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Schr!ven is niet  
m
!n m

edium
Nick Hannes

Toeval bestaat
 25 novem

ber 2021

Laat ons aannem
en dat toeval een kw

estie is van l!nen die op zichzelf m
isschien 

deel uitm
aken van een banale realiteit, m

aar die m
ekaar sn!den in een punt 

dat niem
and kon voorzien, dat niem

and kon voorspe"en of bedenken. W
ant 

ge#kunt#veel bedenken m
aar niet a"es.

M
et deze enigszins enigm

atische frase leidt W
annes Van de Velde een 

ongeloo"!k m
aar w

aargebeurd "am
encoverhaal in w

aarin het toeval 
centraal staat. D

e zin hee# m
e sindsdien nooit m

eer losgelaten. Ik ben fan 
van W

annes. Ik ben ook fan van het toeval. A
ls fotograaf jaag ik het na. 

M
et de zintuigen op scherp en de antennes uitgeklapt, probeer ik het te 

voorzien. O
f beter gezegd, ik hou er rekening m

ee dat het overal en alt!d 
kan opduiken. D

an kom
t het eropaan snel te reageren. Toeval w

ordt m
ak-

kel!k gem
ist. O

m
 het te vangen is alertheid en concentratie nodig. H

et 
w

erkt enkel als ik a$een ben. A
ls er niem

and is die op m
e w

acht, niem
and 

aan w
ie ik m

e m
oet verantw

oorden. Geen vrouw, vriend of vertaler. Geen 
t!dsdruk en geen dubbele agenda. Focus op het hier en nu. O

nbevangen 
en onbevreesd. D

e fotograaf en z!n doelw
it.

H
et lukt niet alt!d. M

eestal lukt het zelfs helem
aal niet. M

aar als het 
lukt, dan w

eet ik w
aarom

 ik fotograaf ben gew
orden. D

e m
agie van de 

fotogra%e ligt in het toeval.

D
e Tuin der Lusten

 januari 2018

Er is geen grens, geloof m
e; er is niet een beschaving aan de ene kant en barbaren aan 

de andere kant. Er bestaat a"een de rand van de m
utatie die oprukt, en in ons binnen-

dringt. W
e z!n m

utanten, w
! a"em

aal. (uit: Alessandro Baricco, De barbaren)
In januari 2018 onderneem

 ik m
!n v!fde en laatste reis naar D

ubai, het 
sluitstuk van een fotogra%sche casestudy over neoliberale stedel!kheid. 
N

a de verw
ondering van de eerste aanblik van D

ubais skyline, overviel 
m

e al snel een gevoel van tristesse. D
ubai is schoon. D

ubai is veilig. D
ubai 

hee# a$es onder controle. M
aar D

ubai houdt niet van toeval en avontuur. 

H
ier liefst geen onvoorziene om

standigheden. W
aar z!n de straatm

uzi-
kanten, de voetba$ende kinderen in de straat, de hangjongeren? W

aar 
z!n de underground m

uziekscene, de gra&
ti, de verrassing om

 de hoek? 
W

aar zi'en de couleur locale, de poëzie, de rafelrand en de ziel van deze 
stad? W

aar bl!# m
!n cultuurschok?

D
ubai is geëvolueerd naar een m

etapretpark w
aar m

en kan skieën in de 
w

oest!n en zw
em

m
en m

et dolf!nen. B! een diner hoort een show
 m

et een 
buikdanseres of acrobaten. ’s N

achts verandert de stad in een lichtshow
 en 

dansen de fonteinen. D
e am

usem
entssector voert een doorgedreven str!d 

tegen de verveling. D
e m

entale leegte w
ordt gevuld m

et kicks en vrol!ke 
overdaad. Er is geen ontsnappen aan. Voortdurend op zoek naar i$usies, 
draaien w

e ons hoofd voor de realiteit van het bestaan. W
at doet dat m

et de 
verbeelding van een m

ens? H
oeveel m

eer m
a$s, pretparken en hotels hee# 

een m
aatschapp! nodig?

D
e blik van Bruegel

 30 novem
ber 2021

Ik ben geen regisseur. Ik laat de dingen liever op hun beloop. Ik ben ook 
geen acteur die deelneem

t aan het spel. Ik ben de toeschouw
er die gefas-

cineerd naar het theater k!kt. Vanuit een hoger standpunt vouw
t de scene 

zich overzichtel!k open. D
aar sta ik graag.

