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Cuba, La Lucha

Cuba door de ogen van 
Magnumfotograaf 

Carl De Keyzer

Een natie klaar om een nieuw hoofdstuk
in haar geschiedenis te schrijven
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D
e Belgische topfotograaf Carl De Keyzer trok 
naar Cuba en kwam terug met unieke beelden 
van een land in transitie. Fidel Castro op een 
poster aan de muur, terwijl op het T-shirt van 
een man op dezelfde foto FBI te lezen staat. 
Vier Cubanen die geld afhalen in een bank, ter-
wijl Che Guevara vanaf een portret boven hun 

hoofden toekijkt. In zijn nieuwe fotoboek vat Carl De Keyzer - sinds 
1994 lid van het beroemde fotoagentschap Magnum en misschien wel 
Belgiës beroemdste fotograaf - de dualiteit van Cuba in beelden. Met 
het oog van de meester schetst hij het portret van een land dat met de 
voeten nog in het communisme wortelt, terwijl het de hand reikt aan 
het kapitalistische Westen.
Carl De Keyzer arriveerde in januari 2015 in Cuba, kort na de sterk ge-
mediatiseerde aankondiging van de Amerikaanse president Obama 
over het herstel van de Cubaans-Amerikaanse betrekkingen die ver-
broken waren sinds januari 1961. In zijn historische toespraak stelde 
Obama: “We doen een beroep op de Cubaanse regering om het po-
tentieel van elf miljoen Cubanen te gebruiken door het beëindigen 
van onnodige beperkingen op hun politieke, sociale en economische 
activiteiten.” 
Een van de eerste foto’s van het boek van De Keyzer toont het Capi-
tool in het oude Havana, een herinnering aan de pracht en de praal van 
de oude stad, gezien door het raam van een appartement. De majestu-
euze koepel die aan het oog onttrokken wordt door steigers vanwege 
restauratiewerken, is een visuele herinnering van een natie klaar om 
een nieuw hoofdstuk te schrijven in haar geschiedenis. De plaatsing 
van dit beeld in het begin van het boek is zeer symbolisch en markeert 
het einde van een tijdperk. 
Tussen de covers van Cuba, La Lucha ligt tastbaar en zichtbaar de in-

tensiteit en de complexiteit van de veranderingen 
die momenteel plaatsvinden in Cuba. Misschien 
vanwege de schok die met een dergelijke enorme 
verschuiving gepaard gaat, gecondenseerd in een 
relatief korte periode, ademen de foto’s een gevoel 
van onbehagen. 
Het boek bevat onvermijdelijke scènes van afbrok-
kelende interieurs van Cubanen die getroffen zijn 
door de schaarste. We zijn gewend aan dit gebrui-
kelijke Cubaanse visuele repertoire, met het verval 
van Havana en de nostalgische vintage Amerikaan-
se sleeën die langs de brede kustesplanade van de 
Malecón rijden. 
Ook al vermijdt De Keyzer bewust deze clichés, ze 
zijn simpelweg onvermijdelijk in een natie die zijn 
traditionele stereotypen probeert af te schudden 
en ze tegelijk maximaal exploiteert in de toeristi-
sche industrie. De beelden bevatten dubbelzinnige 
tekenen van valse vreugde, melancholie en een 
vleugje sarcasme. Met bijvoorbeeld het portret van 
revolutionair Che Guevara in een ouderwets aan-
doend bankfiliaal. De foto’s zijn doordrenkt van 
een bitterzoete nostalgie, waar de hoop op een be-
tere toekomst een verre droom lijkt. 
De cruciale vraag die lijkt te sudderen aan de basis 
van de beelden luidt: hoe kunnen het verleden en 
de toekomst samenkomen in Cuba? 
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