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Bert Danckaert

De extra’s

Een fotograaf verzeilt op een filmset in Bollywood. Hij wil er in het 
kader van een doctoraatsonderzoek in de kunsten decors fotograferen. 
Als figurant (een zogenaamde ‘extra’) infiltreert hij op de set van Tezz, 
een romantische terroristenfilm. Maar niets verloopt zoals de fotograaf 
het zich voorgesteld had. Samen met een dertigtal andere extra’s belandt 
hij in een allerminst fotogeniek decor. Tijdens de lange opnamedag ko-
men gesprekken op gang over fotografie en samenleving, met het over-
bevolkte en straatarme Mumbai en zijn Bollywoodsurrealisme op de 
achtergrond. 

De extra’s gaat over twijfel en onmacht als motor van het artistie-
ke proces. Het is ook een reflectie op het œuvre van fotografen die wer-
ken op het snijpunt van fictie en realiteit in een geglobaliseerde wereld 
waarin het innemen van een heldere positie (of fotografisch standpunt) 
steeds moeilijker wordt. 

Bert Danckaert is fotograaf en docent fotografie aan de Ko-
ninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, waar hij sinds 
2008 werkt aan een doctoraat in de kunsten. Hij levert regelmatig bij-
dragen over fotografie voor <h>art, tijdschrift over hedendaagse kunst.
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1. Infiltreren 

De fotograaf en De acteur stapten van het vliegtuig De warmte 
in. Terwijl ze door de terminal naar een taxi liepen, werd 
de acteur herkend door een corpulente Vlaming: ‘Ken ik u 
niet van tv?’ 
‘Zou kunnen’, antwoordde de acteur. 
‘Van welk programma?’, wilde de man nog weten. 
‘De Rodenburgs was het laatste waarin ik te zien was, op 
VTM.’ 
Dat zei de man niets. Hij woonde al een paar jaar in Mum-
bai en kwam terug uit België waar hij de kerstdagen had 
doorgebracht. Hij had de acteur al herkend op het vlieg-
tuig. Hoe lang ze in India bleven en waar ze zoal naartoe 
gingen, wilde de man nog weten. 
‘We blijven in Mumbai, veertien dagen.’ 
‘Alleen Mumbai?’ 
‘Ja’, bevestigden ze. 
De man keek hen aan alsof ze gek waren, zei dag en ver-
dween in de donkere en voor de broers nog onbekende stad.
De taxi vorderde stapvoets langs een toeterende sliert rik-
sja’s en andere zenuwachtige voertuigen. Hoewel het bij-
na middernacht was, sliep deze stad nog lang niet. Dieren 
en mensen leefden samen in de straten. Gezinnen lagen 
op de stoep, onder vuile dekens.



8

Novotel Juhu Beach, de fotograaf had het adres uitgeprint, 
samen met de reservatie van www.expedia.com. Hij had de 
vlucht en de kamer maanden geleden geboekt. Met ‘Early 
Breaks’-reductie. Hoewel hij een kamer voor één persoon 
had aangevinkt, stond er op de factuur (en voor dezelfde 
prijs) 2 person room, breakfast included. Op een familiefeest-
je enkele weken voor zijn vertrek vertelde de fotograaf dat 
Mumbai de volgende halte was voor zijn onderzoek. De 
stad met het op één na grootste aantal inwoners ter wereld 
(als je de suburbs niet meerekent), en van heel de wereld 
de plaats met de meeste inwoners per vierkante kilometer. 
‘Er is dus een bed vrij?’, opperde zijn oudere broer. 
‘Zin om mee te gaan?’, vroeg de fotograaf. ‘Kijk morgen 
eens na of er nog goedkope vluchten zijn, ik vlieg met Aus-
trian vanuit Wenen.’ 
De acteur wilde wel eens zien hoe zijn jongere broer aan 
zijn doctoraat in de kunsten over de urbane ruimte zou 
sleutelen en het was een uitgelezen kans om eens in India 
te komen. De acteur was nog nooit buiten Europa geweest, 
of lag Cyprus in Azië? Dat wisten de broers even niet. Het 
leek de fotograaf wel een interessant idee: twee midlifers 
tussen vijftien miljoen Indiërs. Een acteur en een fotograaf 
in een stad waar fictie en realiteit op de meest extreme 
manier met elkaar botsen. De Bollywoodindustrie was – 
naast het urbane gegeven – een reden om naar Mumbai 
(het vroegere Bombay) te gaan. De filmindustrie van Bolly-
wood is de grootste ter wereld en is dus big business in In-
dia. De hele bevolking was ermee bezig. Elke dag stonden 
de kranten er vol van en de vele cinema’s in de stad beves-
tigden de hang naar filmische verstrooiing. De fotograaf 
stelde zich openluchtdecors voor die hij zou fotograferen 
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zoals hij gewoonlijk de ‘werkelijke’ stad benaderde: als een 
decor. De puzzel leek perfect te passen. Bovendien ging 
een van de subvragen van zijn doctoraat over de relatie 
tussen theater en fotografie.
Ter voorbereiding van de reis schreef de fotograaf een aan-
tal mails, onder meer naar het Belgische consulaat-gene-
raal in Mumbai en naar een Indiase galerie waarmee hij 
via via in contact was gekomen (een bevriend kunstenaar 
had een paar maanden eerder een tentoonstelling gehad 
in Mumbai). Het mailverkeer bleef onbeantwoord, zoals 
dat zo vaak het geval was. Op Amazon kocht hij een Lo-
nely Planet-gids over Mumbai en Goa. Daarin las hij dat 
de filmindustrie dagelijks westerse toeristen ronselde om 
als figurant op te treden in Bollywoodfilms. Dat leek de 
fotograaf de uitgelezen kans om te infiltreren in de voor 
het publiek afgesloten filmstudio’s. Een hilarisch idee: de 
doorgewinterde acteur als figurant; een les in nederigheid 
in het verre India en de fotograaf meteen aan de bron: de 
werkelijke decors van de illusie, als in een foto.

novotel mumbai lag vlak bij het stranD en op De foto’s van De 
website had de fotograaf een zwembad met palmbomen 
gezien. Een onpersoonlijk zakenhotel. Zo had hij ze het 
liefst: een neutrale plek om zich ’s avonds terug te trekken. 
Een niemandsland met de identiteit van geglobaliseerde 
luxe. Alle kamers van dit soort Novotels of Ramada Pla-
za’s waren dezelfde. De ideale niet-ruimte om afstand te 
nemen van ‘buiten’, zoals Ikea of Starbucks ook steeds ei-
landen waren op zijn reizen. Zen voor plutocraten. Mini-
barmeditatie met gratis wifi. Ze dronken een duur biertje 
in het hotelrestaurant en maakten nog even een wande-
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lingetje. Het was voor de broers nog maar een uur of acht 
’s avonds. Hun lichamelijke klok bevond zich nog in een 
andere cultuur.
De volgende dag, na een zo goed als slapeloze nacht, 
maakten ze een wandeling van een half uur doorheen de 
drukke straatjes van hun wijk en namen de trein naar het 
stadscentrum. Het duurde drie treinen vooraleer ze door 
hadden hoe op te stappen: jezelf brutaal in de volgeprop-
te wagon wringen. Deuren hadden de treinen niet, de 
mensen hingen half uit de open gaten in de wagons en 
in elk station opnieuw ontstond een strijd tussen zij die 
wilden afstappen en zij die op hetzelfde moment wilden 
opstappen. Churchgate Station, eindhalte. Ze liepen langs 
een park waar cricket werd gespeeld. Een cinema ook, 
Eros genaamd, in vervlogen art-decostijl met filmaffiches 
die een overdaad aan Indiase kitsch deden vermoeden. Ze 
passeerden het zwaarbewaakte Taj Mahal Hotel bij de Ga-
teway of India, een triomfboog uit het begin van de 20ste 
eeuw ter ere van de Britten, die na de Tweede Wereldoor-
log moesten vertrekken. 
Het Taj Mahal Hotel werd in 2008 ingenomen door terro-
risten en gedurende dagen werd er heen en weer gescho-
ten tussen de kapers en het leger. Heel de stad ging sinds-
dien gebukt onder een paranoïde bewaking en controle. 
Je kwam geen supermarkt in of er stonden scanners zoals 
op de luchthaven. Ook aan hun hotel werden de broers 
iedere keer grondig gecheckt en werden hun rugzakken 
doorgelicht. Auto’s die het hotelterrein op wilden, werden 
met spiegels onder de wagens gecontroleerd op bommen. 
Prettig resort, superveilig… Eens binnen was het een oase 
van rust en ruimte, in schril contrast met de overvolle en 
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megachaotische stad. Constant werden ze bepoteld door 
bedelaars, soms zonder vingers, soms andere ledematen 
mankerend, soms waren het kinderen van amper drie.
Hier, in het oude centrum, waren de toeristen. Verdwaal-
de backpackers vooral die een noodgedwongen tussenstop 
maakten in deze onherbergzame stad. Ook zakenmensen 
met een vrije dag die naast de vergaderzalen van luxeho-
tels toch ook iets van dit ‘land van de economische toe-
komst’ wilden gezien hebben. Ze vluchtten langs ijsven-
ters en mannen met bijzonder grote ballonnen. Op de 
massale politieaanwezigheid, de vele bedelaars en het 
bijzonder warme weer voor januari na, had dit net zo goed 
Parijs of New York kunnen zijn.
Onderweg naar een kleine snack en een lokaal biertje 
werden ze aangesproken door een man die vroeg of ze 
als extra wilden meespelen in een ‘echte’ Bollywoodfilm. 
Hij beloofde transport naar en van de studio, een lange 
dag met veel wachten, eten en drinken en op de koop toe 
500 roepies (ongeveer 10 euro). Of er mocht gefotografeerd 
worden en of ze iets van de studio’s te zien zouden krijgen, 
wilde de fotograaf nog weten. ‘Natuurlijk!’, werd hun be-
vestigd. Meteen zegden ze toe. Ze waren amper een dag 
in Mumbai en hadden al beet. Zo simpel was dat. Mission 
completed, reisdoel bereikt.

De fotograaf en De acteur kregen een figurantenrol in Tezz, 
een romantische terroristenfilm over bomaanslagen op het 
Britse spoorwegnet, starring Anil Kapoor, die quizmaster 
was in Slumdog Millionaire en in de serie 24 president van 
een of andere schurkenstaat mocht spelen, als antagonist 
van Kiefer Sutherland. Geen klein bier dus. De film speel-
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de zich af in een Londens station, legde de man uit. Een 
dertigtal toeristen (allemaal op dezelfde plek van straat 
geplukt) zou voor het volk op de achtergrond zorgen. De 
fotograaf stelde zich al voor hoe de Indiërs hen in een wes-
ters kostuum zouden steken, naar hun clichébeeld van de 
westerling. Hij zag ook het decor al voor zich, een uit kar-
ton opgetrokken Brits station met namaaktreinen op ware 
grootte. Hij stelde zich voor hoe hij tijdens de vele pauzes 
de ene foto na de andere zou maken. De werkelijkheid van 
het decor, als perfect verlengstuk van zijn fotoproject over 
culturele identiteit, globalisering en de constructie van 
het beeld. Opgewonden stapten ze een eethuisje binnen 
en bestelden kip tandoori. Dat ging snel, morgen zou een 
belangrijke dag worden.
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2. Het doctoraat in de kunsten 

na zeventien jaar lesgeven in het DeeltijDs kunstonDerwijs 
(avond- en weekendonderwijs) kreeg ik in 2007 de kans 
om docent fotografie te worden aan de academie waar ik 
zelf gestudeerd had, ondertussen zo’n twintig jaar geleden. 
Mijn oud-leraars werden mijn collega’s. Er heerste een 
andere atmosfeer in de academie dan in de donkere tij-
den die ik me herinner uit de late jaren 1980. De directeur 
heette ondertussen departementshoofd en de academie 
moest zich klaarmaken om op relatief korte termijn ‘in te 
kantelen’ in de universiteit (in mensentaal: deel te worden 
van de universiteit). We kregen dezelfde bachelor-master-
structuur en de docenten werden gestimuleerd om aan 
‘onderzoek’ te doen. Er waren mooie budgetten voor vrij-
gemaakt en de uitdaging beviel me wel. Hoewel ik – en 
iedereen die met onderzoek belast was – niet precies wist 
wat zo’n onderzoek in de kunsten moest inhouden. 
Ik had al gehoord over toneeldocenten aan het conser-
vatorium die weigerden aan ‘onderzoek’ te doen omdat 
ze vonden dat ze in hun artistieke praktijk sowieso aan 
‘onderzoek’ deden. Maar was die artistieke praktijk en 
het vanzelfsprekende onderzoek dat ermee gepaard ging 
wel hetzelfde als een onderzoek binnen een academische 
context? En was die academische context een meerwaar-
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de of slechts een noodzakelijk kwaad tot we op eigen be-
nen zouden staan – waardoor de academische context zou 
verschuiven tot academiecontext (een schijnbare nuance 
maar een wereld van verschil)? Na veel vergaderingen en 
duffe discussies op de academie over het verschil tussen de 
artistieke praktijk en artistiek onderzoek werden de eer-
ste krijtlijnen uitgezet: er werd een onderscheid gemaakt 
tussen onderzoek ‘in’ en onderzoek ‘over’ de kunsten. On-
derzoek ín de kunsten kon grotendeels samenvallen met 
de artistieke praktijk. De meerwaarde van het onderzoek 
‘over’ de kunsten was de ‘communiceerbaarheid’ ervan en 
‘het blootleggen van de gehanteerde methodieken’ zodat 
een terugkoppeling (of ‘nexus’) naar het onderwijs bewerk-
stelligd zou worden.
Mooi toch? Ik stelde me een academie voor die radicaal 
verschilde van de school waarin ik opgeleid was door do-
centen met een referentiekader zo groot als hun eigen na-
vel. Ik zag een academie waar gedebatteerd zou worden, 
een opleiding met mensen die artistiek op hoog niveau 
bezig waren en elkaar zouden stimuleren door elkaar con-
stant het vuur aan de schenen te leggen. Het zou in schril 
contrast staan tot wat de academie verworden was: een 
kerkhof van de kunst waar menig docent al jaren geen 
penseel of camera meer vastgehouden had maar wel pre-
cies wist hoe de studenten begeleid moesten worden.

De amerikaanse fotograaf robert aDams, van opleiDing 
 leraar Engels, heeft nooit willen lesgeven in fotografie. In 
zijn boek Why People Photograph1 wijdt hij een hoofdstuk 

1 Adams Robert, Why People Photograph, Aperture, New York, 1994.



15

aan ‘teaching’ en citeert daarin de bekende uitspraak van 
George Bernard Shaw: 

‘Those who can, do; and those who can’t, teach.’ 

aDams heeft het in Dat hoofDstuk ook over hoe toegewijD les-
geven de artistieke praktijk in het gedrang brengt. Van de 
zeven mensen in het departement Engels waar Adams zijn 
leraarscarrière begon, pleegden er twee zelfmoord als di-
rect gevolg van het niet in balans kunnen brengen van het 
lesgeven met het schrijverschap.

De Californische kunstenaar John Baldessari, mentor van 
tal van befaamde kunstenaars, vat de paradox van het ar-
tistiek onderwijs dan weer iets draaglijker samen: 

‘It’s essentially an idea that you can’t teach art, but if 
you’re around artists you might pick up something.’

kon het onDerzoek in De kunsten De onmogelijke brug slaan 
tussen het docentschap en de kunstenaarspraktijk, of ten 
minste – mits zinvol ingevuld – een stimulerend effect 
hebben op beide?
Ik besloot een onderzoeksmandaat aan te vragen en stelde 
een dossier op dat grotendeels gebaseerd was op een foto-
reeks die ik net begonnen was: ‘Simple Present’. Het boek 
over Beijing dat ik net ging maken, kon perfect ingepast 
worden als ‘mijlpaal’ of ‘onderzoeksresultaat’. Ik was me-
teen goed bezig.
Een aantal van mijn collega’s was al een tijdje onderzoe-
ker. Daar werd (achter hun rug) duchtig om gelachen, 
vooral door collega’s die niet aan onderzoek deden (we-
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gens te lui, te weinig ambitieus, te oud, te radicaal tegen 
alles of om andere nobele principes). Ook docenten uit 
andere academies of collega’s uit de kunstwereld deden 
smalend over onderzoek in de kunsten. De docent-kunste-
naar-onderzoeker was zo mogelijk nog problematischer 
dan de kunstdocent.
Ik was zelf niet vrij van enig scepticisme. Een paar jaar voor 
ik zelf met onderzoek begon, had ik in een kunsttijdschrift 
een stukje gepubliceerd naar aanleiding van de eerste doc-
toraatsverdediging in de kunsten. Mijn stuk had als titel 
‘Moeder, waarom doctoreren wij?’2 Zoals bij verschillende 
doctoraatsverdedigingen die ik in die periode bijwoonde, 

leden de artistieke prestaties – die het resultaat waren van 
het onderzoek – onder een misplaatste academische druk, 
wat tot clowneske uiteenzettingen en schabouwelijke scrip-
ties leidde. Het werd duidelijk dat er een fundamentele fout 
in het hele concept van het doctoraat in de kunsten geslo-
pen was; de kunstenaar bevond zich in een kramp waarbij 
academische verwachtingen in een pseudojargon resulteer-
den en de gepresteerde kunstwerken veeleer een illustratie 
van het onderzoek leken dan het eigenlijke resultaat.
De eerste Belgische doctoraten in de kunsten waren een 
feit, de toon was gezet: er was nog heel veel werk aan de 
winkel. Iedere onderzoeker uit die periode was tegelijk 
pionier én kanonnenvlees. De titel van ‘prof. dr.’ die me-
nig kersvers doctor onmiddellijk na het behalen ervan aan 
zijn e-mailhandtekening toevoegde, was de lichtjes bela-
chelijke troost voor de vernederingen die met het docto-
raatsonderzoek gepaard gingen.

2 ‘Moeder waarom doctoreren wij?’, in <H>ART, #12, oktober 2006.
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We waren op zoek, spraken al te vaak een taal die ons niet 
eigen was – op de enkele kunstenaars na die het acade-
misch jargon wél beheersten (wat eerlijk gezegd vaak ten 
koste ging van hun artistieke actieradius). De academie 
was – door het van hogerhand opgelegde academiserings-
proces – op zoek naar noodzakelijke vernieuwing. De toe-
nadering tot de universiteit leek een grote meerwaarde te 
kunnen leveren, tenminste als we van beide kanten bereid 
zouden zijn om van elkaar te leren.

zoDra ik goeD en wel met mijn onDerzoek van start was ge-
gaan, werd de ‘inkanteling’ in de universiteit afgeblazen. 
We plooiden terug op de kunst en zouden een ‘School of 
the Arts’ worden; een versmelting met het conservatori-
um en een andere kunstopleiding stond in de steigers. De 
paringsdans met de academische wereld evolueerde tot 
een verstandshuwelijk waarvan de echtscheiding al ge-
programmeerd was.
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3. Metamorfose 

De ironie wilDe Dat De acteur in het lanD van ‘new belly’ 
(waar iedereen binnen de kortste keren inwendig totaal 
in de knoop ligt) een virusje van thuis had meegebracht. 
Hij had heel de nacht overgegeven. Hij was bleek als kalk-
papier en allesbehalve in vorm om de rol van zijn leven te 
spelen. Toch keken de broers reikhalzend uit naar de er-
varing die deze dag hen zou brengen. Na een dolle rit per 
riksja bereikten ze de Mehboobstudio’s. Ze wandelen een 
pad af tussen grote gebouwen, langs enkele trailers waar-
op de namen van acteurs aangebracht waren. Ze werden 
naar boven doorverwezen, naar de make-up rooms.
‘You will have to shave.’ Ze kregen beiden een wegwerp-
scheermesje en werden naar de toiletten verwezen, waar 
andere heren zich met slechts wat water probeerden van 
hun weekendbaard te ontdoen. De acteur was net een 
baard aan het sparen voor een rol die hij binnenkort zou 
spelen in Nederland. Hij zou Oom Wanja vertolken in het 
gelijknamige toneelstuk van Anton Tsjechov. Tien jaar ge-
leden had hij in datzelfde stuk (en met dezelfde regisseur) 
de rol gespeeld van Astrov, de dokter. Een idealist en eco-
logist avant la lettre. Nu de acteur bijna vijftig was en zijn 
jaren dertig ver achter zich gelaten had, kreeg hij de rol 
van Oom Wanja, een uitgebluste sakkeraar die zijn idealen 
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lang geleden opgeborgen had. Was dat de groep waartoe 
ze nu behoorden? De categorie van uitgeblusten die het 
ondertussen allemaal wel gezien hadden en niet langer 
aan de boom wilden schudden?
Gladgeschoren voegden ze zich bij de andere figuranten 
die nog in hun sjofele toeristenkledij hun beurt bij de 
kleermaker afwachtten. Maten werden genomen, kos-
tuums versteld, haren gekamd. Langzaam maar zeker 
transformeerden ze van T-shirt en losse broek naar man-
nen in maatpak en dames in mantelpakjes. Sandalen en 
slippers maakten plaats voor deftige zwarte schoenen en 
naaldhakjes. Losse haren werden strak bij elkaar gebon-
den en de fotograaf kreeg een zijstreep die hij sinds zijn 
tiende niet meer gezien had. Hij maakte een paar foto’s 
van het gebeuren met zijn pocketcamera, in afwachting 
van het echte werk waarop hij alvast focuste en waarvoor 
hij alle materiaal meegebracht had. Het werd hem van 
meet af aan duidelijk dat hij ook iets met de extra’s moest 
doen. Hij dacht aan een reeks portretten van al deze ach-
teloze toeristen die door een Indiase homofiele costumier 
tot identiteitsloze eenheidsworst getransformeerd wer-
den, naar het beeld dat zij (de Indiërs) hadden van de wes-
terling. Vooroordelen en ideaalbeeld. Mensen als façade, 
lege verpakking. Net zoals de gebouwen die de fotograaf 
zo graag fotografeerde op de invalswegen van grote we-
reldsteden, of zoals de kamer van hun hotel. Eilanden van 
niet-identiteit, Starbucks en Ikea. Kloon van alle genen.
Ze vernamen dat de scènes die vandaag gedraaid zouden 
worden zich afspeelden in de controlekamer van een Lon-
dense afdeling van British Rail. Geen openluchtdecors, 
geen namaaktreinen op ware grootte. Toch verheugde de 
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fotograaf zich alvast op een overgeconstrueerde werkelijk-
heid, zoals in de foto’s van Thomas Demand. Hij nam zijn 
rugzak en statief, stond scherp in zijn bruine maatpak en 
strakke zijstreep, vastbesloten vandaag de belangrijkste 
foto’s van zijn leven te maken.