H
et is de blik van Bruegel, w

eids en gelaagd. Zoals in Landschap m
et de 

Val van Icarus. H
et schilder! toont achtereenvolgens een ploegende boer, 

een herder, een zeilschip, een eiland, een stad, bergen en een zonsonder-
gang. H

et bl!# m
aar kom

en. D
e spartelende benen van Icarus z!n slechts 

een detail op het doek.
In het fotogra%sche beeld vergroot de Bruegeliaanse blik de theatrali-

teit van het gebeuren. A
ls ook de tim

ing goed zit, ontstaat de i$usie van 
een m

ise-en-scène w
aarin m

ensen %guranten l!ken in een decor. D
an 

overst!gt de foto de reële situatie en gaat ze een eigen verhaal verte$en.

D
e grote verdw

aling
 januari 2019

M
ei 1901. Sir A

rthur Conan D
oyle neem

t z!n intrek in het D
uchy H

otel 
in Princetow

n, D
evon. Z!n lange tochten doorheen het barre heideland-

schap van D
artm

oor inspireren hem
 tot het schr!ven van $

e Hound of the 
Baskervi"es. D

aarin verkennen Sherlock H
olm

es en D
r. W

atson de m
istige 

m
oors om

 de vloek van de he$ehond te ontm
askeren.

W
inter 2019. Ik ben aan eenzaam

heid en bezinning toe. Ik huur een 
kam

er op een steenw
orp van het D

uchy, nu een bezoekerscentrum
 van 
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het N
ational Park. In de voetsporen van de Victoriaanse schr!ver dw

aal ik 
over de m

oors, langs ple(
en die in het boek w

orden beschreven: Fox Tor 
M

ire. Grim
spound. N

uns Cross Farm
. Vixen Tor.

D
artm

oor verkeert in w
interslaap. Behalve kraaien en roeken w

aagt 
geen hond zich in de hoger gelegen vlakten. H

euveltoppen hu$en zich in 
"arden m

ist, die aandikt tot aanhoudende m
iezerige regen –)dri%

le zeg-
gen ze hier. D

e w
ind rukt aan m

!n kleren. N
a'e voeten, loopneus, ver-

kleum
de vingers. Ik kan m

!n cam
era am

per stilhouden. M
aar de rosse vos 

laat zich niet uit z!n bo'en blazen. Ik geniet van de betoverende stilte en 
van m

!n eigen kleine m
iserie. D

e com
binatie van onvoorspelbare natuur 

en sporen van langdurige m
ensel!ke aanw

ezigheid –)prehistorische dol-
m

ens, pokdalige graven en kruisen, verva$en boerder!en, steengroeven 
en tinm

!nen)– oefenen een intim
iderende aantre(

ingskracht uit, die in 
de buurt van een spirituele ervaring kom

t. Een landschap is een zielstoe-
stand. Ik ben een pelgrim

 m
et een m

isdaadrom
an als gids. ‘$

e longer one 
stays here the m

ore does the spirit of the m
oor sink into one’s soul, its vastness 

and also its charm
’, schr!# D

r. W
atson in z!n brief naar Sherlock.

D
e reis w

as even goed als het boek.

D
rem

pelvrees
augustus 2013

Er z!n veel soorten fotografen. Voor de leek z!n hun intenties niet alt!d 
even duidel!k. T!dens m

!n reizen langs de M
idde$andse Zee zag ik ze 

bezig: m
annen die geniepig en m

et goedkope telelenzen inzoom
en op 

zonnebadende vrouw
en.

O
m

 elke verdachtm
aking in die richting voor te z!n, hanteer ik een 

andere tactiek. Ik ben niet de onzichtbare vlieg-op-de-m
uur. Ik draag een 

fototas, en om
 m
!n nek bungelt een grote cam

era. B! elke "its verraad ik 
m
!n aanw

ezigheid. H
ier ben ik, de fotograaf. D

e fotograaf m
aakt foto’s.

En toch. O
ok na v!fentw

intig jaar fotograferen bl!# het een uitda-
ging om

 m
ensen te fotograferen in de publieke ruim

te. H
et m

om
ent van 

afdru(
en w

ordt voorafgegaan door een korte innerl!ke str!d. D
urf ik of 

durf ik niet? A
$e ervaring ten sp!t is het telkens een berekende gok. H

et 
w

ent niet. Reacties z!n onvoorspelbaar. Ze variëren van dankbaarheid tot 
agressie. Som

s is er geen reactie. D
at is nog het best.

