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‘Mijn moedertaal is zwart-wit’

MICHIEL 
HENDRYCKX, fotograaf



C4 CULTUUR DE STANDAARD
ZATERDAG 19, ZONDAG 20 SEPTEMBER 2009

STEVEN DE FOER
JAN DESLOOVER
Als een kind zo blij is Michiel

Hendryckx (58) als we bij hem
aanbellen. Hij woont in een curi-
euze woning aan het Gentse
Muinkpark. Het woord epicurist
op de deur en een mopperende
stenen Grumpy uit Sneeuwwitje
vatten het karakter van de bewo-
ner samen.
Hendryckx heeft net het eerste
exemplaar ontvangen van Dolen.
Onderweg in Europa en is in de
wolken. ‘Ik wilde een klassiek
boek, met toch weerhaakjes aan.
Dat is het geworden.’ Hij is geluk-
kig met de afdruk van de foto’s en
met de oerklassieke kaft met
daarop een werk in potlood en
acryl van Raoul De Keyser, More
is less.
Alles doet hij zenuwachtig: pra-
ten, de appeltaart verdelen, koffie
zetten. Hendryckx is zo gepassio-
neerd dat hij vaak drie dingen te-
gelijk wil zeggen of doen. Terwijl
hij nog snel even een fles witte
wijn in de diepvriezer legt om ze
koud te krijgen, kijken wij rond in
zijn woonkamer vol kunst en heb-
bedingen. Het is een rariteitenka-
binet, ontstaan uit de nieuwsgie-
righeid van een enthousiaste
mens. 
Voor Dolen trok Hendryckx de
voorbije drie jaar geregeld enkele
weken of maanden kriskras door
Europa. Niet op zoek naar toeris-
tische hoogtepunten, maar het lot
toelatend hem te verrassen. Het
resultaat: een verzameling ver-
bluffende zwart-witfoto’s over
mens en natuur, geschiedenis en
cultuur, religie en hoop. 
‘Een foto moet niet cryptisch zijn,
maar je moet de kijker wel uitda-
gen om moeite te doen. Ik hou
niet van hapklare brokken. Ze
zeggen dat we in een visueel tijd-
perk leven, maar er zijn nooit zo-
veel mensen analfabeet geweest
in het lezen van beelden. Er be-
staat ook geen opvoeding in.’ 
‘Neem nu dit beeld van een man
met een koe’, zegt hij. ‘Dat is in Po-
len, en die man is een bankbe-
diende. Tweemaal per dag komt
die zijn koe melken, die aan de
rand van het stadje staat. Op zijn
fiets heeft hij een ijzeren frame
gemaakt waarin de verfpotten
passen waarin hij de melk ver-
voert. Het is 2008, maar op die
plastic potten na kon het ook 1937
zijn. Daar zit een heel verhaal in,

voor wie de moeite doet de foto te
bestuderen. Enfin, dat hij een
bankbediende is kun je niet we-
ten. Ik heb wel een woordje uitleg
gegeven in de legende achteraan.’ 

Waarom geef je niet bij alle foto’s
wat uitleg over de achtergrond? Zo
leer je mensen toch kijken? 
‘Dat was eerst de bedoeling, maar
de uitgever heeft mij dat uit het
hoofd gepraat. Geen praatjes,
maar plaatjes. Voor je het weet
zeggen ze dat die Hendryckx zijn
lange uitleg nodig heeft omdat
zijn foto’s niet voldoende voor
zich spreken. Neem nu deze foto:
al die lelijke kabels, in zeven haas-
ten gelegd, voor een neonreclame
van Elle. Zo zie ik Boekarest: ge-
koketteer met moderne luxe kan
niet camoufleren dat het de aars
van de wereld is. Ik vertel jullie
dat nu, maar moet ik dat onder
die foto schrijven?’
‘Of kijk hier, die twee foto’s naast
elkaar. De ene een kapotgescho-
ten dokterswoning in Oradour,
dat Franse stadje dat door de SS is
uitgemoord. En de andere een ge-
lijkaardig beeld van de Krajina in
ex-Joegoslavië. Moet het hele ver-

haal erbij om het schokkend te
maken? Ik ben in de eerste plaats
journalist, dus een beetje uitleg
geef ik graag. Maar als je over-
drijft, wordt het belachelijk.’

