
Carl De Keyzer

Cuba 
LA LUCHA

De Belgische fotograaf Carl De Keyzer trok voor drie maanden 
naar Cuba. Hij kwam terug met unieke beelden van een land 
op een kantelpunt tussen zijn communistische verleden en het 
kapitalistische Westen.  • E.D.

Dit was vlak bij mijn hotel. Glittering op een 
oude auto, een portret van Che, het logo van de 
SuperStar-talentenjacht op de Duitse tv en dan 
kwam daar die SuperMario voorbij. Dat kon ik 
niet laten liggen.
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We bezoeken Carl De Keyzer 
bij hem thuis, in de stilte 
van de Oost-Vlaamse ge-
meente waarvoor hij twee 
jaar geleden zijn huis in 

Gent inruilde. De drukproeven van het nieuwe 
boek zijn goedgekeurd, de prints voor de ten-
toonstelling in de Roberto Polo Gallery zijn 
klaar: de fotograaf geniet zichtbaar van de rust 
na een drukke periode. 

Carl De Keyzer: Na Moments Before the Flood 
was ik het echt beu. Ik overwoog zelfs om te 
stoppen met fotograferen. Ik had achttien 
maanden gereisd, en als ik dan het resultaat 
van de tentoonstellingen en het boek bekeek, 
was het toch wat pover in verhouding tot de in-
spanning. Ik had geen zin meer om zo’n groot 
project te doen. De leeftijd speelt ook mee: ik 
ben niet meer de jonge snaak die zes maanden 
in India ging rondtrekken. Ik wou nog wat les-
geven en voor de rest uitbollen.
Maar plots was die innerlijke drang daar weer. 
Ik had nog een paar projecten in de lade liggen 
die ik op korte termijn kon afhandelen zodat ik 
geen jaar van huis weg zou zijn. Cuba was daar 
één van.

Shoot: Waarom juist Cuba?
C.D.K.: Cuba is eigenlijk een binnenkoppertje. 
Het is vergelijkbaar met mijn Congo-project, 
waar ik ook veel ruïnes en verval toon. Met het 
verdwijnen van de Sovjet-Unie was Cuba plots 
zijn grootste geldschieter kwijt. Sindsdien 
gelooft iedereen dat het een kwestie van tijd 
is voor het systeem in elkaar stuikt. Elke dag 
stort er in Havana letterlijk een huis in, omdat 
er geen middelen zijn om huizen te onderhou-
den. Maar wonder boven wonder slagen ze 
erin om het systeem in stand te houden – ook 
al omdat Fidel maar niet wil doodgaan. (lacht)
Uiteindelijk heeft het nog lang geduurd voor 
ik kon vertrekken. Ik wou er drie maanden 
blijven, terwijl je als toerist normaal maar een 
visum voor één maand krijgt. In december 

2014 kwam dan de toespraak waarin Obama 
aankondigde dat hij het handelsembargo wou 
afbouwen – toen dacht ik echt dat ik te laat 
was. Ik kon uiteindelijk afreizen in januari 
vorig jaar. En dat bleek net het juiste moment. 
Obama’s toespraak had heel veel losgemaakt: 
er is weer hoop bij de Cubanen. Zo’n timing is 
heel belangrijk. Ik kan de geschiedenis niet 
voorspellen, maar ik probeer er wel rekening 
mee te houden. Zo was mijn boek Homo sovie-
ticus net klaar toen de Berlijnse Muur neer-
kwam.

Shoot: Wat heb je op Cuba gefotografeerd?
C.D.K.: Cuba is natuurlijk een enorm cliché. 
Ik wou niet die typische foto’s met mooie oldti-
mers en vervallen gebouwen. Dat is allemaal al 
gedaan. Mijn eerste idee was om alleen binnen 
te fotograferen. In principe is Cuba interes-
santer binnen dan buiten. De eerste week ben 
ik bij mensen thuis gaan fotograferen. Binnen 
zie je de armoede, de triestheid, mensen die 
net als de communistische staat wachten op 
het einde. Maar ik kon het niet over mijn hart 
krijgen om dat vol te houden. Ik fotografeer uit 
principe geen slachtoffers, geen zieken, geen 
lijken: ik vind dat te gemakkelijk. Daarna is het 
een soort roadtrip door Cuba geworden, met 
meer symbolische beelden. De combinatie van 
een communistisch regime met een Centraal-
Amerikaans land geeft toch weer spannende 
beelden.

Shoot. Cuba is zoals je zei al vaak gefoto-
grafeerd. Hoe ga je die clichés uit de weg? 
C.D.K.: Het is te gemakkelijk om er gewoon 

mooie plaatjes te schieten. Esthetiek mag geen 
doel op zich zijn. Ik vind schoonheid belang-
rijk, maar de inhoud – om een groot woord te 
gebruiken – evenveel. De reeks Moments Before 
the Flood bestaat uit mooie beelden, maar ze 
kondigen wel een ramp aan. Ook in La lucha 
zit dat. Het zijn niet gewoon mooie foto’s van 
verlaten huizen of oude fabrieksgebouwen 
zoals je er zo veel ziet op internet. Ik probeer 
meer aan een beeld toe te voegen. Dat is een 
beetje mijn stijl: tussen extase, ironie en kri-
tiek – en ook een vleugje surrealisme.
Daarom zijn mijn beelden ook bedoeld om op 
groot formaat bekeken te worden; elk detail 
speelt een rol. Maar je moet daar op een be-
paald moment ook mee stoppen, want als een 
beeld te complex is, werkt het ook niet meer.

