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Matthew Brady en de Amerikaanse Burgeroorlog
De Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) is de belangrijkste gebeurtenis uit de Amerikaanse geschiedenis. De oorlog verscheurde de nog geen eeuw oude natie en heeft
diepe wonden geslagen in de Amerikaanse samenleving, die nog steeds niet helemaal
zijn geheeld. Het ging om een oorlog tussen noord en zuid, tussen de zogenaamde
‘free’ states en degenen die de slavernij wilden behouden. Maar het was ook een diep
conflict tussen de toekomst en het verleden. En dat conflict is nog steeds voelbaar,
in de voortdurende argwaan van het zuiden tegen het noorden, en de neerbuigende
houding van het noorden tegen het zuiden. In de wijze waarop politieagenten je bejegenen in Zuidelijke Staten als je met een NY nummerbord in Mississippi te hard rijdt
of fout parkeert.
De Amerikaanse Burgeroorlog is ook mijn eerste kennismaking met een historische
gebeurtenis waarvan de belangrijkste bron fotografie is. Fotografie was en is het medium van de Amerikaanse Burgeroorlog. En het bijzondere is dat alle Amerikanen dit
al generaties lang leren: de periode is fotografie geworden.
The Civil War wordt in het algemeen gezien als de eerste gebeurtenis waarbij werkelijke fotojournalistiek ontstond. De naam die in dit verband altijd genoemd wordt is
die van de fotograaf Matthew Brady. Brady studeerde met kunstenaar en uitvinder en
Samuel Morse, die het vak weer van Daguerre leerde.

De cameraopstelling van Matthew Brady tijdens de
Amerikaanse burgeroorlog

Portret van Matthew Brady
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Als jonge fotograaf maakte Brady een serie verdienstelijke portretten van beroemde
mensen en opende een eigen studio in New York. Bij het uitbreken van de Burgeroorlog rook Brady een markt. Hij investeerde een aanzienlijk fortuin in het verzamelen
van de benodigde materialen, contracteerde een reeks fotografen, regelde de persoonlijke toestemming van president Abe Lincoln en reisde af naar het front.

Een deel van Brady’s crew

Brady’s galerie in New York

We weten niet wat de president dacht toen hij de toestemming verleende, maar mythologisering was hem zeker niet vreemd. Met Brady’s bescherming van de noordelijke troepen verzekerde hij zich van een hem welgevallig perspectief, namelijk dat de
Union deze verschrikkelijke oorlog te danken had aan het gewelddadige afscheiding
van de Zuidelijke Staten.En zo werd Brady de eerste embedded (oorlogs)fotograaf.
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Dat is eigenlijk nog niet zo’n gemakkelijke vraag. Ik denk dat mensen vooral heel erg
onder de indruk waren van de levenloze lichamen op het slagveld, het feit dat de fotograaf erbij was, dat daar misschien geliefde doden lagen en dat hij ze nog had kunnen
aanraken. En dat het geschiedenis noemden zoals mensen dat deden bij de val van de
Berlijnse muur. De combinatie van het hier en nu en een grote gebeurtenis maakt dat
mensen hyperactualiteit als geschiedenis zien.
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Matthew Brady, slag bij Antietam

fotojournalisten bij rellen rondom het Tahrirplein in Cairo

Geschiedenis maken
Wat Brady deed lijkt natuurlijk helemaal niet op wat fotojournalisten nu bij brandhaarden doen. In de jaren zestig van de 19e eeuw was fotografie een uiterst statisch medium. Er moesten studio’s op locatie worden gebouwd, met ingewikkelde lichtopstellingen en de soldaten moesten stil staan, anders zag je alleen maar vegen.
Als gevolg hiervan tonen de beelden van Brady en zijn 17 fotografen (al hun foto’s
werden verkocht als Brady foto’s) vooral van de scenes vlak voor en vlak na de actie.
Soldaten in kampementen, militair beraad, ingenieurswerken voor bruggen en schansen, krijgsgevangen al dan niet met hun persoonlijke slaven en dode lichamen op het
slagveld.
Getoond in Brady’s New Yorkse galerie
(want techniek om foto’s te reproduceren
in kranten bestond nog niet, dus die moesten worden nagetekend en geprint) sloegen
ze in als een bom. De dichter Paul Valery
schreef, ‘het gebruik van de camera heeft
ons besef van wat een historisch verslag
is voor altijd veranderd.’ En Brady voegde
daar later aan toe: ‘de camera is het oog
van de geschiedenis. Wat bedoelden Valery
en Brady precies met geschiedenis?

