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Voorwoord

Aanvankelijk werd er gevraagd om een idee te schetsen waar-
over mijn eindwerk zou gaan. Hoewel ik pogingen heb onder-
nomen om dit te doen, ben ik er niet in geslaagd. Ik wist he-
lemaal nog niet waarover mijn eind-werk zou gaan. Wat ik wel 
wist is dat de stage die ik zou lopen ergens in het verre buiten-
land zou plaatsvinden en dat mijn eindwerk gekoppeld zou zijn 
aan de plaats waar ik zou heengaan. India is op het allerlaatse 
moment de keuze geworden. Ook daarna had ik nog geen idee 
waarover ik een verhaal zou vertellen. Ik was nooit eerder daar 
geweest en wilde eerst alles op me laten akomen. Om mezelf 
toch een richting te geven ging mijn eerste voorkeur uit naar 
de religie: het Hindoeisme. Het was heel moeilijk om me van 
hieruit in te beelden hoe deze religie met vele goden een plaats 
heet gekregen in onze hedendaagse wereld. 

Wat ik over mezelf weet is dat ik de beste beelden en verhalen 
maak wanneer ik emotioneel betrokken ben met het onder-
werp. Omdat het eind-werk mijn belangrijkste fotograische 
reeks moet worden van de 3 jaren opleiding fotograie, kon ik 
op voorhand niet zeggen wat me het meeste zou aantrekken. 

In India was bijna alles nieuw en overdonderend. Elke dag heb 
ik honderden beelden gemaakt en er was geen enkel moment 
dat ik erop tegenaan keek. Wanneer ik mezelf toeliet om een 
dag niet te fotograferen voelde dat gedwongen aan en leek alles 
een gemiste kans. 

In dit boekje laat ik zien ik welke vormen in de fotograie ik 
belangrijk vind en welke fotografen me inspireren. Uiteindelijk 
hebben deze vormen allemaal betrekking bij de zoektocht en 
het uiteindelijke resultaat dat kan gezien worden op de einde-
jaarstentoonstelling en in mijn fotoboek: Tribe Done Gone.



Portret

Er is de fotograie waarbij de fotograaf kiest om alles te con-
troleren: het onderwerp, het licht, de nuances en het decor. 
Ander fotografen werken met de speling van het licht, het 
toeval en gaan, naast een scherp oog, vaak uit van een bui-
kgevoel. Ik behoor vaker bij de laatste categorie. Toch is het 
de module portret die me heet laten zien dat ik eveneens 
een zwak heb voor het meer controleerbare. Eigenlijk biedt 
portretfotograie een schemerzone tussen beide categorieën: 
de fotograaf gebruikt zijn interactie om een oncontroleerbare 
diepte te tonen van iemands “zijn”, het blootleggen van de ziel. 
In mijn verleden had ik nooit gerichte portretten genomen 
vanwege het confronterende karakter. Niet zozeer de con-
frontatie van het beeld, eerder het intieme moment tussen 
fotograaf en de gefotografeerde. 

In 2016 heb ik de leden van het Sint-Jorisgilde in Dender-
monde gefotografeerd. Mijn moeder is hier lid van en via 
haar ben ik ertoe gekomen. Het gilde bestaat uit een kern van 
wiskundigen, geschiedkundigen, kunstenaars en ilosofen. 
Ze waren mijn eerste portretreeks ooit en we hadden de 
opdracht om een groepering te fotograferen in “Avedon” stijl. 
Richard Avedon onttrok mensen uit hun omgeving door hun 
te fotograferen voor een simpel decor met enkel een wit doek 
als achtergrond belicht met natuurlijk, onrechtstreeks zonli-
cht. Ik herinner me nog goed dat ik aan elke persoon dezelfde 
vragen stelde toen ze voor de lens stonden. Het waren simpele 
vragen die hun even uit hun sociaal comfortabel evenwicht 
bracht of deed nadenken aan iets wat voor hun steeds een 
extreem moeilijke opdracht om de focus te verleggen van het 
opzichtige, voor-de-hand liggende, en creatief om te gaan met 
de elementen in je beeld. Het moment duurt vaak slechts een 
fractie van een seconde alvorens het voorgoed is verdwenen. 
Omdat het juiste moment moeilijk te raden is heb ik steeds 
geprobeerd om het te voelen aankomen. 