Shoot: Werkt die aanpak nog wel in dit 
vluchtige Instagram-tijdperk?
C.D.K.: Als ik op Instagram wilde scoren, had 
ik wel mooie meisjes of oude taxi’s gefoto-
grafeerd. Instagram leent zich niet voor mijn 
werk. Ik heb al een zeker oeuvre, ik heb mijn 
manier van kijken en mijn manier van denken. 
En vandaag zijn er meer mensen dan ooit die 
dat waarderen, die echt belangstelling hebben 
voor fotografie. Als ik zie hoeveel mensen er 
naar tentoonstellingen komen, hoeveel men-
sen fotoboeken kopen – dat neemt alleen maar 
toe. Ik blijf dit soort werk maken. Het zijn 
geen hapklare brokjes. Mensen gaan dit boek 
niet kopen omdat ze een fantastische vakantie 
op Cuba beleefd hebben. Misschien doen ze 
dat per ongeluk toch, maar dan zullen ze wel 
schrikken. (lacht)

Als ik op Instagram wilde scoren, had ik wel 
mooie meisjes of oude taxi’s gefotografeerd.

BOVEN: In het begin wou ik alleen 
bij mensen thuis fotograferen. Maar 

dat was zo zielig dat ik het niet heb 

volgehouden.  - ©Carl De Keyzer

ONDER: Sinds kort mogen Cubanen 
hun eigen bedrijfje hebben. Heel 
populair zijn fotoshoots voor de 

vijftiende verjaardag van een meisje, 
wanneer ze ‘volwassen’ wordt. Dat 

is echt zoals een trouwreportage bij 

ons.  - ©Carl De Keyzer

 De Belgische fotograaf Carl De Keyzer is sinds 
1994 lid van het fotoagentschap Magnum. 
Eerdere reizen brachten hem al naar India, 
de Sovjet-Unie en Oost-Europa, de Verenigde 
Staten en Congo. Voor Moments Before the 
Flood (2012) bereisde hij de kustlijn van het 
Europese continent, die bedreigd wordt door 
de stijgende zeespiegel. 
www.carldekeyzer.com.
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Shoot: Wat betekent de titel van het boek?
C.D.K.: ‘La lucha’ betekent ‘de strijd’, en dat 
woord heeft op Cuba meerdere betekenissen. 
Het is de alledaagse strijd om te overleven. 
Cubanen hebben het niet breed – het gemid-
deld inkomen is 30 dollar per maand, en alles 
is gerantsoeneerd. Het is constant zoeken naar 
eten, naar onderdelen, naar materiaal… ‘La 
lucha’ staat ook voor de strijd voor het socia-
lisme, om ondanks het embargo en de tegen-
werking van buitenaf toch te blijven geloven in 
de socialistische idealen. Toen ik 18 was, had 
ik zoals iedereen van mijn leeftijd zeer linkse 
sympathieën. Maar na mijn eerste reizen 
naar de Sovjet-Unie was ik daar snel van af. 
Dat was niet de ideale wereld. In Cuba houdt 
het systeem de mensen nog in het gareel; in 
elke wijk is er een ‘revolutionair comité’ dat 
de inwoners in de gaten houdt. Maar ook dat 
brokkelt af: meestal bestaat dat comité uit een 
oude oma achter een bureau. En er is nog een 
derde, meer ironische betekenis: La Lucha is 
een coöperatieve winkelketen voor doe-het-
zelfmateriaal.

Shoot: Kan je iets zeggen over de techni-
sche kant?
C.D.K.: De stijl is wat vergelijkbaar met mijn 
oudere boeken, maar ik heb dit keer zonder 
flits gewerkt. Met die digitale camera’s van 
vandaag heb ik geen flits meer nodig. Dat flits-
licht was vroeger mijn stijlkenmerk maar ook 
gewoon een noodzaak. In India en de Sovjet-

Unie zat ik vaak in een grote ruimte met veel 
mensen, met film van 400 ASA kwam je er dan 
niet zonder flits.
Voor Moments Before the Flood gebruikte ik een 
Phase One digitale middenformaatcamera, 
maar dat was traag werken, op statief, met ISO 
100 of 200. Voor dit boek heb ik alles met een 
middenformaatcamera Pentax 645Z gedaan 
– Pentax heeft het project ook gesponsord. 
De 645Z is een beetje log, maar de autofocus 
is snel genoeg voor reportagewerk. Ik heb ge-
werkt van ISO 800 tot ISO 12.800 en zelfs op 
groot formaat geprint zie je nauwelijks ruis.
Ik hou nog altijd het meest van middenfor-
maat – ik ben geen 35mm-fotograaf. Zelfs toen 
ik met een Nikon D800E werkte, sneed ik de 
randen bij tot een beeldverhouding 6 x 7 of 6 x 
4,5. Ik hou van de schilderachtige rust van dat 
formaat.

