F ire bill

’s s p o o k k i t

Say lynch or burn a Negro
in Mississippi again, and we will
burn up the state and poison every
horse, mule and cow in it. We are
tired of the way you are treating the
Negro. We expect to give you hell
from now on. No harm if you treat
us right. We begged you to stop,
but from now the burning will take
place.

Say burn or lynch a coon
in Missippy again and we will burn
up the state and poison every horse
mul and cow in it. We are tired the
way you are treating the negro We
expect to give you hell from now on
No harm if you treat us wright We
beg you to stop but now burning
take place
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The Art and olitics of Reciprocity
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Eugene Greene.
March 1, 1919, a young man is arrested for allegedly committing a murder in Belzoni, Mississippi. A mob forms throughout the night and swelled in its pursuit of punishment, the absence of evidence notwithstanding. The victim, a white male. The accused is a Negro in the American south. He was taken from the county jail around
two early Sunday morning on March 2. Engorged by fevered veins of terror, Eugene Greene was murdered in the darkness of his homeland.
I. COMBATING FIRE WITH FIRE
In the moment of President Woodrow Wilson’s
1918 proclamation denouncing mob violence, lynching
stood tall as a surviving trade of racial terror in the American South. “There have been many lynchings, and every
one of them has been a blow at the heart of ordered law
and humane justice,” stated President Woodrow Wilson.
He continued questioning the country’s democratic order
in the face of its violent pastime,
We proudly claim to be the champions of democracy. If
we really are, in deed and in truth, let us see to it that
we do not discredit our own. I say plainly that every
American who takes part in the action of a mob or gives
it any sort of countenance is no true son of this great
democracy, but its betrayer, and does more to discredit
her by that single disloyalty to her standards of law and
of right than the words of her statesmen or the sacrifices of her heroic boys in the trenches can do to make
suffering peoples believe her to be their savio .

Lynching was the undeniable standard of American law; and its actors are indeed the true sons and daughters of her democracy. In April of 1919, an anonymous letter
was written and addressed to the sheriff O. J. Turner of
Belzoni, Mississippi condemning the violence inflicted on
the Negro community and forewarning acts of reciprocity,
Say lynch or burn a Negro in Mississippi again, and
we will burn up the state and poison every horse, cow
and mule in it. We are tired of the way you are treating
the Negro. We expect to give you Hell from now on. No
harm if you treat us right. We begged you to stop, but
from now the burning will take place.

The letter was signed Fire Bill.
Inherent in Fire Bill’s letter is a critique of southern racial violence. It is positioned as an urgent civic issue
to be fought both locally and economically using the land.
The brief letter diverges from the rhetoric that filled the
leadership pews during this time. Shifting away from the
popular principle of patiently searching for a white moral
compass in hopes of making a humanistic appeal. Instead,
Fire Bill’s statement can be read as a post-reconstructionist application of Black southern determinism. It is an act
of protest that acknowledges the need to take the national
issue of racial terror into one’s own hands.
“The South is the place for the Negro,” declared
sheriff Turner in his public response to Fire Bill in the local
Belzoni Banner newspaper.1 In addition to casting a series
of threats to the author(s) of the letter, the sheriff maintained the innocence of local racial violence, addressing the
ill-fate of northern migration while painting the South as a
landscape of opportunity and mobility for the Black farmer.
“Returning soldiers are resuming their old jobs,”
wrote the Belzoni sheriff. “The stress of war orders is over
and hundreds of the negro workers have been discharged.
They have not been able to find other work.” He continued
in predicting the following:
Many a footsore, ragged and hungry darky will be filte ing back South, for other communities in the North are
in the same position as Coatesville, and none of them
love the brother in black enough to give him a chance
to work alongside the white workers. There is plenty
of work for the prodigal back home. There is an easier
life and among people who know them and do not judge
them too harshly or expect too much of him.

Contrary to sheriff Turner’s vision, Black folks
did not return to South after the war. In fact, they migrated
North and to the West by the thousands and stayed.
Although early twentieth-century urbanity and industrial
cities were marred with challenges of their own, the daily
fear of violence that plagued Southern Black life was no
measure. The subjugation of the American Negro perme1
O.J. Turner. “Marshall Hagan Receives Letter.” Belzoni Banner. Issue 47, April 1919.

ated every facet of society. Fear conserved the social order.
Black communities lived under the intimate promise of
death and horror. It was all around, unprovoked and irrational. Without any protection or due process, Black families fled the South for their safety and su vival.
Throughout Mississippi and the greater South,
Black life was no crystal stair.2 According to the recent
study, “Lynching in America” by the Equal Justice Initiative (EJI), the state of Mississippi had the most victims
of lynching than any other Southern state.3 EJI recorded
614 lynchings in Mississippi between 1877 and 1950. The
state is followed by 595 victims in Georgia and 559 victims
in Louisiana. Six counties in Mississippi were among the
top twenty-five Southern counties with the most recorded
lynching victims. These six counties accounted for 123 of
the state’s total lynching victims. The Negro Year Book,
an encyclopedic record of Black life first published in
1912 by Monroe Nathan Work of the Tuskegee Institute,
reports that 381 Negroes were lynching victims in Mississippi between 1889 and 1921.4 In 1919, there were 76 Negro
lynching victims across the United States, the most annual
victims recorded since 1908.
Inequalities enrooted by American slavery, Jim
Crowism and white supremacy were the prevailing sociopolitical conditions directly impacting the regional shifts
across the country and the South in particular. The Negro
population in Mississippi was 1,009,487 in 1910. With the
second wave of the Great Migration underway, the number
of Negro residents declined to 935,184 by 1920. Although
there were many counties with dense populations of Negro
residents, Mississippi was also home to all-Black settlements and towns: Expose, Renova, Des Volonte, New
Africa, and the famous Mound Bayou amongst others.
Many Black townships were cultivated around the fertile
agricultural landscape of the Mississippi Delta. Farming
was central to the Black labor force in the region and it
offered an abnormal allotment of economic stability and
autonomy for Southern Blacks.
The Negro farmer in Mississippi was steadily
growing in numbers until folks began heading up North
in droves. One of the last significant population spikes was
between 1900 and 1910, where the number of farmers grew
from 128,351 to 164,488. Slight declines in Black agricultural statistics begin to appear between 1910 and 1920. The
total number of farmers in the state decreased by 3,487
amounting to 161,001 by 1920. Mississippi held some of
the largest numbers of Black farm owners in the country.
These landowners were also some of the wealthiest among
their counterparts in other Southern states. There were
24,949 Negro farm owners in 1910 and 23,130 in 1920 with
state-wide property valued at $56,712,830. Similarly, the
number of Negro farm tenants went from 139,433 in 1910
to 137,679 in 1920. In addition to migratory patterns, these
declines are also attributed to the faulty farm tenancy
structures and loan programs which often left farmers and
their families in large amounts of debt and foreclosures on
their properties.
Belzoni, Mississippi is located in Humphreys
County, east of the Mississippi River. Nine victims of lynching are recorded to have occurred the county within the
EJI data period of 1877 to 1950. If it were a local lynching
that incited the Fire Bill letter, then the disappearance of
Eugene Greene from the Belzoni county jail on the night
of March 1, 1919 and the deplorable response by local and
state officials could be i
On March 14, 1919, the Baltimore Afro-American5
reports news of a telegram sent by the New York offic of
2
Reference to a poem by Langston Hughes titled “Mother to
Son.” The first two lines read as follows
Well, son, I’ll tell you:
Life for me ain’t been no crystal stair.
3
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An independent Black-owned newspaper founded in 1892 by
John Henry Murphy Sr. The paper published weekly regional and national
print editions.

the National Association for the Advancement of Colored
People (N.A.A.C.P) to the governor of Mississippi, Theodore G. Bilbo and sheriff O.J. Turner of Belzoni, inquiring
about Eugene Greene, a young Negro whose whereabouts
were unknown after accounts of a mob taking him from the
county jail.
March 21, 1919. The paper reprints responses
that the N.A.A.C.P. received from the governor’s office
First, the association receives a newspaper clipping from
the Jackson Daily News that reads:
The Governor is not in the city and the N.A.A.C.P. telegram will not be answered. However, the National Association need not remain in the dark, concerning the fate
of Greene. He was “advanced” alright from the end of a
rope and in order to save burial expenses, his body was
thrown into the Yazoo River.

Attached to the clipping is a handwritten note
stating, “If this information does not suffice we can give
you the size of the rope and the exact location where
the ‘Coon’ was hung.” This is not the first response the
N.A.A.C.P received in 1919 from Governor Bilbo. In January
of the same year, the Baltimore Afro-American publishes a
short clip article detailing the association’s request for a
decision on the intended lynching of four young Negroes,
two of whom were between the ages of fifteen and sixteen.
The governor’s direct response in the Jackson Daily News
is, “No not tonight, but I might give you a little advance
information to the effect that I will tell them, in effect, to
go to hell.”
April 4, 1919. On this date, Belzoni sheriff Turner
is charged with contempt of court after the body of Eugene
Greene is not accounted for at the request of a judge. In
turn, Turner files an affidavi on the grounds that he did
not live at the jail and that Greene was taken without his
knowledge.
Throughout its journey following both the
Eugene Greene and the Fire Bill stories, the Baltimore
Afro-American maintained a poignant tone of resistance
and a critique of white American society. The March 21
article of the Black Afro-American ends with this charge:
“There are only two things for the colored people of Mississippi to do; purchase guns and ammunition or leave. We
suggest the former.”
The documentation and oratory style found in
the Afro-American is also present in the Chicago Defender
and the Philadelphia Tribune, both of which published
similar narratives during this period. The Black press
embodied the influence, authority and the distributive
reach to position reproduction of an anonymous letter into
a critical response and strategic civic action against white
supremacist oppression in the United States. Segregation
and isolation enabled Black communities to shape independent models of economic, cultural and political survival in
the South. The viability of institutions like the Black press,
the church and religious associations, and independent colleges and banks created infrastructural streams of collective equity and mobilization.
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Wilbur Little.
April 1919. A soldier returned home after serving in the Word War. He deboarded the train in his hometown of Blakely, Georgia and began to make his way home. He was
halted at the station and told to take off his uniform before walking into town. The soldier refused, yet the order was insiste upon. A crowd formed, an arrest was at bay.
After his belongings were searched and it was discovered that he did not have civilian garb to change into, the soldier was permitted to make his way home.
A few weeks past and the soldier was unwavering in his desire to publically adorn himself a veteran. He was proud and Negro. Several threatening notes were sent to him,
advising he not appear publicly in uniform or leave town. He did not comply. One day, while out in the company of his community members, the threats materialized. Wilbur
Little was publicly lynched, attacked on the street. Beaten to death in his U.S. Army uniform by his fellow countrymen. The crime: a Negro wore his uniform “too long.”
II. WE RETURN, FIGHTING
Of the 380,000 Negro soldiers mobilized for the
World War, about 200,000 were deployed to France and
some 42,000 were combat troops.6 Four Negro regiments
were awarded the French Croix de Guerre for their heroism.
Many Black intellectuals and leaders under the school of
pragmatic progress hoped the brave performance of Black
soldiers during the war would force America to confront her
sins. Months before the end of the war, W. E. B. Du Bois wrote
one of many appeals urging Black folks to put their country
first and wait patiently on the trickle-down effects from the
endured sacrifice of the Negro soldier
Protest, my brother, and grumble. I have seen the
Vision and it shall not fade. We want victory for ourselves—dear God, how terribly we want it—but it must
not be cheap bargaining, it must be clean and glorious,
won by our own manliness, and not by the threat of the
footpad. In the day of our lowest travail we did not murder children and rape women to bring our freedom nearer. We played the game and freedom came. So, too, today
our souls are ours, but our bodies belong to our country.
Patience, then, without compromise; silence without
surrender; grim determination never to cease striving
until we can vote, travel, learn, work and enjoy in peaceall this, and yet with it and above it all the tramp of our
armies over the bloodstained lilies of France to show the
world again what the loyalty and bravery of black men
means.7