Brady is voor mij het meest prachtige voorbeeld van fotografie die generaties lang de
collectieve herinnering stuurt. De Amerikaanse Burgeroorlog is in de publieke verbeelding gecomprimeerd tot een serie foto’s.
Bestaat er zoiets in de Nederlandse fotografie? Voor mij springt er een uit: De Nederlandse wederopbouwperiode. Ik zie koene vrouwen en mannen die naar de horizon
turen, hijskranen, fabrieken en scheepswerven, vrouwen met kinderwagens en spelende kinderen in streng aangeharkte nieuwe woonwijken. Het zijn allemaal beelden
uit de portfolio’s van wederopbouwfotografen zoals Cas Oorthuys, Aart Klein en Carel
Blazer.

Aart Klein

Cas Oorthuys, De speelse stad

Ideologie in foto’s

Ik denk dat veel mensen de wederopbouwfotografie zien als het toppunt van het documentaire genre. Zij legt verslag van een situatie en een collectief gevoel en vernauwt
onze blik zozeer dat medium en werkelijkheid lijken te zijn versmolten, zoals dat
ook het geval is bij onze vroegste herinneringen die niet zelden blijken te berusten op
foto’s die we in onze jeugd hebben gezien. De foto’s zijn gemaakt om verslag te doen,
ja van wat eigenlijk? De staat der dingen? Het ziet er voor ons eerder uit als een fris
vocabulaire van een nieuw levensgevoel, een advertentie voor moed, trouw en vooral
verlangen naar een toekomst zonder armoede en oorlog.
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De filosoof Michel Foucault vergeleek ideologie met een bril waarvan we ons pas
bewust worden op het moment dat er krassen in komen. Bij Brady en Oorthuys zijn
die krassen allang geconstateerd. Brady verdedigt het noorden, en Oorthuys het vooruitgangsdenken. En toch kan ik me er niet aan onttrekken de foto’s ook te zien als een
waarachtige afdruk van werkelijkheid, toen. Dat is succesvolle ideologie: we weten
het wel, maar we zien het toch eigenlijk niet.

Links Cas Oorthuys, rechts Aart Klein

Er zijn grote verschillen in stijl, techniek en methode, tussen de oorlogsfotografie van
Brady en wederopbouwfotografie van bijvoorbeeld Oorthuys. Maar er is ook een aspect waarin ze erg op elkaar lijken. Brady en Oorthuys ambieerden het om grote gebeurtenissen groots in beeld te brengen, ze wilden fotografie maken die de tijdgeest
uitdroeg en boven het eigen fotografische belang uitsteeg. Maar misschien nog wel
het meest belangrijk is dat ze werk maakten waar een breed publiek op wachtte, omdat het een wereld vastlegde waaraan iedereen deel had. Zowel Brady’s werk als dat
van Oorthuys zijn toegeeigend door grote groepen mensen die op het moment van
verschijnen of later voelden: dit is ons leven, deze verschrikking is onze oorlog, deze
wederopbouw gaat over onze hoop in een nieuwe samenleving. Ze gaan over breed
gedeelde collectieve gevoelens en de behoefte van grote groepen mensen daarvan een
visuele afdruk te zien, van hun hoop, weerzin, angsten en dromen. Saamhorigheidsgevoelens roepen een visueel vocabulaire op dat verheven, groots en monumentaal is.
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De wereld dichtbij
Hoe anders is het werk van de genomineerden vanavond: het fotoverslag van het leven van een bokser en kapper (Carel van Hees) een ex-model (Milou Abel), mensen in
een verzorgingshuis (Anouk Kruithof: Frits), een eenvoudige Roemeense familie (Sarah Carlier), Russische families (Bertien van Manen) en ten slotte de kleine alledaagse
handelingen van Japanners op straat (Paulien Oltheten). Het zijn fotografen die dicht
op de huid van hun onderwerpen zitten. De meesten van hen observeren niet alleen,
ze doen mee. Ze wonen met de families, raken bevriend, vieren verjaardagen samen,
verwerken sportieve verliezen en leven mee met de worstelingen die ze aantreffen.
Het is daarmee niet verwonderlijk dat het fotografische genre waar deze foto’s ons het
meeste aan doen denken familiefotografie is: vakantiekiekjes, reunies, verjaardagsfoto’s. De fotografen dringen de levens binnen van de geportretteerden die geen van allen een gemakkelijk bestaan lijken te hebben. Met uitzondering van de mensen in het
werk van Pauline Oltheten zijn de geportretteerden in de war, verslaafd, ze worstelen
met armoede of kampen met verdriet en zware omstandigheden.

