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Wat	  maakt	  de	  foto’s	  van	  Brecht	  Van	  Maele	  zo	  speciaal?	  Om	  dat	  uit	  te	  leggen	  is	  het	  niet	  

alleen	  belangrijk	  uit	  te	  leggen	  wat	  ze	  doen	  (daarover	  dadelijk	  meer),	  maar	  ook	  en	  vooral	  wat	  

ze	  niet	  doen,	  en	  wat	  hun	  maker	  niet	  wil	  zijn.	  Brecht	  Van	  Maele	  is	  immers	  een	  fotograaf	  die	  

zijn	  publiek	  heel	  wat	  bespaart.	  	  Persfotografie	  vandaag	  is	  een	  problematische	  	  bezigheid,	  

zeker	  als	  men	  professioneel	  actief	  wil	  zijn,	  en	  vele	  fotografen	  zoeken	  dan	  ook	  hun	  heil	  in	  het	  

uitvergroten	  van	  wat	  het	  genre	  van	  bij	  het	  begin	  gekenmerkt	  heeft:	  ten	  eerste	  de	  drang	  naar	  

het	  spectaculaire,	  het	  buitenissige,	  het	  nog-‐niet-‐geziene,	  en	  dat	  alles	  liefst	  hier	  en	  nu,	  sneller	  

dan	  gelijk	  welke	  andere	  informatiebron	  dan	  ook	  (u	  denkt	  aan	  Weegee,	  de	  cowboy	  van	  de	  

naoorlogse	  sensatiefotografie,	  en	  natuurlijk	  heeft	  u	  gelijk);	  ten	  tweede	  het	  verlangen	  naar	  

het	  vinden	  van	  een	  eigen	  kleur,	  een	  eigen	  toon,	  kortom	  een	  eigen	  stijl,	  zelfs	  wanneer	  men	  de	  

opperste	  objectiviteit	  nastreeft	  (Walker	  Evans,	  een	  van	  de	  grondleggers	  van	  de	  

“documentary	  style”	  van	  de	  jaren	  30,	  gewild	  niet-‐subjectief	  en	  toch	  vanop	  honderd	  meter	  

afstand	  te	  herkennen,	  of	  de	  twee	  Bechers,	  zelfs	  door	  de	  meest	  slaafse	  van	  hun	  tientallen	  

discipelen	  binnen	  het	  genre	  van	  de	  post-‐industriële	  architectuurfotografie	  niet	  te	  imiteren).	  

De	  nieuwe	  media	  en	  de	  burgerjournalistiek	  hebben	  komaf	  gemaakt	  met	  de	  eerste	  tendens,	  

en	  Brecht	  Van	  Maele	  is	  verstandig	  genoeg	  om	  te	  weten	  dat	  citius,	  altius,	  fortius	  nooit	  meer	  

het	  motto	  van	  de	  nieuwsfotograaf	  kan	  zijn	  (tenzij	  dan	  in	  de	  gedegradeerde	  vorm	  van	  het	  fait	  

divers).	  De	  persfotografen	  hebben	  zich	  dan	  met	  hart	  en	  ziel	  op	  het	  subjectieve	  standpunt	  

gestort,	  de	  “nieuwsfoto	  zoals	  gezien	  door”	  gestort,	  en	  elke	  Vlaamse	  nieuwsfotograaf	  die	  

zichzelf	  respecteert	  gaat	  voluit	  voor	  het	  beeld	  waar	  onderwerp,	  persoonlijke	  visie	  en	  

onnavolgbare	  stijl	  naadloos	  samenvallen.	  	  

