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FOTOGRAFIE

Waarover gaat Higher Ground? 
Carl De Keyzer: “Het is een vervolg op ‘Moments before the 
flood’. Wachten op de vloedgolf. In ‘Higher Ground’ is die vloed 
er ondertussen gekomen en ontstaat er een ‘fictieve’ exodus 
richting bergen en hoogvlakten in Europa. Op basis van de rea-
liteit/actualiteit (lees: geen mise en scène) probeer ik die nieu-
we samenleving vast te leggen.”

In de perstekst lezen we: “In Higher Ground is de vloedgolf 
al achter de rug. De gelauwerde Magnumfotograaf Carl 
De Keyzer verbeeldt een fictionele wereld waarin mensen 
hogere oorden opzoeken en migreren naar de bergtoppen. 
In foto’s genomen in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, 
Frankrijk en Spanje, vinden ironie en oprechte bezorgd-
heid elkaar. Zo zet Higher Ground aan tot nadenken over 
de klimaatverandering”

Dat vraagt om een woordje uitleg! 
“Ik vind het wel belangrijk om geëngageerd te blijven en mijn 
publiek op een creatieve manier te wijzen op de problematiek 
van ‘global warming’. In plaats van naar plaatsen te gaan in de 
wereld waar het onheil al is geschied verkies ik situaties te to-
nen voor er iets is gebeurd. Dat versterkt het effect, vind ik.”

Waarom is dit fotoboek er nu gekomen? Het thema van de 
klimaatverandering is natuurlijk actueler dan ooit.
“Ik vond dat het vorige boek wel een uitbreiding kon hebben. 
Toen ‘Moments’ uitkwam ging alle aandacht naar de banken-
crisis en vergat men een beetje het naderend natuuronheil. Dat 
laatste staat nu weer volop in de belangstelling met nog steeds 
felle voor- en tegenstanders. Ik heb al eerder 2 boekprojecten 
gerealiseerd zoals het Congo- en WWI-epos.”
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We citeren nogmaals de perstekst: “De Franse literaire 
grootheid Philippe Claudel schreef er een treffend fictief 
verhaal bij.”
Hoe ging dat precies in zijn werk? En hoe bent u als “kleine 
Belg” bij deze “Franse grootheid” uitgekomen? 
“Zo klein is die kleine Belg nu ook weer niet. (lacht) We hadden 
een lijstje gemaakt van schrijvers die nauw aanleunen bij het 
werk en de thematiek in het algemeen. Philippe Claudel kende 
mijn werk niet maar wel het agentschap Magnum. In Frankrijk 
maakt dat namelijk veel indruk. Hij vond mijn werk heel goed 
en inspirererend en zegde onmiddelijk toe. We hebben elkaar 
nooit gesproken of zelfs gemaild. 3 keer heb ik hem een voorlo-
pige selectie van het boek gestuurd en op basis daarvan heeft hij 
zijn korte verhalen geschreven.
Ik vind het een noodzakelijk aanvulling om het verhaal geloof-
waardiger te maken. Hij laat de mensen in de beelden spreken 
en verhoogt het realiteitsgehalte. Het wordt tastbaarder.”

Als u één beeld uw boek mag/moet uitkiezen: welke zou dat 
dan zijn? En waarom? (Is het eventueel mogelijk om deze 
foto ter illustratie bij het artikel te publiceren?)
“Tijdens het maken van de reeks had ik steeds het schilderij van 
Kasper Friedrich in gedachten. Ik maakte zelf al vlug een beeld 
dat er heel nauw bij aanleunt. De Romantiek in de schilderkunst 

was ook een inspiratie. Dat verlangen naar de natuur en een 
nieuw beloofde land.”

Welke les/boodschap moeten we zeker uit uw boek onthou-
den? En waarom?
Dat het voldoende is om een bepaald idee in je hoofd te houden 
om anders naar een realiteit te kijken. En op die manier ook 
andere beelden te maken. Hier heb ik de thematiek van global 
warming als onderwerp genomen van dat concept maar het had 
ook een ander thema kunnen zijn. Ik vind het een aanvulling om 
via een andere weg over het probleem na te denken en ‘aware-
ness’ te creëren.”
 
Er verschijnen ontzettend veel fotoboeken. Het ene al inte-
ressanter dan het andere. Waarom moet iemand uw boek 
kopen? Wat is de zogenaamde Unique Selling Proposition 
(USP) van Higher Ground?
“Tja, lastige vraag. Omdat men het goed vind of als men al eer-
dere boeken van mij heeft gekocht en een collectie wil opbou-
wen. Ondanks de nieuwe aanpak (fictie) is het toch een herken-
baar CDK-product, denk ik.” 

Slotvraag: kan fotografie de wereld redden?
“Nee, enkel liefde en de kunst in het algemeen.”   

Apocalyptisch scenario
—

Carl De Keyzer is ongetwijfeld een van de meest briljante fotografen van ons land. Sinds 
1994 is hij lid van het agentschap Magnum. Hij onderscheidt zich door de diepgang van zijn 
reportages, vaak van lange adem, en door zijn veelzijdige benaderingen. Zijn werken wor-
den regelmatig gepubliceerd in de internationale pers en werden van meet af aan goed 
onthaald door de kritiek.
Terwijl Moments before the flood zich concentreerde op de oevers net voor de stijging van 
het zeeniveau deze van de kaart veegt, zet Higher Ground dit apocalyptische scenario nog 
verder. De fotograaf dompelt ons hier onder in een niet nader bepaalde toekomst waarin 
de golven de aarde hebben overspoeld en de bevolking zijn toevlucht heeft gezocht op de 
toppen van Europa.
Op haast Lynchiaanse wijze legt hij het leven vast dat zich daar afspeelt. De haast roman-
tische schoonheid van zijn beelden, de soms komische accenten die hij beschrijft, staan in 
schril contrast met de gewelddadigheid van het onderliggende verhaal, die van een sombe-
re en mogelijks nakende werkelijkheid. Zonder ensceneringen werpt hij een individualisti-
sche blik op het dagelijks leven dat hij zich voor deze nieuwe vluchtelingen inbeeldt. Vluch-
telingen die wij op een dag zullen worden, op voorwaarde dat we de zondvloed overleven.
In Moments before the Flood vatte Carl De Keyzer de idee dat Europa door de opwar-
ming van het klimaat dreigt te overstromen, in beelden. In Higher Ground is de vloedgolf 
al achter de rug. De gelauwerde Magnumfotograaf verbeeldt een fictionele wereld waarin 
mensen hogere oorden opzoeken en migreren naar de bergtoppen. In foto’s genomen in 
Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Spanje, vinden ironie en oprechte bezorgd-
heid elkaar. Zo zet Higher Ground aan tot nadenken over de klimaatverandering. De Franse 
literaire grootheid Philippe Claudel schreef er een treffend fictief verhaal bij. 

Carl De Keyzer is sinds 1994 lid van het wereldvermaarde fotoagentschap Magnum. Zijn 
foto’s worden wereldwijd gepubliceerd en getoond. Thema’s in zijn werk zijnde perma-
nente dreiging van verval in een moderne samenleving en de impact van m acht op het 
dagelijks leven. Een staalkaart van zijn werk vindt u op www.carldekeyzer.com.
—
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