Met de klok mee
vanaf linksboven:
Anouk Kruithof, Carel
van Hees, Paulien Oltheten en Milou Abel

De keuze van deze zes is illustratief voor onze tijd waarin de grote verhalen hebben
moeten plaatsmaken voor de gelaagdheid van het dagelijkse leven. Geen oorlogen,
brandhaarden, of collectieve visies hier, maar alledaagse handelingen en rituelen,
kleine dingen dichtbij huis. De monumentale fotografie is vervangen door het intieme
fotografische relaas.
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Het is belangrijk om hier ook even stil te staan bij de wijze waarop het leed van anderen in deze werken wordt geportretteerd. Brady en Oorthuys fotografeerden leed
(Antietam slagveld en de Hongerwinter) op een manier die iconisch was en daarmee
oorlog en honger als algemeen verschijnsel voorstelde. De wanhopig kijkende vrouw
van Oorthuys is als individu minder belangrijk dan als symbool voor honger, of zelfs
voor de Hongerwinter. Dat komt bij de kandidaten voor de Dutch Doc Award anders
voor: ze maken ons onderdeel van de zorgen en worstelingen van de geportretteerden
als individuen of families, er wordt geen symbolische waarde toegevoegd, er is geen
collectiviteit. Dit heeft als bijzonder effect dat je je tegelijk kunt identificeren met de
geportretteerden, maar ook sterk voelt dat het hier gaat om de levens van anderen,
terwijl de meer universeel georienteerde fotografie van Oorthuys altijd de claim verkondigt dat ook jij honger kunt lijden, dat ook jij in de war kunt zijn of het zwaar kan
hebben. De worsteling doe door de genomineerden wordt geportretteerd is absoluut
ergens daar, ver van ons, hún leven, niet dat van ons.

Hierboven: hongerwinter van Cas Oorthuys
Rechtsboven: Slag bij Antietam van Matthew Brady
Rechtsonder: Confederate van Matthew Brady
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Uit het familiealbum van Cor Everstijen
Carel van Hees

Sarah Carlier (still)

The informele samenleving
Wat is er gebeurd sinds Oorthuys? Er wordt wel gezegd dat fotografie haar gezag kwijt
is, dat de objectiverende blik (die de wereld even stillegt en zegt dit is een momentopname van de werkelijkheid) niet meer geloofwaardig is. Men wijt dit doorgaans
aan de inflatie van fotografie. Er is gewoon teveel. Iedere amateur kan fotograferen en
heeft bovendien de beschikking over een heleboel techniek die vorige generaties niet
hadden. Hij kan foto’s retoucheren, beelden mengen, nieuwe achtergronden maken,
personen erin zetten die ergens anders vandaan komen enz. En dat wordt hem ook
geleerd: alle zelfhulpprogramma’s tonen de amateur hoe je van een bronfoto een bewerkte betere versie van de werkelijkheid kan scheppen.

