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Het werk van de Nederlandse fotograaf
Bertien van Manen (Den Haag, 1942) is
sterk autobiografisch. Haar fotoseries zijn
visuele dagboeken die haar leven en dat van
de mensen die ze ontmoet op verschillende
manieren weerspiegelen.
Van Manen werkt vaak lange tijd aan haar
projecten, die dikwijls voortkomen uit de reizen
die ze maakt en de intensieve contacten die
ze onderweg opbouwt. Ze gebruikt een lichte,
gemakkelijk te bedienen kleinbeeldcamera die
ze soms laat slingeren zodat anderen hem
ook kunnen gebruiken. Kenmerkend voor haar
werk is een schijnbaar eenvoudige, haast
snapshotachtige manier van fotograferen.
In elke zaal staat een van Van Manens
projecten centraal. Haar werk wordt daarbij
getoond naast dat van fotografen die zij
bewondert, als een voorbeeld ziet of als
geestverwant beschouwt: Wout Berger,
Rineke Dijkstra, Rahima Gambo, Stephen Gill,
Nan Goldin, Guido Guidi, Robert Frank,
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Seiichi Furuya, Jitka Hanzlová, Chris
Killip, Josef Koudelka, Martin McGagh,
Boris Mikhailov en Newsha Tavakolian. De
combinaties geven het werk van Van Manen
een visuele of inhoudelijke context, leggen
accenten, stellen vragen of bieden tegenwicht.
Van Manen en haar ‘vrienden’ zijn geworteld
in de documentairefotografie. Vaak kiezen
zij thema’s uit hun directe omgeving, zoals
de gevolgen van politiek-maatschappelijke
veranderingen, de positie van vrouwen,
herinneringen of persoonlijke relaties.
De werkwijze van Van Manen nodigt bovendien uit tot het stellen van vragen over de
positie van de fotograaf ten opzichte van de
gefotografeerde. Met welk recht en met welke
intentie legt de fotograaf ‘de ander’ vast? Wie
heeft het recht wie te representeren?
Luister naar de gratis audiotour door de
tentoonstelling waarin Bertien van Manen
toelichting geeft bij haar favoriete foto’s.
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0.27
MET ANDERE OGEN
Let’s Sit Down Before We Go is Bertien van
Manens tweede boek over de reizen die
ze tussen 1991 en 1994 maakte door de
voormalige Sovjet-Unie. De titel verwijst naar
een oude Russische gewoonte: voor je op
reis gaat, neem je een moment voor jezelf om
te bedenken waar je vandaan komt, waar je
heen gaat en waarom. In zekere zin neemt
ook Van Manen tijd voor reflectie als ze de
Britse fotograaf Stephen Gill in 2010 een
nieuwe selectie laat maken uit haar materiaal,
met dit boek als resultaat. Meer nog dan Van
Manen zelf in het eerste boek, A Hundred
Summers, a Hundred Winters (zaal 0.25), kiest
Gill voor informele en intieme beelden die een
veranderende samenleving van binnenuit tonen.
Het accepteren van overbelichte foto’s, de
schoonheid zien van een rafelige compositie of
genieten van een achteloos gekadreerd beeld:
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oog hebben voor de expressieve mogelijkheden
van dergelijke ´fouten´ vereist een open
houding. Stephen Gill, die het onverwachte en
ongepolijste ook in zijn eigen werk omarmt, is
dan ook de ideale raadgever voor Van Manen.
In zijn recente project The Pillar (2019) legt
een camera met bewegingssensor vogels vast
die in het uitgestrekte Zweedse landschap
neerdalen op een houten paal.
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0.26
ONTWRICHTING
Een terugkerend thema in het oeuvre
van Bertien van Manen is het leven van
mijnwerkers. In 1979 bivakkeert Van Manen
een week lang in een mijnwerkersdorp in
Yorkshire in Groot-Brittannië. In 1985 trekt ze
naar de Appalachen, een bergachtig gebied
in de Verenigde Staten dat naast prachtige,
ongerepte natuur ook uitzichtloze armoede
kent. Hier leert Van Manen de mijnwerkers
Mavis en haar man Junior kennen. Ze wonen
in een trailer op een heuvel met uitzicht op
Cumberland, Kentucky. Wanneer Van Manen
bij hen verblijft, delen ze lief en leed. De
confronterende en intieme foto’s die ze van
dit echtpaar en anderen maakt, publiceert ze
onder andere in het boek Moonshine (2014).
De titel is ontleend aan de Amerikaanse term
voor illegale sterke drank die in het holst van
de nacht, ‘bij maanlicht’, wordt gestookt.