The social and political implications of Negroes
6
The total number of Negro soldiers mobilized for the World
War was about 380,000. From June 5, 1917 to September 12, 1918 there were
2,290,527 Negroes registered for service in the United States Army via a selective draft. Those examined for service 458,838. 74.60 percent of Negroes
examined were accepted and inducted into the service, totaling 367,710.
The number of Negro soldiers accepted through this selective draft for full
military service were 342,277, which amounted to 31.74 percent.
7
DuBois, W.E.B. “A Philosophy in Time of War”, Crisis. Issue 16,
August 1918.
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standing in lateral defense of democracy were tightly bound
to the dialectic wage between resistance and steady progress.
The nation’s conscience was measured along its involvement
in the global fight for democracy and its swelling race war at
home. In Charles Waddell Chesnutt’s address to colored soldiers in Ohio, he outlined just how high the stakes of the war
were in tying the question of Black citizenship to the very
future of the country:
Any laurels that you may win in this war will thus be a
gain, not only to yourselves and to your race, but to the
cause of democracy, because it will prove, if proof were
needed, the Negro’s worth as a citizen and a patriot, and
will bring that much nearer the day when the U.S. will
be as safe for a real democracy as it is trying to make the
rest of the world.”8

Black men joined the war during one of the bloodiest racial periods of the twentieth century. A combination
of things fed racial and class tensions: the presence of the
Negro soldier, both his arrival in the Jim Crow South and
his return home across the country; tremendous migratory
flight and an influx of arrivals from one region to the next;
and shifts in the access, density and stability amongst urban
labor and union markets. Shortly after the United States
joined its allies in the war, the city of St. Louis experienced
major riots of deadly white violence and backlash onto the
Black community. Beginning at the end of May with a surge
of white mobs terrorizing Black citizens and businesses, the
rioting presumed on July 2, 1917 with the mass murder of
Black women, children and men and the burning of entire
sections of Black neighborhoods. The attacks resulted in
more than one hundred citizens who were publicly lynched,
shot or burned, and an insuperable amount in property
damages and complete destruction.
The worth of the Negro soldier at home. The idea
8
Ed. McElrath, Joseph R. Jr., Leitz, Robert C. III, and Crisler,
Jesse S. Address to Colored Soldiers at Grays Armory, “Charles W. Chesnutt:
Essays and Speeches”. Standford, California: Standford University Press,
1999.

of an empowered and armed Black man sparked fear in the
imagination of white supremacy. For this reason, it was commonplace, customary even, for the Negro soldier to carry out
their duties unarmed and without any authority to enforce
or uphold the law. Such parameters were in place to enforce
America’s racial deed even in the wake of active war duty. In
August of 1917, the country would learn just how triggering
the sight of the Negro soldier was to his countrymen.
In Houston, Black soldiers took up arms in defense
of themselves and the local Black community one evening
after two white police officer helmed a series of arrests and
beatings of civilians and Black soldiers. Army officer of the
Camp Logan base take up arms and made their way into
town in sight of retribution. In a letter to N.A.A.C.P New
York Secretary James Weldon Johnson, recounting the testimonies and first-person accounts he collected for the case,
the soldiers’ attorney A. J. Houston shares the following on
the temperament towards the Negro soldier:
In deference to the southern feeling against the arming of
Negroes, and because of the expected cooperation of the
city Police Department, members of the provost guard
were not armed. A few carried clubs but none of them had
guns, and most of them were without weapons of any kind.
They were supposed to call on white police officer to make
arrests. The feeling is strong among the colored people of
Houston that this was the real cause of the riot. "You may
have observed," one of them said to me, “that Southerners
do not like to fight Negroes on equal terms." This is at the
back of all the southern feeling against Negro soldiers. 9

The insurgence resulted in the deaths of about
sixteen police officer and white locals. The men were tried
in a military arraignment and over sixty Black soldiers
received life sentences and a little more than a dozen were
sentenced to death.
The Negro soldier returned home with ideals of
9
Papers of the NAACP, Part 07: The Anti-Lynching Campaign,
1912-1955, Series A: Anti-Lynching Investigative Files, 1912-1953. Library of
Congress. Copyright 2013, NAACP.
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democracy having sacrificed his life for this social order right
alongside his countrymen. The Negro soldier’s return was not
only met with fear of transgressions, but violent acts towards
the management of fear and change. Soldiers were treated
with hostility. Several were lynched, denied public services
and degraded will serving the remainder of their time in
the military. Soldiers from Camp Devens in Massachusetts
sent a fury of letters to the N.A.A.C.P. seeking their help and
support around their treatment on the base. In a letter to the
Secretary John R. Shillady of the New York chapter, Private
Harold Devens shared details of his platoon’s treatment:
I am one among the many colored soldiers who still remain
at Camp Devens, Mass. We were, before the armistice was
signed, all in the 13th Colored Battalion, 151st Depot Brigade, Infantry, but when the war ended we were placed
in a reserve labor battalion. The fact that we have been
placed in this labor battalion is not the cause of the dissatisfaction among the men here, but the existing conditions
occasion it all, in my opinions for instance, one lieutenant
here told us that the most a negro soldier could ever be
in a working battalion here was a corporal. They are now
issuing to our sergeants, who are white men, revolvers.
Since they choose to regard us as so many dogs or slaves
we have lost our interest in it all. If this great Army of the
United States of America cannot put to practice right here
at home this so-called world democracy, giving everyone
equal rights, we need not refrain from calling the whole
thing a lie.
Is there any way in which you could find out the cause of
these prevailing conditions up here? All of the men up
here would like to know something about how long we are
to stay, or what they are to do with us.10
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III. IN MEMORIAM
The construction of a Black memorial is a labor of
cultural aesthetics, documentation and reciprocity. Memorials mark the personal and communal practice of remembrance. They are consumed with futurity. Not in relief of
conservation, but towards the fantasy of a cyclical economy
of memory and remembering. Staging the question, what of
the architectural and material heritage of memory?
Artist Wilmer Wilson IV explores Fire Bill's letter
through the sculptural presentation of the text itself in addition to objects that contextualize the agricultural landscape
as both a device and a setting to build upon. Evidence of the
letter only exists between two publications that provide
opposing readings and reprints. The published letter in
the Belzoni Banner illustrates the statement in an erratic
shorthand that employs the author to refer to him or herself,
using the word “coon” instead of Negro. Clearly imposing an
agenda in the retelling and restaging of this text. Leaving
the century gap with much to be questioned regarding the
factual and fictive depiction of the lette .
Memory, like the archive, is subjective, incomplete
and hyper gestural. Drama and desire are its anchors. Memorials are wrapped in tales of heroism, death and tribute.
Wilson IV’s salt stone sculpture is an active reckoning with
the historical legacy and records of resisting racial trauma.
Re-inscribing the stark presence of race and racism within
the public discourse of early twentieth-century foreign
policy and democracy. The dual fight and warring carried by
the Black soldier abroad and at home needs to be accounted
for in our public art records. There are gaps in our collective
history and imagining of American bravery and her national
tragedies. This work offers new points of departure to be
traced and discovered. Reshaping what is lost and what is
yet to be found in a people’s history. T

Radical socialist Chandler Owen denoted the
chorus of hope around the Negro’s participation in the war
as a failure of Negro leadership. In an essay published in
the Messenger in 1918, he accounts the history of the Negro
American soldier and the degradation his service afforded
him. He posed the question, “Since when has the subject race
come out of a war with its rights and privileges accorded for
such participation?”11 Owen continues,
Did not the Negro only incidentally secure freedom from
physical slavery in the Civil, only to have peonage fastened
upon him almost immediately thereafter, becoming the
victim of Ku Klux Klanism, oppression and unspeakable
cruelty which were directly perpetrated by the South and
condoned b the North? Did the Negro not take part in the
Spanish-American War only to be discharged without honors and without a hearing by the president who rose into
political prestige and power upon their valor in that war?
And have not race prejudice and hate grown in this country since 1898?

Just as fear and power stirred the bellies of the white
American home, reciprocity and survival became the charge
of the Negro psyche, leaving the country to remain restless.
Fire Bill’s letter was delivered on the precipice of the Red
Summer. Characterized not only by the heightened volume of
race riots that occurred across the country between May and
October, but by the unrelenting response in fighting back and
resisting the terror of white mobs as well. The fatigue of mistreatment breeds radical organizing and action. Reciprocity
is indeed the promise of unyielding violence.

above: from the NAACP files on Belzoni, Mississippi

10
Papers of the NAACP, Part 09: Discrimination in the U.S. Armed
Forces, Series A: General Office Files on Armed orces' Affairs, 1918-1955.
Library of Congress. Copyright 2012, NAACP.
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<<Pictured, opposite: Largest Murder Trial in the History of the United
States. Scene during Court Martial of 64 members of the 24th Infantry United States of America on trial for mutiny and murder of 17 people at Houston,
Texas August 23, 1917. Trial held in Gift Chapel Fort Sam Houston. Trial
started November 1, 1917, Brigadier General George K. Hunter presiding.
Colonel J.A. Hull, Judge Advocate, Council for Defense, Major Harvy S. Grier.
Major D.V. Sutphin, Assistant Advocate. Prisoners guarded by 19th Infantry
Company C, Captain Carl J. Adler.
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Eugene Greene.
Op 1 maart 1919 wordt een jongeman gearresteerd omdat hij naar verluidt een moord heeft gepleegd in Belzoni, Mississippi. In de loop van de nacht vormt zich een menigte die aanzwelt in
haar streven naar bestraffing, ondanks het gebrek aan bewijs. Het slachto , een blanke man. De beschuldigde is een neger uit het Amerikaanse Zuiden. Omstreeks twee uur in de vroege
ochtend van zondag 2 maart wordt hij uit de provinciale gevangenis weggehaald. Vervuld van de koortsige sfeer van geweld wordt Eugene Greene vermoord in de duisternis van zijn thuisland.

I. VUUR MET VUUR BESTRIJDEN
Op het ogenblik van de verklaring van president
Woodrow Wilson in 1918 waarin hij massaal geweld aan de
kaak stelt, viert het lynchen hoogtij als een overlevende
tak van het rassengeweld in het Amerikaanse Zuiden. “Wij
hebben veel lynchpartijen gehad en die waren stuk voor stuk
een klap in de kern van de geordende wetgeving en humane
justitie,” stelde president Woodrow Wilson. Hij ging voort
met het in vraag stellen van ’s lands democratische orde ten
opzichte van dat gewelddadige tijdverdrijf,
Wij beweren met trots de voorvechters van de democratie
te zijn. Als wij dat werkelijk zijn, in daden en in waarheid,
laten wij er dan voor zorgen dat wij onze eigen mensen
niet te schande maken. Ik zeg onomwonden dat iedere
Amerikaan die deelneemt aan de activiteiten van een
menigte of die er enige steun aan verleent geen ware
zoon van deze machtige democratie is, maar haar
verrader. Hij doet meer om haar te schande te maken
door die ene ontrouw aan haar wets- en rechtsnormen
dan de woorden van haar staatslieden of de offers van
haar heldhaftige jongens in de loopgraven kunnen doen
om lijdende volkeren te laten geloven dat zij hun redder
is.

