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HOGEROP
Is het gebeurd? Wat is er gebeurd? 
Na ‘Moments before the Flood’ 
vlucht Carl De Keyzer de bergen 
in. ‘Higher Ground’ is een 
post-apocalyps vol licht en kleur. 
Onbeschut. Schrijver Philippe 
Claudel, een van Frankrijks grootste, 
liet er zich door inspireren, laat zijn 
tekstflarden door het landschap 
zweven. Het zijn dubbele 
boodschappen. Van redding 
en ontreddering.

B E E L DV ERHAA L

CA R L  D E  K E Y Z E R

‘Het gebeurt. Mensen, aan de rand van 
de afgrond, worden plots omgeven door 
mist, door wolken. En als de wolken en 
de mist optrekken, is er niemand meer. 
Ze zijn verdwenen. Ik zweer het je, 
het is waar. Ik verzin dit niet.’ 
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‘Eerst durfde ik me niet onder hen te 
begeven, nu kan ik niet meer zonder. 
Ze stellen me gerust. Ik hou van 
menigtes. In groep wandelen, mensen 
ontmoeten, ertegen aanschuren, soms 
botsen, zalig is het. Doen alsof we met 
z’n velen zijn. Zo vergeten we even 
waar we zijn, te midden van die 
ellendige sneeuwhellingen, overal 
leegte, bevroren achtergronden, de 
vreselijke geur van bergweides. Als ik 
mijn ogen sluit, lijkt het alsof ik nog 
één keer dat heerlijke aroma van 
uitlaatgassen kan ruiken, druk verkeer 
hoor. Het gebulder van de grootstad.’
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BEELDVERHAAL   CA R L  D E  K E Y Z E R

‘Ja, één iemand heeft geprobeerd de macht te grijpen. 
Hij klom op de piek, daar, bij dat kruis. Hij riep 
ons bijeen. We luisterden een tijdje, maar heldere 
suggesties had hij niet. Iedereen droop af, terug 
richting de tunnels van de kabellift. Wat er met hem 
gebeurd is, geen idee. Ze zeiden dat hij ten val gekomen 
is tijdens de afdaling. Ik weet niet of dat waar is.’
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‘Het allerbelangrijkste, lijkt me, is doen alsof. Te blijven doen 
alsof. Ik kan het niet helpen te denken dat niets hiervan echt is. 
Dat ik daadwerkelijk wakker word op een dag. Het kan niet anders 
zijn dan een droom. Ik heb nog nooit een voet in de bergen 
gezet. Ik haat bergen. Altijd al. Ik wilde mijn vriendin een plezier 
doen. Nu spreken we elkaar niet meer. We mijden elkaar.’
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‘Ik speel. De hele dag. Ik ben niet triest. 
Ik weet niet waar mijn ouders zijn. 
Ik denk dat ze ook aan het spelen zijn. 
Ergens. Ik lach veel. De anderen ook. 
We zijn oké. Ik ben dol op de bergen.’
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BEELDVERHAAL   CA R L  D E  K E Y Z E R

‘De vraag die ik mezelf stel 
telkens als ik naar ons kijk: 
zijn we dan gered, en zo ja, 
waarvan? Of is het eerder 
dat we gestraft zijn, en zo ja, 
waarom. Waarom wij? Waarom 
die paar honderd van ons?’ 
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‘Laat me met rust, alsjeblieft, je 
verpest mijn zicht – ik bedoel 
mijn leven.’

Van 2 maart tot 30 april brengt Botanique 

(Brussel) beide fotoreeksen samen, ‘Higher 

Ground’ en ‘Moments before the Flood’.