21

4. De constructie van het beeld 

thomas DemanD begon als beelDhouwer en bouwDe alleDaagse 
situaties meticuleus na in karton. De foto’s die hij aanvanke-
lijk als documentatiemateriaal van zijn installaties maakte, 
bleken een ambigue laag toe te voegen en werden al gauw 
het uiteindelijke eindproduct van zijn artistieke proces. 
Door de foto’s (van bijvoorbeeld een lokaal met fotokopieer-
machines, een trappenhal of een keuken) op zeer grote for-
maten uit te voeren, ontstond een theater met een verdacht 
trompe-l’oeilgehalte dat zich tegelijkertijd meteen prijsgaf 
als constructie. Metafotografie van het zuiverste soort.

omDat foto’s steeDs refereren aan De werkelijkheiD zonDer De 
realiteit zelf te zijn, zijn foto’s altijd constructies. Schaal-
modellen van de wereld die we bewonen. De magie van 
fotografie schuilt in het proces dat tot die constructie leidt. 
Heel wat fotografen gaan daar zeer bewust mee om. Bij 
Thomas Demand is er de letterlijke verwijzing naar het 
schaalmodel omdat hij alles op zijn foto’s zelf bouwt. Het 
begrip ‘enscenering’ moet hier gezien worden als de fysie-
ke daad van de beeldhouwer die pas in een tweede fase 
door de fotografie zijn definitieve vorm krijgt.
Wat is ‘enscenering’? Vanaf het moment dat de fotograaf 
zijn camera richt, bepaalt hij wat wel en wat niet in het 
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kader zal verschijnen. De fotograaf bepaalt met andere 
woorden de scène van de foto, als een podium waarop een 
werkelijke situatie fotografisch gesimuleerd wordt. Van-
daar dat heel wat fotografen gefascineerd zijn door het be-
grip ‘simulatie’ en de verhouding tussen echt, constructie 
en fictie.

het spanningsvelD Dat zo DwingenD aanwezig is in DemanDs 
werk, uit zich precies zo – maar met een heel andere me-
thodiek – in de foto’s van de Canadese fotografe Lynne 
Cohen. Sinds het begin van de jaren 1970 fotografeert ze 
interieurs, geïnspireerd door het toenmalige klimaat van 
popart en minimalisme. De plaatsen die haar voorkeur 
genieten zijn overgeconstrueerde ruimtes zoals laborato-
ria, klaslokalen of kuuroorden. Vaak zijn het ook militaire 
installaties of schietstanden waar dominantie, macht en 
geweld gecounterd worden door een hilarisch absurdis-
me dat soms doet denken aan de films van Jacques  Tati.1 
Lynne Cohen fotografeert deze ruimtes met een grote 
8x10’-camera die een enorme scherpte en precisie ople-
vert. Het is haast een wetenschappelijk werktuig dat voor 
Lynne Cohen de werkelijkheid kopieert, soms in zwart-
wit en steeds vaker in kleur. Door het afstandelijke en 
trefzekere kader dat Cohen hanteert, maakt de fotografe 
zich hier haast onzichtbaar, alsof deze plaatsen zichzelf 

1 ‘I take my work to be social and political but there is no concrete message. 

Perhaps this is why I feel much closer in spirit to Jacques Tati than to 

Michel Foucault’, aldus Lynne Cohen. Interview met Lynne Cohen door 

William A. Ewing, Vincent Lavoie, Lori Pauli, Ann Thomas, in No 

Man’s Land, Thames & Hudson, 2001.
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hebben gefotografeerd en de kunstenaar slechts de film 
uit de cassette moest halen om die naar het lab te bren-
gen.
Net zoals Thomas Demand is Lynne Cohen beeldhouwer 
van opleiding en dat voel je aan de sculpturale benade-
ring van haar onderwerpen die er uitzien als gevonden 
installaties of constructies die door een kunstenaar be-
dacht werden. Alleen is die kunstenaar hier de nagenoeg 
onzichtbare fotograaf die deze constructies tot leven 
wekt in haar camera, zonder fysiek tussenbeide te ko-
men. Ook in de presentatie van haar foto’s speelt Cohen 
met de constructie van de werkelijkheid door haar foto’s 
in te lijsten in formica lijsten, een materiaal dat vooral ge-
bruikt wordt in keukens. Het namaakmarmer en -graniet 
op de formica lijsten komen via een fotografisch proces 
tot stand: er wordt een foto gemaakt van een echt stuk 
marmer om er vervolgens een print van te maken die ge-
lamineerd wordt om er bijvoorbeeld een aanrecht mee 
te bekleden. De knipoog naar de fotografie als ersatz valt 
hier mooi samen met een door popart geïnspireerde at-
titude.

zowel lynne cohen als thomas DemanD zijn zich DuiDelijk 
bewust van het begrip ‘enscenering’ in de zin van het con-
strueren van een podium waarop zich – door de fotogra-
fische constructie – een schaalmodel bevindt, zoals een 
decor in het theater een echte plaats vertegenwoordigt 
zonder die te zijn.
Over het verband tussen fotografie en theater is al veel 
geschreven. Dat komt ongetwijfeld omdat beide discipli-
nes een dubbelzinnige verhouding met de werkelijkheid 
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hebben. Foto’s tonen altijd echte situaties; zelfs indien 
volledig geconstrueerd, kan de camera niet anders dan 
opnemen wat er is. Ook in het theater is er sprake van 
een geënsceneerde werkelijkheid. We zien acteurs van 
vlees en bloed die ademen en voelen terwijl ze spelen. 
Terwijl alles ‘echt’ is en in ‘real time’ verloopt, zijn noch 
de foto noch het theaterstuk de werkelijkheid zelf. Foto-
grafie en theater zijn daarom verbonden met ersatz; ze 
tonen hooguit referenties of waargebeurde constructies. 
Beide kunstvormen zijn leugenachtig waar en waarach-
tige leugens.

ook het werk van sarah pickering illustreert treffenD het 
denken over de relatie fotobeeld/constructie. Pickering 
maakt foto’s van door politie of brandweer geënsceneer-
de situaties om misdrijven of branden wetenschappelijk 
te onderzoeken. Enscenering en werkelijkheid vallen hier 
letterlijk samen. We zien afgebrande interieurs of straten 
tijdens een opstand, maar de huizen zijn niet echt, de 
zwartgeblakerde wasmachines en de valse muren erom-
heen tonen overduidelijk dat dit oefen- en onderzoeks-
ruimtes zijn. De onderwerpen van Pickerings foto’s spe-
len openlijk met de constructie: huizen hebben alleen een 
façade, verkeerslichten geen lampen. Ze dienen louter om 
de ruimte aan te geven zodat agenten in opleiding zich 
erdoor kunnen bewegen. De manier waarop Pickering 
deze plaatsen in beeld brengt, is strikt documentair. Ze 
gebruikt de camera als neutrale waarnemer die een over-
zichtelijke registratie levert; de bevreemding zit in het 
onderwerp, niet in de benadering. Door de foto’s op mo-
numentale formaten te printen, wordt de constructie op 
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haar beurt uitvergroot en krijgen de beelden een surrea-
listische ondertoon.
Fotografie en enscenering zijn onlosmakelijk verbonden 
omdat ieder fotobeeld een constructie (van het kijken) is.
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5. Het decor van Tezz 

terwijl De acteur nog werD gekleeD, liep De fotograaf De trap 
af, onderweg naar de grote studio waar het vandaag zou 
gebeuren. De fotograaf werd verzocht zijn persoonlijke 
spullen veilig op te bergen in een opslagkamertje dat zo 
dadelijk op slot zou gaan. Hij legde de kleren die hij van-
morgen aangetrokken had op een stoel alsof hij zichzelf 
te slapen legde. Hij was iemand anders nu. Hij heette Ste-
ward en droeg een badge met zijn nieuwe naam op. De ka-
mer stond vol metalen kisten. ‘Tezz, costumes Anil Kapoor’ 
stond op een ervan. Kleerhangers, politiekostuums, rekwi-
sieten. De fotograaf stapte de kamer uit, zijn rugzak met 
fotomateriaal om zijn schouder en zijn statief in de hand. 
‘You can’t take that equipment into the studio. It is forbidden 
to take photos on the set’, zei Mansoor, de verantwoordelijke 
voor de figuranten. 
‘Why not?’, vroeg de fotograaf verbolgen. 
‘Because it’s secret. Nothing from the film can be released befo-
re the film is out. Even the name of the movie is secret.’ 
Toch wisten ze allemaal dat deze prent Tezz zou heten. De 
fotograaf besloot niet te discussiëren om de aandacht niet 
te veel naar zich toe te trekken. Hij zou zijn kans later deze 
dag nog wel krijgen. Hij legde zijn rugzak en statief bij zijn 
slapende alter ego en checkte of de deur goed op slot ging. 
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De fotograaf volgde Mansoor door armtierige gangen en 
kamers waar elektriciteitskabels op de grond lagen. Ze 
volgden het spoor van de kabels die als tentakels naar een 
moederbord leidden; zenuwcentrum en stroomhub, vlak-
bij de grote studio. Kille spots verlichtten een grote groe-
ne wand met witte markeringstekens. Het was een zoge-
naamd ‘green screen’ dat filmmakers in staat stelt het groen 
in de postproductie te vervangen door een beeld naar keu-
ze waardoor ingewikkelde locaties in elkaar gemonteerd 
kunnen worden. In het midden van de grote ruimte was 
een andere ruimte gebouwd. Een kamer in een kamer, die 
met touwen aan het plafond hing en aan de zijkant door 
houten constructies ondersteund werd. Door een raam 
kon de fotograaf binnenkijken. Het was het raam van de 
controlekamer waar vandaag de acteurs treinen zouden 
volgen die als lichtjes op panelen bewogen. Een van die 
lichtjes was de trein met de terroristen. Een bewegende 
bom. De fotograaf werd verzocht de controlekamer bin-
nen te gaan. De stem van de regisseur, Nair Priyadarshan, 
galmde door luidsprekers. Hij gaf instructies aan technici 
en acteurs. Er heerste een geconcentreerde sfeer, hoewel 
er minstens vijftig mensen aanwezig waren op de filmset. 

De fotograaf werD naar De anDere exTra’s geleiD. De set be-
stond uit drie kamers. Om te beginnen was er dus de grote 
controlekamer waar tientallen computers opgesteld ston-
den voor een controlepaneel met een schematische voor-
stelling van het Britse spoorwegnet. Gescheiden door een 
glazen deur was er een aanpalende refter, met ijskasten, 
een microgolfoven en koffieautomaten. Hier zouden ook 
enkele scènes gedraaid worden. Tot slot was er een ver-
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gaderzaal met een grote vergadertafel. Het bureau van de 
directeur bevond zich ook in deze kamer. Een foto van zijn 
kinderen moest bewijzen dat hij een trouwe familieman 
was. Het was in deze laatste ruimte dat de extra’s werden 
gedropt. 
‘You’ll be called when we need you on the set’, deelde Mansoor 
mee. 
De strak geklede figuranten namen plaats aan de verga-
dertafel. De fotograaf plaatste zich tussen hen. De ruimte 
was vrij donker, maar aan de muur flikkerden gekleurde 
leds. Een twintigtal dvd-spelers die tegen de wand op el-
kaar gestapeld waren, moesten de illusie wekken van in-
gewikkelde veiligheidselektronica. Er stonden een aantal 
waterflesjes klaar voor de extra’s. Even later kregen ze ook 
koffie. Langzamerhand kwamen gesprekken op gang. Het 
was een bont gezelschap van westerlingen van tussen 
twintig en vijftig jaar oud. Er waren mensen uit Austra-
lië, een paar Duitsers, een Britse, een Nederlander, twee 
Françaises, een Deen, een Oostenrijker, een Zweeds kop-
pel, ... en twee Belgen (de acteur was ondertussen ook gear-
riveerd). Ze waren allemaal omgetuned tot veiligheidsme-
dewerkers van British Rail. Ze zagen er ‘zeer Engels’ uit. 
Het was vreemd om in deze artificiële situatie met elkaar 
te praten. Ze konden elkaar moeilijk plaatsen omdat ze er 
allemaal hetzelfde – en even idioot – uitzagen. Vooroor-
delen gebaseerd op wat ze droegen of hoe hun haar zat, 
kregen hier geen kans. In eerste instantie tastten ze elkaar 
af, met een democratisch gevoel van sympathie en samen-
horigheid. Het enige onderscheid dat initieel gemaakt kon 
worden, was dat tussen mannen en vrouwen, jonge men-
sen en iets oudere mensen.
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Mansoor kwam de vergaderzaal binnen met twee andere 
mannen. Ze keken even rond en wezen vervolgens drie ex-
tra’s aan. De Oostenrijker, de Nederlander en de vrouwe-
lijke helft van het Zweedse koppel werden verzocht mee 
te gaan naar de set.
De fotograaf keek naar de omgeving, die er behoorlijk 
‘echt’ uitzag. Hij vroeg zich af wat hij hier in godsnaam 
kon fotograferen? En mocht hij het weten, dan had hij 
niet eens een camera... De opwinding van weleer maak-
te plaats voor twijfel. Het drong tot hem door dat hij met 
deze ruimte geen kant uit kon. Het was hier te donker, te 
vol en te echt. Hij zou iets anders moeten verzinnen.
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6. Fotografische methodes 

het blootleggen van De eigen methoDiek was een van De Doel-
stellingen van het onderzoek. In tegenstelling tot de ‘ge-
wone’ kunstenaar, moest de ‘onderzoeker’ – net zoals de 
wetenschapper – zijn verworven kennis verklaren aan de 
hand van de gebruikte methodes.
Het is natuurlijk zo dat wie beelden maakt, niet per se 
kennis verwerft. Het doel om beelden te maken, althans 
in mijn geval, bestaat er niet in om kennis te verwerven. 
Ik ervaar het veeleer als een opeenstapeling van retori-
sche vragen of als een licht absurde existentiële visuele 
reflex. Daarbij wordt natuurlijk een bepaald vocabulari-
um gehanteerd dat onderworpen kan worden aan analy-
se: wat is bijvoorbeeld de inhoudelijke consequentie van 
de gebruikte afstand in mijn foto’s, die meestal tussen de 
vijf en tien meter bedraagt ten opzichte van mijn onder-
werp? Waarom ontwijk ik de menselijke figuur zo nadruk-
kelijk en waarom bouw ik mijn beelden op in horizontale 
en verticale lijnen, zoals Piet Mondriaan zijn schilderijen 
componeerde of Mies van der Rohe gebouwen concipi-
eerde? Welke kennis kan de kunstenaar verwerven? En 
als er al kennis verworven is, is die dan relevant ten aan-
zien van de geproduceerde beelden? Wil de maker van 
die beelden het demystificeren van zijn proces niet vooral 
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ontwijken en het wonder van het intuïtieve samenvallen 
van de gebruikte methodes intact laten? Of kan net dat 
besef de kennis zijn die de onderzoeker/kunstenaar ver-
worven heeft?

aanvankelijk was ik Dit project begonnen vanuit De verbazing 
dat veel plaatsen op de wereld er precies hetzelfde uitzien, 
alsof er in deze geglobaliseerde wereld geen ruimte meer 
zou zijn voor culturele identiteit. Dus ging ik in Beijing fo-
to’s maken op de parking van Ikea omdat die er precies zo 
uitzag als de Ikeaparking in Gent of in Parijs. De reis als 
nuloperatie: om daar te vinden wat we hier om de hoek 
ook hebben. Over de onmogelijkheid van exotisme en de 
relativiteit van de begrippen ‘afstand’ en ‘ruimte’ in deze 
overbevolkte en door virtuele realiteit gedomineerde we-
reld. Ik fotografeerde sporen en patronen van menselijke 
activiteit. In 2007 maakte ik twee bijna dezelfde foto’s van 
een muur waarop een arbeider zijn werkhandschoenen 
had schoongeklopt om er zo een soort grotschildering ach-
ter te laten die refereerde aan Altamira of Lascaux. De ene 
foto maakte ik in Frenkendorf, een dorp in Zwitserland, 
de andere in Beijing, China. Beide foto’s tonen sporen van 
menselijke activiteit die een verbazend gelijklopend beeld 
opleverden. Parallelle werelden in compleet verschillende 
geografische en politieke situaties.
Het duurde niet lang eer ik door had dat mijn benadering 
van het begrip ‘globalisering’ een naïeve constructie was 
en dat er naast de parkings van Ikea en de commerciële 
invalswegen van de megacities een veel genuanceerder 
verhaal schuilging in deze wereld. Ik kwam erachter dat 
sommige plekken inderdaad volledig inwisselbaar waren 
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en dat er een beeld van een stad bestaat dat zich laat lezen 
als het resultaat van jaren multiculturaliteit en dominantie 
van het kapitalistische systeem: als een fundamentele mu-
lat, een afgevlakte mengvorm van alle rassen en ideeën, 
als een monster van gelijkheid. Maar er waren ook aspec-
ten van steden die zo bepalend zichzelf waren dat ze niet 
langer inwisselbaar waren; sommige plekken in Havana 
waren dermate Cubaans en sommige stukjes Shanghai zo 
Chinees dat mijn constructie slechts ten dele opging. Het 
zag ernaar uit dat mijn vraagstelling te eenduidig was, dat 
enige nuancering zich opdrong.
Ik vroeg me af hoe gewichtige politieke of sociale achter-
gronden doorschemerden in mijn werk; op welke manier 
het communistisch systeem te zien was in mijn formele 
benadering van Havana, of hoe de gespannen sociale si-
tuatie van Kaapstad en haar recente apartheidsverleden 
voelbaar was in de straten en muren die ik er fotografeer-
de. Die gedachte deed me denken aan een ervaring uit de 
tijd dat ik nog studeerde. Op een van mijn vele fotozwerf-
tochten belandde ik in een dorp vlakbij een kerncentrale. 
Ik richtte mijn camera op de gigantische koeltorens maar 
slaagde er niet in het fysieke geweld en de dreiging die er 
voor mij van uitging (het was niet zo lang na Tsjernobyl) 
vast te leggen. Ik draaide me 180° en zag een speeltuintje 
aan de oever van een grijze rivier. Een van de speeltuigen 
was een soort hoge wip die er meer als een galg uitzag. 
Door het object te isoleren van de rest van de speeltuin 
(het besef van kader en afstand) ontstond een beeld dat 
voor mij alles samenvatte wat zich nu achter mijn rug 
bevond en ik zonet geprobeerd had te fotograferen. Het 
werd me duidelijk dat de omgeving zich als het ware kon 
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reflecteren in de omgeving errond, zonder er fysiek in ‘aan-
wezig’ te zijn.
Later gebruikte ik het vaak als een systeem of hulpmiddel 
wanneer ik door een situatie overweldigd werd. Ik draaide 
me simpelweg 180° en probeerde met wat zich vervolgens 
– louter arbitrair – aanbood aan de slag te gaan. Het kijken 
gestuurd door het niet-getoonde. ‘Onzichtbare besmetting’ 
lijkt me een geschikte omschrijving voor de sluimerende 
projectie van een beladen (politieke, sociale, ...) situatie op 
de (willekeurige) omgeving. Zoals het licht dat in het ana-
loge tijdperk van de fotografie een latent beeld vormde op 
de film, een onzichtbare aanwezigheid die pas na ontwik-
keling zichtbaar gemaakt werd.
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7. Overacting 

monotoon en schijnbaar verveelD gaf priyaDarshan technici 
instructies, vertelde hij acteurs waar ze hoorden te zijn 
wanneer een bepaald stukje tekst moest uitgesproken 
worden of hoe snel de camera, die op een soort spoor ge-
monteerd was, vooruit geduwd moest worden. De extra’s 
gunde hij geen blik. Elke dag stond hier een nieuwe lading 
toeristen die dachten iets unieks mee te zullen maken. De 
extra’s waren de laagste kaste in deze constructie. Priya-
darshan gaf instructies aan de extra’s via de verantwoor-
delijken voor de extra’s (zoals Mansoor) en zelfs dat was 
eigenlijk overbodig: de verantwoordelijken van de extra’s 
waren zo geroutineerd en zo goed voorbereid dat hun im-
provisaties met de extra’s precies opleverden wat de film 
nodig had.
Rond de hals van Priyadarshan hing een microfoon aan 
een touwtje. Die was draadloos verbonden met een ge-
luidsinstallatie. Op Priyadarshans neus stond een bril zo-
dat hij de beelden op de monitoren ook scherp kon zien. 
Hij rookte onophoudelijk dunne kingsize sigaretten. Zijn 
asymmetrische gezicht en het slappe ooglid over zijn lin-
keroog deden een infarctje vermoeden. Gezien zijn rijk ge-
vulde staat van dienst moest Nair Priyadarshan schatrijk 
zijn. Terwijl de mensen buiten crepeerden en in sloppen-
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wijken in hun eigen vuilnis ten onder gingen, werd hier 
vrijblijvende verstrooiing gecreëerd. De filmstudio was 
een zwarte doos in een stinkende realiteit. Een vacuüm 
en een in zichzelf gekeerde illusie. Van ‘onzichtbare be-
smetting’ was hier geen sprake, dit was een schijnwereld 
die van A tot Z gecontroleerd was, een on-werkelijkheid. 
Het leek erop dat de dingen in deze studio, hoewel ze al-
lemaal ‘vals’ waren, slechts en enkel zichzelf konden zijn: 
een microgolfoven was een microgolfoven, een computer 
een computer, ondanks het feit dat er in de oven niets op-
gewarmd zou worden en op de computer nooit een pro-
gramma zou draaien. Alles was hier dood en refereerde op 
de meest oninteressante en perverse manier aan zichzelf.
Gedecideerd gaf Priyadarshan aanwijzingen aan zijn keu-
rig opgemaakte acteurs. Assistenten waren tussen het 
draaien door met spiegels in de weer zodat Anil Kapoor 
en zijn collega’s konden checken of hun haar nog wel goed 
lag en er geen kreukje in hun kostuums te bespeuren was. 
Alles draaide hier rond controle, perfectie en het hoog-
houden van imago’s. Mansoor kwam de donkere verga-
derruimte binnen en duidde opnieuw een aantal figuran-
ten aan. De mollige Britse op naaldhakjes, de iets oudere 
Duitser en de fotograaf (of was het Steward?) mochten op 
toneel verschijnen. De acteur had zich achterin de ruimte 
verstopt en probeerde niet aan zijn misselijkheid te den-
ken. Hij had allerminst zin in deze job die hij thuis in de 
hoogste kaste mocht uitvoeren.
De drie aangeduide extra’s kregen een mapje in hun han-
den en werden op de set geplaatst. Steward mocht door 
het beeld lopen terwijl Anil Kapoor deed alsof hij bezorgd 
was over gevaarlijke terroristen met bommen. Na vier 
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 takes stond de scène erop. Een assistent klopte telkens op 
de schouder van de fotograaf als die moest vertrekken om 
door het beeld te lopen. Hij deed zijn best om zich zo Brits 
mogelijk door de studio te bewegen. Hoewel niemand hem 
dit uitgelegd had, ging hij ervan uit dat hij veiligheidsme-
dewerker was en met belangrijke informatie (het mapje!) 
onderweg was naar een collega, iets verder in de drukke 
controlekamer. Eens de scène door Priyadarshan goed ge-
noeg bevonden was, werd de volgende take voorbereid. 
Camera’s werden van statieven gehaald, acteurs gooiden 
hun spieren los (en maakten soms idiote bewegingen met 
hun wangen en mond), assistenten renden heen en weer 
om attributen en schmink aan te brengen of weg te halen. 