Lynchen was de onbetwistbare norm van
het Amerikaanse recht en de uitvoerders ervan zijn
daadwerkelijk de ware zonen en dochters van haar
democratie. In april 1919 werd een anonieme brief gericht
aan sheriff O. J. Turner van Belzoni, Mississippi, waarin het
geweld tegen de zwarte gemeenschap gelaakt werd en vooraf
gewaarschuwd werd voor vergeldingsacties.
Zeg nog één keer een neger in Mississippi te lynchen of
te verbranden en wij zullen de staat opbranden en ieder
paard, koe en muildier erin vergiftigen. Wij zijn de manier
waarop jullie de neger behandelen beu. Wij hopen jullie
vanaf nu op jullie donder te geven. Geen kwaad als jullie
ons correct behandelen. Wij smeekten jullie te stoppen,
maar vanaf nu zal het branden.

De brief was ondertekend door Fire Bill.
Inherent aan de brief van Fire Bill is kritiek op het
rassengeweld in het Zuiden. Die kritiek wordt gepositioneerd
als een dringende maatschappelijke kwestie die zowel
plaatselijk als economisch moet worden beslecht met gebruik
van het land. De korte brief verschilt van de pragmatische
deterministen die de zitbanken van de bewindsvoerders uit
die tijd vulden. Hij wijkt af van het gangbare principe van
het geduldig zoeken naar een blank moreel kompas in de
hoop een humanistische oproep te doen. In plaats daarvan
kan de uitspraak van Fire Bill worden gelezen als een postreconstructionistische toepassing van zwart determinisme
in het Zuiden. Het is een protestdaad die de noodzaak erkent
om de nationale kwestie van het rassengeweld in eigen
handen te nemen.
“Het Zuiden is de plaats waar de neger thuishoort,”
verklaarde sheriff Turner in zijn openbare reactie op Fire Bill
in de lokale krant Belzoni Banner12. Naast het uiten van een
reeks dreigementen aan het adres van de auteur(s) van de
brief, beweerde de sheriff dat het plaatselijke rassengeweld
onschuldig was en stelde daarbij de rampzalige migratie naar
het Noorden aan de orde, terwijl hij het Zuiden afschilderde
als een gebied vol mogelijkheden en mobiliteit voor de zwarte
landbouwer.
“Terugkerende soldaten nemen hun oude baan
weer op,” schreef de sheriff van Belzoni. “De stress van
oorlogsbevelen is voorbij en honderden van de zwarte
werklieden zijn ontslagen. Zij zijn er niet in geslaagd ander
werk te vinden.” Hij ging voort met de volgende voorspelling:
Vele haveloze en hongerige nikkers met zere voeten
zullen langzaam weer binnensijpelen in het Zuiden,
want andere gemeenschappen in het Noorden verkeren
in dezelfde positie als Coatesville en niemand van hen
houdt genoeg van de zwarte broer om hem een kans te
geven naast de blanke arbeiders te werken. Thuis is er
werk genoeg voor de verloren zonen. Daar is het leven
gemakkelijker en bij mensen die hen kennen en hen niet
te streng beoordelen of te veel van hem verwachten.

In tegenstelling tot de visie van sheriff Turner
12
O.J. Turner. “Marshall Hagan Receives Letter”. Belzoni Banner. April 1919, Issue 47.
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keerden de zwarten na de oorlog niet terug naar het
Zuiden. In werkelijkheid migreerden zij met duizenden
naar het Noorden en het Westen en bleven daar. Hoewel
het stadsleven en de industriesteden van het begin van de
twintigste eeuw gekenmerkt werden door uitdagingen, woog
dat niet op tegen de dagelijkse angst voor geweld die het leven
van de zwarten in het Zuiden teisterde. De onderdrukking
van de Amerikaanse neger sijpelde door tot in elk facet van
de maatschappij. Angst hield de maatschappelijke orde
in stand. Zwarte mensen leefden onder de permanente
vertrouwde belofte van dood en gruwel. Dit was overal,
zonder aanleiding en irrationeel. Zonder enige bescherming
of eerlijk proces vluchtten zwarte gezinnen voor hun
veiligheid en overlevingskansen weg uit het Zuiden.
In heel Mississippi en het grootste deel van het
Zuiden was het leven van een zwarte geen “kristallen trap”13.
Volgens het recente onderzoek “Lynching in America” van het
Equal Justice Initiative (EJI—gelijkberechtigingsinitiatief)
telde de staat Mississippi meer lynchslachtoffers dan om het
even welke andere staat in het Zuiden.14 Het EJI registreerde
614 lynchpartijen in Mississippi tussen 1877 en 1950. Die
staat wordt gevolgd door 595 slachtoffers in Georgia en 559
slachtoffers in Louisiana. Van de vijfentwintig districten
in het Zuiden met het hoogste aantal geregistreerde
lynchslachtoffers waren er zes districten uit Mississippi.
Deze districten zorgden voor 123 slachtoffers van het totale
aantal lynchslachtoffers van de staat. Het Negro Year Book,
een encyclopedisch verslag over het leven van de zwarten
dat voor het eerst werd gepubliceerd in 1912 door Monroe
Nathan Work van het Tuskegee Institute, meldt dat in
Mississippi 381 negers het slachtoffer van lynchpartijen
waren tussen 1889 en 192115. In 1919 waren er over heel de
Verenigde Staten 76 zwarte lynchslachtoffers, het hoogste
aantal per jaar dat sinds 1908 werd geregistreerd.
Ongelijkheden ingegeven door de Amerikaanse
slavernij, de Jim Crow-wetten en de blanke suprematie
waren de heersende sociaal-politieke omstandigheden
die een rechtstreekse invloed hadden op de regionale
verschuivingen doorheen het land, in het Zuiden vooral.
In 1910 telde de bevolking van Mississippi 1.009.487
zwarten. Door de tweede golf van de Grote Migratie die aan
de gang was, daalde het aantal zwarte inwoners tot 935.184
tegen 1920. Hoewel er veel districten waren met een hoge
zwarte bevolkingsgraad, was Mississippi ook de thuisbasis
van volledig zwarte nederzettingen en steden, onder meer
Expose, Renova, Des Volonte, New Africa en het befaamde
Mound Bayou. Veel zwarte gemeenten ontwikkelden
zich rondom het vruchtbare agrarische landschap van de
Mississippi Delta. Landbouw was de voornaamste activiteit
van de zwarte arbeidskrachten in de regio en bood de
zwarten in het Zuiden een ongewone dosis economische
stabiliteit en autonomie.
Het aantal zwarte landbouwers in Mississippi
groeide gestaag, tot de mensen in groten getale naar het
Noorden begonnen te trekken. Een van de laatste grote
pieken situeerde zich tussen 1900 en 1910, toen het aantal
landbouwers toenam van 128.351 tot 164.488. Lichte
dalingen in de zwarte landbouwstatistieken verschijnen voor
het eerst tussen 1910 en 1920. Het totale aantal landbouwers
in de staat nam met 3.487 af tot 161.001. Mississippi telde
enkele van de hoogste aantallen zwarte boerderijeigenaars
in het land. Deze landeigenaars behoorden ook tot de
rijksten onder hun collega’s in andere Zuidelijke staten.
In 1910 waren er 24.949 zwarte boerderijeigenaars en in
1920 waren dat er nog 23.130, waarbij de waarde van hun
eigendom in de hele staat op $ 56.712.830 werd geraamd.
Op dezelfde manier liep het aantal zwarte pachtboeren
terug van 139.433 in 1910 tot 137.679 in 1920. Naast de
migratiepatronen kunnen deze dalingen ook worden
toegeschreven aan de gebrekkige pachtstructuren in de
landbouw en dito leningsprogramma’s, die landbouwers en
hun gezin vaak met torenhoge schulden en beslaglegging op
hun eigendommen opzadelden.
13
Verwijzing naar een gedicht van Langston Hughes met als
titel, “Mother to Son”. De eerste twee regels gaan als volgt:
Well, son, I’ll tell you:
Life for me ain’t been no crystal stair.
14
Equal Justice Initiative (Gelijkberechtigingsinitiatief).
“Lynching in America: Confronting the Legacy of Racial Terror Second
Edition”. Alabama, 2015. Deze onderzoeksinstelling maakt een onderscheid
tussen lynchen op grond van rassengeweld en ophangingen, massaal
geweld en vervolgd rassengeweld en haatmisdrijven. EJI heeft 4075 lynchpartijen op grond van rassengeweld gedocumenteerd in twaalf Zuidelijke
staten tussen 1877 en 1950: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee,
Texas en Virginia.
15
Ed Work, Monroe N. “Negro Year Book: An Annual Encyclopedia of the Negro, 1921 - 1922”. Negro Year Book Company, Tuskegee Institute:
Alabama, 1922.

Belzoni, Mississippi, ligt in Humphreys County,
ten oosten van de Mississippi-rivier. Er vielen negen
lynchslachtoffers te noteren in het district, zoals blijkt
uit de EJI-gegevens voor de periode 1877 tot 1950. Indien
het een plaatselijke lynchpartij was die de aanzet vormde
voor de brief van Fire Bill, dan zou het kunnen gaan om
de verdwijning van Eugene Greene uit de provinciale
gevangenis van Belzoni in de nacht van 1 maart 1919 en de
betreurenswaardige reactie van lokale en staatsambtenaren.
Op 14 maart 1919 bericht de Baltimore AfroAmerican16 over een telegram dat door het kantoor van
de N.A.A.C.P. (National Association for the Advancement
of Colored People) in New York was gestuurd aan de
gouverneur van Mississippi, Theodore G. Bilbo, en aan een
sheriff O.J. Turner van Belzoni. Daarin werd navraag gedaan
naar Eugene Greene, een jonge neger van wie niemand wist
waar hij was na verhalen over een menigte die hem uit de
provinciale gevangenis had gehaald.
21 maart 1919. De krant drukt de reacties af die de
N.A.A.C.P. had ontvangen van het bureau van de gouverneur.
Eerst ontvangt de vereniging een krantenknipsel uit de
Jackson Daily News waarin het volgende staat:
De gouverneur is niet in de stad en er zal niet geantwoord
worden op het telegram van de N.A.A.C.P. De National
Association hoeft echter niet in het ongewisse te blijven
over het lot van Greene. Hij werd inderdaad “omhoog
gehesen” aan het uiteinde van een touw en om te
besparen op begrafeniskosten, werd zijn lijk in de Yazoorivier gegooid.