Shoot: Dit nummer van Shoot staat in het 
teken van kinderen en jongeren. Welke in-
druk heb je van jouw jonge studenten?
C.D.K.: Ze zijn veel professioneler dan wij 
vroeger waren. Wij gingen in ons laatste jaar 
een week naar Normandië, en dat vonden we 
al een groot avontuur. Nu trekken ze naar Ja-
pan of Alaska, stellen ze projecten voor over de 
drugshandel in Colombia. Ze zijn bezig met de 
hele wereld, ze hebben veel meer informatie 
en ze doen er iets mee. Ik vind het een eer om 
te mogen lesgeven en dat te mogen zien. Hoe 
snel ze dingen oppikken, evolueren, verban-

den leggen – het is soms mind-blowing.
Door de digitalisering is fotografie veel toegan-
kelijker geworden, en de kostprijs is gedaald. 
Het gaat ook veel sneller. Vroeger zat ik na een 
reis van drie maanden nog eens drie maanden 
in de donkere kamer. Vandaag tonen mijn stu-
denten op maandag de tweehonderd foto’s die 
ze in het weekend gemaakt hebben. Ik zeg hen 
dan wel: kom eens terug als je de tien beste 
geselecteerd hebt. (lacht) Met een digitale 
camera is er bijna niets meer dat kan misluk-
ken. Je maakt veel meer beelden die technisch 
geslaagd zijn. Het gevaar is dat je te snel tevre-
den bent. Ik zou kunnen thuiskomen en bij 
wijze van spreken de week nadien een boek en 
tentoonstelling klaar hebben. Maar je hebt tijd 
nodig om dat te laten bezinken. Ik toon niet 
meer beelden dan vroeger.
Een keerzijde van de toegankelijkheid is wel 
dat er vandaag veel meer fotografen zijn, waar-
door het moeilijker is om er je brood mee te 
verdienen. Maar ik vind fotografie een enorm 
waardevolle opleiding, ook als je er niet je 
beroep van kunt maken. Iedereen stapt rijker 
buiten.

Shoot: Een vriendin van me zei na het be-
kijken van OdysSea, de documentaire die 
Jimmy Kets over je werk maakte: die man 
heeft toch het mooiste beroep ter wereld. 
Akkoord?
C.D.K.: Het mooiste in het leven is als je kan 
beschikken over je eigen tijd, en die luxe heb 
ik. Ik móét geen les geven: ik doe het omdat ik 
dat graag doe. Twee of drie keer per jaar doe ik 
een grote opdracht. Voor de rest kies ik mijn 
eigen onderwerpen, en ik beslis zelf hoelang 
ik ergens aan wil werken. Hoewel ik niet de 
meest toegankelijke fotografie maak, kan ik 
ervan leven zonder compromissen te sluiten. 
Wat dat betreft ben ik een van de gelukkigste 
fotografen in dit land. Ik kan het niet veel beter 
hebben dan ik het nu heb. 

Ik hou nog altijd het meest van 
middenformaat. Ik hou van de 
schilderachtige rust van dat formaat.

BOVEN: Boksen is de populairste 

sport op Cuba.  - ©Carl De Keyzer

ONDER: Dit soort pretparkattracties 
kende ik nog van mijn reizen uit de 
Sovjet-Unie. De operator is in slaap 

gevallen, dus misschien blijft die 

molen rondjes draaien.  - ©Carl De Keyzer
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LINKS -Cuba ligt nu op de route van 
de enorme cruiseschepen in het Cari-
bisch gebied. - ©Carl De Keyzer

ONDER -Elk jaar is er een boekenfes-
tival waar boeken te koop zijn – vooral 
Russische boeken en oude romans 
zoals van Dickens. Er heerst een feeste-
lijke sfeer maar alles is strikt geregle-
menteerd. - ©Carl De Keyzer

RECHTS -Dit is ook weer zo’n symbo-
lisch beeld. Ik had die Amerikaanse en 
die Cubaanse vlag gezien. De zon zat 
echt perfect in het verlengde van de 
Cubaanse. Toen kwam die blinde man 
aangewandeld, met op zijn petje een 
dollarteken. Ik heb rap aangebeld en 
gevraagd of ik van op het balkon mocht 
fotograferen – daar lag een vrouw 
halfnaakt te zonnen maar dat interes-
seerde me niet. Ik was juist op tijd om 
af te drukken. - ©Carl De Keyzer

Het boek Cuba – La lucha  
verscheen bij Uitgeverij Lannoo. 
 ISBN 9789401433228, 176 pagina’s, 
49,99 euro.
Een selectie is tot 15 mei te zien in de 
Roberto Polo Gallery, Lebeaustraat 
8-12, 1000 Brussel.
www.robertopologallery.com