De fotograaf werD bij zijn arm gegrepen en naar een computer 
geleid. Zijn persoonlijke assistent deed hem voor hoe hij 
druk typend zijn werk moest onderbreken om zijn collega 
(de mollige Britse naast hem aan een andere computer) op 
belangrijke informatie te wijzen op zijn scherm. Met een 
balpen wees hij naar de monitor die niet eens aan stond. 
Later zou daar met behulp van digitale technieken allerlei 
informatie op verschijnen. De extra’s moesten het met de 
illusie doen. Terwijl de scène opgenomen werd (blijkbaar 
een lastige want deze moesten ze zeker tien keer opnieuw 
doen) werd de fotograaf zich bewust van zijn overacting. 
Hoe vaker ze de scene opnieuw moesten spelen, des te lol-
liger hij het vond. Het oogcontact met zijn Britse collega 
werd gevaarlijk en ontaardde bijna in een bijzonder onge-
paste slappe lach. Maar ze waren professioneel en speel-
den deze scène alsof er echt levens op het spel stonden. 
Het schiep een band: tijdens de korte pauze die op deze 
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moeilijke take volgde, raakte de fotograaf in gesprek met 
de mollige Britse die Diane bleek te heten. Ze was nog niet 
zo lang geleden in Londen afgestudeerd als sociologe en 
werkte in India voor een ngo. Vrijwilligerswerk met kin-
deren uit een sloppenwijk. Ze vertelde ook nog iets over 
watervoorziening en langetermijnvisie. De iets oudere 
Duitser had zich ondertussen bij het tweetal gevoegd. 
 Diane was blond en de Indiase kapper van zonet had haar 
haren strak in een dot vastgemaakt. Zes maanden zou ze in 
India blijven. Na haar eerste twee maanden als vrijwillig-
ster had ze twee weken vrijaf. Via Mumbai, waar ze slechts 
enkele dagen zou verblijven, wilde ze verder reizen naar 
Goa. Om dan, opnieuw via Mumbai, terug naar Delhi te 
vliegen. Ze vroeg de fotograaf wat hij deed. 
‘Ik ben fotograaf’, zei hij. 
Hij legde haar in twee zinnen uit dat hij bezig was met een 
project over urbane ruimte, globalisering, culturele iden-
titeit en zo. Dat hij veel reisde. En dat hij – samen met zijn 
broer die acteur was – in deze studio geïnfiltreerd was om 
foto’s te maken van de decors. Hij vertelde haar ook dat de 
situatie in deze studio niet bepaald was zoals hij die zich 
had voorgesteld en dat het fotograferen van de decors er 
op voorhand als een perfect idee had uitgezien maar in de 
praktijk helemaal niet zou werken.
De iets oudere Duitser, Herman, deed iets in IT en was 
onlangs gescheiden. Na het overwinnen van kanker be-
sloot hij te doen wat hij al heel zijn leven had willen doen: 
een paar maanden door India en Nepal zwerven om ‘zich-
zelf te vinden’. Nu was hij in Mumbai – een noodzakelijk 
kwaad – op doorreis. Herman (volgens zijn badge ‘John’) 
was een magere man. De fotograaf probeerde hem zich 
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voor te stellen zonder Britse vermomming maar dat lukte 
hem niet. Herman maakte heel de tijd grapjes, hij was ge-
vat en niet dom. 
‘Geweldig dat je door fotografie zo veel kan reizen! Dat heb 
je goed bekeken.’ 
De Britse beaamde. De fotograaf bevestigde dit uiteraard 
ook en maakte op zijn beurt een grapje, hoewel hij ook 
wist dat het veel eenvoudiger leek dan het was. Je moest 
hem hier tenslotte in deze duffe studio zien staan zonder 
camera en zonder plan. Het leek alsof hij niets meer wist 
en niets meer kon, dat alle opgebouwde ervaring plots niet 
langer legitiem bleek te zijn en te verwaarlozen tijdverlies 
was. Hij moest zich uit deze negatieve spiraal halen. De 
acteur lag zich verderop lijkbleek te ergeren aan dit circus, 
terwijl de fotograaf met een acuut existentiële photograp-
her’s block zat.

priyaDarshan was klaar met het bekijken van het ongemon-
teerde ruwe materiaal en riep op om weer te gaan filmen. 
Iedereen kwam in beweging. De fotograaf nam zijn mapje 
opnieuw in de hand en plaatste zich, samen met Herman 
en de Britse, achter een computer. Klaar voor een nieuwe 
dosis overacting.
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8. Zichtbare besmetting 

In de jaren 1930 en 1940 fotografeerde Weegee1 de straten 
van de New Yorkse Lower East Side. Met een grote came-
ra en flash legde hij het woelige nachtleven vast waarin 
misdaad en moord de hoofdrol speelden. Naast zijn bed 
stond een politie- en een brandweerradio (waardoor hij 
vaak vóór de politie op de plaats van delict arriveerde). 
Weegee legde een bittere werkelijkheid vast die er op 
foto veeleer uitzag als een film noir, wellicht geïnspireerd 
door de misdaadcinema die toen erg populair was en waar 
Weegee graag naartoe ging om zich te ontspannen tussen 
alle moordpartijen, branden, ongevallen en huiselijk ge-
weld in. Door het venster van de camera wordt elke scène 
een enscenering; een verschuiving van ruwe realiteit naar 
fotografische fictie.
Het pseudoniem ‘Weegee’ is een klanknabootsing van 
‘ouija’, een soort waarzeggersinstrument. Weegee had im-
mers de gave om perfect te voorzien waar hij zijn lijken of 
gecrashte auto’s moest vinden. Anderzijds komt ‘Weegee’ 
ook van de spotnaam ‘squeegee boy’ die gebruikt werd voor 
de assistent die met een rubberrol de afdrukken moest 
drogen voor ze naar de redactiekamer gingen. De squeegee 

1 Weegee (pseudoniem voor Artur Fellig), 1899-1968.
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boy stond helemaal onderaan de ladder van de fotografi-�
sche rangorde en daar was Weegee’s carrière begonnen. 
Weegee was creator van zijn eigen mythe; op een tentoon-
stelling die hij in 1941 in de Photo League kreeg, schreef hij 
zelf de helft van de commentaren in het gastenboek (uiter-
aard allemaal zeer lovend). Hij beweerde ook een donkere 
kamer in de koffer van zijn auto te hebben, wat niet klopte. 

Wel zag die kofferruimte er als een klein kantoor uit, met 
een typemachine, camera’s, flitslampen en sigaren. 
Ondanks het feit dat hij geen artistieke ambities had, heeft 
het werk van Weegee een onuitputtelijke invloed gehad 
op tal van latere kunstenaars zoals Stanley Kubrick of Dia-
ne Arbus. Ook vandaag is zijn invloed nog steeds erg groot. 
Op een van Weegee’s foto’s, ‘Their First Murder’ uit 1941 
zien we een groep mensen van verschillende geslachten 
en leeftijden naar een gebeurtenis buiten het beeld kijken. 
Het onderschrift leert ons dat hier net een moord gepleegd 
werd: ‘A woman relative cried... but neighborhood dead-end 
kids enjoyed the show when a small-time racketeer was shot 
and killed.’ Weegee beschrijft in deze regel (die verscheen 
in de publicatie Naked City uit 1945) de uiteenlopende 
emotionele reacties van deze groep mensen die voor het 
eerst met een moordscène geconfronteerd worden. De 
vrouw in het midden huilt, terwijl de jongeren om haar 
heen zenuwachtig in de lens kijken of elkaar een duw ge-
ven. Een blonde jongen kijkt reikhalzend en lachend over 
de menigte heen naar de dode man die we op de foto niet 
kunnen zien. De spanning is te snijden, ieder individu 
heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen respons op deze veel 
te grote emotionele gebeurtenis. Weegee’s flitslicht in de 
nacht wordt metafoor voor dit explosieve moment.
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Door het weglaten van het thema, wordt de reflectie van 
het thema op de omgeving het onderwerp. In het geval 
van Weegee kunnen we dus spreken van ‘zichtbare be-
smetting’, een projectie die net als het licht op de film van 
de camera slechts een schaduw van de werkelijkheid kan 
zijn.
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9. Underacting 

met een nieuwe reeks vervelenDe korte scènes waarin anil 
Kapoor en de bloedmooie Sameera Reddy elkaar veel 
te vaak ongerust in de ogen moesten kijken en treinen 
in de vorm van lichtjes steeds gevaarlijker naar elkaar 
toe reden, sleepte de dag zich voort. Tijdens een van de 
korte pauzes bleek dat Mansoor ook de acteur gevonden 
had. De acteur had net als Willem, een lange lawaaieri-
ge Nederlander die vooral in de twee Françaises geïnte-
resseerd leek te zijn, een mapje vast. Alle extra’s kregen 
dezelfde opdracht: ofwel door het beeld lopen met een 
bedrukt en bezorgd gezicht, ofwel druk bezig zijn aan 
de computer alsof de toetsenborden de terroristen op 
andere gedachten zouden brengen. Dus ook de acteur 
liep even later met een mapje door de studio, zichtbaar 
geërgerd door de situatie waarin de fotograaf hem mee-
gesleurd had.
Terwijl beiden zich op hun nobele opdracht concentreer-
den, gaven de ‘echte’ acteurs het beste van zichzelf. Tijdens 
de scènes waarin Boman Irani zelf niet voorkwam en er 
niet voldoende tijd was om zich in zijn trailer terug te trek-
ken, speelde Irani onophoudelijk met zijn splinternieuwe 
iPad. Hij kreeg blijkbaar niet genoeg van het spelletje ‘Pa-
per Toss’, waarbij papieren proppen in een vuilnisemmer 
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gemikt moeten worden. Hoe hoger het level dat hij bereik-
te, des te lastiger allerlei obstakels het hem maakten, zoals 
een ventilator die het propje papier in zijn traject beïn-
vloedde. Hij had er zichtbaar plezier in. In Tezz was Bom-
an Irani directeur van een afdeling van British Rail. Hij 
droeg een grijs pak. Het was in het decor van zijn bureau 
dat de extra’s ‘opgesloten’ zaten en eindeloos wachtten tot 
ze een mapje en een opdracht kregen.
Nog één scène moest er gedraaid worden voor de lunch. 
Willem papte veel te nadrukkelijk aan met de twee 
Françaises en dacht zich interessant te maken door met 
anderen te spotten. Willem had een eigen zaak, deed in 
sportartikelen en was daarvoor de hele dag op de baan. 
Zelf deed hij ook veel aan sport: muurklimmen (als het 
kon tegen een echte rotswand), kajakken of raften, en ook 
nog regelmatig squashen en mountainbiken. Willem zag 
er inderdaad atletisch uit. Hij was blond en straalde uit dat 
hij iedere situatie onder controle had. Elk jaar maakte hij 
een verre reis. India stond al lang op zijn lijstje en hij was 
blij dat het er na onder meer Thailand, Argentinië (en de 
Zuidpool) en Australië eindelijk van gekomen was. ‘India 
heeft een prachtige natuur, rijke cultuur... en ja, armoede 
waar je intriest van wordt, maar hoe trots die mensen hun 
lot dragen!’ 
Willem irriteerde de fotograaf, als enige in deze bonte ver-
zameling westerlingen. Hij was ook de enige die de foto-
graaf zich zonder probleem kon voorstellen zonder Britse 
vermomming. Hij droeg een badge met de naam ‘Harry’ 
maar zag er nog steeds volop ‘Willem’ uit. Net zoals je op 
een overvolle camping de Nederlander er ook meteen kan 
uitpikken. Veel Nederlanders zijn erg ‘aanwezig’ en boven-
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dien vaak ook erg groot. De fotograaf betrapte zich op on-
versneden (maar volkomen onschuldig) racisme.
Zie ze daar staan in bruine maatpakken en blauwe mantel-
pakjes. Meerwaardezoekers, avonturiers en vrijbuiters. Al-
lemaal door deze situatie gedwongen tot een onderdrukte 
en afgevlakte identiteit. Westerlingen die door Indiërs ver-
zonnen westerlingen speelden. Imitaties gekleurd door 
vooroordeel en cliché. En dat te midden van een etteren-
de miljoenenstad waarvan niemand wist hoeveel mensen 
er woonden en waarvan helemaal niemand wist hoeveel 
mensen er crepeerden met hun rottende ledematen, wan-
hopig bedelend in de zekerheid dat er geen uitweg was uit 
dit ellendige bestaan.

De fotograaf moést iets met De exTra’s Doen. Deze niet-inDi-
viduen vatten heel zijn project immers samen. In zijn ver-
beelding verzon hij een reeks portretten waarbij alles wat 
hij eerder gemaakt had, zou verbleken! Hij herinnerde zich 
het green screen, de groene, uitgelichte muur net achter het 
venster in deze studio, waar Anil Kapoor zo bezorgd naar 
gekeken had, terwijl er (nog) niets te zien was. Culturele 
identiteit, het ontbreken ervan en de inwisselbaarheid van 
de betekenis van de ruimte. Dit was perfect! Het enige wat 
hij moest doen was zijn camera en statief opstellen voor de 
groene wand en de extra’s een voor een laten poseren, als 
zichzelf maar in hun Britse vermomming. De verlichting 
van de wand was ideaal. Een gigantische softbox lichtte de 
hele wand egaal uit met het soort licht dat de fotograaf 
op straat ook steeds zocht: sterk en zonder schaduw, als 
een onzichtbare aanwezige, trefzeker en absoluut demo-
cratisch. Dat soort licht kiest immers niet wat wel en wat 
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niet belangrijk is. Het ‘belicht’ eenvoudigweg. Alles en ie-
dereen gelijk voor de wet. Geen sfeer, geen dingen die in 
de schaduwmarge plaatsgrijpen. Licht van gelijkheid en 
vervlakking.
De verveling en de onmacht die zich die voormiddag van 
hem meester had gemaakt, maakte plaats voor een eufo-
rische zelfverzekerdheid. Dit was zijn kans. De fotograaf 
was hier in de Mehboobfilmstudio’s in Mumbai en alle 
puzzelstukjes vielen op de voor hem meest ideale manier 
in elkaar. Of misschien was zijn fantasie, flexibiliteit en 
anticiperend vermogen, gecombineerd met jaren ervaring 
en denken over beeld en samenleving de reden dat alles 
hier tot een beslissend hoogtepunt zou komen. Dit was de 
grote beloning die hij altijd had voelen aankomen maar 
waarvan de onzekerheid óf die er wel zou komen hem 
vaak aarzelend en ongeduldig gemaakt had. Dit was zijn 
once in a lifetime-moment!
Diane was de eerste die de fotograaf over zijn plan in-
lichtte. Ze was meteen enthousiast. Ook Herman, die erbij 
was komen staan, zag het direct zitten om voor de portret-
tenreeks te poseren. Bovendien beloofde de fotograaf om 
iedereen die wilde meewerken een afdruk van hun foto 
te bezorgen. Zo zou iedere extra ook een fijne herinnering 
overhouden aan deze absurde dag. Terwijl de fotograaf 
Mansoor voorzichtig op de hoogte bracht van zijn plan, 
zag hij dat Diane en Herman de andere figuranten inlicht-
ten. Mansoor was behulpzaam en zei dat meteen na de 
lunch er nog wel wat tijd was vooraleer er terug gefilmd 
zou worden en dat dit het ideale moment was om de op-
namesessie te plannen. Hij zou de fotograaf na het draai-
en van de laatste scène naar de kamer brengen waar zijn 
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materiaal lag, zodat hij zich kon voorbereiden en alles kon 
opstellen voor de fotosessie.
Terug bij de extra’s merkte de fotograaf tot zijn plezier 
een groot enthousiasme bij iedereen. Zonder uitzondering 
wilden ze allemaal op de foto. De fotograaf sprak de hele 
groep toe en zei dat iedereen zich na het eten moest klaar-
houden om een voor een voor zijn camera te verschijnen. 
Hij vroeg ook aan zijn modellen om hun badge met hun 
Britse naam niet te dragen. Dat leek hem te letterlijk en 
bovendien zouden de badges te veel aandacht vragen en 
het beeld verstoren. Hij zag het mysterie dat deze foto’s 
zouden hebben al voor zich: een serie van een dertigtal 
westerse mensen waaraan je voelt dat er iets niet klopt 
(besmet door het vooroordeel van de Indiërs zonder dat 
het uitgesproken wordt), voor een bizarre groene wand 
met links en rechts een wit referentiekruisje (dat een of 
andere functie had in de postproductie, wanneer deze la-
tente ruimte digitaal werd ingevuld). De fotograaf vroeg 
iedereen om zich tijdens het poseren bewust te zijn van 
wie ze in het echte leven waren, dus niet van hun Britse 
figurantenpersonage. Hij suggereerde om frontaal te po-
seren, recht in de camera te kijken en niet te lachen. Niets 
doen eigenlijk, een soort underacting of gewoon ‘zijn’.
Dit kon niet foutlopen. Alle ingrediënten waren er, zelfs 
het licht stond voor hem klaar. Nog even met het idiote 
mapje door het beeld lopen en dan was het zijn moment.
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10. De blik van de fotograaf 

halfweg De jaren 1990 assisteerDe ik De amerikaanse foto-
graaf Stephen Shore tijdens een workshop. Gedurende vijf 
dagen besprak hij het werk van de deelnemers. Tussen-
door gaf hij enkele technische lessen en toonde hij werk 
van collega’s die hij bewonderde. Hij was net het boek The 
Nature of Photographs1 aan het schrijven. Deze publicatie 
was het gevolg – en de neergeschreven versie – van de les-
sen die Shore gaf aan het Bard College in New York.
In dat boek legt hij, aan de hand van een zeventigtal fo-
to’s uit diverse periodes en met diverse statuten, de ‘na-
tuur’ van het fotobeeld bloot. Zo staan er anonieme en 
gevonden beelden naast foto’s van hedendaagse kunste-
naars (zoals Thomas Demand, Thomas Struth of Andreas 
Gursky), of beschrijft hij het werk van straatfotografen uit 
de jaren 1950 en 1960 (Robert Frank, Lee Friedlander of 
Garry Winogrand). Telkens voorziet Shore het beeld van 
een korte en heldere tekst. Bovenal schrijft Shore vanuit 
de praktijk – hij wéét wat het is om met een camera de 
wereld te bedwingen. Shore ís fotografie, valt ermee sa-

1 Shore Stephen, The Nature of Photographs, The Johns Hopkins Universi-

ty Press, Baltimore, 1998 (in 2007 verscheen bij Phaidon een herwerkte 

versie).
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men, zoals de kunstenaar en zijn onderzoek. Of zoals de 
zeiler die in volle zee zijn boot moet repareren en niet 
de luxe heeft zijn vaartuig naar het droogdok te brengen.2 
Stephen Shore bekijkt de fotografie niet van buitenaf, niet 
vanuit een academisch perspectief (zoals de kunsthistori-
cus of kunstwetenschapper) maar probeert van binnenuit 
het denken en doen van de fotograaf te doorgronden en 
te kaderen.