Fotogra%e is een onbeleefd m
edium

. O
naangekondigd de lens op 

iem
and richten voelt onbetam

el!k. H
et is een m

oeil!ke evenw
ichtsoe-

fening tussen respect tonen en lef hebben. Je van niets of niem
and iets 

aantre(
en is de kortste w

eg naar een kapo'e cam
era en een blauw

 oog. 
Te veel rekening houden m

et de m
ogel!ke gevolgen w

erkt dan w
eer ver-

lam
m

end. Fotograaf z!n is veel m
oeil!ker dan fotograferen.

Er z!n geen vaste regels. Elke situatie vergt inleving en w
ederz!ds 

vertrouw
en. O

og hebben voor culturele gevoeligheden, taboes, angst en 
schaam

te is cruciaal in het opze'en van com
fortabele w

erkom
standig-

heden. Enkel als de cam
era w

ordt geaccepteerd, kan de fotograaf tot het 
uiterste gaan. B! de m

inste w
eerstand is het spel afgelopen. D

e kunst is 
om

 zo lang m
ogel!k te bl!ven en toch op t!d op te stappen.

In al die jaren van fotograferen w
erd ik nooit afgeram

m
eld. N

og 
nooit hee# iem

and m
!n cam

era vernield, al scheelde het som
s geen 

haar. M
aar een agressieve confrontatie b! het fotograferen is alt!d een 

klein traum
a. W

anneer de gem
oederen oplopen, trek je als fotograaf 

alt!d aan het kortste eind. D
an rest je niets dan sti$etjes af te druipen. 

O
p het strand van Sesim

bra verdacht een m
oeder er m

e ooit van haar 
kind te hebben gefotografeerd. O

ok na het tonen van de gem
aakte foto 

–) zonder kind)–, bedaarde ze niet. Ik voelde de bedenkel!ke bli(
en van 

de om
staanders m

aar kon m
e niet verw

eren. Ik w
as betrapt zonder iets te 

hebben m
ispeuterd.

Er z!n van die w
onderbaarl!ke m

om
enten w

aarop de gedreven-
heid om

 een foto te m
aken elke tw

!fel of angst ogenbli(
el!k w

eg-
drukt. Situaties die ontstaan uit een uitzonderl!k toeva$ige sam

enloop 
van om

standigheden w
aarin geen t!d is voor praatjes of uitvluchten. 

A
drenaline, vastberadenheid en zelfvertrouw

en nem
en het dan als  vanzelf 

over. D
át beeld m

oet ik hebben.
H

et overkw
am

 m
e in Saint-Tropez in de zom

er van 2013. Ik zag haar 
plots zi'en: de oude naakte vrouw

 op de Plage de Pam
pelonne. Ik zag 

hem
 kom

en: de Senegalese venter, leurend m
et zonnebri$en en arm

band-
jes. W

anneer h! voor haar knielde, rende ik op hen toe en m
aakte snel 

en zonder nadenken enkele opnam
en. Ze had een scène kunnen m

aken. 
Ik bevond m

e tenslo'e op een naaktstrand. M
aar er gebeurde helem

aal 
niets. Ik liep onopva$end verder. Binnenin vierde ik feest.

U
itzonderl!ke kansen z!n zeldzaam

. D
ie m

oet ik gr!pen. In de foto-
gra%e w

erkt uitstel niet.
Toestem

m
ing kr!gen om

 te fotograferen is beter voor m
!n gem

oeds-
rust. M

aar de vraag ste$en hee# ook nadelen. H
et m

aakt het foto-
graferen gew

ichtiger, w
at som

s argw
aan opw

ekt. H
et doorbreekt ook 

de)natuurl!ke "ow
 der dingen. Een m

ens die in de gaten w
ordt gehouden, 

gedraagt zich bew
uster, conventioneler. D

e w
anna-be-perfect cultuur 

van)Instagram
 sm

oort de spontaniteit en uniform
iseert de pose.