© Richard Avedon, In the American West
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“Street Photography”

Straatfotograi e is een zeer moeilijke en intensieve vorm van 
fotograi e. Doorheen de jaren, vaak voorheen de opleiding, 
was ik regelmatig te vinden in de straten van zowel mijn 
directe omgeving als in het buitenland. Telkens als de mogeli-
jkheid zich voordeed nam ik mijn camera en ging ik op stap. 
Het beeld wordt gevormd door de buurt, licht en schaduw, 
unieke momenten en bizarre toevalligheden. Het was niet 
enkel een bezigheidstherapie, maar het fotograferen op straat 
voedde mijn perceptie. Het was en is nog steeds een extreem 
moeilijke opdracht om de focus te verleggen van het opzich-
tige, voor-de-hand liggende, en creatief om te gaan met de 
elementen in je beeld. Het moment duurt vaak slechts een 
fractie van een seconde alvorens het uniek karakter van het 
moment voorgoed is verdwenen. Omdat moeilijk te raden 
is wanneer dat moment zal komen heb ik steeds geprobeerd 
om het te voelen aankomen. Matt Stuart en Alex Webb waren 
hierin mijn grootste inspiratiebronnen. 



© Matt Stuart
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Documentaire

Terwijl in de straatfotograi e 1 beeld een verhaal verteld, diept 
documentaire fotograi e een specii ek onderwerp uit in een 
thematische reeks. Hoewel ik steeds meer tracht te groeien 
naar deze manier van fotograferen, en mijn eindwerk hier 
naar gericht is, blijt  het voor mij moeilijk om afstand te ne-
men van het idee van de straatfotograi e. Vooral omdat ik niet 
meteen het vertrekpunt neem van een omsloten verhaal en 
eerder achteraf mijn verhaal probeer bijeen te puzzelen. Ook 
bij de voorbereidingen van het eindwerk botste ik met het 
idee dat een uitgewerkt voorstel mijn eigen stijl van foto-
graferen in de weg zou staan. In het verleden heb ik erop gelet 
om binnen elk thema bijvoorbeeld ook beelden te nemen 
van details en van een overzicht. Maar de rest moest zichzelf 
uitwijzen. 
Documentaire fotografen die me hierbij inspireren zijn onder 
andere Frederik Buyckx (Jesus, Make-Up and Football), Ev-
genia Arbugaeva (Weather Man) en Jan Locus (Between Fear 
and Fortune).

© Frederik Buyckx; Jezus, Make-up and Football
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Conceptueel

Het ultra creatieve in de conceptuele fotograie trekt me 
enorm. Persoonlijk wil ik deze mede gebruiken in de 
toekomst, maar minder gecontroleerd zoals ik de meeste 
conceptuele fotografen hun werk zie uitstralen. Het is voor 
mij belangrijk om het te kunnen integreren in de stijl waarin 
ik me bevind. Ik zie het eerder gekoppeld aan documentaire 
fotograie waarin ik me op een creatieve wijze uitlaat om 
andere technieken te proberen. Richard Mosse heet deze 2 op 
een knappe manier doen vergroeien.



© Richard Mosse, Incoming



Hindoeisme

Voor de stage heb ik gekozen om als fotograaf voor een 
NGO te werken in Bhubaneswar, India. Dit zou me eveneens 
de kans geven om mijn eindwerk te kunnen fotograferen. 
Aanvankelijk heb ik een blog opgesteld en had ik gekozen 
om religie centraal te stellen. Het was de bedoeling om het 
Hindoeïsme te tonen in het moderne leven. Ik heb me onder 
andere laten inspireren door Joey L. die een prachtige portre-
treeks had gemaakt in Varanasi, “Holy Men” genaamd. Ook 
heb ik me verdiept in de vele goden uit het Hindoeïsme en het 
idee achter de religie.

© Joey L., Holy Men



Hindu gods

Blog over Hindoeisme







Stage in KISS

Al mijn aandacht ging naar de stageplaats. Elke dag werd ik 
geconfronteerd met kinderen die ak omstig zijn van de 62 
originele stammen van India. De NGO KISS (Kalinga In-
stitute for Social Sciences) onderhoudt 25000 kinderen, ze 
krijgen onderdak, voeding, educatie en medische zorg. De 
kinderen intrigeerde me dusdanig. Enerzijds voelde ik hun 
lijden aan terwijl hun aanwezigheid anderzijds enorme 
vreugde veroorzaakte. Deze ervaring transformeerde me, 
het opende mijn ogen tot wat “echt” was en al het overige 
werd steeds onbelangrijker. 



