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Shooting Back Louis Agassiz (1807-1873), 2008.

Wie de tentoonstelling van de kunstenaar Sasha Huber bekijkt zal het vast 
opvallen dat de naam Louis Agassiz heel vaak voor komt. Dit was een Zwitserse 
man die als onderzoeker werkte en lang geleden leefde; van het jaar 1807 tot 
1873. Tijdens zijn werk als onderzoeker kwam deze man erachter dat het op aarde 
een periode lang heel koud is geweest. Deze periode noemen we de ijstijd. Hij 
onderzocht ook de mensen die in Amerika woonden. Er zijn heel veel plekken in 
de natuur naar Louis Agassiz vernoemd. Maar ook dieren en zelfs plekken op de 
planeet Mars en de maan. De kunstenaar Sasha Huber vindt dit onterecht en 
vindt dat deze plekken een nieuwe naam moeten krijgen. Dit omdat Louis Agassiz 
niet alleen goede dingen heeft gedaan in zijn leven, maar ook onderzoeken deed 
die racistisch waren. Samen met een groep experts voert Sasha Huber actie om 
al die plekken die nu naar Louis Agassiz vernoemd zijn een nieuwe naam te geven.

Sasha Huber



Louis Agassiz vond dat witte mensen beter waren dan mensen  
van kleur. Hij probeerde dit te bewijzen door onder andere 
foto’s te maken van tot slaaf gemaakte personen, tegen hun 
wil in. Deze mensen werden onvrijwillig meegenomen uit hun  
geboorteland Afrika om onder andere in Amerika te werken. 
Voor het werk wat ze moesten doen werden ze niet betaald. 

Eén van de tot slaaf gemaakte mensen die gedwongen  
mee moest doen aan de onderzoeken van Louis Agassiz,  
was Renty. De kunstenaar zou liever zien dat plekken in  
de toekomst naar Renty vernoemd zouden worden. 

Op de eerste pagina van deze activiteit zie je een portret 
van Louis Agassiz. Als je er goed naar kijkt, zie je dat de 
kunstenaar geen verf of een potlood heeft gebruikt om  
dit portret te maken, maar nietjes. 

Plaatsen en namen

In de kolom hiernaast zie je drie foto’s waarop de 
kunstenaar bloot is gefotografeerd. Ze is op dezelfde manier 
gefotografeerd als Renty en de andere tot slaaf gemaakte 
mensen die mee moesten doen aan de onderzoeken van 
Luois Agassiz. Ze heeft zich op plekken laten fotograferen 
die naar hem vernoemd zijn. 

1c. 
In welke landen denk jij dat 
de foto’s genomen zijn? 
Schrijf de antwoorden onder 
de afbeeldingen.

1d. 
Waarom zou de kunstenaar 
zich op deze manier op 
die plaatsen zo laten 
fotograferen? 

1a.
Waarom denk jij dat ze 
nietjes heeft gebruikt?

1b.
Hoeveel nietjes denk jij dat  
er in het kunstwerk zitten?  
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Van Agassizhorn naar Rentyhorn!

Zodra je de tentoonstelling 
van de kunstenaar Sasha 
Huber binnen stapt zul je 
je misschien verbazen over 
een grote witte berg die 
midden in de ruimte staat. 
Dit is niet zomaar een berg, 
maar een tribune waar je 
op kunt zitten. Vanaf daar 
heb je goed uitzicht op een 
groot videoscherm waar 
verschillende films van de 
kunstenaar op te bekijken zijn. 

De kunstenaar voert actie 
om de naam van de berg 
Agassizhorn te veranderen 
naar Rentyhorn. Dit doet  
ze door met een groep 
mensen brieven te schrijven 
naar de bestuurders van het  
land Zwitserland, waar de 
berg staat. 

2a. 
Vind jij dat de berg 
Rentyhorn moet gaan heten?

ja / nee 
 

2c.
Wat vind jij eventueel een 
andere goede nieuwe naam 
voor de berg? 

2b. 
Waarom vind jij dat?

Zaaloverzicht.
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De kunstenaar Sasha Huber 
wil met haar kunstwerken  
de schaduwzijde van de naam  
Agassiz laten zien. Zo wil  
ze die personen in het licht  
zetten die dit niet zelf 
hebben gekund. 

3a. 
Aan wie, wat of waar uit  
onze wereld zou jij willen dat  
meer aandacht gegeven  
zou worden? 

Schrijf in de berg hiernaast 
jouw antwoord in mooie 
letters. Knip de berg 
vervolgens uit langs de 
buitenlijnen. Pak een lamp 
en zet deze voor de vorm 
tegen een muur aan. Als het 
goed is zie je de vorm nu 
uitgelicht tegen de muur. 

3c. 
Maak hier een foto van. 
Mail de foto met je 
naam, leeftijd en een 
titel naar activiteiten@
kunstinstituutmelly.nl
 
 

Tip! Je kunt een hele wereld 
maken voor jouw berg. Door 
er bijvoorbeeld lappen 
stof omheen te plaatsen. 
Of stukjes uit de natuur of 
mooie tekeningen omheen 
te plaatsen. Inspiratie nodig? 
Op kunstinstituutmelly.nl  
kun je zien wat je 
voorgangers deden. 

Deze berg is van ...
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