Aan het knipsel was een handgeschreven nota
bevestigd met de melding: “Als deze informatie niet volstaat,
kunnen wij u de afmeting van het touw geven en de exacte
plaats waar de ‘nikker’ werd opgehangen.”
Dit is niet de eerste reactie die de N.A.A.C.P in 1919
ontving van gouverneur Bilbo. In januari van datzelfde jaar
publiceert de Baltimore Afro-American een kort fragment
uit een artikel met nadere details over de vraag van de
vereniging naar een beslissing over het geplande lynchen van
vier jonge zwarten, van wie er twee tussen vijftien en zestien
jaar oud waren. Het prompte antwoord van de gouverneur in
de Jackson Daily News luidt: “Neen, vanavond niet, maar ik
kan u misschien wat informatie vooraf meegeven, namelijk
dat ik hen eigenlijk zal zeggen dat zij naar de hel kunnen
lopen”.
4 april 1919. Die dag wordt sheriff Turner van
Belzoni aangeklaagd voor minachting van de rechtbank
nadat hij op de vraag van de rechter geen duidelijkheid
gaf over het lijk van Eugene Greene. Op zijn beurt diende
Turner een beëdigde verklaring in op grond van het feit dat
hij niet in de gevangenis woonde en Greene buiten zijn weten
was weggehaald.
Doorheen zijn hele journalistieke tocht waarin
de krant zowel het verhaal van Eugene Greene als dat van
Fire Bill opvolgde, hield de Baltimore Afro-American een
scherpe toon van weerstand tegen en kritiek op de blanke
Amerikaanse gemeenschap aan. Het artikel van 21 maart
over de zwarte Afro-Amerikaan eindigt met deze aanmaning:
“Er zijn slechts twee dingen die de gekleurde mensen van
Mississippi kunnen doen: vuurwapens en munitie kopen of
weggaan. Wij stellen het eerste voor.”
Het bewijsmateriaal en de retorische stijl van de
Afro-American is ook aanwezig in de Chicago Defender en de
Philadelphia Tribune, die in die periode soortgelijke verhalen
publiceren. De zwarte pers vertegenwoordigde de invloed, de
bevoegdheid en het verspreidingsbereik om de weergave van
een anonieme brief voor te stellen als een kritische reactie
en strategische civiele actie tegen de onderdrukking door
de blanke racisten in de Verenigde Staten. Rassenscheiding
en uitsluiting stelden de zwarte gemeenschappen in staat
vorm te geven aan zelfstandige modellen van economische,
culturele en politieke overleving in het Zuiden. De
levensvatbaarheid van instellingen zoals de zwarte pers,
kerk en religieuze verenigingen en van onafhankelijke
universiteiten en banken bracht infrastructurele stromingen
van collectieve rechtvaardigheid en mobilisatie tot stand.

16
Een onafhankelijke krant waarvan zwarten eigenaar waren
en die in 1892 werd opgericht door John Henry Murphy Sr. De krant publiceerde wekelijks regionale en nationale gedrukte versies.
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Wilbur Little.
April 1919. Een soldaat keerde na zijn diensttijd in de Wereldoorlog naar huis terug. In zijn thuisstad Blakely, Georgia, stapte hij van de trein en ging op weg naar huis. Aan het station werd hij
tegengehouden en zei men dat hij zijn uniform moest uitdoen vooraleer de stad in te gaan. De soldaat weigerde, maar men drong erop aan het bevel te gehoorzamen. Er vormde zich een menigte,
een arrestatie hing in de lucht. Nadat zijn bagage was doorzocht en het duidelijk was dat hij geen burgerkleding bij had, mocht de soldaat naar huis gaan.
Enkele weken gingen voorbij en de soldaat hield koppig vast aan zijn wens om zich in het openbaar te tooien als een veteraan in uniform. Hij was trots en een neger. Hij ontving verschillende
dreigbrieven waarin hem werd aangeraden het uniform uit te doen of de stad te verlaten. Hij gaf er geen gehoor aan. Op een dag, terwijl hij op stap was in het gezelschap van leden van zijn
gemeenschap, werden de dreigementen werkelijkheid. Wilbur Little werd publiekelijk gelyncht, op straat aangevallen. In zijn uniform van het Amerikaanse leger doodgeslagen door zijn
landgenoten. Het misdrijf: een neger droeg zijn uniform “te lang”.

II. WIJ KEREN TERUG, AL VECHTEND
Van de 380.000 zwarte soldaten die voor de
Wereldoorlog werden gemobiliseerd, werden er ongeveer
200.000 ingezet in Frankrijk en behoorden 42.000 van hen
tot de gevechtseenheden.17
Aan vier negerregimenten werd het Franse
Oorlogskruis (Croix de Guerre) toegekend voor hun
heldenmoed. Onder invloed van de denkwijze van
de pragmatische vooruitgang hoopten veel zwarte
intellectuelen en leiders dat het moedige optreden van
zwarte soldaten tijdens de Wereldoorlog Amerika ertoe
zou dwingen de confrontatie met zijn zonden aan te gaan.
Maanden vóór het einde van de oorlog schreef W. E. B.
DuBois een van zijn vele oproepen waarin hij er bij de
zwarte bevolking op aandringt hun land op de eerste plaats
te zetten en geduldig te wachten op het doorsijpelen van de
effecten van de doorstane opoffering door de negersoldaa
Protesteer, mijn broeder, en mopper. Ik heb het
Visioen gezien en het zal niet vervagen. Wij willen de
overwinning voor onszelf—lieve God, hoe ontzettend
graag willen wij die—maar ze mag niet gemakkelijk
bedongen zijn, ze moet zuiver en glorierijk zijn, behaald
door onze eigen mannelijkheid en niet op een diefje. Ten
tijde van ons hardste labeur als slaven vermoordden wij
geen kinderen en verkrachtten wij geen vrouwen om
dichter bij onze vrijheid te komen. Wij speelden het spel
en de vrijheid kwam. Evenzo zijn vandaag onze zielen
van ons, maar behoren onze lichamen toe aan ons land.
Geduld, dus, zonder compromis; stilzwijgen zonder
overgave; onwrikbare vastberadenheid om het streven
nooit te staken tot wij kunnen stemmen, reizen, leren,
werken en genieten in vrede—dit alles, doch met en
boven dit alles de zware tred van onze legers over de
bebloede lelies van Frankrijk om de wereld nogmaals
te tonen wat de loyaliteit en dapperheid van zwarte
mannen betekent. 18

De maatschappelijke en politieke consequenties
van zwarten die de democratie zijdelings mee verdedigden,
waren nauw verbonden met het dialectische tweegevecht
tussen weerstand en gestage vooruitgang. Het geweten
van de natie werd gemeten aan zijn betrokkenheid in
de wereldwijde strijd voor democratie en zijn uitdijende
rassenoorlog in eigen land. In de toespraak van Charles
Waddell Chestnut tot gekleurde soldaten in Ohio zet hij
uiteen hoe hoog de inzet van de oorlog wel niet was door
de kwestie van het burgerschap voor zwarten te verbinden
aan de eigenlijke toekomst van het land.
Alle lauweren die jullie in deze oorlog kunnen oogsten
zullen bijgevolg een voordeel zijn, niet alleen voor
jullie zelf en voor jullie ras, maar voor het doel van de
democratie, want dat zal bewijzen, zo er een bewijs
nodig was, dat de neger waarde heeft als burger en als
patriot, en dat zal de dag veel dichterbij brengen waarop
de VS even veilig zal zijn voor een echte democratie als
dat zij probeert de rest van de wereld daarvoor veilig te
maken”19

staten met hun Jim Crow-wetten als zijn terugtocht
doorheen het land; een immense migratievlucht en een
instroom van nieuwkomers van de ene regio in de andere;
en verschuivingen in de toegang tot, de dichtheid en
stabiliteit van stedelijke arbeids- en vakbondsmarkten.
Vlak nadat de Verenigde Staten zich bij zijn bondgenoten
in de oorlog had gevoegd, braken in de stad St. Louis
zware onlusten uit: dodelijk blank geweld en verzet tegen
de zwarte gemeenschap. De onlusten begonnen eind mei
met een golf van blanke menigtes die zwarte burgers en
handelszaken terroriseerden en werden hervat op 2 juli
1917 met de massamoord op zwarte vrouwen, kinderen,
mannen en het platbranden van hele gedeelten van zwarte
buurten. Bij de aanvallen werden meer dan honderd
burgers publiekelijk gelyncht, doodgeschoten of verbrand
en het geweld resulteerde in een onwaarschijnlijk bedrag
aan beschadigde eigendommen en complete vernieling.
De waarde van de negersoldaat in eigen land. De
gedachte aan een mondige en gewapende zwarte deed in
de verbeelding van de blanke suprematie angst ontstaan.
Om die reden was het gebruikelijk, zelfs normaal, dat de
negersoldaat zijn taken ongewapend vervulde, zonder
enige bevoegdheid om het recht te doen naleven of te
handhaven. Dergelijke maatstaven waren ingevoerd om de
raciale vrijheidsbeperking op te leggen, zelfs in de nasleep
van actieve dienst in de oorlog. In augustus 1917 zou het
land ervaren hoezeer de aanblik van de negersoldaat zijn
landgenoten tot actie aanzette.
In Houston namen zwarte soldaten op een
avond de wapens op om zichzelf en de plaatselijke
zwarte gemeenschap te verdedigen nadat twee blanke
politieagenten een reeks arrestaties en mishandelingen
van burgers en zwarte soldaten hadden uitgevoerd.
Legerofficiere van de basis van Camp Logan namen de
wapens op en trokken de stad in op zoek naar vergelding.
In een brief aan James Weldon Johnson, de secretaris
van de N.A.A.C.P. in New York, geeft de advocaat van de
soldaten, A.J. Houston, de getuigenissen en persoonlijke
verhalen weer die hij voor de zaak had verzameld en deelt
hij het volgende mee over de gevoelssfeer tegenover de
negersoldaat:
Uit eerbied voor de zuidelijke gevoelens tegen het
bewapenen van negers en wegens de verwachte
medewerking van de stedelijke politiediensten waren
leden van het detachement militaire politie niet
gewapend. Enkelen droegen knuppels maar niemand
van hen had een geweer en de meesten van hen hadden
helemaal geen wapens. Zij werden verondersteld de hulp
van blanke politieagenten in te roepen om arrestaties
te verrichten. Er heerst bij de kleurlingen van Houston
een sterk gevoel dat dit de ware reden van de onlusten
was. ‘U hebt het misschien gemerkt,’ zei een van hen
tegen mij, ‘dat Zuiderlingen niet graag negers op gelijke
voet bekampen. Die gedachte zit achter alle gevoelens
van de Zuiderlingen tegenover de negersoldaten.20

De opstand resulteerde in de dood van ongeveer
zestien politieagenten en blanke inwoners. De mannen
stonden terecht in een militaire rechtbank en meer dan
zestig zwarte soldaten kregen levenslang en een dozijn
kregen de doodstraf.
De negersoldaat keerde naar huis terug gewapend
Zwarten trokken naar de oorlog tijdens een van met idealen over democratie in zijn thuisland. Hij had
de bloedigste raciale periodes van de twintigste eeuw. zijn leven veil gehad voor de sociale orde aan de zijde
De spanningen tussen rassen en klassen werden gevoed van zijn landgenoten. Voor velen hield de terugkeer van
door een combinatie van dingen: de aanwezigheid van de negersoldaat de vrees in voor publieke overtredingen
de negersoldaat, zowel zijn aankomst in de Zuidelijke die beheerst moesten worden. Soldaten werden vijandig
behandeld en dienden als voorbeeld van de gewelddadige
17
Het totale aantal negersoldaten dat voor de Wereldoorlog werd
sterke arm van Amerika. Een aantal van hen werd
gemobiliseerd, bedroeg ongeveer 380.000. Vanaf 5 juni 1917 tot 12 september 1918 waren er 2.290.527 negers voor dienst in het leger van de Vereniggelyncht, werd openbare dienstverlening ontzegd en
de Staten geregistreerd via een selectieve dienstplicht. Het aantal dat voor
dienst werd onderzocht bedroeg 458.838. 74,60 procent van de onderzochte werd gedegradeerd terwijl zij de rest van hun militaire
negers werd goedgekeurd en ingelijfd in de dienst, wat neerkwam op een
dienstplicht vervulden. Soldaten uit Camp Devens in
totaal van 367.710. Het aantal negersoldaten dat via deze selectieve dienMassachusetts verstuurden een reeks furieuze brieven
stplicht werd goedgekeurd voor volledige militaire dienstplicht bedroeg
342.277, hetzij 31,74 procent.
naar de N.A.A.C.P. om hulp en steun te zoeken voor de
18
DuBois, W.E.B. “A Philosophy in Time of War”, Crisis. Issue 16,
manier waarop zij op de basis werden behandeld. Soldaat
August 1918.
Harold Devens schreef deze brief aan secretaris John R.
19
Ed. McElrath, Joseph R. Jr., Leitz, Robert C. III, and Crisler,
Jesse S. Address to Colored Soldiers at Grays Armory, “Charles W. Chesnutt:
Essays and Speeches”. Standford, California: Standford University Press,
1999.