A
cclim

atiseren
augustus 2021

B! het begin van de reis verloopt het fotograferen alt!d m
oeizaam

. B! de 
eerste verkenningstocht bl!# de cam

era in de tas. In een nieuw
 land m

oet 
ik eerst acclim

atiseren. D
e m

ensen aanvoelen voor ik voluit kan gaan. D
at 
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is een geleidel!k proces van fotograaf w
orden. H

et m
om

ent w
aarop ik 

m
!n cam

era uit de tas neem
 is een ritueel. D

e eerste klik een bevr!ding. 
D

aarna gaat het snel. D
e fotogra%e neem

t het over. Ze bepaalt m
!n dagen, 

m
!n tim

ing, m
!n route, m

!n gedrag. M
et de cam

era in de hand verlies ik 
m
!n tim

iditeit. H
et gee# m

e een reden om
 nieuw

sgierig te z!n en ge!kte 
paden te verlaten. D

e dagen z!n lang w
ant er is alt!d veel te ontde(

en. Ik 
heb veel t!d m

aar geen geduld.
H

et doet m
e deugd om

 na anderhalf jaar stilstand w
eer op reis te 

z!n. Ik ben de enige gast in het Sky Luxe H
otel in de Kazachse hoofdstad 

N
ur-Sultan. H

et licht in de lobby is gedim
d, de tafels in het restaurant 

z!n niet gedekt. Ik hoor geen slaande deuren in de gang, m
aar enkel het 

m
onotone gezoem

 van de m
inibar. Ik neem

 m
!n ontb!t op de kam

er 
terw

!l ik door het tv-aanbod zap. Er z!n zeven kanalen, enkel Kazachs en 
Russisch gesproken. Een di(

e m
an in short en onderhem

d klopt op m
!n 

deur. H
! zegt dat h! osteopaat is en w

!st naar een versleten m
assageta-

fel in de gang.

D
e top van de A

rarat. D
e Grand Prix Form

ule * in M
onte Carlo. Een 

politiecel in M
israta. Een stripteasebar in Sebastopol. D

e atoom
test-

site van Sem
ipalatinsk. H

et Europees Parlem
ent. Transitcentrum

 
127bis in M

elsbroek. Een PKK-trainingskam
p in N

oord-Irak. D
e rode 

loper in Cannes. D
e sloppenw

!k van Pune. +
uis b! een neo-nazi. Een 

sm
o(

eltunnel in Rafah. Backstage m
et K3. D

e Royal Suite van de Burj 
A

l-A
rab. H

et schepenkerkhof van Lam
pedusa. D

e zolderkam
er van 

W
annes)Van de Velde.

H
et verre en het nab!e
O

ver het w
erk van A

nne Carson, 
m

eesteres van de tussenruim
te

Jan Lauw
ereyns

D
e eerste keer dat ik de naam

 A
nne Carson tegenkw

am
, w

as rond 2004 in 
m
!n favoriete boekenw

inkel in W
e$ington, N

ieuw
-Zeeland, halfw

eg tus-
sen de cam

pus van de universiteit w
aar ik w

erkte en het treinstation. H
et 

w
as zo’n boekenw

inkel w
aar je m

a(
el!k een uur in kw

!t kon, langs de 
re(

en slenterend en titels noterend. Ik nam
 boek voor boek elk exem

-
plaar in de categorie poëzie in handen, en kw

am
 op een gegeven m

om
ent 

b! If Not, W
inter, een vertaling door A

nne Carson van de fragm
enten van 

Sappho. Sappho! H
et leek m

e iets voor een of andere idiote bloem
lezing 

ter gelegenheid van Valent!n. M
aar er klopte iets niet m

et de titel. D
e titel 

stokte. H
! deed iets w

at niet m
ocht, en dat pri(

elde. H
! klonk als een 

valse noot, of m
eer nog als een stukje program

m
eercode:

If Not, W
inter

A
ls x = 0 !

 ‘activeer de sneeuw
’

Toch w
as ik te getraum

atiseerd door zo’n kle,e Valent!nverzam
eling van 

de liefste gedichten om
 nog diezelfde dag een aankoop van If Not, W

inter 
te kunnen overw

egen. O
ok dacht ik er niet aan om

 verder op de naam
 van 

de vertaler te zoeken. M
aar b! een volgend bezoekje aan dezelfde boe-

kenw
inkel bleek de Sappho van Carson opva$end hard te staan blinken 

tussen de andere boeken. Ik verze'e m
e niet langer, ging tot de heuse aan-

schaf over, en kreeg er geen seconde sp!t van. Integendeel, A
nne Carson 

bood iets dat ik niet kende, dat ik niet zag aankom
en: een extatische 

com
binatie van expertise en intuïtie, gekruid m

et een b!na schandalig 
gevoel van vr!heid. Er sprak een persoonl!kheid, die ofw

el geniaal ofw
el 

schizofreen w
as (w

e$icht beide). Ze slaagde erin om
 Sappho tegel!k erg 

hedendaags en extreem
 ver w

eg te doen aanvoelen. Een voorbeeldje:

so]]]]]