Deze	  esthetisering	  en	  personalisering	  van	  de	  documentaire	  fotografie	  is	  wat	  Brecht	  Van	  

Maele	  bewust	  links	  laat	  liggen.	  De	  foto’s	  van	  deze	  auteur	  zouden,	  stilistisch	  gezien,	  door	  

iedereen	  kunnen	  gemaakt	  zijn	  (maar	  omdat	  iedereen	  zich	  niet	  van	  iedereen	  wil	  

onderscheiden,	  is	  er	  niemand	  die	  nog	  zo’n	  foto’s	  maakt).	  Ook	  een	  directe	  stellingname	  lijkt	  

te	  ontbreken.	  En	  de	  inhoud	  van	  de	  beelden	  blijft	  op	  een	  opmerkelijke	  afstand	  van	  wat	  

vandaag	  in	  subjectieve,	  artistiek	  en	  ideologisch	  gemotiveerde	  persfotografie	  te	  zien	  is:	  

Brecht	  Van	  Maele	  toont	  ons	  niet	  wat	  we	  nog	  nooit	  gezien	  hebben,	  of	  wat	  we	  nog	  nooit	  op	  



die	  manier	  gezien	  hebben,	  hij	  toont	  integendeel	  opnieuw	  wat	  we	  al	  lang	  niet	  meer	  de	  

moeite	  doen	  om	  nog	  aandachtig	  te	  bekijken.	  	  De	  gevolgen	  van	  deze	  strategie	  zijn	  echter	  

verstrekkend.	  

De	  foto’s	  van	  Brecht	  Van	  Maele	  doen	  immers	  meer	  dan	  tonen.	  In	  hun	  bewuste	  eenvoud,	  en	  

bij	  momenten	  zelfs	  kaalheid,	  en	  in	  de	  afwezigheid	  van	  een	  direct-‐sturende	  houding	  bij	  de	  

fotograaf,	  die	  nooit	  de	  indruk	  geeft	  een	  persoonlijk	  commentaar	  aan	  zijn	  beelden	  toe	  te	  

voegen,	  creëren	  deze	  foto’s	  een	  ruimte	  waar	  de	  lezer	  mag	  (en	  ik	  zeg	  bewust	  mag,	  niet	  moet)	  

nadenken	  over	  de	  betekenis	  van	  wat	  hem	  of	  haar	  wordt	  voorgehouden.	  Wat	  getoond	  wordt,	  

is	  immers	  niet	  iets	  wat	  ‘in	  het	  echt”,	  dat	  wil	  zeggen	  zonder	  camera,	  ook	  zou	  kunnen	  worden	  

gezien.	  Niet	  alleen	  omdat	  de	  blik	  van	  Brecht	  Van	  Maele	  wel	  degelijk	  iets	  aan	  de	  

werkelijkheid	  toevoegt,	  maar	  ook	  en	  vooral	  omdat	  de	  beelden	  van	  deze	  fotograaf	  zich	  

steeds	  tot	  een	  andere	  werkelijkheid	  verhouden,	  een	  werkelijkheid	  die	  we	  in	  het	  kader	  van	  

ons	  boek	  gerust	  mythologisch	  kunnen	  noemen.	  Net	  zoals	  de	  Vlaming	  op	  een	  bepaalde	  

manier	  over	  zichzelf	  denkt	  en	  spreekt	  en	  op	  deze	  manier	  zijn	  identiteit	  gestalte	  probeert	  te	  

geven,	  zo	  is	  deze	  Vlaming	  ook	  steeds	  bezig	  met	  het	  maken	  en	  eindeloos	  reproduceren	  van	  

een	  bepaalde	  visuele	  filter	  die	  de	  werkelijkheid	  voor	  hem	  zichtbaar,	  dit	  wil	  zeggen	  

overzichtelijk	  en	  beheersbaar,	  moet	  maken.	  De	  Vlaming	  weet	  hoe	  een	  dorp	  er	  uit	  ziet,	  zelfs	  

al	  is	  er	  geen	  enkel	  dorp	  dat	  aan	  die	  beschrijving	  kan	  voldoen.	  Hij	  weet	  wat	  een	  akker	  is,	  of	  

lintbebouwing,	  een	  feesttent,	  een	  parkeergarage.	  In	  zijn	  hoofd	  zitten	  beelden	  van	  de	  Ronde	  

van	  Vlaanderen,	  van	  de	  goed	  geschoren	  haag,	  van	  het	  zondagse	  pak.	  	  