20
Papers of the NAACP, Part 07: The Anti-Lynching Campaign,
1912-1955, Series A: Anti-Lynching Investigative Files, 1912-1953. Library of
Congress. Copyright 2013, NAACP.

Shillady over de behandeling van zijn peloton:
Ik ben een van de vele gekleurde soldaten die nog steeds
in Camp Devens, Massachusetts, verblijven. Vóór de
wapenstilstand ondertekend was, maakten wij allemaal
deel uit van het 13th Colored Battalion, 151st Depot
Brigade, infanterie, maar toen de oorlog ten einde was,
werden wij in een reserve arbeidsbataljon geplaatst. Dat
feit is niet de reden van de ontevredenheid onder de
mannen hier, maar de omstandigheden die hier heersen
veroorzaken het allemaal, denk ik. Bijvoorbeeld: een
luitenant hier vertelde ons dat het hoogste wat een
negersoldaat ooit kon zijn in een arbeidsbataljon,
korporaal was. Zij zijn nu aan onze sergeanten, die
blanke mannen zijn, revolvers aan het uitdelen. Sinds zij
ervoor kiezen ons als honden of slaven te beschouwen,
hebben wij onze belangstelling in dit alles verloren. Als
dit machtige leger van de Verenigde Staten zelfs hier
in het thuisland die zogenaamde werelddemocratie
waarbij iedereen gelijke rechten krijgt niet in de
praktijk kan brengen, hoeven wij niet na te laten de hele
boel een leugen te noemen.
Kunt u op een of andere manier uitzoeken wat de
reden is van deze omstandigheden die hier heersen?
Alle mannen hier zouden graag iets willen weten over
hoe lang wij moeten blijven of wat ze met ons gaan
aanvangen.21

Radicaal socialist Chandler Owen omschreef het
koor van de hoop over de deelname van de zwarte aan de
oorlog als een mislukking van het zwarte leiderschap. In
een essay dat in 1918 werd gepubliceerd in de Messenger
schetst hij de geschiedenis van de zwarte Amerikaanse
soldaat en de degradatie die zijn dienst hem permitteerde.
Hij stelde de vraag: “Sinds wanneer is de rassenkwestie uit
een oorlog gekomen met zijn voor een dergelijke deelname
toegekende rechten en plichten?”22 Owen vervolgt,
Verzekerde de neger zich niet slechts toevallig van zijn
ontheffin van fysieke slavernij in de Burgeroorlog,
alleen maar om onmiddellijk daarna onder het juk van
het horigheid te vallen en het slachtoffer te worden van
de Ku Klux Klan, van onderdrukking en onnoemelijke
wreedheden die rechtstreeks door het Zuiden werden
gepleegd en door het Noorden werden gedoogd? Nam
de neger niet deel aan de Spaans-Amerikaanse oorlog
om alleen maar oneervol te worden ontslagen en zonder
gehoor bij de president, die zijn politieke prestige en
macht zag toenemen op grond van hun heldenmoed in
die oorlog? En zijn de raciale vooroordelen en haat in dit
land niet toegenomen sinds 1898?

Net zoals angst en macht de gemoederen
beroerde in de blanke Amerikaanse gezinnen, zo stond
wederkerigheid en overleving centraal in de psyche van
de neger, waardoor het in het land onrustig bleef. De brief
van Fire Bill werd bezorgd aan de vooravond van de ‘Red
Summer’. Die periode werd niet alleen gekenmerkt door de
toegenomen gevallen van rassenrellen die zich tussen mei
en oktober over het hele land voordeden, maar ook door de
niet aflatende reactie om terug te vechten en aan de terreur
van de blanke groepen te weerstaan. Het feit dat men de
mishandeling beu is, vormt een kweekvijver voor radicale
organisaties en acties. Wederkerigheid is inderdaad de
belofte voor halsstarrig geweld.

21
Papers of the NAACP, Part 09: Discrimination in the U.S.
Armed Forces, Series A: General Office Files on Armed orces’ Affairs, 1918
1955. Library of Congress. Copyright 2012, NAACP.
22
Owen, Chandler. “The Failure of Negro Leadership”. The
Messenger. January 1918, 23-24.
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III. IN MEMORIAM
Het optrekken van een gedenkteken voor
zwarten is een werk van culturele esthetiek, documentatie
en wederkerigheid. Gedenktekens zijn een uiting van
de persoonlijke en gemeenschappelijke praktijk van de
herdenking. Ze zijn doordrenkt van toekomstigheid. Niet om
de instandhouding in de verf te zetten, maar wel gericht naar
de fantasie van een cyclische organisatie van herinnering
en herdenking. Wat de vraag oproept hoe het zit met de
architecturale en materiële erfenis van de herinnering?
Kunstenaar Wilmer Wilson IV verkent de brief
van Fire Bill via de plastische weergave van de tekst zelf,
naast objecten die het land contextualiseren als middel en
als omgeving om op voort te bouwen. Bewijs dat de brief
bestond is enkel te vinden in twee publicaties die van elkaar
verschillende versies en herdrukken van de tekst leveren.
De brief die in de Belzoni Banner werd gepubliceerd, geeft
de verklaring weer in onregelmatige korte zinssneden die de
auteur naar zichzelf doen verwijzen met het woord ‘nikker’
in plaats van neger. Dat legt duidelijk een agenda op voor het
opnieuw vertellen en opvoeren van dat moment. Het vult de
honderd jaar grote kloof met veel dat in vraag moet worden
gesteld over de feitelijke en fictieve voorstelling van de brief.
Net zoals het archief is de herinnering subjectief,
onvolledig en uiterst non-verbaal. Drama en verlangen zijn
haar ankers. Gedenktekens, bijvoorbeeld, zijn gewikkeld
in verhalen over heldendom, dood en eerbetoon. De
zoutsteensculptuur van Wilson is een actieve afrekening
met de historische nalatenschap en verslagen over het verzet
tegen het rassentrauma. Ze dringt door tot de publieke
discussie over het buitenlands beleid van de democratie
aan het begin van de twintigste eeuw, over de grimmige
aanwezigheid van ras en racisme die geen onzichtbare
speler was in dit politieke landschap. De tweevoudige strijd
en oorlogsvoering van de zwarte soldaat in het buitenland
en in eigen land moet worden vastgelegd in onze openbare
kunstdocumenten. Er zitten leemtes in onze collectieve
geschiedenis en voorstelling van Amerikaanse dapperheid
en ‘s lands nationale tragedies. Het werk reikt nieuwe
uitgangspunten aan die moeten worden gevolgd en ontdekt.
Opnieuw vorm geven aan wat verloren is gegaan en aan wat
nog moet worden gevonden in de geschiedenis van een volk.
t

6

above: statistics from the Negro Year Book.
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‘From Now The Burning Will Take Place’:
Annotating Fire Bill’s Spook Kit
Mashinka Firunts
A footnote is a delivery system for ancillary information. Composing a footnote means first bracketing out
an information set, then pressing it against the thresholds
of a page, where it is partitioned off from the body of the text
and constituted as paratext. See, for instance, a footnote to
history. Footnotes are rarely composed by individual actors.
Instead, they’re collectively authored by those human and
nonhuman agents who are authorized to determine which
bodies get rerouted to the peripheries of discourse, typographically pushed to the edges of meaning. Wilmer Wilson
IV imagines the footnote otherwise. Retrieving it from the
realm of marginalia, Wilson redirects the footnote to the
document’s center. Extending its interpretive possibilities,
he performs speculative annotations that expand and reanimate histories that have been subjected to deletion.
Fire Bill’s Spook Kit begins with a dissertation
footnote. The dissertation in question, Vincent Mikkelsen’s
“Coming from Battle to Face a War: The Lynching of Black
Soldiers in the World War I Era,” chronicles the escalated
threat of violence that awaited soldiers of color returning
to the U.S. after demobilization. After receiving military
training, black soldiers appeared in the white imaginary as
avatars of a “new possible militancy” that would exceed the
bounds of the battlefield 23 They were also cast as potential
Bolshevik collaborators—a prelude to persistent suspicions of black radicalism’s collusion with Soviet forces, part
and parcel of the paranoia that fueled FBI surveillance of
the Black Panther Party decades later.24 This conflation
hinged on racialized fears of an incursion from a constitutive outside. On the possibility that the definitional
boundaries of citizenship, explicitly coded as white, might
be transgressed. On the specter of communism comingled
with the spectral white supremacist construction of the
“spook.”25
By the middle of 1919, a wave of terror targeting black communities had consolidated into what James
Weldon Johnson would call the “Red Summer.” Of the
nineteen soldiers who were lynched after returning to the
U.S.— by the most conservative estimate—at least one was
singled out because he appeared in military uniform.26 W.
E. B. Du Bois described these conditions in The Crisis:
We return.
We return from fightin .
We return fightin .27

The final chapter of Mikkelsen’s dissertation is
dedicated to the rise of black militant literature amidst the
terror of 1919. It briefly references a figure identified as Fire
Bill, who mailed a letter to a state marshal protesting the
recent lynching of a soldier. Titling the letter “Fighting Fire
with Fire,” Fire Bill stages resistance by pledging that if
the conditions of terror didn’t abate in the South, he would
burn down the structures that render them possible:
we will burn up the state and poison every horse, mule
and cow in it...we expect to give you hell from now on. No
harm if you treat us right. We begged you to stop, but
from now the burning will take place.28

A footnote accompanied the text.29 Wilson followed it to unearth two instances of the letter’s publication in 1919. The first was in an April 4th issue of the
23
Vincent Mikkelsen, “Coming from Battle to Face a War: The
Lynching of Black Soldiers in the World War I Era” (dissertation, Florida
State University, 2007), 10. Mikkelsen quotes William Colson writing in the
socialist magazine The Messenger, “The returned soldier, by reason of his
military training, can do more to stop lynch-law and discrimination in the
United States than many Americans want to see. He is accomplishing it by
a resolute demonstration of self defense and a growing desire to lose his
life in a good cause.” See William Colson, “The Immediate Function of the
Black Veteran,” The Messenger, December 1919, 19–20.
24
For an account of the surveillance of black life after World
War I, see Theodore Kornweibel, “Seeing Red”: Federal Campaigns Against
Black Militancy, 1919–1925 (Bloomington: Indiana University Press, 1998).
25
David Marriott offers an extensive account of how this term
operates in “Spooks: Wideman’s Catastrophe,” the first chapter of Haunted
Life: Visual Culture and Black Modernity (New Brunswick: Rutgers University Press, 2007), 1–32.
26
James Weldon Johnson, Along This Way (New York: Viking
Press, 1935), 341.
27
W. E. B. Du Bois, “Returning Soldiers,” The Crisis 18/1 (May
1919): 14. Emphasis in original.
28
I am grateful to Wilmer Wilson IV for sharing his archival
research into these newspapers with me. See “Fighting Fire with Fire,” The
Afro-American, April 11, 1919, 4.
29
To be clear, I am not attributing the footnoting of Fire Bill to
Mikkelsen, but to an official state archive in which his letter was made t
disappear.