De dagen in KISS waren emotionele rollercoasters. De 
puurheid stond tegenover een heimelijkheid die uitging van 
het Instituut zelf. De schoonheid van kinderen werd gebruikt 
om de aandacht te trekken van miljonairs. In ruil voor geld 
kregen rijken de kans om hun imago op te krikken. Vaak 
werd ik de pas afgesneden en werd mijn vrijheid als fotograaf 
belemmerd. Ze hadden me nodig om een goed beeld te 
scheppen van de organisatie. Als fotograaf was ik op zoek 
naar de waarheid, de kern van alles. Voor het eerst in mijn 
leven voelde ik dat mijn rol als fotograaf belangrijker was dan 
wat me werd voorgelegd. Het werd een spel dat slim gespeeld 
moest worden, en het was niet zonder gevaar.

©Manu De Caluwe, KISS











Op een gegeven moment toen ik rondliep in het Instituut 
voelde ik dat het daar mijn laatste dag was. Het hing in de 
lucht. De gesprekken met de verantwoordelijken werden 
steeds meer verhit. Er kwam een jongetje bij mij kwam staan 
en hij vroeg me of ik mee bij hem in de klas wou komen zit-
ten, hij vertelde me ook dat hij enorm naar me opkeek en zich 
vereerd voelde om met mij te spreken. Ik vroeg hem hoe het 
met hem was en hoe hij zich voelde. Hij was heel voorzichtig 
hoe hij zijn woorden gebruikte, hij liet me weten dat hij erg 
zijn best deed om alles te laten werken en hij straalde heel veel 
hoop uit. De mensen op het kantoor wilde me spreken, dus ik 
kon niet mee naar zijn les. Ik verzekerde hem dat hij me elke 
keer mocht aanspreken en dat ik dan zeker meer tijd aan hem 
zou spenderen. Het heet me enorm gepijnigd omdat ik voel 
dat ik nog veel kon betekenen voor de kinderen, ik heb ze 
daarna niet meer teruggezien. 



Als fotograaf is het belangrijk om helemaal betrokken te zijn. 
Om niet enkel de kennis te hebben van de situatie, maar om 
mee te voelen en er liefst ook een deel van uit te maken. Zoi-
ets voel je in de beelden maar het helpt je eveneens als mens 
om te groeien.

Vanwege de breuk met de NGO heb ik me gericht naar enkele 
documentaires in India en Nepal, maar zonder voorbedacht 
idee. Uit schrik dat onze beelden konden ontnomen worden 
ben ik naar Kolkata gevlucht.



Kolkata, een grootstad in duisternis gewikkeld 

Het idee was er om een portret te maken van de stad. Uit-
gaande van de straatfotograie, wel met het idee om een docu-
mentaire reeks te laten zien. 



Ook kwam ik vele opmerkelijke winkeltjes tegen en als zijpro-
ject heb ik me erop toegespitst om hier een interessante reeks 
over te maken. Het leek zeer authentiek en de plaatsen waren 
enorm afgelijnd. Ook de kleuren waren vaak interessant. 



De blauwe trein

Al snel merkte ik dat mijn tijdelijke visite in Kolkata me 
mogelijk niet genoeg tijd gaf om alle facetten van de stad te 
ontdekken stad. Vanwege het onveilige karakter bij het ver-
trek uit KISS was het de bedoeling om stilaan dichter naar de 
luchthaven in Delhi te komen. De tussenstop is Varanasi. Om 
daar te geraken was de trein het ideale transportmiddel. Ik 
had nooit eerder gehoord over de blauwe trein. De afstanden 
in India zijn zeer lang, zelfs met de trein. Voornamelijk reisde 
de trein ‘s nachts. Net zoals alles in India was ook deze trein 
oud en versleten en overvol met reizigers. Dit was mijn kans 
in een omsloten thema een documentaire reeks te maken. 
Ik zou elk moment benuttigen hiervoor. Er kwam later ook 
een tweede moment waarbij ik een tiental uur op de trein 
kon spenderen. De trein was steeds het onderwerp, maar de 
reizigers stonden vaak centraal.





Varanasi, de heilige stad

Varanasi was een ware visuele geneugte. Terwijl Kolkata, door 
zijn grootstedelijk karakter niet veel licht toeliet deed Vara-
nasi het omgekeerde. Dankzij de Ganghes was er enorm veel 
ruimte en gedeeltelijke rust. Dat laatste is met een korrel zout 
te nemen omdat er in India nergens echte rust lijkt te zijn. 
In Varanasi werden de doden aan de lopende band verbrand 
of zelfs als lijk in de rivier gegooid. Alles speelt zich af aan de 
oevers. De stad is overgoten met apen, spirituele iguren en 
Heilige koeien. Het geheel zorgt voor erg komische moment-
en. Mijn reeks in Kolkata en op de blauwe trein voelde heel 
zwaar aan en ik had nood aan ontluchting. Als straatfotograaf 
heb ik vaak het komische proberen in mijn beelden te steken. 
Het leek me een goed moment om terug te gaan naar mijn 
roots in de fotograie. Ook heb ik tijdens Holi Festival een 
ruwe, persoonlijke, a-typische reeks willen maken. Ik had 
genoeg van het fotograferen in kleur en maakte reeksen in 
zwart-wit.