In vijf hoofdstukken heeft Shore het onder meer over de fy-
sieke verschijning van een foto (het papier, de emulsie, ...) 
en over het ‘depictive level’ waarin hij dieper ingaat op de 
transformatie van de werkelijkheid naar een foto. In te-
genstelling tot de realiteit zijn foto’s tweedimensionaal 
en gevat in een kader, en zien we een in de tijd bevroren 
moment. Op die manier leggen foto’s vaak dingen bloot 
die we normaal niet kunnen waarnemen: in 1977 fotogra-
feerde Larry Fink met flitslicht een dansend meisje, haar 
vlecht vliegt sierlijk achter haar aan. Shore beschrijft het 
beeld als ‘bevroren tijd’ die een nieuw moment creëert. 
Aan de hand van een foto van Garry Winogrand (‘Texas 
State Fair, Dallas, 1964’) beschrijft Shore het toeval van 
sommige foto’s en de onvoorspelbaarheid van de chaos die 
ons omringt en hoe fotografen dat toeval weten uit te da-
gen. Op de foto zien we een cowboy met Stetsonhoed die 

2 Verwijzing naar de lezing van Kathleen Coessens op ‘Suspense’, sympo-

sium over onderzoek in de kunsten, Fotomuseum Antwerpen (organi-

satie KASKA – Sint Lucas Antwerpen), mei 2011, waar Coessens citeerde 

uit The Artistic Turn - A Manifesto (Chapter 4, The ship sailing out), 

Kathleen Coessens, Darla Crispin en Anne Douglas, Leuven University 

Press, 2009.
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een koe aan een stevig touw met zich meeneemt. Precies 
op het moment dat Winogrand op de ontspanner van zijn 
camera drukte – en 1/125e seconde licht in zijn toestel toe-
liet – stak de koe haar tong uit om een perfecte symmetrie 
te vormen met de hoed van de cowboy. Een fractie later 
loste dit ‘sublieme’ moment weer op in de ‘gewone’ stroom 
van de tijd. 
In de laatste twee hoofdstukken weidt Shore uit over het 
mentale niveau van de foto en de manier waarop we ‘men-
tale modellen’ hanteren om te lezen wat er staat. Net zoals 
deze tekst slechts inkt op papier is, weten we door het ont-
cijferen van de bizarre tekentjes die letters zijn, betekenis 
te ontwaren. Foto’s zijn op verschillende niveaus construc-
ties: de maker construeert door te ensceneren, te kadreren 
of te selecteren terwijl de toeschouwer het platte stuk pa-
pier van de foto mentaal reconstrueert tot een herinnering 
aan (of verwijzing naar) een voorbije werkelijkheid.

volgens shore schuilt het verschil tussen fotografie en 
schilderkunst in het feit dat het fotobeeld analytisch is, 
terwijl de schilder synthetiseert. De fotograaf (of beter 
zijn camera) kan slechts opsommen wat er zich voor het 
toestel bevindt en komt zo tot een (gestuurde) analyse van 
de werkelijkheid. De schilder daarentegen kijkt, verwerkt, 
hanteert het penseel en veegt door spiertrekken een beeld 
dat een autonoom fysiek gegeven is. De schilder komt tot 
een synthese. De foto is steeds een verwijzing naar licht 
dat reflecteerde op oppervlakken.3 Dat licht had met an-

3 Garry Winogrand: ‘It’s light on surface!’, uit de documentaire film Light 

on Surface van Jason Forrest.
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dere woorden een bestaan buiten de foto. Een schilderij is 
verf op canvas, besloten in zijn eigen feitelijkheid.
Ik herinner me vooral Stephen Shores vraag aan de deel-
nemers van de workshop om aan te duiden waar zij dach-
ten dat de fotograaf zijn blik gelegd had op het moment 
dat die de ontspanner indrukte. Shore benadrukte dat je 
dat kan aflezen in het beeld. Wellicht omdat het gebruik-
te kader, standpunt en moment waarop de foto werd ge-
maakt, het gevolg is van dat aandachtspunt. Met andere 
woorden, de blik van de fotograaf zit in het beeld vervat. 
Shore ging zelfs verder: hij stelde dat wanneer je een ca-
mera op statief zou opstellen in een gecontroleerde situa-
tie (zoals een fotostudio), diafragma, tijd en scherpstelling 
vast zou instellen en vervolgens verschillende mensen 
een foto zou laten nemen van wat zich voor de camera 
bevindt (de verschillende fotografen kunnen dus slechts 
door de zoeker kijken en op de ontspanner duwen), dit 
toch verschillende foto’s zou opleveren. Magie door de 
blik van de fotograaf, gewoonweg omdat de verschillen-
de mensen op het moment van de opname hun focus 
op andere objecten gelegd hadden. Deze esoterische ‘fo-
to-hocus-pocus’ roept vanzelfsprekend meer dan scepsis 
op, maar toch vind ik de gedachte bijzonder bruikbaar 
(en wellicht bedoelde Shore het vooral als eyeopener). Het 
idee dat de gedachten van de fotograaf – en de daaruit 
volgende blik – de betekenis van het beeld kunnen stu-
ren zonder invloed van technische middelen, standpunt 
of kader, komt immers dicht in de buurt van het begrip 
‘onzichtbare besmetting’, waarbij de betekenis van het fo-
tobeeld ook het gevolg is van een ‘magische’ (onzichtbare) 
projectie. Wat het bij Shore bovendien interessant maakt, 
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is dat de zakelijke down to earth-benadering van zijn foto-
werk – waarbij de camera veeleer gebruikt wordt om te 
registreren in plaats van om te interpreteren – haaks staat 
op zijn occulte fotofilosofie. Ik herinner me de nuchtere 
New Topographics-fotograaf4 trouwens ook als fervent 
aanhanger van homeopathie (het bewijs van de werking 
van het gelijksoortigheidsbeginsel was de genezing van 
zijn hond die elk placebo-effect moest weerleggen).

beelDen zijn vaak slimmer en consequenter Dan hun makers 
omdat ze de geërodeerde residuen zijn van kijken, den-
ken, twijfelen en mislukken. Woorden over beelden zijn 

4 ‘New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape’ was de 

legendarische tentoonstelling uit 1975 in het International Museum of 

Photography in het George Eastman House in Rochester, New York. De 

tentoonstelling, samengesteld door William Jenkins, betekende een 

 mijlpaal in de Amerikaanse landschapsfotografie en heeft nog steeds 

een bepalende invloed op de actuele fotografie. De titel ‘New Topo-

graphics’ kan gezien worden als een verwijzing naar de fotograaf als 

topograaf die zo nauwkeurig mogelijk – en met een (schijnbaar) weten-

schappelijke precisie – het landschap beschrijft. Deelnemers aan de 

expo waren acht (toen) jonge Amerikaanse fotografen: Stephen Shore, 

Robert Adams, Lewis Baltz, Joe Deal, Frank Gohlke, Nicholas Nixon, 

Henry Wessel en John Schott, aangevuld met het werk van de Duitse 

Bernd en Hilla Becher, bekend om hun typologieën van industriële ar-

chitectuur onder de noemer ‘anonieme sculpturen’. Jenkins verwees in 

zijn inleidende tekst ook naar Edward Ruscha die in de jaren zestig een 

aantal fotografische kunstenaarsboeken maakte (26 Gasoline Stations 

(1962), Various Small Fires (1964), 34 Parking Lots (1967), enz.) waarin 

hij speelde met ideeën over het probleem van ‘stijl’ in fotografie en het 

‘anonieme karakter’ van het medium. Ruscha: ‘Actually, what I was after 

was no-style or a non-statement with a no-style.’
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vaak niet meer dan maskers of drapages. Of cirkelende be-
schrijvingen, weliswaar nuttig en uitdagend, maar nooit 
doordringend tot de kern van het beeld.
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11. Showtime! 

De laatste scene van De voormiDDag was geDraaiD, De Digita-
le versie op fouten gecontroleerd. Priyadarshan nam zijn 
bril van zijn neus en stopte die in zijn borstzak. Terwijl 
hij een volgende dunne kingsize sigaret opstak, leunde hij 
achterover en wreef in zijn ogen. Een assistent haalde de 
micro van rond zijn hals en verdween ermee. Anil Kapoor 
maakte een kort praatje met de regisseur, de fotograaf be-
greep niet wat ze zegden maar het was duidelijk smalltalk. 
Priyadarshan glimlachte, gaf Kapoor een schouderklopje, 
stond op en liep de studio uit. Kapoor volgde zijn regisseur 
naar een plaats die de onbetekenende extra’s niet te zien 
zouden krijgen.
Buiten was het erg licht en warm. Er stonden verschillen-
de tenten opgesteld naast de trailers van de acteurs. In een 
ervan werd het eten voor de extra’s klaargezet, in metalen 
schalen, zoals in een hotel. Mansoor leidde hen ernaartoe 
en gaf ieder een plastic zakje met daarin bestek, servet, 
een potje yoghurt en een flesje plat water. De fotograaf 
moest denken aan de scène uit Slumdog Millionaire waarin 
Indiase kinderen met secondenlijm het veiligheidsringetje 
van waterflesjes weer vastkleefden aan het stopje nadat 
ze de flessen gevuld hadden met het drekwater waarvan 
zij moesten drinken. De fotograaf zag de film op het vlieg-
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tuig van Wenen naar Mumbai, niet wetend waar hij zou 
belanden. Nu hij hier was, wist hij niet of hij dit grappig 
of intriest moest vinden. Hier stond hij dan, met diezelfde 
Anil Kapoor in deze stad van ellende, te doen alsof, in een 
metaconstructie van gecontroleerd vermaak. Hij schoof 
aan, schepte wat rijst, ondefinieerbaar vlees en groenten 
op zijn bord en ging wat verder bij de acteur staan, die de 
catering ook gevonden had.
De acteur voelde zich beter, dat bleek toch uit zijn volle 
bord. De fotograaf vroeg hem hoe het ging. 
‘Het gaat’, zei hij, ‘Ik denk dat het ergste voorbij is. Ik wil 
hier weg, ik heb genoeg van deze kutstudio in dit kutland!’ 
Hij kon de acteur geen ongelijk geven, hoewel hij zich nog 
wel amuseerde. Ten eerste was zo’n filmset voor hem nieu-
we materie en ondanks de saaiheid nog relatief intrige-
rend. Ten tweede had de fotograaf een verborgen agenda: 
straks zou hij de extra’s portretteren! Hij was opgewonden 
en gefocust. De acteur maakte – om zich af te reageren – 
met zijn iPhone een filmpje van de fotograaf die Steward 
speelde en in zijn bruine pak en glimmend zwarte schoe-
nen een geïmproviseerde rondleiding gaf langs de studio. 
In Indiaas Engels legde hij uit waar de toiletten te vinden 
waren – tenminste de toiletten voor de extra’s – en waar 
het eten van de extra’s zich bevond en dat ze nog welge-
teld dertig seconden hadden om zich terug op de set te 
begeven.
Waar had hij zijn broer in meegesleurd? Hij had thuis kun-
nen zitten met een trappist bij de open haard, op familie-
bezoek kunnen gaan, de krant kunnen lezen! Nu zat hij 
hier met stuwende darmen op een kutfilmset in een kut-
land met alleen maar zieken, ellendelingen en filmacteurs, 
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in een ruim hotel met palmbomen aan het zwembad maar 
aan een strand waar het stonk en manke honden over en 
weer strompelden. Overweldigd door een algemeen ge-
voel van ‘waarom?’ stonden ze hier plots deze lunch te 
nuttigen in hun idiote maatpakken. Het was allemaal te 
snel gegaan. Slappe lach, een heel lange tijd. De bordjes 
moesten worden neergezet. Tranen rolden. Bewakers ke-
ken verontwaardigd. Gelukkig stonden ze ver genoeg van 
Mansoor en zijn extra’s, het zou de geplande fotosessie on-
dermijnd kunnen hebben.
Eens bedaard aten de broers rustig verder. Bekeken het 
iPhonefilmpje en grapten nog wat. Dan was het voor de fo-
tograaf tijd om naar Mansoor te stappen en zijn materiaal 
te halen in de kamer waar hij te slapen lag.
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12. Respect voor de dojo 

halfweg De jaren 1980 behaalDe ik mijn humanioraDiploma. 
Eindelijk was ik er vanaf. De helft van de leraars vond me 
een ‘storend element’, de andere helft zag misschien iets in 
me. Laten we zeggen dat ik voor sommigen het voordeel 
van de twijfel genoot. Mijn klasgenoten interesseerden me 
niet, op enkelen na en vaak vergiste ik me zelfs in hen. 
Vriendschap bestond eigenlijk niet op de humaniora, al-
les was protserig en fake, zelfs vriendschap, die je in die 
fase van je ontwikkeling extreem sterk ervaart omdat het 
nieuw is (je maakt je los van de constructie van je ouders 
en je vrienden zijn de sleutel naar je onafhankelijkheid). 
Mijn humanioratijd was tijdverlies, tenzij voor de lessen 
in nederigheid die ik er kreeg. De lagere school moet nog 
erger geweest zijn, gelukkig herinner ik me er weinig van. 
Daar zat je al helemaal samen met een dwarsdoorsnede 
van leeftijdsgenoten, onafhankelijk van ras, interesse, so-
ciale klasse. Alles moest nog gedefinieerd worden, een wil-
dernis van onafgewerkte levens en een onmogelijke op-
dracht voor de nobele mensen die er voor de klas stonden. 
De humaniora was dus niet veel beter. Maar ik was er 
vanaf. De laatste jaren ging het makkelijker, misschien 
niet zozeer wat de leerstof betrof (hoewel ook dat veel 
vlotter ging), maar ik wist meer wie ik was en dat bracht 
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rust. Ik had besloten dat ik acteur wilde worden. Niet dat 
ik ooit enige ervaring had opgedaan als acteur (ik ging wel 
vaak naar het theater, maar zelf spelen had ik nog nooit 
gedaan). Het speelde in mijn voordeel dat de toneeloplei-
dingen liever ‘onbeschreven’ kandidaten accepteerden; 
die konden ze beter kneden naar hun ideaalbeeld van ‘De 
Acteur’. Mensen met een vooropleiding waren vaak ‘ver-
knoeid’, bezoedeld met dogma’s van slechte leraars en fou-
te voorbeelden.
Dus volgde ik mijn broer (die ondertussen gediplomeerd 
acteur was) in zijn voetsporen, nam deel aan enkele audi-
ties en werd uiteindelijk toegelaten in het Conservatorium 
van Antwerpen. Uit een honderdtal kandidaten werden er 
twintig weerhouden. Na zes maanden bleven er nog een 
dozijn over (halfweg werden verschillende kandidaten 
verzocht op te geven) en aan het eind van het eerste jaar 
kwam voor mij, na stresserende en verlammende jury’s, 
het negatieve advies: ‘Je hebt geen persoonlijkheid.’
Toch was dat ene jaar toneelopleiding onder begeleiding 
van een oudere charismatische docente en een jonge 
ambitieuze docent intensiever en leerijker dan de zeven 
jaar studeren aan de Academie en het Hoger Instituut1. Ik 
moet eraan toevoegen dat het tussen de oudere docente 
en mijzelf nooit geklikt heeft, ik begreep die vrouw niet. 
Misschien was ik te jong en zij te veel van de wereld. Maar 
de jongere docent opende voor mij de deur naar de kunst. 
Hij wees me op het begrip ‘artistieke verantwoordelijk-
heid’. Er was maar één weg: die van de totale consequen-

1 NHISK (Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten), postgraduaat, 

later hervormd tot het HISK.



58

tie, de minste dwaling in die rechtlijnigheid naar absolute 
oprechtheid (een ondraaglijk maar zo mooi doel) zou alles 
in twijfel trekken waardoor er niets zou overblijven. Het 
kunstenaarschap als een vergiftigde zegen en een zware 
last.

De ouDere Docente liep steeDs in roDe gewaDen, trok waanzin-
nige gezichten, nuttigde tijdens de pauze twee koffies te-
gelijk en er werd van haar gezegd dat ze haar eigen urine 
dronk om een of andere spirituele of gezondheidsreden. Ik 
vond haar niet en zij wilde mij niet vinden, wellicht omdat 
ik geen persoonlijkheid had. Het was de oudere docente 
die het vak aikido introduceerde in de toneelopleiding. 
Elke week kregen we les van Frank, die er meer uitzag als 
een Chen of Zhou. Tijdens de middagpauze at hij een kom-
metje rijst met stokjes. Hij was consequent, rechtlijnig eer-
lijk ten aanzien van zijn overtuiging, volledig. Wij zaten 
daar, eerst met twintig, en naarmate het jaar vorderde met 
steeds minder kleine negertjes.
Frank leerde ons mediteren. We moesten op onze knie-
en gaan zitten en al reutelend uitademend neerbuigen, 
om vervolgens de longen weer te vullen terwijl we weer 
rechtkwamen. Energie in, energie uit. Afgeven en opne-
men. De kosmos neemt en geeft. Tai No Tenkan was een 
andere oefening, waarbij we om een as moesten draaien 
alsof er zich vlak voor ons een denkbeeldige paal bevond 
waar we omheen moesten draaien. Een centrum van het 
universum moesten we voelen. De middelpuntvliedende 
kracht liet onze handen als vlierpitbolletjes aan de touw-
tjes van onze armen zwaaien rond onze lichamen terwijl 
we de zuil in het centrum haast fysiek ervoeren en er als 
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yin- en yangfiguurtjes omheen cirkelden. We waren jong 
en de meditatieoefeningen liepen uiteraard wel eens uit 
de hand. Maar al bij al bleven we relatief geconcentreerd 
wanneer we denkbeeldig water in de lucht moesten gooi-
en terwijl we ‘HISHHH’ riepen, of ‘HIII TSSSOOO’ tijdens 
de roeibeweging waarbij we als slaven op een schip syn-
chroon ‘roeiden’.
Een jongen kwam tien minuten te laat binnen, hij had op 
de koop toe verschrikkelijke zweetvoeten, en de oefenin-
gen verliepen blootsvoets... De geur van zijn voeten vulde 
in geen tijd de hele kamer waardoor niemand nog aan iets 
anders kon denken. Frank wees hem op het respect voor 
de dojo: de ruimte die we vulden met onze meditatie. Hier 
kwam je niet te laat en bovendien betrad je deze ruimte 
rein. Het is me altijd bijgebleven. Frank had overschot van 
gelijk. Opnieuw was dit een les in respect voor jezelf, niet – 
of daardoor – voor de dojo. Ultieme samoeraiconsequentie. 
Falen is sterven, harakiri voor de mislukkeling, en zelfs dat 
is een daad van ultiem zelfrespect. Het kunstenaarschap 
op leven en dood.
Tijdens de vechtoefeningen (aikido is tenslotte een vecht-
sport) leerden we gebruik maken van de energie van de 
aanvaller. Wanneer je belager bijvoorbeeld in je gezicht 
wil slaan, is het vrij eenvoudig om terug te wijken van de 
aanvallende arm – en in een draaiende Tai No Tenkan-be-
weging om je denkbeeldige as – je vijands hand te grijpen 
en de beweging van de agressor te verlengen, waardoor 
de aanvaller uit evenwicht geraakt. Door je yin draaibewe-
ging sierlijk af te werken in een tegengestelde yang, kan je 
vervolgens je vijand vloeren en desgewenst een genade-
slag toedienen.
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De schoonheid van deze beweging (als ze lukt) is onbe-
schrijflijk. De eenvoud waarmee de energie van de ander 
benut wordt om die te vloeren in een soort draaiende dans 
heeft iets magisch. Je neemt de negatieve energie van je 
belagers aanval in je beweging op en keert die om tot je 
eigen kracht, yin wordt yang, negatief wordt positief, de 
schaduwzijde wordt licht, latent wordt zichtbaar. Zodra je 
deze beweging begrijpt (en dit bedoel ik vooral in over-
drachtelijke zin) bekijk je negatieve energie als iets bruik-
baars; ze is immers via de juiste ‘dans’ om te zetten in je 
eigen kracht, de absolute meerwaarde in het gevecht dat 
we leven noemen.
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13. Imagebuilding 

