun respectie-
velijke conflicten opnemen. Daarna zal ik 
de maskers met plezier afnemen. Hopelijk 
kunnen we binnen een paar jaar, net als de 
woorden ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’, ook 
het integratiemonster en andere monsters 
ten grave dragen.  

Demos: In je ‘LION’-model gebruik je ook 
veel Vlaamse symboliek. Is het een bewuste 
strategie om die toe te eigenen? 

Gunst: Het hele John K. Cobra project en 
dat rond ‘negro identity’ vertrekt vanuit 
mijn overtuiging dat ik als Vlaming het 
recht heb om de Vlaamse cultuur naar mijn 
eigen goeddunken te gebruiken. Ik mag mij 
alle Vlaamse symbolen toe-eigenen en die 
gebruiken zoals ik het zelf wil, evenwel altijd 
op een constructieve manier! 

Hopelijk kunnen we binnen een paar 
jaar, net als de woorden ‘allochtoon’ 
en ‘autochtoon’, ook het integratie-
monster en andere monsters ten grave 
dragen.
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Ik gebruik zelfs bepaalde concepten van het 
Vlaams Belang tegen de principes en ideëen 
van het Vlaams Belang. Op die manier kun 
je het best iets ont- of verkrachten. Alles wat 
symbool staat voor Vlaanderen, durf ik tot 
een nieuw en eigen Vlaams product recycle-
ren en gebruiken. Ik weet dat het soms zal 
choqueren, maar spijtig genoeg moet je cho-
queren om aandacht te krijgen en een debat 
op gang te krijgen. Waarom zou de Vlaamse 
leeuw alleen symbool kunnen staan voor 
nationalistische of extremistische gedachten? 
Culturele elementen moeten gebruikt wor-
den, ze moeten leven, ze moeten evolueren, 
het zijn gebruiksvoorwerpen. Het heeft geen 
zin om Vlaamse symbolen als relieken te be-
waren en deze als een heilige graal af en toe 
uit de kast te halen voor ceremoniële doel-
einden. Zo sterft een cultuur. Cultuur moet 
leven met zijn tijd. 

In onze multiculturele samenleving moe-
ten enkele essentiële vragen ter discussie 
gebracht worden: Wie mag zich wat toe-ei-
genen? Wat nu met een identiteit? Wie mag 
wat eisen van de ander? Wat met de integra-
tie-eisen? Hoe hou je een evenwicht in stand 
dat het samenleven mogelijk maakt? Welke 
inspanning moet welke partij leveren? Van-
uit een machtspositie kan je altijd vanalles 
afdwingen, maar zou het niet redelijker en 
menselijker zijn om vanuit die positie de 
eisen een beetje te temperen en te zien hoe 
de andere daar op reageert? Een dankbare 
mens zal volgens mij met meer motivatie 
deelnemen aan de samenleving. Ik hoop 
dat Vlamingen John K. Cobra monsterlijk 
vinden. Ze zullen hopelijk overtuigd zijn 
van het idee dat men toch wat meer ruimte 
moet laten aan vreemdelingen eerder dan 

hun eigenheid te verwerpen. Dat is het doel 
van John K. Cobra, dat mensen naar hem 
komen kijken als een curiosa en denken: 
‘Ben ik dat? Is dit de perfecte Vlaming? Wil 
ik dat anderen zo worden? Wat zou ik in 
hun plaats doen? Is het monster niet het 
resultaat van een absolute toewijding aan 
Vlaanderen? Is de modale Vlaming zo loyaal 
aan Vlaanderen?’. Als het publiek begrijpt 
dat het integratiemonster resulteert uit de 
eisen van de Vlaming, dan hoop ik dat het 
publiek die eisen in vraag begint te stellen. 
Ik wil mensen confronteren met zichzelf, de 
samenleving een spiegel voorhouden. 

Ik gebruik zelfs bepaalde concepten 
van het Vlaams Belang tegen de 
principes en ideëen van het Vlaams 
Belang. Op die manier kun je het best 
iets ont- of verkrachten. 
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