Ben je meer journalist dan ar-
tiest?
‘Absoluut. Het wat is voor mij veel
belangrijker dan het hoe. Ik ben
een verhalenverteller. Dat kun je
met woorden, maar ook met beel-
den. Daarbij, ik ben altijd al pers-
fotograaf geweest, dat zit in mijn
genen. Als ik mee mag naar Tuur
Van Wallendael voor dat gesprek
over zijn naderend levenseinde,
dan voel ik dat als een voorrecht.’ 

Je hebt consequent gekozen

voor zwart-wit. 
‘Ik ben begonnen als fotograaf in
1974. Mijn moedertaal is zwart-
wit, ik heb de eerste twintig jaar
van mijn loopbaan niets anders
gebruikt. Nu ik gewoon een boek
mocht maken naar eigen inzich-
ten, was zwart-wit evident.’ 

Enkele foto’s lijken geënsce-
neerd, zoals die jongen met zijn bal-
lon. 
(verontwaardigd) ‘Maar nee, er is
niets geënsceneerd. Ik ben daar
zeer ethisch in. Ensceneren zou
trouwens zinloos zijn, de werke-
lijkheid is toch veel fascineren-
der. Neem nu deze foto. Ik reed op
een mooie lentedag door Toscane,
en ik rook opeens een sterke zwa-
velgeur. Ik zocht even, en stootte
op een kuuroord met zwavelhou-
dende bronnen. Honderden
naakte of halfnaakte mensen, on-
gelooflijk multicultureel. Snobs
met Lamborghini’s en de uitba-
ters van een Pakistaanse nacht-
winkel naast elkaar. Peace, love
and understanding.’

Hoe vind je zulke plekken? 
‘Louter toeval. De titel Dolen zegt
het. Slechts naar een paar plaat-

sen ben ik bewust gegaan omdat
ze me enorm interesseren, zoals
Oradour. Maar ook daar ben ik de
eerste keer, op een scooter in 1972,
louter toevallig voorbijgekomen.
Ik was toen 22, ik had nog nooit
gehoord van die slachting. In dit
huis werd de dokter vermoord, in
dit huis de onderwijzeres: wat is
dat hier, vroeg ik me af. Er heerste
zelfs nog een soort wrokkige
omerta.’
‘Oradour ligt zo moeilijk omdat
bij die SS’ers veel Elzassers zaten,
Fransen dus. De nieuwe regering
na de oorlog wilde die niet voor
het hoofd stoten, en daarom zijn
de daders ongestraft gebleven.

‘Alsjeblief, wees
nieuwsgierig’
Van het woord oeuvre
houdt Michiel Hendryckx
niet, maar hoe moet je
het anders noemen, het
overzicht in zijn fotoboek/
tentoonstelling ‘Dolen.
Onderweg in Europa’?
Een gesprek met Hen-
dryckx over nieuwsgierig-
heid, fotografie, ijdelheid
en zijn late vaderschap. 

MICHIEL HENDRYCKX VAT EUROPA IN FOTO’S

‘Met een fototoestel over je
schouder en een laptop heb
je alles in huis om de beste
fotograaf ter wereld te wor-
den, als je talent hebt’