Varanasi humor:



Happy Holi:



Nepal

Omdat er geen zekerheid was dat onze beelden veilig gesteld 
en niet zouden worden opgeschept in de luchthaven van 
Delhi en omdat mijn stage niet vervolledigd was werd Nepal 
de volgende bestemming. Het leek erop dat mijn eindwerk 
klaar was, hoewel het me niet duidelijk was of ik een volledig 
werk had gemaakt. Omdat ik elke dag met het idee van een 
documentaire in het achterhoofd aan het fotograferen was 
had ik na verloop meer dan genoeg van het genre. Ik voelde 
me beperkt door de hokjes waarin alles was verdeeld en ik 
wou een manier vinden om daar uit te breken. Eerder heb ik 
dat eenmalig in Odisha gedaan en het beviel me enorm.

Conceptuele reeksen

Car adventure in Odisha:



Monkey Temple:

Apocalypse:



Shangrila, de tweede kans

Ondertussen ben ik terug gekeerd naar het genre documen-
taire. Kids Shangrila Home was de tweede stageplaats waarbij 
ik de kans had om verder te werken met verweesde kinderen. 
Ik miste de nabijheid van de kinderen uit de stammen van 
India. In Shangrila ontdekte ik dat niet elke NGO gebasseerd 
was op het verdienen van geld. Shangrila heet goeie intenties, 
zoals het hoort te zijn, en daar kwamen de kinderen eerst. Net 
zoals in KISS heb ik een portretreeks gemaakt in Avedon stijl:





Hierbij volgde een documentaire reeks over het reilen en 
zeilen van de NGO.



Ik heb me hierbij eerder gericht naar de vraag van de NGO 
om een geschikt portret te schetsen in plaats van deze te per-
soonlijk te maken. 



Busje komt... zo!

Buiten Shangrila was ik gebrand om een eigen reeks te maken 
dat ik zelfs in het kleine busje geprobeerd heb om het onder-
ste uit de kan te halen:



Pokhara

Het was de bedoeling om enkele dagen tot rust te komen aan 
het meer van Pokhara, vooraleer terug te keren naar Belgie. 
Deze plaats was ongewoon knap, een vallei onderaan de 
Himalaya. Mijn laatste reeks zou gaan over de elementen van 
disharmonie die zich in het idilische landschap wringen. 



Het Conlict

Aan beelden en reeksen had ik meer dan genoeg. Ik had er zelfs 
zoveel dat ik door de bomen het bos niet meer zag. Bij het maken 
van zulke reeksen op lokatie heb ik steeds tijd nodig om het naast 
me te laten liggen. Op die manier wordt er een afstand gecreëerd 
tussen het hele verhaal dat nog tamelijk vers in het hoofd zit, en de 
beelden die op een objectieve manier moeten bekeken worden. 

Er moet eveneens tijd gemaakt worden om dit maandenlange avon-
tuur te verwerken. Tijd is jammer genoeg geen optie. 

Wanneer ik me de vraag stel wat soort fotograaf ik wil worden 
moet ik eveneens verschillende zaken onder elkaar zetten. Net als 
in mijn stijl van muziek heb ik steeds een zwak voor genres die zich 
vermengen met elkaar. Tijdens deze reis heb ik geschakeld tussen 
portret, documentaire- en conceptuele fotograie. Wat dit alles met 
elkaar gemeen heet is dat ik een verhaal wil vertellen, zijnde in 1 
beeld of in meerder beelden. Wat ook duidelijk is voor mezelf is 
dat ik niet graag afstandelijk werk. Het vangen van de ziel op foto 
vereist dat ik persoonlijk betrokken ben bij mijn omgeving en niet 
zomaar in de achtergrond verdwijn. 