Toch denk ik dat een maatschappelijke ontwikkeling een veel belangrijker verklaring
biedt voor wat er hier gebeurt. De nieuwe focus in de fotografie komt voort uit een
cultuur die in vergelijking met onze ouders en voorouders volstrekt informeel is. Stuur
vijftig jaar geleden, zeg 1962, iemand de straat op met een microfoon die aan voorbijgangers vraagt wat ze belangrijk vinden. Die mensen zullen een plechtig gezicht trekken en iets zeggen over het grote treinongeluk in Harmelen, de Koude Oorlog (Cuba!),
de zedenloosheid van de jongelui (nozems). Misschien zijn er wel dingen die hen
meer aan het hart gaan, een ziek kind, of het kampioenschap van Feijenoord, maar ze
zullen dat voor zich houden vanuit het respect voor een formeel gebied dat in stand
moet worden gehouden. Over dat gebied bestaat een stille consensus tussen interviewer, geinterviewde en de kijker thuis. Vandaag stuur je een interviewer de straat op en
als die vraagt aan mensen wat ze belangrijk vinden dan zwaaien ze blij naar de camera en vragen ze of ze de groeten mogen doen.

Minister President Cals wordt
geïnterviewd
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Nieuwe groeten
Ik heb een mooi voorbeeld van hoe dat ook in het visuele bewustzijn doorwerkt. Drie
jaar geleden deed het Nationaal Historisch Museum met Foam en het ANP het project
Nieuwe Groeten Uit, waarin mensen werden opgeroepen om nieuwe ansichten voor
Nederland te maken. Het versleten beeld van strand, molens, tulpen en klompen, dat
kennen we nu wel: wordt het niet stilletjes aan tijd voor een nieuwe visuele identiteit?
Maar liefst 8000 mensen stuurden foto’s in. Er waren mensen die de oude molens nog
eens overdeden, vaak met ondergaande zon of schaatstaferelen. Anderen stuurden
foto’s van relatieve nieuwkomers in onze beeldcultuur zoals bio-industrie, windmolens
en verbodsborden tegen mobiel bellen in het bos, maar ook koninginnedag of de Gay
Pride.
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Het meest opzienbarend was dat bijna een kwart van de foto’s van huisdieren waren.
Iets meer poezen dan honden, schattig op de sofa of vensterbank, verwachtingsvol in
de hei, rennened maar vooral vertederend lief. We zouden hieruit kunnen afleiden dat
Nederlanders hun landsidentiteit voor alles als diervriendelijk willen voorstellen. Maar
mijn vermoeden is dat mensen helemaal niet zo geinteresseerd waren in de identiteitsvraag en gewoon hun mooiste foto’s instuurden. En voor veel mensen is de mooiste
foto degene die toont wat je het meest liefhebt. In de huidige familieverhoudingen is
dat kennelijk niet zelden een huisdier.
De ingezonden foto’s suggereren dat mensen zelfs als ze gevraagd wordt zich over iets
groters te buigen het liefst op hun eigen directe omgeving concentreren. Wat vind je
het meest karakteristiek aan Nederland? Mijn eigen stukje ervan. De conventie over de
gedeelde formele ruimte is hier verdwenen.
Hiervoor in de plaats is een andere gedeelde ruimte gekomen, die van de intimiteit.
Wat nog niet zo lang geleden materiaal was voor een dagboek met een slot erop, of
als je belangrijk genoeg was voor Prive, die deuren opende die voor anderen gesloten
bleven, is nu onderdeel van een genereuze uitwisseling van persoonlijke ontboezemingen. De evolutie van dagboek naar facebook markeert de ontwikkeling van geheimhouding naar openheid over de eigen gevoelswereld. En in die wereld laat je zien
wat er voor jou echt belangrijk is, je vrienden, familie, en niet zelden je huisdier.
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Ideologie van de intimiteit
Ideologie en intimiteit zijn twee begrippen die zich in onze cultuur voordoen als tegenstellingen, de een groot, abstract en gericht op de groep, de ander klein, persoonlijk en gericht op het individu. De socioloog Richard Sennett constateerde al meer dan
twintig jaar geleden dat intimiteit steeds meer onderwerp wordt van ideologie. We
geloven dat het delen van intimiteit ons een rijker bestaan geeft, met diepere vriendschappen, grotere zelfkennis en psychologisch inzicht in de ander. Dat geloof resulteert in een voortdurend aftasten van elkaars gevoelswereld.
De waardering voor de kleine alledaagse en soms haast huiselijke werkelijkheid ligt
ten grondslag aan het werk van de genomineerden voor de Dutch Doc Award. Deze
vindt plaats tegelijkertijd met een nesteling van documentaire fotografie in het veld
van de beeldende kunst. Je herkent die ontwikkeling aan het feit dat de documentaire
fotografie als vanzelfsprekend in musea wordt getoond, en ik bedoel niet alleen de fotografiemusea, of het Tropenmuseum, maar ook hedendaagse kunst instellingen zoals
bijvoorbeeld Witte de With en de Appel.