De spullen van De fotograaf lagen onaangeroerD waar hij ze 
had achtergelaten. Nu pas begreep hij de betekenis van de 
politiekostuums en de metalen kisten met de namen van 
de acteurs erop. Toen ze hier die ochtend binnengestapt 
waren, hadden ze geen besef van de wereld waarin ze zich 
zouden begeven. De opwinding waarmee ze zich zonder 
scheerzeep geschoren hadden, het gespannen wachten 
bij de kleermaker en de kapper, het had nu plaatsgemaakt 
voor een gevoel van verveling en misprijzen. Geen respect 
voor deze dojo, de fotograaf wou deze plek misbruiken! 
Was hij de agressor of de belaagde? Hij voelde in elk geval 
veel energie, negatieve en positieve.
In een chaotische draaikolk van te veel impulsen probeer-
de hij zich te focussen terwijl hij Mansoor de deur opnieuw 
op slot zag doen. Zijn rugzak hing rond zijn schouder, zijn 
statief droeg hij als een mitrailleur terwijl hij door het don-
ker over elektriciteitskabels en langs schakelkasten stapte. 
Een paar loopgraven verder bevond zich de groene wand 
en stonden zijn extra’s klaar om gevangen te worden in een 
fractie van de tijd, om iets te worden wat er nooit was: een 
foto. Bevroren tijd die een nieuw moment creëert.
Zoals hij voorspeld had, werd dit eenvoudig. Hij bepaal-
de het standpunt van zijn camera en de compositie. De 
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acteur had bij wijze van test voor het green screen plaats-
genomen. Het zag er perfect uit. De egale belichting was 
fel en afstandelijk, de groene wand groot genoeg waar-
door hij zijn model voldoende afstand van de muur kon 
laten nemen en er geen storende schaduw op de wand 
viel. De vloer was gemaakt van beton, grijs en stoffig, een 
subtiele aanwezigheid tegenover het latente en virtuele 
groen. 
De witte markeringen op de wand deden de fotograaf den-
ken aan de aanduidingen die piloten op hun scherm za-
gen tijdens de precisiebombardementen die we voor het 
eerst te zien kregen tijdens de gemediatiseerde Golfoorlog 
in de vroege jaren 1990. Toen had de fotograaf zijn laat-
ste geloof in de machtsstructuren van onze samenleving 
verloren. Zelfs het tijdstip van de inval in Somalië werd 
bepaald door de macht van de televisie. De landing moest 
immers live en in primetime uitgezonden worden in de 
Verenigde Staten om de publieke opinie mee te krijgen. 
Lessen die geleerd werden uit de Vietnamoorlog. Dus na-
men de soldaten filmverlichting mee, om hun heroïsche 
daden niet verloren te laten gaan in wat oorlog eigenlijk is: 
moorden in het donker, en ellendige pijn. Vergeten en ver-
geefse levens nog voor een herinnering mogelijk was, voor 
het hogere doel van een te herkiezen president. Oorlogen 
worden gewonnen door de macht van het beeld: wie het 
beeld controleert, wint. Imagebuilding.
De extra’s stonden klaar, de fotograaf was geconcentreerd. 
Nog een testopname maken om de belichting te checken 
en dan was het kort en intensief bandwerk: een voor een 
zouden deze individuen zich aan zijn camera prijsgeven, 
verpakt in een Indiaas vooroordeel. Wie we zijn en waar-
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om we zijn wat we zijn, waren op dit moment de onuitge-
sproken vragen, de drijfveer om dit te doen. De fotograaf 
stelde scherp, schakelde vervolgens de autofocus uit en 
wilde afdrukken. Een hand verscheen in het kader van 
zijn beeld. Hij richtte zijn hoofd op van de zoeker en zag 
een Indiase bewaker voor de camera staan. 
‘Do you have permission for this?’, vroeg de spelbreker. 
‘Yes, of course’, probeerde de fotograaf hem af te wimpelen 
en zijn negatieve energie terug in zijn gezicht te dansen. 
‘Who gave you permission?’ 
Waarop de fotograaf weer: ‘Mansoor, the responsible of the 
extra’s.’ 
‘Wait and don’t touch that camera!’, gebood de Indiase re-
gelnicht hem. 
De fotograaf probeerde zijn kalmte te bewaren, hij bevond 
zich immers op luttele momenten van een meesterwerk. 
Wat hij heel de morgen had opgebouwd, wilde hij niet 
laten verloren gaan door een tulband dragende waak-
hond. Hij zag Mansoor door de gang lopen. De fotograaf 
liep naar hem toe en legde de situatie uit. Mansoor rea-
geerde een beetje ongemakkelijk, de fotograaf merkte dat 
Mansoor toestemming had gegeven voor iets waarvoor 
hij eigenlijk geen bevoegdheid had. Dit had in de plooien 
moeten gebeuren, nu de bal aan het rollen was, moest het 
hiërarchisch gespeeld worden. Mansoor suggereerde om 
zijn oversten om raad te vragen en verdween. De fotograaf 
ging terug bij zijn camera staan waar de hond nog steeds 
de wacht hield. De camera bleef onaangeroerd, de acteur 
stond nog in de startblokken om te poseren. De overige 
extra’s die netjes in een lijn aan het wachten waren, begon-
nen wat ongemakkelijk om zich heen te kijken. Technici 
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en rekwisiteurs begaven zich al terug naar de set. Het was 
nu of nooit. 
De waakhond won. Mansoor kwam terug met goed 
nieuws. ‘You have permission to do your photoshoot. But now 
it is time to return to the set. At the end of the day, when the 
film recordings are over, you will have even more time and 
I will help you’, zei hij bemoedigend. De fotograaf drong 
nog even aan om toch nu de opname te doen: ‘It will only 
take five minutes...’, maar het was zinloos, deze veldslag was 
verloren en het bataljon moest verder oprukken naar het 
eind van deze opnamedag waar de fotograaf in primetime 
alle kans zou krijgen de macht van het beeld te heroveren.
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14. Onmacht 

‘Ik spreek over de dingen die er zijn, elders en over-
al. Gemakkelijk gevonden maar niet zo makkelijk 
geselecteerd en geïnterpreteerd.’ – Robert Frank

als er één fotograaf het patent heeft op existentiële ver-
dwaaldheid is het zonder twijfel Robert Frank (Zürich, 
1924). In de late jaren 1940 emigreerde hij naar de Ver-
enigde Staten. Terwijl de puinen van de Tweede Wereld-
oorlog nog smeulden en Europa niet wist waar eerst met 
de wederopbouw te beginnen, koos Frank voor de roep 
van de vrijheid en de opportuniteit. Al gauw werd de my-
the van ‘The American Dream’ hem te veel en dus trok 
hij naar Latijns-Amerika en vervolgens terug naar Euro-
pa om er onder meer in Parijs en Londen te fotograferen. 
Met de foto’s die hij daar maakte, overtuigde hij een Gug-
genheimcommissie en ontving een beurs die hem in staat 
stelde een lange road trip te maken doorheen de VS. Hij 
zou er tussen 1954 en 1957 de foto’s maken voor het le-
gendarische boek The Americans. Frank, die in de eerste 
plaats oprecht wilde zijn tegenover zichzelf, creëerde een 
volkomen nieuwe fotografische stijl: die van het autobio-
grafische document, waarbij de dubbelzinnigheid van 
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registratie, interpretatie en metafoor zich veeleer als een 
spiegel dan een venster manifesteerde.1

‘Ik kijk steeds naar buiten terwijl ik probeer naar 
binnen te kijken, in een poging iets te vertellen dat 
waar is.’ – Robert Frank

ook Dat brengt ons terug bij het eerDer geformuleerDe begrip 
‘onzichtbare besmetting’. Hoe kan een fotograaf immers 
introspectief te werk gaan en verwijzen naar zijn diepste 
roerselen, als hij met een louter mechanisch apparaat (de 
camera) registreert wat er zich voor hem (dus buiten hem) 
bevindt? Het ziet ernaaruit dat de fotograaf weinig keuze 
heeft en volledig afhankelijk is van het venster van zijn 
camera. Van alle kunsten is de fotografie wellicht de meest 
onmachtige omdat ze met handen en voeten gebonden is 
aan wat er is. En toch.
Rober Frank fotografeerde in wegrestaurants, in de lift, 
langs benzinestations, zijn vrouw, zijn kinderen, kortom: 
Robert Frank fotografeerde onderweg.2 Wat Franks pad 
kruiste, fotografeerde hij. Maar tegelijkertijd lijkt alles in 

1 John Szarkowski, directeur van het departement fotografie aan het 

MoMa (NY) van 1962 tot 1991, maakte de tentoonstelling en boek 

Mirrors and Windows: American Photography Since 1960 (Museum of 

Modern Art, NY, 1978). Daarin maakte hij de opdeling tussen foto’s die 

veeleer als venster op de wereld fungeren en foto’s die eerder als een 

spiegel kunnen gezien worden waarbij de fotograaf via de werkelijk-

heid introspectief te werk gaat.

2 Geestesgenoot van Robert Frank, Jack Kerouac, auteur van de inleiding 

van The Americans en schrijver van de cultroman On The Road, bijbel 

van de Beat Generation.
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zijn werk hem te ontglippen. Niet alleen het moment van 
de klik dat altijd en onherroepelijk voorbij is (de tragiek 
van de fotografie en haar relatie tot de dood), maar vooral 
door de manier waarop hij zich overgaf aan het ondoor-
grondelijke van het beeld dat niet in interpretatie te dwin-
gen valt. Kijk naar de foto van het ietwat scheef in beeld 
gebrachte toppenbiljart (‘Luncheonette - Butte, Montana’) 
of het benzinestation ‘Save’ (‘Santa Fe, New Mexico’). Het 
is precies die onmacht (in het geval van Frank verbonden 
aan zijn existentiële onvrede) die de poëzie van dit werk 
bepaalt.
Robert Frank behoort tot die groep kunstenaars die geen 
bestemming voor ogen heeft maar waarvoor het onder-
weg zijn de reis is. Frank is de actionpainter en de free-
jazzmuzikant van de fotografie. Zoekend, schrapend, tas-
tend in het duister, dronken van onmacht. Zo zoog hij een 
triest gedicht uit de Amerikaanse samenleving.3 Franks 
standpunt is uitermate subjectief; hij beoogt geen enkel 
overzicht. Daarom zijn de foto’s uit The Americans meer 
verbonden met Franks eigen ondergang dan met die van 
de Verenigde Staten.

3 Verwijzing naar de inleiding van Jack Kerouac in The Americans:  

‘Robert Frank, Swiss, unobtrusive, nice, with that little camera that he 

raises and snaps with one hand he sucked a sad poem right out of America 

onto film, taking rank among the tragic pets of the world.’
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15. Wie we zijn 

samen met De anDere exTra’s kwamen De fotograaf en De ac-
teur terug in de donkere vergaderzaal waar ondertussen 
tientallen lege waterflesjes op tafel stonden en lagen. Op 
de achtergrond hoorde de fotograaf Priyadarshan zijn troe-
pen gezapig tot de orde roepen. De machine kwam lang-
zaam weer in beweging. De acteurs gleden professioneel 
met hun tong langs hun tanden, op zoek naar ongepaste 
stukjes lunch. Haren werden geborsteld, kabels verlegd en 
camera’s werden op hun statieven geklikt.
De fotograaf voelde dat de extra’s naar hem keken, ze zeg-
den niets. Willem de Nederlander maakte grapjes met de 
twee Françaises en hoewel de fotograaf hem niet kon ver-
staan, wist hij dat het over hem en zijn mislukking ging. ‘I 
was so close!’, zei de fotograaf gefrustreerd tegen Diane, van 
zijn kloon-collega’s degene met wie hij het meeste contact 
had. Ze kwam niet verder dan een empathisch ‘I know...’.
Mansoor verzocht Diane, Willem, de acteur en de Françai-
ses met hem mee te komen voor de volgende scène. De 
fotograaf liep even mee om te kijken wat er te gebeuren 
stond. De volgende take was tamelijk ingewikkeld. Alles 
moest perfect synchroon verlopen. Terwijl Anil Kapoor 
een meningsverschil uitvocht met Boman Irani over de 
dreigende lichtjes op het grote bord, kwam Kangna Ranaut 
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het beeld ingewandeld met nóg meer slecht nieuws. De 
fotograaf begreep niets van hun Hindi maar het zag er erg 
dramatisch uit. Net op het moment dat Kangna verscheen, 
moest de acteur op de achtergrond informatie doorspelen 
aan Willem, die er meteen mee moest doorlopen. Diane 
zat op de voorgrond naarstig te typen op het toetsenbord 
van een niet aangesloten computer. De twee Françaises 
moesten elkaar helemaal achteraan kruisen, van iedereen 
in beeld waren zij nog het meest opvulling. De scène werd 
eerst kort gerepeteerd, waarna het tijdens de opnames tel-
kens fout ging. Er was altijd wel iemand die over zijn tekst 
struikelde, te snel of te laat in beweging kwam.

De fotograaf liep terug naar De vergaDerzaal, waar herman 
in het donker in een hoek op de grond was gaan zitten. Hij 
leunde met zijn hoofd tegen de muur en keek – zonder echt 
te kijken – naar het plafond. Door zijn opgetrokken knieën 
werden zijn blauwe sokken zichtbaar. Ook een stukje van 
zijn bleke, behaarde schenen leken zijn ‘Brits’ flegma te 
ontkrachten. De fotograaf plaatste zich naast hem, bood 
hem een koud flesje water aan dat nat was van condens. 
Hij nam ongewild dezelfde houding aan. Er ontstond een 
spontane samenhorigheid.
‘Denk je dat het straks wel zal lukken, je opnamesessie?’, 
vroeg Herman sceptisch en bezorgd. 
‘Het zal wel moeten, al moet ik hemel en aarde bewegen!’, 
antwoordde de fotograaf zelfverzekerder dan hij was. ‘Ik 
denk dat Mansoor verveeld zit met het verloop van zonet, 
ik heb de indruk dat hij het nu beter zal voorbereiden, hij 
beloofde me dat het zeker goed komt.’
‘Ja, vast wel’, antwoordde Herman.
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Er viel een pauze, ze dronken van hun flesjes.
‘Weet je dat ik vroeger ook nog heb gefotografeerd?’, be-
gon Herman een nieuw gesprek. ‘Ik was vrij fanatiek, ik 
had op zolder een donkere kamer geïnstalleerd. Ik had 
een Durstvergroter met een Schneiderobjectief. Halfweg 
de jaren 1990 kocht ik nog een Nikon F4 met bijbehorende 
lenzen. Niet zo lang daarna kwamen de digitale camera’s. 
Ik heb eigenlijk amper met die Nikon gewerkt. Wat ge-
bruik jij?’
‘Ik ben ook altijd Nikon geweest.’ 
De fotograaf hoorde zichzelf zeggen dat hij Nikon wás, je 
gebruikt geen merk, je bent het. 
‘Ik had een F3’, ging de fotograaf in hetzelfde jargon ver-
der. Dit gesprek kwam hem te bekend voor. ‘Mijn eerste 
serieuze digitale camera was ook nog Nikon, de D70. Dan 
ben ik overgeschakeld op Canon, die waren net iets sneller 
met digitale innovaties en bovendien een stuk goedkoper. 
Wel slechte lenzen. Ik kocht een 50 mm van meer dan 1000 
euro, een f1.2 uit de professionele reeks, je weet wel met 
zo’n rood randje, en nog steeds moest ik tonvorming corri-
geren. Nu, dat is vooral door de aard van mijn onderwer-
pen, ik heb nogal veel horizontale en verticale lijnen in 
mijn foto’s.’
‘Hoezo? Wat fotografeer je dan zoal als je op reis bent?’
Dit was meestal het moment waarop soortgelijke gesprek-
ken vastliepen, dus een beetje aarzelend antwoordde 
hij: ‘Wel, muren eigenlijk, gevels, façades. Om het kort te 
houden: kleine fragmenten uit onze dagelijkse omgeving, 
“achteloze ruimtes” noem ik ze.’ 
Tot zijn verbazing leek dit Hermans nieuwsgierigheid 
aangewakkerd te hebben. 
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‘En waarom net de alledaagse ruimte? Er is zoveel te zien 
op al die vreemde plekken.’ 
‘Ik fotografeer net wat we gemeen hebben’, probeerde de 
fotograaf te verduidelijken, ‘De plaatsen waar we onze 
auto’s parkeren, ons vuilnis buiten zetten, plekken die 
we dagelijks en constant doorkruisen maar waar we geen 
aandacht voor hebben. Die probeer ik dan zo specifiek mo-
gelijk in beeld te brengen, overgeësthetiseerd en vaak lou-
ter tot vorm gereduceerd, waardoor er een soort podium 
ontstaat voor de tergende banaliteit en nietszeggendheid 
van mijn onderwerpen. Een beetje zoals we zelf zijn... Zie 
ons hier tenslotte zitten. We zijn in Mumbai, duizenden 
kilometers van huis en we hangen in een donkere muf-
fe studio tegen een muurtje water uit een plastic flesje te 
drinken. Dát zijn de dingen die we doen. We drinken wat, 
eten een broodje. Het is niet constant crisis...’ (waarmee de 
fotograaf zonder het uit te spreken verwees naar een ci-
taat van Anton Tsjechov dat hem altijd was bijgebleven: 
‘Elke idioot kan een crisis aan. Het is het gewone leven dat 
ons zo verslijt.’) 
‘En dan heb ik het niet eens over wat we doen als we ge-
woon thuis zijn. De dwaze televisieprogramma’s waar we 
onze tijd mee doden, de idiote producten die we kopen in 
nog idiotere supermarkten. Daar bij stilstaan vind ik even 
grappig als beangstigend. We bepalen onze eigen onder-
gang waar we achteloos en schijnbaar verveeld bijstaan!’
Herman glimlachte en knikte instemmend. 
‘Weet je,’ ging hij verder, ‘ik begrijp precies wat je bedoelt, 
ik kon me daar vroeger ook erg druk in maken. Ik had er 
vaak ruzie over met mijn vrouw. Soms midden in een va-
kantie in een of ander resort waar we verondersteld waren 
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volkomen gelukkig te zijn, kon het me te machtig worden. 
Het had een averechts effect op me. Ik werd gek van de 
paktafels, de animatie, de gesimuleerde golven in het 
zwembad.’ 
Herman lachte, dit keer knikte de fotograaf instemmend. 
‘Sinds mijn ziekte bekijk ik die dingen toch anders, denk 
ik. Zonder waarschuwing krijg je plots de poort naar het 
volgende hoofdstuk te zien. Daar wil je niet zijn, nu toch 
nog niet.’
Herman nam nog een slok en drukte zijn lege waterfles-
je samen, draaide de stop erop waardoor het verstijfde in 
zijn verfrommelde vorm. 
‘In ieder geval: ik heb niet langer de luxe om zo over die 
dingen te denken. Iedere minuut is voor mij een bewuste. 
Ik weiger mijn laatste seconden door te brengen voor Het 
Rad van Fortuin!’
Er viel een korte pauze, de fotograaf keek rond in de don-
kere ruimte waar de niet-acterende extra’s in kleine groep-
jes met elkaar zaten te praten. Er hing een gelaten rust in 
deze ruimte. Iedereen bleef geduldig wachten, niemand 
werd opstandig. Mansoor was immers erg vriendelijk en 
de extra’s kregen water en koffie zoveel ze wilden. Toch 
werden ze gegijzeld door deze rampenfilm met zijn suc-
cesrijke Indiase acteurs. De fotograaf was ongetwijfeld de 
enige met een dubbele agenda, met een plan voor het ein-
de van deze eindeloze dag.
‘Het ging al lang niet meer met mijn vrouw,’ ging Herman 
verder, ‘en net toen, door mijn ziekte, werd het onhoud-
baar, het voelde alsof ik niet langer de tijd had om te twij-
felen of alles ooit beter zou worden, of te berusten in het 
feit dat iedereen problemen heeft en dat ik dit maar moest 
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aanvaarden. Zodra ik genezen verklaard was – wat in mijn 
situatie relatief blijft, om de zes maanden volgt er weer 
een nieuw onderzoek – heb ik een studio gehuurd en mijn 
vrouw verlaten. Het kwam niet eens als een schok.’
De fotograaf wilde Herman vragen wat voor kanker hij 
overwonnen had, maar gezien het feit dat ze elkaar ei-
genlijk niet kenden en omdat hij ook helemaal niet wist 
of bijvoorbeeld leverkanker al dan niet levensbedreigen-
der was dan pakweg keelkanker, besloot hij te zwijgen. Hij 
nam ook de laatste slok uit zijn flesje en zette het naast 
zich tegen de muur.
‘Welke camera zou je me aanraden te kopen?’, ging Her-
man verder alsof ze de hele tijd over fotoapparatuur had-
den gesproken. ‘Ik heb nu een kleine pocket van Nikon 
maar die is nogal beperkt. Ik zou eigenlijk wel weer wat 
meer met fotografie willen bezig zijn.’
De vraag overviel de fotograaf, bovendien had hij niet de 
skills van een verkoper. ‘Hangt er vanaf wat je wil’, begon 
hij voorzichtig. ‘Ik veronderstel dat je naar een reflexcame-
ra wil overschakelen?’
‘Ik denk het wel’, zei de Duitser in zijn Engels pak.
‘Zolang je bij Canon of Nikon blijft, kan je niet veel mis 
doen. Uiteraard heb je binnen die categorie nog heel wat 
prijsverschillen. Zo kan je opteren voor een full frame, dat 
is een camera met een chip die zo groot is als het klein-
beeld negatiefformaat van vroeger. Dat geeft niet alleen 
technisch een beter resultaat maar je hebt ook meer crea-
tieve flexibiliteit om met scherptediepte te spelen.’
‘Ik weet wat je bedoelt’, bevestigde Herman ‘Ik had vroe-
ger ook een middenformaatcamera, een oude Hasselblad 
van een oom, en die had, door het grotere formaat, een 
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veel geringere scherptediepte. Ik vond dat heel mooi hoe 
je één element kon accentueren – een insect of zo – door de 
rest errond onscherp te laten. Met wat voor camera werk 
je nu?’, vroeg de Duitser voor de tweede keer.
‘Een Canon 5D Mark II. In zijn prijsklasse waarschijnlijk 
de beste op de markt.’
‘Hoeveel kost die dan’, wilde Herman graag weten.
‘De body alleen zo’n tweeduizend euro, een stuk goedko-
per dan de toplijn van Nikon en ver beneden de echte pro-
fessionele digitale ruggen van Phase One of Hasselblad.’
Dit was een gesprek dat de fotograaf al honderd keer ge-
voerd had, maar om een of andere reden gunde hij het 
Herman graag, hij vond hem sympathiek en oprecht, hoe-
wel het moeilijk inschatten bleef welke man achter dit 
Brits masker zat. De fotograaf hoorde zijn stem, zijn En-
gels met Duits accent, luisterde naar zijn heel persoonlijke 
verhaal, wisselde met hem van gedachten over technische 
fototrivialiteiten, maar had geen idee hoe deze man nor-
maal ‘verpakt’ was. Eigenlijk kon de fotograaf hem moeilijk 
anders voorstellen dan in maatpak en met zijstreep.
‘Waarom wil je net in beeld brengen wat we gemeen heb-
ben en waarom reis je daarvoor naar bijvoorbeeld Mum-
bai?’, ging Herman verder in op het inhoudelijke (blijkbaar 
was hij er zich ook van bewust dat hun gesprek een tame-
lijk eenzijdige wending gekregen had).
‘Voor dit project ben ik vertrokken van de vaststelling dat 
veel plaatsen op deze wereld erg inwisselbaar zijn, alsof 
er voor het begrip “culturele identiteit” geen plaats meer 
is in deze geglobaliseerde wereld. Dus begon ik te reizen, 
naar Beijing om er de parking van Ikea te fotograferen, 
naar Kaapstad om er de voorbereiding van de wereldbe-
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ker voetbal gereflecteerd te zien in de bouwput van Green-
pointstadium of om hier in Mumbai de filmstudio’s op een 
steenworp van ’s werelds smerigste sloppenwijken vast 
te leggen, summum van fictieve constructie en beeldende 
decadentie. Mumbai is ook de dichtstbevolkte stad van de 
wereld en in Mumbai wonen de rijkste mensen van de pla-
neet én de armste. Ik ging ook naar Havana, om mijn weer-
stand te testen ten aanzien van het pittoreske in de context 
van hun eindeloze communistische revolutie en isolement 
waardoor extreme armoede de bitterste vorm van gelijk-
heid is. Ik wilde onderzoeken hoe ik met de val van het 
exotisch-schilderachtige zou kunnen spelen zonder er in 
te trappen. Beladen plekken allemaal, om politiek-sociale 
redenen. Het was vooral in Havana dat ik merkte dat mijn 
constructie niet langer opging, dat niet iedere plek op deze 
planeet om zeep was gegaan aan Ikea’s, Toyotagarages en 
gigantische shopping malls.’
‘Als ik je goed begrijp, is globalisering – en de visuele een-
vormigheid die er het gevolg van is – voor jou dus vooral 
een resultaat van het neoliberalisme. Met andere woorden 
zou dat willen zeggen dat zogenaamde “culturele identi-
teit” gekoppeld is aan isolement en armoede en het hals-
starrig vasthouden aan mislukte politieke ideologieën’, 
merkte Herman op. ‘Ik denk dat je in dat verband zeker 
naar Noord-Korea moet gaan!’
‘Ik vrees dat je gelijk hebt en Noord-Korea staat inderdaad 
op mijn lijstje, hoewel ik bang ben dat ik daar niet de be-
wegingsvrijheid ga hebben die ik in Havana wel kreeg. 
Ik denk dat ik het grotendeels eens ben met je cynische 
vaststelling. Maar is de nieuwe geglobaliseerde cultuur 
niet precies onze nieuwe culturele identiteit, hoe arm ze 
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misschien ook mag zijn? Is niet wie we geworden zijn 
(of wie we aan het worden zijn) de universele mulat, de 
mengvorm van alle rassen? Alles in dit tijdperk is versne-
den. Er zijn geen vlaggen meer en alles lijkt inwisselbaar. 
De laatste tijd hoor ik velen verkondigen dat ze links zijn, 
waarna ze een nationalistisch betoog beginnen en opko-
men voor het patronaat. Je kan vandaag makkelijk tegen 
het homohuwelijk en voor abortus zijn (hoewel het om-
gekeerde wellicht vaker voorkomt). Moeten we nu voor of 
tegen de hoofddoek zijn? En is kernenergie niet het enige 
realistische alternatief?
We surfen van het een naar het ander en keren met de 
wind. Alles is permanent beschikbaar waardoor we niet 
weten wat eerst te kiezen. We leven in een permanente 
staat van indigestie. In een geperverteerd, vrijblijvend 
postmodern denken. En wat we dan verstaan onder cultu-
rele identiteit is eigenlijk al een geëxploiteerde gemeen-
plaats: Vlaamse frieten, gondels van Venetië, tangodan-
sers in Argentinië. Ik ben er zeker van dat zodra Cuba de 
overgang waagt naar een meer liberale samenleving (wat 
onvermijdelijk lijkt en zich al aan het voltrekken is), de 
oldtimers uit de jaren 1940 en 1950 zullen blijven rijden, 
maar dan met milieucorrectere Hyundaimotoren of zo. Als 
een icoon van culturele identiteit die er dan al lang niets 
meer mee te maken heeft. Precies daarom fotografeer ik 
de alledaagse ruimte, omdat die veel meer met onze cul-
turele identiteit verbonden is dan de Verboden Stad of de 
Moulin Rouge.
Culturele identiteit is wie we zijn en wat we doen, hoe we 
leven, bouwen, bewegen en eten. Culturele identiteit is 
niet iets wat we koesteren, we dragen het onzichtbaar in 
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ons en het fluctueert. En het is het eerste wat we opgeven 
voor de geneugtes van de vrije markt; de lokroep van de 
mulat en zijn Ikea’s. Al te graag ruilen we – vrees ik – ons 
erfgoed in voor Het Rad van Fortuin!’
De fotograaf wilde er nog aan toevoegen dat onze samen-
leving misschien gebaat zou zijn met de schoktherapie van 
een kanker, maar hij slikte zijn woorden in uit respect voor 
zijn Duitse vriend.
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16. Eigen volk 