© Ivan Put



Alvik, Noorwegen. ‘Met de leeftijd worden de rokken langer en 
wie menstrueert, draagt geen witte kousen meer.’ © Michiel Hendryckx
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Sorry dat ik weer les aan het ge-
ven ben, ik kan het niet laten. Het
stoort me wel dat alles nu overal
zo bewegwijzerd is. Toeristische
diensten leggen te veel uit, waar-
door het genot van het zelf al pra-
tend ontdekken verdwijnt. Nu
staat er zelfs op de autosnelweg al
een paneel met Oradour, lieu des
mémoires. Er is een bezoekers-
centrum met tentoonstellings-
ruimte, met een grote foto van
Hitler op de rug bekeken alsof die
er zelf bij was. Het wordt een
stukje nazi-sensatie. Nu, ik ben
blij dat veel mensen daarheen
gaan, hoor. Iedereen behalve
Duitsers, die steken hun kop in
het zand voor hun verleden. Maar
ik heb er wel Engelse neonazi’s ge-
zien, opgewonden over wat een
grondig werk hun idolen daar
hadden verricht. Hier heb ik er
één op foto. Let maar eens op het
kledingmerk: Under Armour.’

Praat je ook met zulke kerels,
vraag je of je hun foto mag nemen? 
‘Nee, ze zouden toch weigeren.
Maar ik wilde hen per se op de fo-
to, mensen zouden het anders
niet geloven. Ik heb ook al neona-
zi’s gefotografeerd in Peenemun-
de, aan de Baltische Zee, waar de
Duitse V1- en V2-bommen werden
gemaakt. Zelfs in Dachau heb ik al
nazi’s gezien.’ 

Neem je dan geen risico? 
‘Ik ben alert. Bovendien ben ik
een ventje van tegen de zestig dat
er banaal uitziet. Ik loop ook niet
rond met enorme fototassen, ik
gedraag me als een toerist. Vorige
week, in Kuregem, was de eerste

keer in mijn leven dat ik echt aan-
gevallen ben. Jonge allochtonen
sleepten me mee aan het fototoe-
stel dat nog rond mijn nek hing.
Op weg naar huis kreeg ik daar
toch een psychologische klap van.
Die gasten waren alle rede kwijt.
Ik ben er geen racist van gewor-
den, hoor, maar het was beangsti-
gend.’ 

Je interesseveld is breed: oud,
jong, rijk, arm, goed, fout... 
‘Alle mensen en alle plekken zijn
potentieel interessant. Geen en-
kel ander medium is zo met het
triviale bezig. Kijk hier, het justi-
tiepaleis in Antwerpen, hoe pro-
fessionele kuisvrouwen met een
stofzuiger omgaan: licht kan de
banaalste dingen interessant ma-
ken. Dit boek en deze tentoonstel-
ling zijn het resultaat van rondlo-
pen en rondrijden met alle poriën
open. Puur intuïtief vaak. Zoals
die ooievaars hier. Ik reed door
Zuid-Portugal en zag die bomen
en nesten met die jonge vogels.
Geen ouders, dus die waren eten
aan het halen. Ik legde de auto
stil, en oefende geduld. Tot ik op-
eens aan de horizon vijf van die
kadees zag, in eskader, als in een
oorlogsfilm. Ik kreeg er maar drie
op de foto, maar het blijft mooi.
Na zo’n foto rij ik op een roze wolk
verder. En nu zoek ik ook een bio-
loog om daar eens over door te bo-
men, want ik wist dat niet, dat vo-
gels die samen nesten ook samen
foerageren. Spijtig dat ik het niet
heb kunnen filmen, dat zou ook
mooi geweest zijn.’

Heb je ooit gefilmd?

‘Ik heb een diploma kunstfilm en
fotografie. Maar je hebt zoveel
materiaal, geld en medewerkers
nodig om te filmen. Ik had op de
academie al beslist dat ik niet de
rest van mijn leven in een ver-
huisfirma wilde werken. Met een
klein fototoestel over je schouder
en een laptop heb je alles in huis
om de beste fotograaf ter wereld
te worden, als je dat talent hebt.
Zeker in het digitale tijdperk. Dat
heerlijke gevoel dat jij met je vin-
ger op een knopje alles bepaalt, is
onbetaalbaar.’
‘Film is een machtige emo-machi-
ne, daarmee kun je mensen aan
het huilen brengen. Het sympa-
thieke aan fotografie is dat het
zo’n klein medium is. Die grote fo-
to’s van Stefan Vanfleteren, knap
hoor, maar dat is boterkeuken,
dat is mij te groots, alsof je er
Wagner bij moet beluisteren. Dat
staat haaks op de kleinschalig-
heid van dit medium.’ 