Belzoni Banner, a newspaper run out of Mississippi with
the dubious slogan, “we advocate measures not men.” The
second (excerpted above) appeared seven days later in
The Afro-American, a Baltimore-based black newspaper.
Alongside its publication of Fire Bill’s letter, the Belzoni
Banner assured readers that despite the well-documented,
widespread acts of anti-black terrorism unfolding across
the country, there had never been a more favorable time
to be a person of color in the United States. Presumably
addressing a black reader, the article queried, “what more
can you ask?”30 Identifying this question as “tommyrot,”
the Afro-American replied, “THE RIGHTS OF AMERICAN
CITIZENSHIP UNDER THE CONSTITUTION AS IT
STANDS TODAY.”31
Reading the letters side by side, Wilson encountered two vastly differing textual iterations of Fire Bill. A
discursive chasm separates the Fire Bill of the Afro-American from the Fire Bill of the Belzoni Banner. In the latter,
Fire Bill’s language is orthographically and syntactically
unrecognizable from its Afro-American counterpart. Entire
words and articles have disappeared from the writing.
“Mississippi” appears as “Missippy,” “mule” as “mul.” The
conditional futurity of “the burning will take place” is fla tened into “now burning take place”—an atemporal, rootless threat of danger dislocated from the exhortation to end
anti-black terror in the South.
It is unknown which of the two letters constitutes
the more faithful reproduction of Fire Bill’s writing. When
Wilson attempted to locate the original document in Mississippi police archives, he discovered that it had been vanished from the record. What is certain is that the Belzoni
Banner’s decision to publish its version was a strategic one.
By positioning Fire Bill outside the domain of officia language, the Banner hoped to dispossess him of the capacity to speak. Officia language, as Pierre Bourdieu notes, is
always “bound up with the state, both in its genesis and
in its social uses.”32 The standardization of speech and
writing are cornerstones of nation-building. They are a
metric through which the rights of citizenship are granted
or withheld. These metrics subsequently determine who is
authorized to speak. Here, the Banner marshals deviations
from officia language to infer the author’s lack of competence. Its aim is to deny Fire Bill entry into a public sphere
where the criterion of political participation is linguistically encoded whiteness.
Because Fire Bill used a pseudonym, his identity
remains unknown. Anonymizing his communiqué taps
into a legacy of countersurveillant practices that date to
the context of transatlantic slavery. Charting this earlier
history, Simone Browne develops dark sousveillance as a
rubric “to situate the tactics employed to render one’s self
out of sight” and navigate anti-black surveillance.33 Fire
Bill’s letter, then, is caught in the space between tactical
opacity and nonvolitional invisibility—a vanishing trace in
an archive where it appears only as textual residue.
In Fire Bill’s Spook Kit, Wilmer Wilson IV
intervenes into this archival lacuna. Confronting the irrecoverable loss of both the letter and its author, Wilson
approaches Fire Bill with a historian’s scholarly precision
and a speculative archivist’s ethic of care. He undertakes
the task of rematerializing this history through aesthetic
procedures that are “generated out of the void of the letter’s absence.”34 In the process, he invokes a line of inquiry
posed by Saidiya Hartman in her writing on silences in the
records of racialized violence: “is it possible to exceed or
negotiate the constitutive limits of the archive?”35
Presented from July 2017 to January 2018, the
exhibition is scheduled to coincide with the centennial of
the United States’ entry into World War I. Thousands of
soldiers from the American division fought in Flanders, a
region that witnessed infrastructural devastation and over
600,000 wartime deaths. After demobilization, it was reconstructed in its pre-war image through the erasure of the
remnants of military violence. Wilson imports Fire Bill’s
archive into the pastoral idyll of Flanders, whose sweep30
“Marshal Hagan Receives a Letter,” The Belzoni Banner, no.
47, April 4, 1919, 1.
31
“Fighting Fire with Fire,” The Afro-American, April 11, 1919, 4.
Capitalization in the original.
32
Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power, trans. Gino
Raymond and Matthew Adamson (Cambridge: Polity Press, 1991), 45.
33
Simone Browne, Dark Matters: On the Surveillance of Blackness (Durham: Duke University Press, 2015), 21.
34
Wilmer Wilson IV, in discussion with the author, April 9, 2017.
35
Saidiya Hartman, “Venus in Two Acts,” Small Axe 26, vol. 12,
no. 2 (June 2008): 11.

ing vistas belie the fact that farmers habitually discover
unexploded bombs and grenades among their harvest. A
recent archaeological excavation of Flanders Fields yielded
a Lee-Enfield rifle, two French bayonets, and over 4,000
munitions.36 Wilson approaches its agricultural environs
as a mirror to the landscapes of the American South—both
are settings whose partially submerged battlefields have
yet to be fully unearthed or mourned. The exhibition’s title
gestures toward the experience of haunting. “Spook,” as
David Marriott writes, denotes an avatar of “haunted life,”
a figure attesting t
a connection between race and terror, magic and surveillance, idolatry and power…black life has always been
the name for this scary thing, repeatedly projected onto
the scrim, as it were, of white hatreds and terrors.37

At the center of Fire Bill’s Spook Kit is Measures
Not Men, a sculptural installation that simultaneously
weighs 3000kg and refuses monumentality through its
programmed disintegration. The title of the work is drawn
from the slogan of the Belzoni Banner. Dislodging it from
the Mississippi newspaper’s masthead, Wilson deftly
brings its latent allusions into view: the quantification of
bodies denied subjecthood and appraised as commodities.
Etched on the surface of 10kg salt lick blocks,
Measures Not Men reproduces the discordant versions of
Fire Bill’s letter—one on each side. Its typeface is culled
from the Century font family, in popular use across newspapers of the post-WWI era. Here, Wilson stages a conversation between the Afro-American and the Belzoni Banner,
indexing the slippages in their discrepant renditions of
the text. A professional stonecutter was invited to inscribe
the latter version, a figure whose specialized training
and licensing stand in for the authorized discourse of the
Belzoni Banner. On the opposing side, Wilson carves the
missive printed in the Afro-American. Through the care
of mark-making, he undertakes bodily engagement with
utterances long since disembodied and fragmented. Almost
100 years after the publication of the letter, Wilson places a
new edition back into circulation. In the dense matter suspended between the two faces of the sculpture, Fire Bill is
exhorted to speak.
Salt lick blocks comprise the substrate of the
piece—blocks typically placed in agricultural settings to be
consumed by livestock. Originally, Wilson had planned to
install Measures Not Men outdoors in an area frequently
grazed by livestock. There, it would slowly deteriorate over
the course of the exhibition, mirroring the ephemerality of
Fire Bill’s original letter by re-performing its disappearance
from the archive. Wilson carried out a preparatory study to
determine how quickly the blocks would disintegrate in the
open air. The salt block’s potential encounter with livestock
would activate it as an agent of agricultural economy—the
same economy that Fire Bill threatens to destabilize in his
vow to poison “every horse, mule an[d] cow” in the state.
Fire Bill’s threat is further complicated by the historical conflation of blackness and the nonhuman in a white
imaginary whose “quantitative plantation records,” Simone
Browne notes, once “listed enslaved people alongside livestock and crops.”38 In Wilson’s translation, the author’s
words physically encounter and sustain the livestock he
pledges a willingness to destroy.
Fire Bill’s Spook Kit is not the first time Wilson
has expanded a cursory note into a rich mesh of interpretive engagements with narratives discarded by the state.
CHANNEL (2017), a site-specific performance and installation, derives from a brief 1968 reference in the Philadelphia Tribune to a victim of turf-dropping who was skilled in
television repair.39 Resurfacing this history for the Barnes
Foundation show Person of the Crowd, Wilson undertook
“intentional urban wandering,” scouring Philadelphia’s
36
Tom Rowley, “In Flanders Fields, the Largest Ever WW1 Excavation,” The Telegraph, November 9, 2014, http://www.telegraph.co.uk/
history/world-war-one/11216997/In-Flanders-fields-the-largest-everWW1excavation.html.
37
Marriott, Haunted Life, 1–2.
38
Browne, Dark Matters, 24.
39
The term “turf-dropping” refers to a mode of police brutality
that was prevalent in Philadelphia under the reign of Frank Rizzo, the
city’s police commissioner (1968-71) and subsequently its mayor (1972-80).
It denotes the act of dropping people of color in white neighborhoods
known to have a predisposition toward racialized violence, where there
would be a high probability that they would be targets of assault. Initially,
Rizzo denied the existence of the practice. See Matthew J. Countryman, Up
South: Civil Rights and Black Power in Philadelphia (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006), 292.
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neighborhoods as a pedestrian in search of discarded televisions.40 He converted these sets into monitors for an X-Ray
image of his ribs, which he subsequently carried in a procession through the streets.
Archivally-informed ambulation is a recurrent
trope for Wilson. In Henry Box Brown: FOREVER (2012),
he coated his body in postage stamps and proceeded on foot
to a post offic where he attempted to mail himself. Along
the way, onlookers peered from the sidewalk, by turns perplexed and alarmed. Invoking the narrative of Henry “Box”
Brown—who escaped enslavement in Virginia in 1849 by
mailing himself to Pennsylvania in a wooden crate—Wilson
staged fugitivity against a contemporary cityscape where
it continues to gain urgency as a tactic. Along the same
lines, both CHANNEL and Henry Box Brown: FOREVER
inquire into which bodies are granted license to be hypervisible in public space. Wilson’s virtuosity is boundless. It
is deployed across these works to make it impossible for a
viewer to turn their gaze from what has gone unseen, from
those visions that might yield new modes of signifying and
renewed calls to action in the present.
What renders Measures Not Men a crucial entry
into works addressing silence in the archive—beyond the
poignancy of its conceptual framework and the depth and
urgency of its research—is the care it takes in rematerializing archival lacunae. The extended labor of carving Fire
Bill’s text into salt lick blocks consumed Wilson’s stonecutting tools; they eventually rusted over and decayed through
continued contact with the mineral. Spurred by the corrosive properties of the salt lick blocks, both versions of the
letter reproduced in Measures Not Men will come to disappear. To be survived only by footnotes, annotations, and
the speculative archive that Wilson has composed around
them. T