Wat	  Brecht	  Van	  Maele	  	  toont	  is	  de	  manier	  waarop	  de	  werkelijkheid	  deze	  mythologische	  

beelden	  achternaloopt,	  en	  deze	  om	  een	  of	  andere	  reden	  steeds	  mist.	  Omdat	  men	  te	  ijverig	  

op	  zoek	  is	  een	  beeld	  van	  zichzelf	  te	  worden.	  Omdat	  de	  realiteit	  nu	  eenmaal	  anders,	  en	  altijd	  

sterker	  is.	  Omdat	  er	  tussen	  droom	  en	  daad	  een	  camera	  bevindt,	  die	  het	  verschil	  tussen	  beide	  

bloot	  legt	  (de	  onschuldig	  ogende	  beelden	  van	  BVM	  hebben	  bij	  nader	  toezicht	  altijd	  iets	  van	  

een	  scalpel).	  Het	  beste	  bewijs	  van	  deze	  kritische	  dialoog	  met	  de	  mythe	  is	  natuurlijk	  het	  feit	  

dat	  de	  beelden	  van	  Brecht	  Van	  Maele	  zo	  goed	  functioneren	  in	  dit	  boek,	  waarvoor	  ze	  niet	  

gemaakt	  waren	  en	  die	  ze	  ook	  niet	  opsmukken	  als	  klassieke	  illustratie.	  	  De	  foto’s	  gaan	  hier	  

met	  de	  teksten	  een	  creatieve	  relatie	  aan	  die	  werkt	  volgens	  de	  logica	  van	  de	  collage:	  het	  is	  

door	  het	  bewust	  samenbrengen	  van	  wat	  op	  het	  eerste	  gezicht	  niet	  samen	  hoort,	  dat	  nieuwe	  

betekenissen	  ontstaan,	  zowel	  ten	  overstaan	  van	  de	  Vlaamse	  mythologieën	  als	  ten	  overstaan	  



van	  de	  teksten	  zelf,	  die	  door	  de	  beelden	  uit	  de	  haak	  gezet	  worden.	  Een	  mooi	  voorbeeld	  is	  de	  

eindfoto	  van	  het	  boek,	  waar	  twee	  oudere	  mensen	  in	  een	  auto	  naar	  de	  zee	  staren.	  Voor	  wie	  

The	  Kingdom	  by	  the	  Sea	  (1983)	  van	  Paul	  Theroux	  heeft	  gelezen,	  geeft	  dit	  een	  vreemde	  schok	  

van	  herkenning	  en	  aliënatie:	  	  het	  urenlang	  kijken	  naar	  zee	  vanuit	  een	  geparkeerde	  auto,	  

wordt	  door	  Theroux	  als	  een	  sleutel-‐bezigheid	  van	  de	  modale	  Brit	  beschreven	  en	  

geanalyseerd,	  en	  de	  foto	  van	  Brecht	  Van	  Maele	  toont	  plots	  dat	  ook	  Vlamingen,	  die	  nooit	  iets	  

met	  de	  zee	  hebben	  gehad	  en	  zich	  liever	  met	  een	  heel	  andere	  iconografie	  van	  hun	  auto	  

omringen,	  zich	  aan	  dezelfde	  non-‐activiteit	  overgeven.	  

De	  foto’s	  van	  Brecht	  Van	  Maele	  tonen	  niet	  welke	  mythologische	  beelden,	  objecten,	  woorden	  

en	  opvattingen	  de	  teksten	  van	  Kleine	  Vlaamse	  Mythologieën	  tegen	  het	  licht	  houden.	  Zoals	  

gezegd	  illustreren	  ze	  niets:	  geen	  onderwerp,	  geen	  stelling,	  geen	  idee.	  Ze	  doen	  veel	  meer	  dan	  

dat,	  want	  net	  zoals	  ze	  commentaar	  leveren	  op	  de	  onmogelijkheid	  de	  Vlaamse	  realiteit	  te	  

tonen	  zoals	  de	  Vlaming	  die	  zou	  willen	  zien,	  kunnen	  ze	  ook	  gelezen	  worden	  als	  een	  

commentaar	  op	  wat	  de	  teksten	  van	  het	  boek	  doen.	  Dankzij	  de	  beelden	  van	  Brecht	  Van	  

Maele	  wordt	  de	  auteurs	  van	  de	  teksten	  de	  pretentie	  van	  het	  laatste	  woord	  bespaard.	  

	  

Jan	  Baetens	  