Dit boek heet ‘Dolen’, je tekst-
boek over je reis met een ezel naar
Griekenland destijds heette ‘Twee
ezels’. Daar zit zelfrelativering in. 
‘Een stukje nederigheid, ja. Ik
vind dolen ook een mooi woord.
Ik koketteer nogal met de roman-
tiek van de negentiende eeuw. Ik
vind het Engelse woord wanderer
geweldig, omdat het tegelijk be-
weging en verwondering oproept.
Als ik al iets wil meegeven met
mijn boek, dan is het vooral: alsje-

Oradour-sur-Glane, Frankrijk: Britse neonazi’s bezoeken het martelarendorp. ‘Let eens op het merk van zijn T-shirt’. © Michiel Hendryckx
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Naar aanleiding van de 180ste verjaardag van het Belgische 
lederwarenhuis Delvaux presenteert het Antwerpse ModeMuseum de 
expo ‘Delvaux, 180 jaar Belgische luxe’ van donderdag 17 september 2009 
tot en met zondag 21 februari 2010.

Surf naar www.standaard.be/wedstrijden en 

maak kans op een gepersonaliseerde President 

Bag van Bruno Pieters! 

Speel mee van 18 tot 22 september en bezit 

binnenkort een President Bag van Bruno Pieters 

uit de Mannenlijn ‘1829’ van Delvaux.

Win een Delvaux
ter waarde van 2025 euro
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bang dat ik hem zou laten vallen.
Nu begint hij persoonlijkheid te
krijgen, en hou ik me heel graag
met hem bezig. Vanmorgen heb ik
hem wakker gemaakt. Heel zacht-
jes, door hem een beetje te masse-
ren en ondertussen zijn konijntje
met een muziekje langzaam dich-
ter te brengen. Ik vind het fijn te
zien dat hij daarvan geniet.’
‘Hij weet al dat het leven met mij
meer no nonsens is. Ik noem hem
nooit Loewietje, ik zeg altijd Lou-
is. In de auto bij Geertrui liggen er
allerlei cd’s met kinderkloterij,
maar bij mij staat er gewoon Satie
op of zo. Als Louis nu piano hoort,
zegt hij “auto papa”. Ik kan haast
niet wachten tot hij ouder wordt.
Mijn droom is dat we samen naar
de kathedraal van Amiens rijden

blieft mensen, wees nieuwsgie-
rig. Kijk onbevangen naar de we-
reld en geniet. Ik hoop dat je, als
je in dat boek kijkt, iets van genot
vindt. (Opeens hevig schrikkend,
en naar de keuken spurtend) Ver-
draaid, mijn fles wijn staat nog in
de diepvriezer!’
(Wijn bevroren, jammerende Mi-
chiel, troostende redacteurs: de
wijn zal wel weer ontdooien.)

Je spreekt van nederigheid,
maar behalve veel fans heb je ook
critici die je een betweter of zelfs
een ijdeltuit noemen.
‘Een tikje ijdelheid, is dat zo erg?
De meest ijdele mensen die ik ge-
fotografeerd heb, waren vaak ook
de interessantste. Je moet jezelf
graag zien voor je de wereld graag
kunt zien. Ik klink nu als de Bond
zonder Naam, maar ik meen dat.
Dat schoolmeesterachtige speelt
mij soms parten, maar ik heb daar
vrede mee. Ik ben zo gelukkig dat
ik nu een zoon heb. Mijn vriendin
Geertrui lacht daar soms mee, ze
zegt dat ik straks een Wikipedia-
papa word. Prima, ik vind Wiki-
pedia fantastisch. Ik heb dat van
mijn moeder, die leefde tussen de
krantenknipsels over dingen die
haar interesseerden. Maar ik heb
zelf ook veel plezier gehad aan
mensen die me dingen hebben
uitgelegd. Zo praatte mijn prof li-
teratuur met zoveel passie over
Herman Hesse en Thomas Mann,
dat je die wel moest lezen. En nu
ben ik zelf zo. Wat ik interessant
vind, deel ik graag met anderen.
Als ze daarom zeggen dat ik een
zaag ben, vind ik dat wel spijtig
maar ik ga het niet laten.’