E

en voetnoot is een systeem waarmee aanvullende
informatie wordt verstrekt. Een voetnoot
samenstellen betekent eerst een geheel aan
informatie bij elkaar plaatsen en dat vervolgens tegen
de drempels van een pagina aandrukken, waar het
afgescheiden staat van de lopende tekst en opgebouwd
is als paratekst. Zie, bijvoorbeeld, een voetnoot bij de
geschiedenis. Voetnoten worden zelden samengesteld
door individuele actoren. In plaats daarvan worden ze
gezamenlijk geschreven door die menselijke en nietmenselijke agentia die gemachtigd zijn om te bepalen
welke gedeelten naar de periferieën van de verhandeling
omgeleid worden, typografisch naar de randen van de
betekenis worden geduwd. Wilmer Wilson IV stelt zich de
voetnoot op een andere wijze voor. Hij haalt de voetnoot
terug uit het rijk der marginalia en stuurt haar terug naar
het kernstuk van het document. Door haar interpretatieve
mogelijkheden gedetailleerder uit te werken past Wilson
speculatieve annotaties toe die ooit verwijderde verhalen
groter en weer levend maken.
Fire Bill’s Spook Kit begint met een voetnoot
in een dissertatie. De dissertatie in kwestie is “Coming
from Battle to Face a War: The Lynching of Black Soldiers
in the World War I Era,” van Vincent Mikkelsen. Daarin
wordt verteld over de toegenomen dreiging van geweld die
de gekleurde soldaten te wachten stond bij hun terugkeer
naar de VS na de demobilisatie. Nadat zij een militaire
opleiding hadden gekregen, doken zwarte soldaten in het
voorstellingsvermogen van de blanken op als incarnaties
van een “nieuwe mogelijke vechtlust” die de grenzen van het
slagveld zou overschrijden.41 Zij werden ook afgeschilderd als
potentiële collaborateurs van de bolsjewieken—een aanzet
tot hardnekkige verdenkingen over een complot tussen het
zwart radicalisme en de Sovjetstrijdkrachten, een essentieel
onderdeel van de paranoia die er decennia later voor zorgde
dat het FBI de Black Panther Party nauwlettend in het
oog hield.42 Deze samensmelting werd ingegeven door
een racistisch gekleurde vrees voor een invasie vanuit een
constitutieve buitenwereld. Door de mogelijkheid dat de
omschrijvende grenzen van burgerschap, die uitdrukkelijk
als blank waren gecodeerd, geschonden zouden kunnen
worden. Door het fantoom van het communisme, vermengd
met de spookachtige blanke racistische interpretatie van het
“spook.”43
Tegen medio 1919 was een golf van terreur
gericht tegen zwarte gemeenschappen bestendigd in
wat James Weldon Johnson de “Red Summer” [Rode
Zomer] zou noemen. Van de negentien soldaten die na hun
terugkeer naar de VS werden gelyncht — volgens de meest
voorzichtige schatting—was er ten minste één die werd
uitgepikt omdat hij in militair uniform was opgedaagd.44 W.
E. B. Du Bois beschreef deze omstandigheden in The Crisis:
We return. 		
We return from fightin .

40
Wilson quoted in “Barnes Tackles Urban Experience with
‘Person of the Crowd,’” Associated Press News, February 22, 2017, https://
apnews.com/686ea26d000c4707b11b85c028191f5f/barnes-tackles-urban-experience-person-crowd.
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Wij keren terug.
Wij keren terug van het vechten.

41
Vincent Mikkelsen, “Coming from Battle to Face a War: The
Lynching of Black Soldiers in the World War I Era” (dissertatie, Florida
State University, 2007), 10. Mikkelsen citeert William Colson die in het socialistische tijdschrift The Messenger het volgende schrijft: “The returned
soldier, by reason of his military training, can do more to stop lynch-law
and discrimination in the United States than many Americans want to see.
He is accomplishing it by a resolute demonstration of self defense and a
growing desire to lose his life in a good cause.” [“Op grond van zijn militaire
opleiding kan de teruggekeerde soldaat méér doen om lynchrechtspraak en
discriminatie in de Verenigde Staten een halt toe te roepen dan veel Amerikanen willen zien. Hij verwezenlijkt dat door een vastberaden demonstratie
van zelfverdediging en een groeiend verlangen om zijn leven te verliezen
voor een goed doel.”] Zie William Colson, “The Immediate Function of the
Black Veteran,” The Messenger, december 1919, 19–20.
42
Voor een uiteenzetting over het nauwlettend toezicht op het
leven van de zwarten na Wereldoorlog I, zie Theodore Kornweibel, “Seeing
Red”: Federal Campaigns Against Black Militancy, 1919–1925 (Bloomington:
Indiana University Press, 1998).
43
David Marriott geeft een uitgebreide uiteenzetting over hoe
deze term werkt in “Spooks: Wideman’s Catastrophe,” het eerste hoofdstuk
van Haunted Life: Visual Culture and Black Modernity (New Brunswick:
Rutgers University Press, 2007), 1–32.
44
James Weldon Johnson, Along This Way (New York: Viking
Press, 1935), 341.
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We return fightin .45

Wij keren terug al vechtend.

Het slothoofdstuk van Mikkelsens dissertatie is
gewijd aan de opkomst van de zwarte militante literatuur
tijdens de terreur van 1919. Er wordt kort in verwezen naar
een personage dat geïdentificeerd wordt als Fire Bill. Hij
postte een brief aan een politieambtenaar van een staat
waarin hij het recente lynchen van een soldaat aanklaagde.
Onder de titel “Fighting Fire with Fire,” brengt Fire Bill
in de brief het verzet op gang door een plechtige belofte:
als er niets zou worden gedaan tegen de omstandigheden
van terreur in het Zuiden, zou hij de structuren die die
omstandigheden mogelijk maken, platbranden:
we will burn up the state and poison every horse, mule
and cow in it...we expect to give you hell from now on. No
harm if you treat us right. We begged you to stop, but
from now the burning will take place.46
[wij zullen
de staat platbranden en ieder paard, muildier en koe
erin vergiftigen… wij hopen jullie vanaf nu op jullie
donder te geven. Geen kwaad als jullie ons correct
behandelen. Wij smeekten jullie te stoppen, maar vanaf
nu zal het branden.]

Bij de tekst hoorde een voetnoot.47 Wilson volgde
die op om twee publicaties van de brief in 1919 aan het
licht te brengen. De eerste was in een editie van de Belzoni
Banner van 4 april, een krant uit Mississippi met de
twijfelachtige slogan “we advocate measures not men.” [wij
zijn voorstander van maatregelen, niet van mensen]. De
tweede (waaruit bovenstaand fragment) verscheen zeven
dagen later in The Afro-American, een krant voor zwarten
met hoofdkantoor in Baltimore. Naast zijn publicatie
van de brief van Fire Bill verzekerde de Belzoni Banner
lezers ervan dat er, ondanks de goed gedocumenteerde,
wijdverspreide terreuracties tegen zwarten over het hele
land, nooit een gunstiger moment was geweest om een
gekleurde persoon te zijn in de Verenigde Staten. In het
artikel werd, vermoedelijk aan een zwarte lezer, gevraagd
“what more can you ask? [wat kun je nog meer vragen?]”48
De Afro-American bestempelde deze vraag als “volslagen
onzin” en antwoordde: “THE RIGHTS OF AMERICAN
CITIZENSHIP UNDER THE CONSTITUTION AS IT
STANDS TODAY.”49 [DE RECHTEN OP AMERIKAANS
BURGERSCHAP VOLGENS DE GRONDWET IN HAAR
HUIDIGE VORM]
Wilson las de brieven naast elkaar en stuitte
op twee sterk uiteenlopende tekstherhalingen van Fire
Bill. Er gaapt een brede kloof tussen de Fire Bill van de
Afro-American en de Fire Bill van de Belzoni Banner.
In laatstgenoemde krant is de taal van Fire Bill op het
gebied van spelling en syntaxis onherkenbaar tegenover
haar tegenhanger in de Afro-American. Volledige
woorden en lidwoorden zijn uit het geschrift verdwenen.
“Mississippi” staat er als “Missippy,” “mule” als “mul.” De
voorwaardelijke toekomende tijd van “het branden zal
plaatsvinden” wordt afgezwakt tot “nu vindt het branden
plaats”—een atemporele, ontheemde dreiging van gevaar
die weggehaald is uit de aanmaning om de terreur tegen
zwarten in het Zuiden te beëindigen.
Het is niet geweten welke van de twee brieven
de meest getrouwe weergave is van die van Fire Bill. Toen
Wilson probeerde het originele document op te sporen in
de archieven van de politie van Mississippi, ontdekte hij
dat het uit het dossier was verdwenen. Een zekerheid is
45
W. E. B. Du Bois, “Returning Soldiers,” The Crisis 18/1 (mei
1919): 14. Klemtoon in het originele document.
46
Ik ben Wilmer Wilson IV dankbaar omdat hij zijn archiefonderzoek naar die kranten met mij wou delen. Zie “Fighting Fire with Fire,”
The Afro-American, 11 april 1919, 4.
47
Voor alle duidelijkheid: ik schrijf het toevoegen van voetnoten
bij Fire Bill niet toe aan Mikkelsen, maar aan een officieel staatsarchie
waar men zijn brief deed verdwijnen.
48
“Marshal Hagan Receives a Letter,” The Belzoni Banner, no.
47, 4 april 1919, 1.
49
“Fighting Fire with Fire,” The Afro-American, 11 april 1919, 4.
Hoofdlettergebruik in het originele document.

‘From NowTheBurning WillTakePlace’: Annotating FireBill’s SpookKit / AnnotatieVanFireBill’s SpookKit

wel dat de beslissing van de Belzoni Banner om zijn versie
te publiceren een strategische beslissing was. Door Fire
Bill buiten het domein van de officiël taal te plaatsen,
hoopte de Banner hem het spreekvermogen te ontnemen.
Zoals Pierre Bourdieu opmerkt, is officiel taal altijd
“verbonden met de staat, zowel in haar ontstaan als in haar
maatschappelijke toepassingen.”50 De standaardisering
van spreken en schrijven vormt de hoekstenen van
natievorming. Zij zijn een meeteenheid op basis waarvan
de rechten op burgerschap worden toegekend of geweigerd.
Deze meeteenheden bepalen vervolgens wie gemachtigd
is te spreken. Hier bundelt de Banner afwijkingen van
de officiël taal om zo te concluderen dat de auteur
onbekwaam is. De bedoeling hiervan is Fire Bill de toegang
tot een publieke sfeer te ontzeggen, waar het criterium voor
politieke participatie taalkundig gecodeerde blankheid is.
Aangezien
Fire
Bill
een
pseudoniem
gebruikte, blijft zijn identiteit onbekend. Het anoniem
maken van zijn mededeling tapt uit een vaatje van
contraspionagepraktijken die teruggaan naar de context
van de trans-Atlantische slavernij. Bij het in kaart brengen
van deze oudere geschiedenis werkt Simone Browne
duistere sousveillance uit als een rubriek “om de tactieken te
situeren die worden aangewend om zichzelf onzichtbaar te
maken” en tegen zwarten gerichte surveillance te sturen.51
De brief van Fire Bill zit dus gevangen in de ruimte tussen
tactische duisterheid en ongewilde onzichtbaarheid—een
vervagend spoor in een archief waar het enkel als tekstueel
overblijfsel opdaagt.
In Fire Bill’s Spook Kit komt Wilmer Wilson
IV tussenbeide in deze archivale lacune. Tegenover het
onherroepelijke verlies van zowel de brief als de auteur
ervan, benadert Wilson Fire Bill met de wetenschappelijke
precisie van de historicus en de ethische zorgvuldigheid
van een speculatieve archivaris. Hij neemt de taak op zich
om opnieuw gestalte te geven aan dit geschiedverhaal via
esthetische methodes die zijn “ontstaan uit de leegte van
de afwezigheid van de brief.”52 Daarbij doet hij een beroep
op een onderzoeksvraag die Saidiya Hartman zich in haar
werken stelt over stiltes in de verslagen over door racisme
ingegeven geweld: “Is het mogelijk de constitutieve grenzen
van het archief te overschrijden of te passeren?”53
De tentoonstelling, die loopt van juli 2017 tot
januari 2018, is zo gepland dat zij samenvalt met de
honderdste verjaardag van het feit dat de Verenigde Staten
mee gingen strijden in de Eerste Wereldoorlog. Duizenden
soldaten van de Amerikaanse divisie vochten in Vlaanderen,
een regio waar de infrastructuur volledig werd verwoest
en die getuige was van meer dan 600.000 oorlogsdoden.
Na de demobilisatie werd het gebied naar het beeld van
vóór de oorlog heropgebouwd door de overblijfselen van
het militaire geweld te verwijderen. Wilson importeert
het archief van Fire Bill naar de landelijke idylle van
Vlaanderen, waar de weidse uitzichten het feit verdoezelen
dat landbouwers er gewoonlijk onontplofte bommen
en granaten tussen hun oogst ontdekken. Een recente
archeologische opgraving in de Vlaamse velden leverde een
Lee-Enfield geweer, twee Franse bajonetten en meer dan
4.000 stuks munitie op.54 Wilson benadert de agrarische
omgeving ervan als een spiegel voor de landschappen in het
Amerikaanse Zuiden — het zijn allebei omgevingen waar
de deels verzonken slagvelden nog volledig blootgelegd of
betreurd moeten worden. De titel van de tentoonstelling
verwijst naar de ervaring van het rondspoken. “Spook,”
zoals David Marriott schrijft, omschrijft een incarnatie van
50
Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power, trans. Gino
Raymond and Matthew Adamson (Cambridge: Polity Press, 1991), 45.
51
Simone Browne, Dark Matters: On the Surveillance of Blackness (Durham: Duke University Press, 2015), 21.
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Saidiya Hartman, “Venus in Two Acts,” Small Axe 26, vol. 12,
no. 2 (juni 2008): 11.
54
Tom Rowley, “In Flanders Fields, the Largest Ever WW1
Excavation,” The Telegraph, 9 november 2014, http://www.telegraph.co.uk/
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“gekweld leven,” een gedaante die getuigt van
een verband tussen ras en terreur, magie en surveillance,
afgoderij en macht… het leven van de zwarte is altijd al
de naam geweest voor dit angstaanjagende ding, dat
meermaals werd geprojecteerd op het toneelgordijn, als
het ware, van de blanke haatgevoelens en angsten.55