Paulien Oltheten, jacket B

					

Een ander kenmerk is dat er een discours is
ontstaan waarin de claim van ambachtelijkheid is ingeruild voor die van de subjectiviteit.
De genomineerden van de Dutch Doc Award
lijken matig geinteresseerd in perfecte techniek
of esthetische beelden. De foto hoeft geen stil
beeld te zijn (films doen mee) en de fotograaf
hoeft de foto’s ook niet zelf gemaakt te hebben.
Kruithof kondigt in haar colofon aan dat haar
assistent de meeste foto’s heeft gemaakt en vorig jaar had genomineerde Florian Göttke niet 1
beeld zelf gemaakt.

De nieuwe documentaire fotografie
Welk verhaal vertelt deze documentaire fotografie? Het is verleidelijk om te zeggen
dat ze simpelweg tonen wat er is: patienten in een psychiatrisch ziekenhuis die hun
verjaardag vieren, de opkomst en neergang van een Rotterdamse bokser, de dagelijkse
bezigheden van een familie in Roemenie.
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Bertien van Manen uit ‘Let’s sit down before we go’

Maar onder die realistische laag ligt eenzelfde ideologie van de intimiteit besloten. Dit
is te zien aan de keuze voor onderwerpen, maar zeker ook in de werkwijze waarop de
fotografen binnendringen in het leven van deze mensen. De manier waarop hun beelden ons dwingen deelgenoot te zijn van het leven van vreemden is het onontkoombaar intiem. Dit is niet helemaal nieuw, maar het is een perspectief dat je bij Brady en
Oorthuys, ook al fotografeerden ze soms dezelfde thema’s, het alledaagse leven, gezinnen, armoede, tevergeefs zoekt.
Er is echter een groot verschil tussen deze fotografie en fenomenen als Facebook. Dat
ligt in de omkering van het imagodenken. Ik zie dat ook als een artistieke strategie.
Facebook wordt gebruikt om je beste ik de wereld in te sturen: een intiem imago. De
werken van Abel, Kruithof, Van Hees, Van Manen en Carlier, brengen het soort van
intimiteit die je juist niet op facebook zet. En bij de uitvergroting hiervan ervaar je een
wringende nabijheid. De intimiteit schuurt, dringt zich op en maakt je als kijker ongemakkelijk.
In de hier bewust geschapen informele ruimte spelen fotografische conventies over onmiddellijkheid of een beslissende moment alleen maar een rol omdat ze tegengesteld
zijn aan datgene dat wordt gezocht: de worsteling met het bestaan in de oningevulde
ruimtes tussen de actie in.
Niet de actie, niet eens misschien het verhaal, maar de zoektocht naar de mogelijkheid en onmogelijkheid van intimiteit is het belangwekkende onderwerp van deze
nieuwe documentaire fotografie.
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