Hoe bevalt het vaderschap? 
‘Moeder ben je, vader word je.
Louis is 2,5 en nu begin ik er pas
echt zot van te worden. Een baby
is schattig als hij lacht en zo, en
het ontroerde me hoe gelukkig
Geertrui was, maar ik was vooral

en ik onderweg vertel over de pel-
grims op weg naar Santiago de
Compostela. Ik besef dat ik me zal
moeten inhouden om hem niet te
degouteren. Maar ik heb altijd
graag lesgegeven, ik denk ook dat
ik dat goed kan. Niet overdonde-
ren, wel de jongere bij de melk
zetten.’

Had je ooit gedacht op jouw leef-
tijd nog vader te worden? 
‘Nee. Ik heb ooit een kinderwens
gehad, maar mijn toenmalige
partner zei: ik wil geen kinderen
van een zot. Korte tijd later heeft
die me laten zitten en kinderen
gemaakt met een saaie vent. Later
heb ik vrouwen gekend die al kin-
deren hadden. Ook goed, dacht ik.
Voor een man is het geen drama
kinderloos te sterven. Puur biolo-

gisch heeft een mannelijk li-
chaam gedaan wat het moest
doen wanneer het ejaculeert. Of
dat nu in de lucht is of in een
vrouw, maakt niet zoveel uit.
Maar een vrouwenlichaam is een
machine om kinderen te baren,
dat komt in opstand als het daar-
voor niet gediend heeft. Geertrui
wilde graag kinderen, en een man
die zijn vrouw een kind weigert,
dat is misdadig. Al heb ik nu wel
gezegd: niet nog één. Omdat ik er
te oud voor ben geworden.’ 

Toch wonen jullie nog steeds niet
samen. 
‘Geertrui woont één straat verder,
en ik heb een kamer in haar huis.
We hebben even gepland dat zij
hier kwam wonen, maar dan
moest ik het huis leegmaken. Dat

kon ik niet. Dit is mijn leven, wat
ik hier verzameld heb.’ 

We grasduinen verder in het
boek. Hendryckx is de man die
het brede publiek heeft leren ken-
nen in De bende van Wim en Het
Bourgondisch complot. Vertrek-
kend vanuit een detail stort hij
wetenswaardigheden uit, vaak in
wilde associatie. Of het nu gaat
om bedevaarders in Fatima of de
neef van de paus in het Vaticaan,
over het stratenplan van Hauss-
mann dat Parijs modern en be-
reikbaar maakte, over ouders die
hun kinderen terroriseren of xe-
nofobie in Carrara, uitgerekend
de marmergroeven waar eeuwen
geleden al kunstenaars uit de hele
wereld hun marmer kwamen zoe-
ken: hij toont zich naar gewoonte
een onuitputtelijke causeur. Vaak
pakt hij ook uit met persoonlijke
geschiedenissen van mensen die
hij gefotografeerd heeft.

Is het fotograferen soms niet ge-
woon een alibi om te reizen en met
vreemde mensen te praten?
‘Ja. Ik reis ook voor het menselijk
contact. Daarom reis ik vooral
graag in Europa, omdat ik goed
ter tale ben in onze Europese ta-
len. Ik wil ook regionale kranten
kunnen lezen, en niet de indruk
hebben dat ze me iets wijs kunnen
maken. Daarom heb ik niets ver-
loren in Afrika of Azië. Ik heb daar
te weinig voorkennis, het zal ook
nooit vertrouwd voelen. Alleen de
VS vormt een uitzondering.
Dankzij Bob Dylan, Jack Kerouac
en tutti quanti voel ik me in de VS
ook makkelijk thuis.’