in De late jaren 1970 en De vroege jaren 1980 stonD een gene-
ratie Britse fotografen op die een nieuwe betekenis zou ge-
ven aan het begrip ‘documentaire fotografie’. Tot dan werd 
het genre gedomineerd door humanistische fotografen die 
hun stiel geleerd hadden tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Met een Leica en een 35mm-objectief trokken ze de 
wereld rond op zoek naar hoogte- en dieptepunten van 
de menselijke soort. In zwart-wit brachten ze verslag uit 
over oorlogen, vreemde beschavingen en sociale wantoe-
standen. Hun blik richtte zich steeds op de ander en hun 
beelden waren waardige getuigenissen van fotografen die 
droomden van een betere wereld.
Britse fotografen als Martin Parr of Paul Graham waren 
kinderen van de crisis die volgde op de Golden Sixties en 
de Flower Power. Ze behoren tot de ‘No Future’-generatie 
van de fotografie. Opgegroeid in het door grote werkloos-
heid getroffen Engeland van Thatcher vertrokken ze in 
hun werk van hun eigen situatie. Graham verwierf inter-
nationale bekendheid met een serie foto’s gemaakt in een 
stempellokaal, niet om er de werklozen in beeld te bren-
gen, maar omdat hij zelf zonder werk zat en samen met de 
anderen uren moest aanschuiven voor een nutteloze stem-
pel. Met een middenformaatcamera en in kleur brak hij 
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radicaal met de traditie van de sociaal bewogen fotograaf 
die steeds het privilege van de empathische buitenstaan-
der genoten had.
Het werk van Martin Parr is altijd een stuk frivoler, waar-
schijnlijk zelfs oppervlakkiger geweest, maar vertrekt net 
zoals dat van Paul Graham van het ‘eigen volk’ en de ‘eigen 
soort’. Parrs eerste publicatie ging over het alomtegen-
woordige slechte weer in Groot-Brittannië. In Bad Weather 
fotografeerde Parr met een onderwatercamera uitgere-
gende buurtfeesten, stukgewaaide paraplu’s en natte Brit-
ten op weg naar hun werk. De publicatie die erop volgde 
gaf hem internationale bekendheid: The Last Resort uit 
1986 blijft tot vandaag Parrs sterkste werk en heeft de bad-
plaats New Brighton als onderwerp, waar modale Britten 
komen zonnebaden, ijsjes eten en afval produceren. Voor 
deze serie maakte Parr ook de overstap naar kleur en de 
middenformaatcamera, wat net als bij Graham tot een 
nieuwe esthetiek leidde.
Tot in de jaren 1970 was kleurenfotografie immers voor-
behouden aan de reclame en not done voor fotografen met 
een hoger doel. In de Verenigde Staten hadden Stephen 
Shore en William Eggleston de mogelijkheden van de 
kleurenfotografie ontdekt, maar in een heel andere con-
text dan Martin Parr die veel meer schatplichtig was aan 
een sociaal-documentaire fotografische traditie.
Hoewel Martin Parr met The Last Resort grote successen 
oogstte, kreeg het werk ook veel kritiek. Parr zou de ar-
beidersklasse met zijn platte consumptiebehoeftes al te 
makkelijk bespot hebben vanuit de veilige achtergrond 
van gegoede middenklasser (dus toch van buitenaf).  Parrs 
reactie hierop was het boek The Cost of Living, waarin hij 
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zich net richtte op de rijkere middenklasse (waartoe hij 
zelf behoorde), hun cocktailparty’s en beklemmende be-
leefdheid. In Bored Couples zou Parr zichzelf letterlijk mee 
tot spot nemen om de beschuldiging van het ‘aapjes kijken’ 
definitief te counteren. In dit project zien we – zoals de ti-
tel doet vermoeden – echtparen die verveeld voor zich uit-
staren in de vermoeiende eindeloosheid van het ‘samen-
zijn’ en de triviale handelingen die onze levens vullen. Op 
een van de foto’s zien we ook Martin Parr en diens vrouw, 
in een goedkoop restaurant, net zo verveeld als alle andere 
paren die hij in beeld bracht.
In 1994 werd Parr volwaardig lid van het legendarische 
collectief Magnum. Dat verliep niet zonder slag of stoot. 
De humanistische oude garde binnen Magnum lag meer-
maals dwars, waardoor het jaren duurde vooraleer Parr 
definitief kon toetreden tot het collectief. Blijkbaar voel-
den de humanisten zich bedreigd of zelfs beledigd, niet 
beseffend dat Parr wellicht tot de grootste vernieuwers 
binnen Magnum zou behoren.
Martin Parr maakte sedertdien tientallen series en alle-
maal nemen ze de exuberante rijkdom van het Westen op 
de korrel, van binnenuit, als lotgenoot of medeplichtige. 
Na The Last Resort bereikte Parr slechts af en toe het ni-
veau van zijn debuut, precies omdat zijn beelden zelf even 
oppervlakkig en goedkoop werden als de wereld waaruit 
ze derivaten zijn.

‘Ik ben een grote hypocriet. Ik geef mijn rijkdom niet 
op om de aarde te redden. Niemand die rijk is, is be-
reid om dat te doen. Ik kom van mijn schuldgevoel af 
door foto’s te maken over dat onderwerp. Hier heet 
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je betrokken te zijn wanneer je foto’s maakt over aids 
of de oorlog in Irak. Terwijl we ons zouden moeten 
druk maken over het rijke Westen, over de hebzucht 
waaraan we allemaal schuldig zijn.’ – Martin Parr
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17. Lotgevallen 

Diane, De acteur, willem en De twee françaises kwamen ge-
ergerd terug van de set. Het had te lang geduurd, het was 
vreselijk saai en er liep van alles mis. Ze ploften zich neer 
aan de grote vergadertafel en reikten naar het midden 
van de tafel waar in een kartonnen doos nog enkele flesjes 
water te vinden waren. Omdat er van locatie verwisseld 
werd (de volgende scènes zouden gefilmd worden in de 
refter), zaten alle extra’s in de vergaderruimte. Technici 
verplaatsten rails en kabels en de acteurs hingen achter-
over in hun zetel. De extra’s leken op een schoolgroep, niet 
alleen door hun uniform maar nog meer door de samenho-
righeid van hun kaste. Ze waren lotgevallen in verveling. 
In tegenstelling tot de rest van de dag toen de groep extra’s 
uiteengevallen was in een aantal kliekjes, zaten ze nu al-
lemaal samen alsof ze iets te bespreken hadden. Maar er 
was niets te bespreken en er viel een doodse stilte. Som-
migen haalden hun reisgids of andere lectuur boven en 
begonnen te lezen.
‘Morgen ga ik de wasserij bezoeken, er staat een stuk over in 
de Lonely Planet. Als iemand wil kijken?’, zei de Oostenrijker 
van wie de fotograaf alleen de Britse naam Henry kende. 
‘Ja, wij willen zeker ook naar de wasserij’, antwoordde het 
Zweedse paar.
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‘Het is absoluut de moeite!’, zei Diane. ‘De plek heet offi-
cieel Mahalaxmi Dhobi Ghat. Ik was er eergisteren, echt 
indrukwekkend.’ 
Er leek een gesprek op gang te komen. 
‘Ik zag er foto’s van op internet’, zei Willem, ‘Ongelofelijk...’ 
Diane verduidelijkte: ‘Het is pure waanzin, ik nam de trein 
naar station Mahalaxmi, pal in het midden van de stad. 
Ik verliet het perron en nam de trap naar boven, naar de 
straat. Daar stonden al bussen vol toeristen, die een voor 
een naar een uitkijkpunt gingen waar je van bovenaf een 
goed overzicht hebt over de wasserij. Het gekke is, dat de 
meeste toeristen het niet wagen om de wasserij zelf – die 
zo groot is als een hele stadswijk – te betreden.’ 
‘Maar wat is het dan precies?’, wilde Henry weten. 
‘Wat het woord zegt: een gigantische wasserij waar hon-
derden mensen druk in de weer zijn om met de hand de 
was van de rijken te doen, in een soort betonnen bakken. 
Er wordt ook gestreken met strijkijzers waar gloeiende 
kolen in gedaan worden, en overal zijn er waslijnen waar 
de was te drogen hangt, wat een bont spektakel oplevert’, 
ging Diane verder. 
Ze was duidelijk nog onder de indruk. 
‘Ik ging dus wél de trap af en wandelde doorheen die wir-
war van wassende mensen. Echt aangrijpend! Af en toe 
liep er ook een man rond met een dienblad vol thee voor 
de arbeiders. Maar veel pauze werd er niet genomen. Het 
moet fysiek enorm zwaar zijn. De was wordt geslagen, ge-
trapt, uitgewrongen en uiteindelijk opgehangen. Duizen-
den lakens, hemden, onderbroeken en sokken. Hoe ze het 
gedaan krijgen dat er niets verloren gaat, is onbegrijpelijk. 
Het hele fenomeen heeft met het kastensysteem te maken. 
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Blijkbaar is het belangrijk dat je je was laat doen door een 
soort slaaf uit een lagere kaste in plaats van een wasma-
chine aan te schaffen die het wellicht veel efficiënter voor 
elkaar krijgt.’
‘Het is net zo met hun eten’, wist Henry, die waarschijn-
lijk Rudolf of Manfred heette. ‘Ik heb ergens gelezen 
over een studie die het transport van lunchpakketten 
in Mumbai behandelde. Voor Indiërs is het niet alleen 
belangrijk wat ze eten, maar ook door wie het klaarge-
maakt wordt. Ze kunnen dus niet zomaar tussen de mid-
dag een broodje gaan kopen. Vaak is het hun vrouw die 
de maaltijd prepareert, vervolgens aan een koerier mee-
geeft die meerdere lunchpakketten – eigenlijk zijn het 
metalen potjes die op mekaar gestapeld worden om zo 
de verschillende gerechten van elkaar te scheiden – ver-
zamelt, er dan mee naar het station gaat, enkele pakket-
ten doorgeeft aan een andere koerier, die op zijn beurt 
weer een ingewikkeld dispatchingsysteem hanteert om 
ze verder te verspreiden. En alles komt netjes terecht, 
dat gebeurt al eeuwen zo en niemand die begrijpt hoe ze 
het voor elkaar krijgen!’

De fotograaf moest Denken aan hermans opmerking van even 
geleden, dat culturele identiteit te maken heeft met ar-
moede en het halsstarrig vasthouden aan achterhaalde ge-
bruiken. Hij bedacht dat dag in dag uit de was doen voor je 
meester uit de hogere kaste zeker mooie plaatjes oplevert 
in de albums van vele toeristen, maar dat hij het liever 
overlaat aan een Whirlpool of een Miele en hij, terwijl de 
was automatisch zwiert, even langs Starbucks loopt voor 
een latte macchiato uit een kartonnen bekertje!
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‘Kan je zomaar ongehinderd in de wasserij rondlopen?’, 
vroeg Henry. 
‘Geen enkel probleem’, stelde Diane de Oostenrijker ge-
rust. ‘Indiërs doen over het algemeen niet moeilijk. Ik liep 
er minstens twee uur rond. En als ik je een tip mag geven: 
mocht je toch in de problemen komen, kijk dan naar hun 
voeten. Indiërs lopen meestal blootsvoets en hebben daar-
om meestal vuile voeten, waar ze zich erg voor schamen. 
Als ze lastig doen, kijk dan ostentatief naar hun voeten, 
dan druipen ze gegarandeerd af!’ 
De fotograaf schrok om dit te horen uit de mond van 
 Diane, voor wie hij sympathie voelde. Was haar opmer-
king pragmatisch, racistisch, realistisch? De gedachte 
dat hij hier niet meteen een standpunt kon innemen, 
verstoorde hem. Het herinnerde hem aan Kaapstad waar 
hij een tijd geleden foto’s gemaakt had. Hij werd er con-
stant geconfronteerd met zijn eigen onderdrukte racis-
me en had dat erg verwarrend gevonden. Hij wilde het 
niet, maar het was sterker dan hemzelf. Iedereen had 
hem compleet paranoïde gemaakt over de onveiligheid 
in Zuid-Afrika; dat ze hem zouden vermoorden voor zijn 
Adidasschoenen en dergelijke. En daar had hij dan gelo-
pen, door de suburbs met een camera rond zijn nek die 
meer kostte dan een gemiddeld jaarloon. De fotograaf 
herinnerde zich goed dat hij zichzelf erop betrapte dat 
hij de straat overstak als er een vreemde op hem afkwam, 
alsof het een gevaarlijke hond was. En als die vreemde 
een blanke bleek te zijn was er opluchting, want het ge-
vaar kwam toch van de zwarten uit hun onherbergzame 
townships? Neen, eenduidig kon je over deze dingen niet 
zijn, was het maar zo simpel.
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mansoor kwam De vergaDerruimte binnen. er zou opnieuw 
gedraaid worden. Steward mocht nog eens meedoen, dus 
stond de fotograaf op, groette de klas en begaf zich naar 
zijn plicht.
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18. Apartheid 

De blanke zuiD-afrikaan pieter hugo (johannesburg, 1976) 
werd geboren toen het apartheidsregime nog stevig in 
het zadel zat. Hugo groeide op in Kaapstad en was amper 
vijftien toen Mandela uit zijn gevangenschap op Robben-
eiland bevrijd werd om het kort daarna tot president te 
schoppen. Het waren woelige tijden, ook buiten het zwar-
te continent: de Sovjet-Unie was net uit elkaar gevallen 
en de Berlijnse Muur werd gesloopt. Nelson Rolihlahla 
Mandela kreeg overigens een stuk van die Muur cadeau 
tijdens een bezoek aan Berlijn in 1996. Nu staat het in 
Kaapstad voor een BMW-garage als monument en sym-
bool voor de idiotie waartoe sommige regimes kunnen 
leiden. Een mooie parallel: de Berlijnse Muur en apart-
heid. Verdeel en heers.
In dit klimaat begon de jonge autodidact Pieter Hugo 
te fotograferen. In een samenleving als Zuid-Afrika is 
het verdraaid lastig om een eenduidig standpunt in te 
nemen en je met de camera een weg te banen door het 
oerwoud van heden en verleden, op weg naar een betere 
wereld. Kenmerkend is de uitspraak van Hugo in een in-
terview met Joanna Lehan: 
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‘It’s yet another complexity. There’s no such thing as 
a happy ending. Anyway, I’m not trying to explain or 
pass judgment with my photographs.’1

in het boek This MusT Be The Place2 worDen meer Dan tien 
series in niet chronologische volgorde achter elkaar ge-
plaatst. De bekendste is ongetwijfeld ‘The Hyena and other 
Men’, waarmee Hugo in 2005 internationaal doorbrak. 
Voor deze serie reisde Hugo naar Nigeria om er straatar-
tiesten te fotograferen met hun vervaarlijke hyena’s. Zoals 
vaak in het werk van Pieter Hugo lijkt hij tegenstrijdige 
elementen tegen elkaar uit te spelen. We zien de exoti-
sche, gespierde zwarte mannen met hun gemuilkorfde 
monsterlijke beesten, maar het zijn spelers, verwikkeld in 
een re-enactment van de wilde Afrikaan in het decor van de 
alledaagse stad. 
In de serie ‘Nollywood’ gaat Pieter Hugo een stap verder 
in het vermengen van fictie en realiteit. Na Bollywood en 
Hollywood, heeft Nigeria de derde grootste filmindus-
trie van de wereld. Hugo fotografeerde er de acteurs uit 
 sciencefiction-, horror- en geweldfilms in hun kostuums en 
grotesk gegrimeerd naast de set, opnieuw in de stoffige al-
ledaagsheid van de moderne Afrikaanse stad. Drie zombie-
kinderen poseren bij een grasveldje, ze vergeten even hoe 
ze geschminkt zijn. Een man met wit masker, bolhoed en 
lange zwarte jas poseert met een bijl in de hand langs de 
kant van de weg terwijl de auto’s voorbijrijden. Een naakte 

1 Pieter Hugo in gesprek met Joanna Lehan in Messina/Musina, Punctum 

Press, Rome, 2007.