Centraal in Fire Bill’s Spook Kit staat Measures
Not Men, een sculpturale installatie die 3.000 kg weegt
en tegelijkertijd weigert monumentaal te zijn door de
geprogrammeerde desintegratie ervan. De titel van het
werk is ontleend aan de slogan van de Belzoni Banner.
Wilson wrikt die los uit de kop van de krant uit Mississippi
en maakt de verborgen zinspelingen ervan op kundige
wijze zichtbaar: de kwantificering van personen wie
staatsburgerschap ontzegd wordt en die als goederen
beschouwd worden.
Measures Not Men geeft de dissonante versies
van de brief van Fire Bill weer — aan weerszijden staat een
van beide versies gegrift op het oppervlak van 10 kg zware
zoutlikstenen. Hun lettertype werd geselecteerd uit de
Century font-reeks, die volop werd gebruikt door kranten
uit het tijdperk na WO I. Hier voert Wilson een conversatie
ten tonele tussen de Afro-American en de Belzoni Banner,
waarin de verschuivingen in hun uiteenlopende weergaven
van de tekst worden aangewezen. Een professionele
steenhouwer werd verzocht de laatstgenoemde versie
te graveren, iemand wiens gespecialiseerde opleiding en
vergunningen staan voor het toegestane betoog van de
Belzoni Banner. Op de tegenoverliggende zijde beitelt
Wilson het officiël schrijven dat in de Afro-American
werd afgedrukt. Via de zorgvuldige markering gaat hij
een lichamelijke verbintenis aan met uitspraken die reeds
lang onstoffelijk en gefragmenteerd zijn. Bijna 100 jaar na
de publicatie van de brief brengt Wilson een nieuwe editie
weer in omloop. In de compacte materie die tussen de twee
zijden van de sculptuur hangt, wordt Fire Bill aangemaand
te spreken.
De onderlaag van het beeld bestaat uit
zoutlikstenen — stenen die gewoonlijk in een agrarische
omgeving worden geplaatst om door vee te worden genuttigd.
Oorspronkelijk was Wilson van plan Measures Not Men in
de openlucht te installeren in een gebied waar vaak vee
graast. Daar zou het in de loop van de tentoonstelling
langzaam degenereren, wat de vergankelijkheid van
de originele brief van Fire Bill zou weerspiegelen door
het verdwijnen ervan uit het archief opnieuw te laten
plaatsvinden. Wilson voerde een voorbereidende studie uit
om na te gaan hoe snel de stenen in de openlucht uiteen
zouden vallen. De mogelijke confrontatie van de zoutstenen
met vee zou het beeld activeren als een instrument van
de landbouweconomie—dezelfde economie die Fire Bill
dreigt te destabiliseren in zijn plechtige belofte om “ieder
paard, muildier en koe” in de staat te vergiftigen. Het
dreigement van Fire Bill wordt nog meer bemoeilijkt
door de historische vermenging van het zwart-zijn en
het niet-menselijke in een blanke voorstellingswereld
waarin “kwantitatieve plantageregisters,” zoals Simone
Browne opmerkt, ooit “slaven catalogiseerden naast vee
en gewassen.”56 In de vertaling van Wilson ontmoeten en
onderhouden de woorden van de auteur op fysieke wijze het
vee dat hij bereid is te vernietigen.
Fire Bill’s Spook Kit is niet de eerste keer dat
Wilson een vluchtige aantekening wist uit te breiden tot
een rijkelijk netwerk van interpretatieve verbintenissen
met door de staat weggegooide verhalen. CHANNEL (2017)
is een voor een specifieke plaats bedachte voorstelling
en installatie die is ontsproten aan een korte verwijzing
uit 1968 in de Philadelphia Tribune naar een slachtoffer
van ‘turf-dropping’ die handig was in het herstellen van
55
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televisietoestellen.57 Wilson bracht dit verhaal opnieuw
naar boven voor de vertoning voor de Barnes Foundation
Person of the Crowd. Hij ondernam “opzettelijke
zwerftochten door de stad”, waarbij hij de buurten van
Philadelphia als voetganger uitkamde op zoek naar
weggegooide televisietoestellen.58 Hij vormde die toestellen
om tot beeldschermen voor een röntgenfoto van zijn ribben,
die hij vervolgens in een optocht door de straten ronddroeg.
Simulaties op basis van informatie uit archieven
is een terugkerende stijlfiguur voor Wilson. In Henry
Box Brown: FOREVER (2012) bedekte hij zijn lichaam
met postzegels en ging hij te voet naar een postkantoor
waar hij probeerde zichzelf te posten. Onderweg staarden
toeschouwers hem aan van op het voetpad, afwisselend
verbijsterd en verontrust. Verwijzend naar het verhaal
van Henry “Box” Brown—die in 1849 in Virginia aan de
slavernij ontsnapte door zichzelf per post naar Pennsylvania
te versturen in een houten krat —ensceneerde Wilson
voortvluchtigheid tegen de achtergrond van een eigentijds
stadslandschap waar zij als een tactiek aan urgentie blijft
winnen. In dezelfde geest onderzoekt zowel CHANNEL
als Henry Box Brown: FOREVER aan welke personen
een vergunning wordt verleend om hyperzichtbaar te zijn
in een openbare ruimte. De virtuositeit van Wilson kent
geen grenzen. Ze wordt doorheen deze werken ingezet
om het een kijker onmogelijk te maken zijn blik af te
wenden van wat ongezien is gebleven, van die visies die
nieuwe methodes zouden kunnen opleveren om iets tot
uitdrukking te brengen en van de hernieuwde oproepen tot
actie in het heden.
Wat van Measures Not Men een belangrijke
toetreding maakt tot de werken die gaan over de stilte
in het archief—meer dan de aangrijpende aard van zijn
conceptuele kader en de diepgang en urgentie van zijn
research—is de zorg die het besteedt aan het opnieuw
gestalte geven aan de archivale lacunes. Het langdurige
werk om de tekst van Fire Bill in de zoutliksteken te beitelen
deed het steenhouwersgereedschap van Wilson langzaam
wegteren; uiteindelijk verroestte en verweerde het door het
voortdurende contact met het mineraal. Onder impuls van
de corrosieve eigenschappen van de zoutlikstenen zullen
beide versies van de brief die in Measures Not Men worden
weergegeven, komen te verdwijnen. Om enkel te worden
overleefd door voetnoten, annotaties en het speculatieve
archief dat Wilson daarrond heeft samengesteld. t

57
De term “turf-dropping” verwijst naar een vorm van
politiegeweld die wijd verspreid was in Philadelphia onder het bewind
van Frank Rizzo, de politiecommissaris van de stad (1968-71) en daarna
haar burgemeester (1972-80). De term omschrijft de handeling waarbij
gekleurde mensen werden achtergelaten in blanke buurten die gekend
waren voor hun neiging naar rassengeweld, waar zij meer dan waarschijnlijk het doelwit van geweldplegingen zouden vormen. Aanvankelijk ontkende
Rizzo het bestaan van die praktijk. Zie Matthew J. Countryman, Up South:
Civil Rights and Black Power in Philadelphia (Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 2006), 292.
58
Wilson geciteerd in “Barnes Tackles Urban Experience with
‘Person of the Crowd,’” Associated Press News, 22 februari 2017, https://
apnews.com/686ea26d000c4707b11b85c028191f5f/barnes-tackles-urban-experience-person-crowd.

11

Colophon
Fire Bill’s Spook Kit
by Wilmer Wilson IV
2020
Digital edition
ISBN 978-0-9890659-5-5
Wettelijk Depot D/2017/6486/1
Published on the occasion of the exhibition
Fire Bill’s Spook Kit
at the In Flanders Fields Museum
1 July 2017 – 7 January 2018
Lakenhallen – Grote Markt 34
8900 Ieper
Belgium
www.inflandersfields.
Editors
In Flanders Fields Museum and Wilmer Wilson IV
Design
Wilmer Wilson IV
“WELCOME TO SWAG PURGATORY”
typeset in Grad, cover of color section typeset in Calibri
Authors
Mashinka Firunts
Ladi’Sasha Jones
Translations
Altair Translations
Freddy Rottey
Copyeditors
Jan Dewilde
Heather Holmes
Jan Steen
Pictures
images 3, 5, 6, 7, 8 of color section by Gerdy Vandermeersch
all others by Wilmer Wilson IV
©2017 Wilmer Wilson IV
texts © the authors
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or recording or otherwise, without the prior permission of the publisher and the artist.
Thanks to
The board of the museum: Chairman Jef Verschoore, Piet Chielens, Alexander Declercq, Jan Dewilde and Peter Slosse
Those offering help in Belgium: Jan Steen, the In Flanders Fields Museum staff, Jack Sturiano, Kurt Caron and the Technical Services staff, Danny Delplace, Wim Vanden Broek, Bert Gruson, Роман Неколяк, Anne Lazeure, Els Verlinde,
David Felizarda Real and the Het Perron staff, Danny and An Lobeau, reddy Rottey
Interlocutors: Corinne Marie Wilson, Holly Seon-Wilson, Wilmer Wilson III, Heather Holmes, Samuel Hindolo, Mashinka Firunts, Ladi’Sasha Jones, Kat Engelman
Leigh Conner and Jamie Smith of CONNERSMITH.
Brussels Airlines/Joseph De Coninck