Je bent ook een ‘Europese’ foto-
graaf. 
‘Ik behoor tot de traditie van Hen-
ri Cartier-Bresson. Nooit ensce-
neren, een beetje afwezig zijn, kij-
ken zonder deel te nemen, een
beetje contemplatief. En ook in de

Portugal: ooievaars keren terug bij hun jongen. ‘Na zo’n foto rij ik op een roze wolk verder.’ 
© Michiel Hendryckx
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compositie verraadt zich de leer-
meester. Maar uiteindelijk geloof
ik niet dat je fotograferen kunt le-
ren. Er zijn er die beginnen en het
meteen hebben, en er zijn er die er
nooit komen. Een beetje zoals
met schrijven.’

Fotograferen is kijken, zeggen
ze. 
‘Kijk eens naar deze foto. Een
volksfeest in Noorwegen. Opeens
zag ik een moeder komen, met
drie kinderen. Fantastisch beeld.
’s Avonds toonde ik mijn foto’s in
het kunstenaarshuis waar ik ver-
bleef, en ik zei: kijk, hoe ouder ze
worden, hoe langer de rokken, en
zodra ze menstrueren dragen ze
zwarte kousen. Ze lachten me uit,
zeiden dat ik het te ver zocht, ter-
wijl je toch geen specialist in vol-
kenkunde moet zijn om dat beeld
zo te lezen. ’s Anderendaags kwa-
men ze zich verontschuldigen. Ze
hadden eens rondgevraagd, en
mijn theorie klopte als een bus.’
‘Dat constant opmerkzaam zijn
maakt het ook erg uitputtend.
Het is veel meer dan wat wande-
len met een camera, hoor. Die
concentratie op beeld. ’s Avonds
ben ik altijd kapot op zo’n tocht.
Ik kan dan geen tv meer zien, ik
ben beeldenmoe. Een beetje lezen
en dan slapen. En soms, als je een
poosje op stap bent, komen er dan
’s avonds op hotel ook enkele don-
kere beesten langs, die vragen
stellen over hoe het nu staat met
je leven. Maar dat vind ik niet erg,
ik zoek dat soms zelfs wat op. Ik
ben een romanticus.’

Dit fotoboek voelt soms als een
intuïtievere tegenhanger van Geert
Maks ‘In Europa’. 
‘In Europa is een fantastisch
boek. Ik heb bewondering voor
wie goed geschiedenis kan vulga-
riseren, en dat doet Mak buiten-
gewoon. Het enige probleem is
dat hij van het ene oord van ellen-
de naar het andere stapt. Zijn
boek zou nog beter zijn als hij af
en toe stilstond bij de schoonheid
van de kathedraal van Chartres,
bijvoorbeeld. Nu is het allemaal
duisternis. Een calvinist, hé. Wij
katholieken zien toch al sneller
lichtpuntjes. In Europa is knap,
maar iets te veel een ellendeboek.’ 

En wat is ‘Dolen’ dan? 
‘Ik hoop dat mensen zullen vin-
den dat er nieuwsgierigheid in
zit, een beetje nostalgie, begrip,
mededogen. En dat het goesting
geeft om weg te gaan. Op de juiste
manier. Niet een citytrip naar
Barcelona en Milaan, maar echt
ronddolen door Europa — ook
buiten de steden. Kijk eens naar
deze foto: die gaat over de ontvol-
king van het platteland, in dit ge-
val in Noord-Spanje. Dat gebouw-
tje was vroeger een café. Aan de
andere kant was een kaatsmuur.
Later wilde de jongere generatie
kunnen basketballen. Dat mocht,
maar aan de achterkant. Nu zijn
die jongeren ook weg. Er groeit

gras tussen de stenen. Er is een
ooievaar gekomen, omdat het er
nu stil is. Het verhaal van drie ge-
neraties, in één foto.’ 