2 This Must Be The Place, Pieter Hugo, Prestel, München, 2012.
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vrouw zit op de rand van een bed en kijkt ons vriendelijk 
aan. Een enorm mes steekt dwars door haar ribbenkast. 
Deze hilarische taferelen zijn allerminst vrijblijvend en 
bevinden zich op het snijvlak tussen het virtuele, metafoor 
en realiteit.
Steeds komt Pieter Hugo tot portretten vanuit een sterkte 
sociale interesse, zonder daarbij een antwoord of bood-
schap te willen formuleren. Het is trouwens een funda-
menteel fotografische reflex om simpelweg ‘vast te leggen’, 
hoewel niets zo simpel is als het lijkt, zeker niet in de 
wereld van vandaag. Voor de serie ‘Judges’ fotografeerde 
Hugo zwarte rechters uit Botswana, in toga en met blonde 
pruiken. De paradox van de huidskleur komt nog scher-
per aan bod in de serie ‘Looking Aside’ waarin de fotograaf 
onder meer zwarte mensen met het albinosyndroom fo-
tografeerde. ‘Permanent Error’ vertrekt van vuilnisbelten 
in Ghana waar de lokale bevolking gedumpte elektroni-
ca verbrandt om er edele metalen uit te recupereren. Het 
spreekt voor zich dat bij de verbranding van het plastic 
van gsm’s of moederborden toxische stoffen vrijkomen 
waartegen deze ‘goudzoekers’ niet beschermd zijn. Over-
leven in het communicatietijdperk heet dat.
Toch kan Pieter Hugo’s werk bezwaarlijk cynisch genoemd 
worden, daarvoor is er te veel empathie aanwezig. De fo-
to’s van Hugo zijn hard en soms brutaal, brengen ons uit 
balans, maar ook terug bij onszelf. In het laatste hoofdstuk 
van het boek, ‘Kin’, keert Hugo ook letterlijk terug naar 
zichzelf. ‘Kin’ betekent ‘familie’ en in tegenstelling tot de 
meer extreme onderwerpen die Hugo het afgelopen de-
cennium behandelde, zien we hier portretten van naaste 
familieleden en van landschappen in zijn omgeving. Hij 
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portretteert zijn grootmoeder liggend op een bed met haar 
handen op de buik. We zien ook de naakte vrouw van de 
fotograaf in de slaapkamer, de raam op een kier. Het laat-
ste beeld in het boek is een foto van Sophia Hugo. De jonge 
dochter van Pieter Hugo speelt op Table Mountain Road. 
Met een roze kinderwagen staat ze in het midden van de 
weg. Een witte streep loopt tussen het kind en de kinder-
wagen. Altijd is er weer ergens een cesuur, een litteken of 
een grens in de beelden van Hugo. Of een fundamentele 
scheiding tussen hier en daar, toen en nu, fictie en realiteit, 
blank en zwart.
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19. Macht en onzin 

De refter DeeD DuiDelijk Dienst als een soort antichambre 
voor de grote computerruimte, waar stress en spanning 
heersten. Zo hoort het volgens de regels van de montage: 
naast herhaling en symmetrie werkt de tegenstelling mis-
schien nog het best, als een tegenmaat, het koude bad na 
een sauna of de stilte voor de storm. Daarom waren de scè-
nes die in de refter opgenomen werden het saaist van al-
lemaal. Ze dienden slechts om de spanning te breken, om 
het publiek op adem te laten komen voor de nagelbijtende 
spanning die Tezz ongetwijfeld zou genereren.
Het enige wat de fotograaf moest doen was met een kop 
koffie door het beeld lopen terwijl Boman Irani een praatje 
maakte met Kangna Ranaut over Anil Kapoor. De fotograaf 
meende af te kunnen leiden dat Irani Kapoor niet mocht, 
voornamelijk omdat Ranaut verschrikkelijk verliefd was 
op die laatste. De manier waarop die twee elkaar in de 
ogen moesten kijken terwijl op het grote bord twee licht-
jes onheilspellend naar elkaar toe reden, was Eros versus 
Thanatos van het zuiverste soort. Hartstocht op het dek 
van de Titanic. Ondergangsliefde is de mooiste omdat ze 
de onmogelijkste van alle liefdes is.
Na twee takes zat deze simpele scène erop. De tweede werd 
puur voor de zekerheid opgenomen. De fotograaf mocht 
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nog even blijven. In de volgende scène zou Kapoor in de ref-
ter verschijnen en zich zonder iets te zeggen bij het tweetal 
vervoegen. De fotograaf moest koffiedrinkend door de ref-
ter blijven paraderen, in totale onbenulligheid; een onmis-
bare – maar des te vervangbare – opvulling van het beeld.

zo gleeD De Dag verDer, zonDer hoogte- of Dieptepunt, als 
een horizon zonder land. Deze dag hypnotiseerde de fo-
tograaf, waardoor hij in een trance van onverschilligheid 
leek te komen. Zo opgewonden hij daarnet nog over zijn 
project en verborgen agenda was, zo weinig kon het hem 
ondertussen schelen. Hij probeerde er bovenop te komen 
door zichzelf ervan te overtuigen dat die onverschilligheid 
net bruikbaar zou kunnen zijn. Daar ging het toch precies 
over: totale apathie en inwisselbaarheid. De fotograaf haal-
de zich een gesprek in gedachten dat hij had gehad met 
Lynne Cohen – die hij had geassisteerd tijdens de Som-
merakademie in Salzburg een paar jaar eerder. Ze hadden 
het over Marcel Duchamp en over het verband tussen de 
foto en de readymade. De fotograaf stelde dat de foto zich 
net als de readymade gedroeg omdat je in een foto een 
situatie bij wijze van spreken ‘opraapt’ en zonder er ver-
der aan te raken verplaatst naar een andere context (van 
de realiteit waarmee de situatie samenvalt naar de foto in 
een museum, galerie of boek). Lynne Cohen repliceerde 
dat het vooral Duchamps totale onverschilligheid was die 
hem maakte tot wat hij is. De fotograaf herinnerde zich dat 
ze dat ze dat niet erg positief bedoelde. Ze voegde er nog 
aan toe dat Duchamp vooral een uitvinding van de jaren 
1960 was. Op een moment dat de kunstenaar zich nog uit-
sluitend met schaken bezighield.
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Mocht je zelf onverschillig zijn, of moest je net de nega-
tieve energie van de onverschilligheid gebruiken om de 
inertie te vloeren? De fotograaf probeerde de krachten van 
zijn belagers te zien, maar dat ging zijn amateursaikido 
te boven. Hij kon nog niet als David Caradine uit de serie 
Kung Fu over rijstpapier lopen zonder het te scheuren. Hij 
zag de krachten niet.

net voor ze aan De volgenDe scène wilDen beginnen, kwamen 
twee oudere mannen in maatpak de studio binnen. Het 
zag ernaar uit dat ze erg belangrijk waren want de op 
een sprekend lijk lijkende regisseur Priyadarshan kwam 
plots tot leven. Hij veerde recht uit zijn klapstoel en er 
verscheen zelfs een glimlach op zijn halfverlamde gezicht. 
Vriendelijk begroette hij de heren en ze zetten zich samen 
aan de monitoren waar de ruwe scènes bekeken werden. 
Ook Anil Kapoor was recht gesprongen en haalde een tijd-
schrift uit zijn aktetas dat hij trots maar nonchalant glim-
lachend toonde aan een van de mannen. Groot acteur. Ze 
mompelden wat en lachten geforceerd. De fotograaf kon 
vanop afstand zien dat in het tijdschrift een interview op-
genomen was met Kapoor, rijkelijk geïllustreerd met over-
geposeerde foto’s.
Dit moesten geldschieters zijn, de producers die het circus 
mogelijk maakten. Priyadarshan toonde een van de specta-
culairste scènes van deze oervervelende dag. De fotograaf 
zag hem moeite doen om uit te leggen dat de computer-
schermen en het groene vlak achter het raam bij het gro-
te bord nog digitaal ingevuld moesten worden. De heren 
knikten emotieloos, maar hun goedkeuring leek een zaak 
van leven en dood.
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Boven elke kaste was er weer een andere, dacht de foto-
graaf. Waar hij en de andere extra’s de wormen onderin de 
bak waren, zo hadden Priyadarshan, Kapoor en alle ande-
re sterren weer een poppenspeler die over hun touwtjes 
besliste. Een eindeloze draaitrap van macht en afhanke-
lijkheid die nergens heen leidde en die compleet nutteloze 
films als Tezz tot doel had. Een DNA-streng die uitsluitend 
de code van haar eigen incestueuze heerschappij droeg en 
zich tot in de eeuwigheid in stand zou houden.
De fotograaf kreeg opnieuw vat op zijn project. Hij had te-
rug zin om te fotograferen!
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20. Onverschilligheid 

De amerikaanse fotograaf roe ethriDge (miami, 1969) maakt 
eclectisch werk dat ontstaat in dialoog met het dagelijkse 
leven van de kunstenaar. Schijnbaar onverschillig en met 
als enige strategie dat er geen strategie is, confronteert hij 
ons met een gewichtige willekeur. De enige constante in 
Roe Ethridges werk zijn de grote formaten en witte lijsten. 
Verder valt geen enkele catalogisering te maken; de foto’s 
bestaan uit een schijnbaar onsamenhangende collectie 
van landschappen, portretten, snapshots, foto’s van ge-
vonden beelden, stillevens, architectuuropnamen, astro-
nomische foto’s, screenshots, ... Het werk vertrekt vanuit 
de complexiteit van de samenleving, zegt een persmede-
deling. Hoe Ethridge de wereld vandaag ervaart, leidt tot 
een caleidoscopische blik die het gevolg is van verschillen-
de realiteitsniveaus. De opeenvolging van beelden die el-
kaar keer op keer lijken te willen ondermijnen en zo ieder 
standpunt of narratief fundamenteel onmogelijk maakt, 
fascineert op de meest verstorende manier. Even toch. Het 
werk van Ethridge gaat voorbij aan het ‘einde van de grote 
verhalen’, er zijn er zelfs geen kleine.
Roe Ethridge werkt ook als commercieel fotograaf voor 
grote bladen en modemerken. Voor Ethridge is er geen 
onderscheid tussen het werk als kunstenaar of als com-
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mercieel fotograaf. Zo werden een aantal van zijn beelden 
gemaakt in de context van commerciële opdrachten, zij 
het meestal met een twist. Tijdens een modeshoot met een 
kapiteinspet besloot Ethridge de pet zelf op te zetten en 
maakte een zelfportret. De foto’s van Santa Claus – schrale 
studioheadshots van een lachende kerstman – werden dan 
weer gemaakt na een korte ontmoeting met de Kerstman 
in een Starbuckscafé. Het was 26 december en de man had 
wellicht zijn eerste vrije dag sinds lange tijd. Ethridge zag 
een mogelijkheid en stelde de man voor om in zijn stu-
dio portretten te maken die de Kerstman mogelijk ook kon 
gebruiken voor zijn persoonlijke publiciteit. Het duurde 
lange tijd vooraleer deze foto’s hun weg vonden naar een 
tentoonstelling, voor Ethridge waren ze te angstaanjagend 
of te triest.
Ethridge maakte een aantal beelden van volle asbakken 
die gezien kunnen worden als een verwijzing naar de siga-
rettenpeukfoto’s van Irving Penn (1917-2009), ook een foto-
graaf wiens commerciële werk naadloos overging in artis-
tieke projecten. Maar Penn werkte in een humanistischer 
tijdvak. Penn was – in tegenstelling tot Ethridge – niet 
onverschillig. Penn had nog een verhaal aan de wereld 
te vertellen; een verhaal over broederschap en vreemde 
culturen, over schoonheid en hoe fotografie die (toen toch 
ook al) complexe wereld kon vangen in een klein doosje.1 
Bij Ethridge is alle empathie geërodeerd (of is de empa-
thische blik ongeloofwaardig, zelfs verdacht geworden). 
Dus blijft er niets anders over dan een lichtvoetig spel, de 

1 Verwijzing naar Worlds in a Small Room, Irving Penn, A Studio Book 

Viking Press, New York, 1980.



97

niet-keuze en het antinarratief als levenshouding in een 
samenleving waarin geen enkel standpunt of ideologie 
nog standhoudt. Is wat Ethridge ons toont de staat van de 
wereld vandaag? Een wereld van totale, vrolijke postmo-
derne onverschilligheid?
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21. Stranded in Bollywood 

De fotograaf was weer op De gronD gaan zitten achterin De 
vergaderruimte. Hij begon opnieuw honger te krijgen 
maar het zag er nog niet naar uit dat deze dag naar zijn 
einde liep. Mansoor had hem zonet verteld dat ze min-
stens tot acht uur vanavond doorgingen. De geplande scè-
nes moésten gedraaid worden of de hele organisatie liep 
in het honderd.
Organisatie van wat? Organisatie van vreselijk dure on-
zin. De fotograaf probeerde zich voor te stellen hoeveel 
films er op dat moment over de hele wereld gedraaid 
werden. Hoeveel acteurs zich uitsloofden, hoeveel ca-
meramannen door een zoeker keken. Hoeveel decors er 
gebouwd werden. Hoeveel onderhandelingen tussen pro-
ducers en regisseurs. En productiehuizen met promotie-
afdelingen met afdelingsfeestjes omdat er weer iemand 
met pensioen ging. In zijn verbeelding zag hij een oude-
re man over een enorme parking naar zijn auto stappen. 
Welgeteld twee cava’s gedronken en een geschenk onder 
de arm, zijn adem rook nog naar de selder met kruiden-
kaas waarop zijn collega’s hem getrakteerd hadden. Tus-
sen honderden auto’s stond zijn bordeauxrode Subaru. Hij 
stapte in en besefte dat het lang zou duren vooraleer hij 
hier terug zou komen. Misschien wel nooit meer. Hij reed 
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langs de vertrouwde weg en moest dus niet nadenken hoe 
thuis te geraken. De radio speelde en informeerde. Spelle-
tjes, luisteraars werden opgebeld. Ze wonnen, of wonnen 
niet. Vijfentwintig minuten later parkeerde hij zijn auto, 
na een lange zoektocht naar een vrije plek. Hij stapte het 
huis binnen dat al een paar jaar afbetaald was. Binnen 
wachtte zijn vrouw en twee volwassen kinderen. Hij zou 
gevierd worden.
Was de verborgen agenda van de fotograaf dan zoveel 
zinvoller? Zijn ‘onderzoek’ waarvan hij zelf niet eens wist 
waarover het ging? Zijn geniale plannen, boekprojecten en 
tentoonstellingen? Zou hij hier geweest zijn zonder ‘onder-
zoek’? En onderzocht hij überhaupt iets? Misschien was hij 
hier gewoon aangespoeld zoals de man met zijn Subaru 
op de parking, zoals Anil Kapoor op deze set, zoals Diane 
bij haar straatkinderen of zoals Herman bij de oncoloog. 
Hoeveel van deze eindeloze dag zou uiteindelijk in de 
onzinnige film verdwijnen? Hoeveel van zijn plannen en 
ideeën zouden uiteindelijk in zijn onderzoek verdwijnen? 
Hoeveel van zijn onderzoek zou verdwijnen in de berg van 
onzin die met het onderzoek in de kunsten gepaard ging?
Was de positie van het toevallig aangespoelde individu dan 
draaglijker of legitiemer wanneer er geen onderzoek aan 
gekoppeld was? Het onderzoek schiep immers een ver-
wachtingspatroon van overzicht en doorzicht. Helderheid 
en trefzekerheid. Op dit moment wilde hij zich laten gaan 
in een niet-weten. Hij had allerminst nood aan beschou-
wende filosofieën of referenties die het onderzoekscircus 
alleen maar bevestigden. Waarom zou hij dan verder gaan 
met dit onderzoek? Uit respect voor zijn promotor en co-
promotor die zich al een tijdje geëngageerd hadden? Voor 
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de budgetten die de kosten van zijn luxehotel dekten? Om 
een promotie van assistent tot docent te bekomen? Het zei 
hem allemaal niks. 

De fotograaf stonD op en schonk uit een metalen thermosfles 
koffie uit in een kartonnen bekertje. Een halfvol bekertje, 
de thermosfles was leeg en de koffie lauw. Iedereen was 
het hier meer dan beu. Gestrand in Bollywood, God weet 
waarom. Zijn diensten werden al een tijdje niet meer ge-
wenst. De fotograaf wachtte, observeerde, dacht aan thuis, 
aan morgen. Hij dwaalde af.
Was dit onvermogen en de existentiële vertwijfeling 
misschien essentieel, diepmenselijk en daarom zo juist? 
Wanneer was twijfel productief en wanneer sloeg diezelf-
de twijfel over in verlamming? Zou hij vandaag nog zijn 
portretten kunnen maken en vond hij dat idee nog wel zo 
sterk als het hem daarstraks leek? Was het al die moeite 
wel waard? Zou hij hier niet beter straks gewoon buiten 
wandelen zonder foto’s? Hij had tenslotte niets met por-
tretten. Hoe haalde hij het in zijn hoofd dat hij dit tot een 
goed einde zou brengen? Hij voelde zich heen en weer ge-
slingerd tussen arrogantie en onvermogen.
Hij zag Diane in tegenlicht op hem af komen, met haar 
blonde dot en grijze mantelpak waarin ze te strak verpakt 
was.
‘Mag ik me even bij je zetten?’, vroeg ze op haar kenmer-
kende spontane toon. 
‘Zeker!’, zei de fotograaf, ontwakend uit zijn gedeprimeer-
de roes. 
Diane plofte zich vermoeid naast hem, strekte haar benen 
en trapte haar zwarte, veel te knellende schoenen uit.
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‘Ik wou dat ik zoals jij mijn eigen ding kon doen’, zei Diane. 
‘Gewoon je eigen interesses volgen, je ideeën vormgeven. 
Helemaal vrij! Dat lijkt me geweldig.’ 
Op dit moment leek hem dat helemaal niet zo geweldig, 
maar hij vond de woorden niet om dat aan Diane uit te 
leggen. Hij was immers de hoofdrolspeler in haar roman-
tische beeld van de kunstenaar. Op dit moment ervoer de 
fotograaf het kunstenaarschap als een verwend kind dat 
in de veelheid van zijn speelgoed het spel niet meer zag. 
Hij haatte het, dat immer constante anticiperingsvermo-
gen, die loodzware verantwoordelijkheid om zelfs ‘juist’ te 
falen, alles een plaats en betekenis te moéten geven. Kon 
hij maar zoals Diane met straatkinderen gaan werken, iets 
met drinkwater of zo.
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22. Rauw of gekookt 

peter bialobrzeski (wolfsburg, 1961) is een van Die fotografen 
die journalistiek en kunst naadloos weet te verweven. So-
ciale betrokkenheid is de primaire aanleiding om tot beel-
den te komen. Actuele wereldproblemen zoals overbevol-
king, ecologie en armoede liggen aan de basis van Bialo-
brzeski’s fotowerk, dat zowel in documentaire magazines 
als in kunstgaleries getoond wordt. 
‘Case Study Homes’ is een verzameling foto’s van wonin-
gen in een sloppenwijk van de Filipijnse hoofdstad Ma-
nila. De titel verwijst naar een naoorlogs woningproject 
in de Verenigde Staten waarbij goedkope modelwoningen 
ontwikkeld werden. Het is een knipoog naar de pragma-
tisch geconstrueerde gammele huisjes in Manila waar 
mensen in grote armoede trachten te overleven. Het levert 
een uniforme esthetiek op die zich gespannen verhoudt 
tot de sociale laag in dit werk.
‘Informal Arrangements’ is dan weer een serie interieurs, 
gemaakt in een sloppenwijk van Johannesburg. Vaak 
zijn de sloppenwoningen opgetrokken uit afgedankte re-
clamepanelen waardoor de commerciële afbeeldingen 
een dwingende plaats krijgen in de kleine, armetierige 
leefruimtes. Deze foto’s doen denken aan de foto’s die 
Walker Evans in de jaren 1930 maakte in boerderijen op 
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het Amerikaanse platteland, waar toen grote hongersnood 
heerste ten gevolge van de crisis.