Het heet een tijdje geduurd vooraleer ik de reeks heb gevonden 
die dit alles omsluit. Aanvankelijk dacht ik dat mijn reeks over de 
blauwe trein voor mijn eindwerk zou dienen, maar iets voelde niet 
juist aan en ik kon er niet opkomen wat het was. Naar mijn inziens 
ben ik erop gekomen dat ik ergens heel veel tijd moet spenderen 
om een reeks de kans te geven zich volledig te ontplooiien. Er is 
slechts 1 plaats geweest waar ik die tijd heb kunnen nemen en dat 
was in het Instituut in Bhubaneswar, KISS. 
De strijd met KISS heet lang geduurd, ze wilden de copyright 
voor hun nemen, een beslissing die ze terplekke naar voor heb-

ben geschoven. Daarnaast kan ik niet licht over het feit gaan dat 
deze vele kinderen worden gebruikt door iedereen voor geld 
of roem. De weken in het instituut waren veruit de mooiste 
weken uit mijn leven. 
Ik voelde me verbonden met 25.000 kinderen die uit een an-
dere wereld kwamen. De originele stammen van India leven 
op de manier hoe wij het leren in de geschiedenis boeken. 



Ze wonen in kleien hutten, ze jagen en sprokkelen, ze vereren een 
totempaal en stellen het grootste belang aan rituelen. Ze hebben 
geen geld en worden daardoor als arm beschouwd. Ze krijgen niet 
de medische zorg die de moderne wereld te bieden heet, terwijl 
de bebossing verdwijnt en ook hun levensonderhoud  waardoor de 
kans op vroegtijdig sterven zeer reeel is. Wat ze wel hebben is alles 
wat wij niet meer kunnen en zijn. Ze trekken de grootste ogen wan-
neer ze iets zien wat ze nooit eerder zagen. Ze zijn meer verlegen 
dan ons, ze zijn intiemer dan ons, ze zijn echter dan ons. De mens 
is hun grootste vijand en ze lijken het niet eens te besefen.

Net zoals we de natuur vernielen, worden ook deze stammen kapot 
gemaakt. Omdat we te beschaafd zijn geworden om iedereen uit te 
moorden passen we andere truukjes toe die even efectief zijn. KISS 
verdient niet enkel geld hierdoor maar ze iniltreren onze manier 
van leven in die van de gehele generatie kinderen uit de stammen. 
Wanneer deze opgroeien zullen ze niet meer geinteresseerd zijn in 
de gebruiken van hun ouders. Ze zullen de wereld willen zien en ze 
zullen ahankelijk worden van electronica. Ze zullen minder weer-
stand krijgen en meer gebonden zijn aan onze dokters. Deze laatste 
generatie zal een stuk geschiedenis achter zich laten. Ze zullen 
liberaliseren en individualiseren. Ze zullen alle betekenis verliezen 
door het valse idee dat ze zelf betekenis hebben. 
Dit alles doet me relecteren, dit alles maakt me eveneens enorm 
triest. Nog nooit heet iets zodanig verkeerd aangevoeld. Waarschi-
jnlijk heet het te maken met de omvangt van de situatie. 

In mijn eindwerk zocht ik naar een verhaal. Ik heb de portretten in 
het verhaal verwerkt omdat je daarin heel veel kan alezen en het 
dichtste bij je onderwerp staat. Ik heb ze uit de omgeving van het 
instituut gehaald door middel van de witte achtergrond. Het eind-
werk laat zien dat ze enerzijds als massa beschouwd worden. Daar-
na haal ik ze er 1 voor 1 uit om ze te personaliseren. Hun portretten 
worden vervoegd door een zwart-wit beeld waarin je het typische 
karakter van hun kind-zijn kan volgen. De portretten zijn in kleur 

om het “nu” te benadrukken, hun momentele aanwezigheid. De 
bijbeelden zijn in zwart-wit omdat ik hun handelingen als 
kind in het verleden wil schetsen. Het grote kleurbeeld on-
thult de toekomst. Toen KISS de promotiebeelden wou kiezen 
wilden ze enkel beelden van kleine groepjes waar een kind 
duidelijk eruit sprong.



Beelden waarin grote groepen met hetzelfde uniform te zien waren 
gaven een negatieve indruk. Om het met mijn eigen woorden te 
zeggen: “Dit ruikt naar een paradox.”

De vermenging van portret in documentaire fotograie zet me al 
een stap in de juiste richting. Het gebruik van zowel kleur als zwart-
wit doet dit eveneens. 



Mijn voorkeur gaat sowieso naar de langdurige projecten waarbij 
ik tijd krijg om mijn plaats te vinden in het project. “Tribe Done 
Gone” verwijst naar de teloorgang van de stammen, met een 
knipoog naar het nummer van de Indiase M.I.A. “Bucky Done 
Gun”.

Mijn eindwerk weerspiegelt mijn betrokkenheid. Het is een per-
soonlijk werk waarbij ik dicht bij de kinderen stond. Het idee 
om iets heel puur te laten zien hangt onlosmakelijk vast aan mijn 
persoon. 