Er zit ook optimisme in. Een 58-
jarige die jongeren aan openbare
gebouwen ziet hangen, ergert zich.
Jij schrijft: ze bekwamen zich in
acrobatie. 
‘Maar dat doen ze ook. Uren heb
ik bij die gasten in Newcastle ge-
staan. Hoe ze elkaar corrigeren,
advies geven over een betere af-
sprong. Dat is echt cultuur, prach-
tig. Wat een creativiteit. Die da-
gen elkaar uit, daar houd ik van.
Plus est en vous.’

Dit boek en deze tentoonstelling
zijn niet zo verrassend. Met jouw
BV-status moet je toch al langer
goed in de markt liggen? 
‘Ik heb me altijd verzet tegen een
fotoboek over De bende van Wim.
Dat zou een kaskraker geweest
zijn, als fotoboek met leuke tek-
sten en reistips. Maar ik zag dat
niet zitten. Het was een tv-pro-
gramma, je moet dat niet uitmel-
ken. Als ik een boek maak, wil ik
er fier op zijn, niet take the money
and run. Dat zou botsen met mijn
eergevoel.’ 

We zien je niet meer op tv. Is die
fase voorbij? 
‘Ja. Ik ben bijna zestig, op zulke
mensen zitten ze bij de tv niet
meer te wachten. Niet erg hoor,
het was al uitzonderlijk dat ik als
vijftiger zulke mooie dingen heb
mogen doen als Het Bourgon-
disch complot. Al wist ik niet dat
de prijs zo hoog zou zijn. Ik word
niet graag aangesproken door
wildvreemde mensen. In het be-
gin is dat soort bekendheid even
aangenaam, maar je bent het snel
beu. Als ik foto’s maak op straat,
dan beginnen mensen soms en-
thousiast te wuiven naar mij: zo
kan ik niet werken. Maar het
heeft ook voordelen. Tuur Van
Wallendael bleek een fan van Het
Bourgondisch complot, dan is er
meteen vertrouwen. En ik had dit
prachtige boek allicht nooit mo-
gen maken als ik geen bekende
kop had. En al blijft mijn werk
voor De Standaard het belang-
rijkste, dit boek en deze tentoon-
stelling is me toch ook veel
waard.’
‘Er is nu nog één ding dat op mijn
verlanglijstje staat. Een mooi
boek over Frankrijk, mijn favorie-
te land, met tekst en foto’s. Mijn
versie van Frankrijk, niet over de
grote politiek en de toeristische
hoogtepunten, maar hoe Frank-
rijk echt is. Daar wil ik mijn Latijn
nog wel eens in steken.’

Michiel Hendryckx, ‘Dolen.
Onderweg in Europa’, van 
25 september tot 10 januari in
het Fotomuseum in Antwerpen.
Het gelijknamige boek is uit bij
Lannoo. Van maandag 21 tot
vrijdag 25 september is het ook
een radioreeks in ‘Stories’ op
Radio 1, 13-14 uur.

‘Het stoort me dat alles 
nu zo bewegwijzerd is. Je
moet zelf kunnen ontdek-
ken. Je moet rondlopen
met alle poriën open’

La Orbada, Noord-Spanje. Na vele generaties kaatsers, volgde één generatie basketballers. 
En nu komt met de ooievaar de stilte over het land. © Michiel Hendryckx

Newcastle Upon Tyne, Groot-Brittannië: jongeren perfectioneren zich in straatacrobatie. 
‘Dat is echt cultuur, prachtig. Wat een creativiteit. Die dagen elkaar uit, daar hou ik van.’ © Michiel Hendryckx

Monte Sant’Angelo, Italië: jongen met ballon. ‘Ensceneren is zinloos, de werkelijkheid is veel fascinerender.’ 
© Michiel Hendryckx