The Raw and the Cooked1 is een boek van Bialobrzeski 
en bevat meer dan honderd foto’s, gemaakt tussen 2002 
en 2011. Bijna alle beelden werden in Azië gemaakt, één 
buitenbeentje werd in Sao Paolo gefotografeerd en maakt 
meteen duidelijk dat dit geen boek over Azië is, maar een 
project over globalisering en het fenomeen van de megaci-
ty. De urbane ruimte is het uitgangspunt. Het boek begint 
met een van de sloppenwijkfoto’s uit Manila en eindigt via 
tussenstops in onder meer Jakarta, Hanoi, Kolkata, Bang-
kok, Mumbai, Hongkong en Kuala Lumpur in Singapore, 
in een labyrint van eindeloze flatgebouwen.
De titel The Raw and the Cooked is ontleend aan antropo-
loog Claude Lévi-Strauss’ bekende werk Mythologica waar-
in hij culinaire termen als metafoor gebruikte voor de over-
gang van natuur naar cultuur. Net zoals de mens voedsel 
is beginnen te koken (een cultureel fenomeen), is hij ook 
hutjes, huizen, dorpen en steden gaan bouwen. De mens-
heid is tot monocultuur verworden, stelt Lévi-Strauss, en 
zo komen we bij Bialobrzeski’s obsessie voor globalisering 
en immer oprukkende urbanisatie.
Met een technische camera fotografeert Bialobrzeski over-
zichten van complexe en chaotische structuren in wereld-
steden. Vaak gebruikt hij een lange sluitertijd waardoor alle 
beweging van mensen, auto’s, bromfietsen, ... haast oplost 
in een stroom van tijd. Daartegenover staan de statische 
gebouwen en wegen en hier en daar wat vergeten vegeta-

1 Bialobrzeski Peter, The Raw and the Cooked, Hatje Cantz Publishers, 

Ostfildern, 2012.
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tie. Veel van de foto’s werden bij valavond of in het donker 
gemaakt waardoor het kunstlicht belangrijker wordt dan 
het natuurlijke licht – opnieuw haalt de cultuur het van de 
natuur. De wereld die Bialobrzeski in deze documentaire 
beelden toont, is van zichzelf vervreemd, wordt haast een 
fictie. De schoonheid van de foto’s in dit boek laat je achter 
met een dubbelzinnig gevoel van onmacht.



105

23. Cirkel en betekenis 

De meest betekenisloze scènes werDen Dus in De refter ge-
draaid. Soms moesten de acteurs gewoon van de ene naar 
de andere kant wandelen, uiteraard steeds met bedrukt 
gezicht, het bomprobleem was nog lang niet opgelost. 
Vaak werd er niet eens een woord gezegd. De fotograaf 
werd verzocht met een mok koffie plaats te nemen achter 
een decorstuk dat niet meer was dan een paneel met be-
hangpapier dat de wand van de refter moest voorstellen. 
Een van de assistenten greep hem stevig bij de schouder, 
hij stond achter hem in deze donkere niet-ruimte tussen 
filmische illusie en de muren van deze Indiase filmstudio. 
Op zijn aangeven moest de fotograaf het beeld inwandelen 
om op de achtergrond voor opvulling te zorgen. Zijn taak 
bestond er dus in te wachten buiten het filmkader – alsof 
hij niet bestond – om dan haast onzichtbaar te verschij-
nen, in de onscherpte van de scherptediepte (uiteraard 
was scherpte voorzien voor de sterren). Het niet-bestaan 
van de fotograaf ging dus als het ware over in een noodza-
kelijke overbodigheid, de suggestie van een leven waarin 
niemand geïnteresseerd was.
Vanuit de vuile niet-ruimte kreeg hij een overschot aan 
tijd om de refter en de medeplichtigen van dit theater 
te overschouwen. Hij voelde zich nog meer een buiten-
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staander dan tevoren. Vanuit het stof zag hij de kraaknette 
ruimte met haar nooit gebruikte microgolfovens van het 
merk Sharp. Van hieruit leken de acteurs nog meer van 
plastic gemaakt door overdadig aangebrachte fond de teint 
om zweetreflectie van de lampen tegen te gaan. Soms leek 
het alsof alles in slow motion verliep, of zelfs stilstond. 
Alsof hij geen geluid meer hoorde en heel deze machine 
zwijgzaam tot stilstand kwam. De fotograaf stond buiten 
de cirkel en was heer en meester van deze illusie. De as-
sistent kneep in zijn schouder en duwde hem terug in de 
arena van geluid en beweging. Vijf passen verder en zon-
der koffie in zijn mok hield hij halt achter de camera om na 
‘and cut’ weer plaats te nemen buiten de cirkel.
De fotograaf stelde zich de vraag of de fotograaf niet altijd 
buiten de cirkel staat. Of fotograferen – naast het innemen 
van een standpunt – ook niet vooral afstand nemen is, 
of een bewustwording van de afstand die er altijd is. We 
leven immers niet in de huid van anderen of in koffieau-
tomaten of microgolfovens. We zijn buitenstaanders van 
onze eigen beschouwing en kunnen slechts naar buiten 
kijken, wegkijken van waar we staan. De camera versterkt 
alleen dat bewustzijn omdat het de waarneming objecti-
veert in een kader dat later een foto zal worden, een stuk 
papier als verwijzing naar een ervaring.
Hij werd opnieuw in de arena geduwd die hij betekenis-
loos doorkruiste. Deze take stond er op. Hij passeerde Priya-
darshan die onderuitgezakt in zijn regisseursstoel hing. De 
regisseur stak de zoveelste sigaret op, stond recht waarna 
een assistente zijn stoel verplaatste naar de volgende lo-
catie bij de koffieautomaat. Hier zou een gesprek gefilmd 
worden tussen directeur Boman Irani en zijn mooie me-
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dewerkster Sameera Reddy. Ze zou hem troosten, begrip 
tonen voor de enorme stress waaronder hij leed. Hij zou 
in haar ogen kijken, even zijn vrouw en kinderen vergeten 
en koffie drinken.
De fotograaf volgde de scène van aan de zijlijn, had geen 
zin om opnieuw in de duffe vergaderruimte het gezel-
schap te zoeken van verveelde toeristen. Met een beetje 
geluk was dit de laatste scène van deze eindeloze dag.
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24. Ons onherleidbare zelf 

foto’s zijn optelsommen. De fotograaf orDent een aantal 
 elementen in het kader die de kijker mentaal samenvoegt 
om er een conclusie uit te trekken. Voorkant auto + kapot-
te kinderfiets + dokter die uit beeld loopt + open deur van 
ambulance = hier is een kind overreden. Simpele conclu-
sie met vier elementen. Zelfs als het kind niet in beeld is, 
kan het toch hoofdonderwerp van de foto zijn.
Garry Winogrand is een sleutelfiguur uit de jaren 1960 en 
1970 die foto’s maakte om te zien hoe iets er op een foto uit 
zou zien.1 Het was hem dus van bij het begin duidelijk dat 
wat we op de foto zien iets heel anders is dan wat er zich 
in de werkelijkheid afspeelde. In het werk van Winogrand 
ervaren we vooral zijn fascinatie voor die transformatie 
– van de realiteit naar de foto ervan. Het proces van het 
objectiveren van een ervaring door positie en afstand te 
bepalen, met de camera als membraan tussen de innerlij-
ke wereld van de fotograaf en de wereld die zich aan zijn 
voeten ontrolt. Winogrand liet zich drijven door zijn intu-
itie, niet wetend wat hij zou aantreffen eens de hoek om-

1 Garry Winogrand: ‘I don’t have anything to say in any picture. My only 

interest in photography is to see what something looks like as a photograph. 

I have no preconceptions.’
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geslagen. Die open ingesteldheid, zijn snel anticiperend 
vermogen en de beeldende intelligentie waarmee hij de 
elementen wist te rangschikken, maken van hem een van 
de meest intrigerende fotografen van de twintigste eeuw.
In 1967 fotografeerde hij ‘Central Park Zoo, New York City’. 
Op de foto zien we een jong paar. Een mooie blonde vrouw 
loopt naast haar even mooie zwarte vriend. Hij draagt een 
maatpak met stropdas, zij heeft een sjaaltje op haar hoofd 
waaronder een brede blonde lok tevoorschijn komt. Bei-
den dragen een jonge chimpansee op de arm, die boven-
dien allebei als mensenkinderen aangekleed zijn. De ene 
met een anorakje en de andere met een overjasje. Ook hier 
manifesteert het beeld zich als optelsom. Nog voor we 
een rationele positie kunnen innemen ten aanzien van dit 
beeld, lezen we: ‘dit is een perfect gezinnetje’, en de logica 
waarmee we de chimpansees als natuurlijke kinderen zien 
van een blonde blanke vrouw en haar Afrikaanse partner 
betrapt ons op een redeneerkunde die er geen is, of beter, 
die er geen mág zijn. We zijn immers opgevoed tot politiek 
correcte wereldburgers. Winogrand verstoort dit even-
wicht en confronteert ons met een latent racisme dat on-
gewild diep in ons systeem gebakken zit. Het vernuft van 
de fotografie schuilt erin dat de maker zich simpelweg kan 
verschuilen achter het feit dat hij alleen maar registreerde 
wat er gebeurde. En het is nog waar ook: die dag liep er 
inderdaad een blonde vrouw met haar zwarte vriend met 
aapjes op hun arm door de straat. Maar we mogen niet ver-
geten dat de fotograaf – uit de miljarden keuzes die hij had 
kunnen maken in die straat op dat moment – koos om net 
dit in beeld te brengen. Bovendien bepaalde de fotograaf 
de context, door te kiezen wat wel en wat niet in het beeld 
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mocht verschijnen. Een subtiele hint naar die zo bepalen-
de positie van de fotograaf is misschien Winogrands scha-
duw in het beeld (die op de buik van de zwarte man valt). 
Wellicht volkomen toevallig aanwezig (zoals alle toeval 
of geluk waar Winogrand zo’n geniale intuïtie voor had) 
maar even treffend omdat die schaduw ons herinnert aan 
de aanwezigheid van de fotograaf. Zonder fotograaf geen 
beeld, geen positie, geen stellingname of standpunt. Zon-
der waarneming is er zelfs geen ruimte.2

De blonde vrouw + de zwarte man + de jonge aangeklede 
chimpansees + de schaduw van de fotograaf = niet zo’n 
simpele conclusie met vier elementen. 

er zijn tal van winogranDs foto’s Die ons uit balans brengen 
of die de dingen terugbrengen naar ons onherleidbare zelf. 
Hij doet dat op een soms grappige, soms brutale manier. 
Maar altijd tot de rand gevuld met menselijkheid, en pre-
cies daar weet hij onze achillespees te vinden. Winogrand 
ging erg primair om met de meest elementaire vragen van 
de fotografie. Zo voelde hij zich sterk aangetrokken door de 
vrouwelijke soort, dus maakte hij er een boek over, Women 
are Beautiful.3 Hij dronk veel en bleef de beelden opstape-
len. Op het einde van zijn leven nam hij niet eens meer de 
moeite om zijn films te ontwikkelen. Winogrand stierf in 
1984. Hij liet 2500 belichte, niet-ontwikkelde films na, dat 

2 Gus Blaisdell in Rule Without Exception van Lewis Baltz (Scalo Verlag, 

Zurich/Berlijn/New York, 1993): ‘Space begins because we look away from 

where we are.’

3 Winogrand Garry, Women are Beautiful, Light Gallery/Farrar, Straus & 

Giroux, New York, 1975.
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betekent ongeveer 90.000 latente foto’s. Daarnaast waren 
er nog 6500 ontwikkelde films waaruit nog geen selectie 
gemaakt was. Dat maakt meer dan 300.000 ongeïnterpre-
teerde foto’s. In het boek Figments from the real world4 werd 
postuum een hoofdstuk gewijd aan dat onvoltooide werk.
Het werk van Winogrand staat haaks op dat van de theo-
reticus. Winogrand doét, maar dat betekent allerminst dat 
hij niet zou denken. Hij is als de muzikant die niet weet 
– en niet wil weten – vanwaar die geniale solo kwam. Of 
zoals een oude zigeunerwijsheid zegt: muziek mag je niet 

neerschrijven, want dan zit de muziek niet langer in je.

4 Szarkowski John, Winogrand. Figments from the real world, Museum of 

Modern Art New York, New York, 1988.
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25. That’s a wrap! 

De exTra’s voelDen Dat Deze zinloze Dag in een extreem ont-
spoorde samenleving naar zijn einde liep, hoewel nie-
mand wist hoe lang het nog precies zou duren. Het lever-
de in elk geval een golfje van energie op. Iedereen was 
weer rond de tafel gaan zitten waar voor de laatste keer 
fris water was neergezet in een kartonnen doos met voor 
de extra’s onleesbare Hindi opschriften voor een of ander 
product. Er werden grapjes gemaakt. Op een vreemde 
manier begon de oorspronkelijke identiteit van deze tot 
Britse niet-individuen verpakte toeristen terug aan de op-
pervlakte te komen. De fotograaf kon zich voorstellen dat 
– mochten ze hier nog een dag mee door moeten gaan – de 
extra’s er niet langer pseudo-Brits zouden uitzien. De wil 
zichzelf terug te winnen was immers groot na deze dag 
van misbruik en existentiële onderdrukking, hoewel ie-
dereen er zelf mee ingestemd had. Er kwam terug leven 
in de ogen van de collega’s van de fotograaf nu de zuurstof 
van de straat hen stilaan lokte. Hun haren zaten ook niet 
meer zo strak, knopen werden opengezet en hemden hin-
gen nonchalant uit de Indiaas-Britse kostuums. Schoenen 
stonden aan de kant en het aftellen leek definitief ingezet.
Achter de vensters van de vergaderruimte zagen ze nog 
steeds camera’s rondrijden, acteurs in spiegels kijken en 
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assistenten enthousiast heen en weer hollen. Veel extra’s 
kwamen er niet meer aan te pas. Ze moesten de sessie uit-
zitten tot de deur van dit hol zou worden opengezet en 
iedereen in deze onherbergzame stad op zoek zou gaan 
naar wat voedsel en geborgenheid. De acteurs zouden 
naar hun beveiligde villa’s aan de rand van de stad ver-
dwijnen, Priyadarshan naar zijn kasteel met gouden koet-
sen en witte paarden. De assistenten zouden de trein ne-
men naar hun gezellige, overbevolkte appartementen. Ze 
zouden over bedelaars moeten stappen, langs smeulende 
vuilnisbelten waar blote kinderen speelden met kreupele 
honden. De acteur en de fotograaf zouden per riksja terug 
naar hun Novotel keren, waar ze zich zouden douchen, 
voorzichtig dat er geen water in hun mond zou lopen. De 
rest van de extra’s zou per bus terug naar het centrum ge-
voerd worden waar ze zouden oplossen in de tijd en de 
mensenzee; morgen alweer onderweg naar nieuwe be-
stemmingen, weg van deze hel.
Maar eerst zou de fotograaf de portretten maken die zijn 
revanche waren op deze perverse verspilling van tijd. Ze 
zouden niet alleen de opbrengst van deze dag zijn, maar 
de oogst van een heel leven van zoeken, twijfelen en falen. 
De extra’s voor de groene niet-wand zouden het brandpunt 
worden van het besef van de meest betekenisvolle onbe-
nulligheid; van het individu dat opstaat uit zijn illusie, uit 
de cirkel stapt en heer en meester wordt van zijn eigen 
bestaan, waarin alles in slow motion lijkt te verlopen om 
zwijgzaam tot stilstand te komen, in een foto.
De fotograaf sprak de extra’s nog een laatste keer toe en 
vroeg hen in de buurt van de groene wand te blijven. Hij 
zei hen dat hij eerst zijn materiaal uit de opslagruimte 
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zou moeten halen en dat hij hoopte dat ze nog wat geduld 
zouden hebben. De extra’s knikten bevestigend en leken 
ondanks de verveling nog steeds gemotiveerd om mee te 
werken.

mansoor kwam De kamer binnen en DuiDDe vijf exTra’s aan. 
 Steward was er ook bij dus stond de fotograaf op en volg-
de de twee Françaises, Willem en de Australische met 
wie de fotograaf tot nu toe geen woord gewisseld had. 
Ze kenden het ondertussen wel: op de voorgrond bewo-
gen de acteurs terwijl ze stukken tekst declameerden die 
door de onchronologische volgorde van de opnames voor 
de extra’s vaak nergens op sloegen. Betekenis en stand-
punt. De fotograaf besefte dat hij in deze constructie geen 
standpunt kon innemen. Hij werd hier gebruikt als een 
attribuut dat geplaatst werd zonder zelf te weten waar-
voor. Hij was een object ter waarde van 500 roepies per 
dag. De fotograaf liep samen met zijn Australische, Ne-
derlandse en Franse collega’s vermoeid door het beeld. 
Telkens opnieuw, in een roes van ellendige eindeloos-
heid.
Priyadarshan bekeek de ruwe opname door zijn kleine bril. 
Hij knikte. Zijn eerste assistent riep: ‘That’s a Wrap!’ Plots 
kwam er een enorme bedrijvigheid op gang. Het startsein 
van het einde was gegeven. Lampen gingen uit, mapjes 
werden teruggevraagd van de extra’s, camera’s werden 
van het statief geklikt en in metalen kisten opgeborgen. Ie-
dereen liep door elkaar en probeerde zo efficiënt mogelijk 
en zo snel mogelijk buiten te geraken. Omdat deze hande-
ling elke dag opnieuw gebeurde, kende iedereen zijn taak. 
Priyadarshan en zijn acteurs verdwenen naar hun trailers.
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aDrenaline. nu moest het gebeuren! De fotograaf renDe naar 
Mansoor terwijl hij de acteur vroeg om de extra’s te ver-
zamelen. Diane stond hem bij en de fotograaf zag de ex-
tra’s zich in groep naar de groene wand begeven. Dit kon 
hem niet meer ontglippen. De fotograaf vroeg Mansoor 
zich naar zijn materiaal te brengen. Mansoor zei hem dat 
hij nog een paar dingen in orde moest brengen en dat de 
fotograaf dan zijn opnamesessie kon doen. De fotograaf 
volgde Mansoor op de voet, bang hem uit het oog te ver-
liezen. Hij was immers zijn enige tussenpersoon. Mansoor 
verzamelde attributen en overlegde een paar praktische 
zaken met collega’s. Het bruiste hier van de energie die de 
fotograaf zou benutten in zijn yangbeweging om twijfel, 
onmacht en onrecht te vloeren in een simpele reeks fo-
to’s. De fotograaf was terug helemaal wakker en bewaar-
de overzicht, klaar om uit de cirkel achter zijn camera te 
gaan staan en alles tot stilstand te laten komen. Mansoor 
was klaar en deed teken dat ze het materiaal konden gaan 
halen.
Terwijl tientallen medewerkers met kisten, statieven en 
lampen in en uit de opnamestudio liepen, volgde de fo-
tograaf Mansoor door de donkere, stoffige, vuile gangen, 
langs elektriciteitsdraden op de grond die als tentakels 
over schakelkasten naar een grote terminal leiden. Ze pas-
seerden de extra’s die geduldig de portretsessie afwacht-
ten. De fotograaf zag hoe ze hun badges verwijderden, zo-
als hij hen gevraagd had. Ze waren bijna bij de kleedruim-
tes, in de laatste gangen van de opnamestudio. Een man 
met een tulband passeerde Mansoor en de fotograaf en 
ging naar de terminal waar hij gedecideerd een grote 
schakelaar naar links draaide. Met een doffe klik ging alle 
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licht uit, alleen een flauwe noodverlichting zorgde voor 
enige oriëntatie. 
In paniek vroeg de fotograaf Mansoor wat er aan de hand 
was. Mansoor stapte op de man met de tulband af, het ge-
sprek ging over en weer, de fotograaf verstond niet wat 
er gezegd werd maar merkte dat Mansoor niet veel over-
redingskracht aan de dag wist te leggen. De heldergroe-
ne wand van zonet was nu een grauwe grijze diepte. Het 
enige wat de fotograaf duidelijk zag, was het licht van de 
uitgang. De eerste extra’s verlieten de opnamestudio. De 
fotograaf probeerde ze tegen te houden, zei hen dat hij dit 
meteen zou oplossen. Mansoor kwam naar hem toe en zei 
dat de centrale stroomgenerator was uitgezet en dat die 
vandaag niet meer aangezet kon worden. Ondertussen 
waren de meeste extra’s er bij komen staan. De fotograaf 
smeekte Mansoor dit op te lossen. Mansoor zei de fotograaf 
dat hij alles in het werk zou stellen zodat hij morgen zijn 
foto’s zou kunnen maken. Sommige extra’s lachten, ande-
ren keken de fotograaf met medelijden aan. Morgen? Nog 
eens een dag in deze idiote ellende? En een nieuwe groep 
moeten overtuigen om dan weer afgescheept te worden? 
Neen, dit moest nu gebeuren, dit was zijn moment, het 
moment waarop hij heel zijn leven gewacht had. Man soor 
was machteloos en de fotograaf des te meer. De extra’s ver-
dwenen richting kleedkamers. Alleen de acteur stond nog 
bij hem. ‘I really can’t help you…’, was het laatste wat Mans-
oor zei vooraleer achter de extra’s aan te gaan.

verDoofD van frustratie volgDe De fotograaf De anDeren, 
ging naar de kleedkamer waar hij Steward achterliet, zijn 
rugzak met materiaal en statief opraapte en naar buiten 
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ging. Mansoor was bezig de extra’s te betalen. Hij had een 
dik pak bankbiljetten in zijn hand en terwijl de figuran-
ten op hun bus stapten, kregen ze elk de beloofde 500 roe-
pies. Diane keek de fotograaf nog even aan maar wist niet 
wat zeggen. Herman klopte op zijn schouder en schudde 
de fotograaf de hand. Willem was al op de bus. Hij lach-
te en zette zich in de buurt van de Françaises. Mansoor 
verzekerde de fotograaf dat het morgen zeker zou lukken, 
dat hij gewoon moest terugkomen. Maar de fotograaf was 
overweldigd door de ultieme nederlaag, platgedanst door 
Indiase bureaucratie en onverschilligheid. Wat zijn mo-
ment had moeten worden, was geëindigd in een dag zon-
der resultaat. Niet één foto had deze misselijke dag hem 
opgeleverd. Vernederd, betekenisloos en onbenullig stond 
de fotograaf naast de bus vol toeristen en had geen idee 
hoe hij deze tsunami aan negatieve energie ooit in zijn 
voordeel zou kunnen buigen.