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Chris Killip legt tussen 1973 en 1985 de
dramatische gevolgen van de onttakeling van
de zware industrie in Noord-Engeland vast. In
krachtige beelden toont hij de diepe sporen
die de teloorgang van lokale industrie heeft
nagelaten. De Ierse fotograaf en filmmaker
Martin McGagh portretteert anno nu jonge
adolescenten in Ierse buitenwijken. Hun
introverte blik geeft de jongeren iets verlorens.
Dit gevoel van uitzichtloosheid wordt versterkt
door de combinatie met beelden van
dorre struiken.
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0.25
VOORHEEN DE USSR
‘Honderd zomers, honderd winters’ – zo luidt
een Russische begroeting bij een ontmoeting
na lange tijd. Het is ook de titel van Van
Manens eerste, verrassende boek over haar
reizen door de voormalige Sovjet-Unie, dat
in 1994 verscheen. Verrassend omdat het
geen reportage van belangrijke historische
gebeurtenissen of personages was, maar
een verslag van binnenuit. Het is een visuele
tegenhanger van haar geschreven dagboek,
waarin mensen figureren die reisgenoten
waren en vaak vrienden werden. Uit haar
aantekeningen spreekt een gevecht met de
clichés van een verweesde samenleving en
de schilderachtigheid van armoede. Het
project luidt een nieuwe manier van werken
in: voor het eerst fotografeert Van Manen
uitsluitend in kleur, en voor het eerst werkt
zij met een eenvoudige kleinbeeldcamera
waarmee ze dicht bij haar onderwerpen kan
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komen. Haar nieuwe aanpak levert informele
en levendige foto’s op.
Waar Van Manen vooral de intimiteit van het
interieur opzoekt, fotografeert de Oekraïner
Boris Mikhailov begin jaren 1990 op straat. In
Case History legt hij de dramatische gevolgen
van de teloorgang van het staatscommunisme
vast in confronterende ensceneringen van
menselijke ellende.
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0.23 en 22
PERSOONLIJKE VRIJHEID
Benieuwd naar de culturele veranderingen in
het post-Maoïstische China, reist Bertien van
Manen tussen 1997 en 2001 herhaaldelijk naar
dit land. Centraal in haar project East Wind
West Wind staat een jonge generatie Chinezen.
Zij groeien op in de jaren 1990, wanneer onder
een regime van massacontrole steeds meer
ruimte voor persoonlijke vrijheid ontstaat; een
land dat tijdelijk de teugels laat vieren en de
technologische vooruitgang die het kapitalisme
voortbrengt, optimaal benut.
Net zoals voor haar reizen naar de voormalige
Sovjet-Unie leert Van Manen ook nu de taal.
En ook hier maakt ze gebruik van een analoge
kleinbeeldcamera. Deze manier van werken
zorgt ervoor voor dat haar aanwezigheid vaak
voor lief wordt genomen; met spontane en
ongeforceerde foto’s als resultaat. Het zijn
beelden die haaks staan op het idee van een
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uniforme, ingetogen en strak gereguleerde
samenleving.
Beperkte persoonlijke vrijheid is een belangrijk
thema in het werk van de Iraanse fotograaf
Newsha Tavakolian. In de video-installatie
Listen verbeeldt zij de positie van zangeressen
in Iran. Al sinds de revolutie van 1979 is
het Iraanse vrouwen niet toegestaan in het
openbaar te zingen. De vrouwen in Listen lijken
op te treden voor publiek, maar hun stem is
hun letterlijk en figuurlijk ontnomen.
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0.24
HERINNERINGEN
Voor het project Give Me Your Image reist
Bertien van Manen tussen 2002 en 2005 door
Europa. De families die ze onderweg ontmoet,
vraagt ze foto’s te delen die herinneringen
oproepen aan hun verleden. Kiekjes in
fotoalbums en zorgvuldig ingelijste afdrukken
voeren Van Manen mee naar anonieme
familiegeschiedenissen, oorlogsverhalen en
politieke idolen; maar ook naar verhalen over
liefde en het verlangen naar verwantschap.
Zorgvuldig herschikt Van Manen elk getoond
beeld in het interieur van de eigenaar. Het
resultaat toont de kracht van fotografie als
drager van herinneringen.
In de projecten Education Is Forbidden en
Tatsuniya van de Nigeriaanse fotograaf
Rahima Gambo staan herinneringen aan
groepsontvoeringen van de gewelddadige
beweging Boko Haram in Noordoost-Nigeria
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centraal. De media plaatsten door Boko
Haram ontvoerde schoolmeisjes in de context
van terreur en trauma, maar welke verhalen
willen zij zelf vertellen? Met deze vraag in het
achterhoofd portretteert Gambo in Tatsuniya
tien schoolmeisjes in een geïmproviseerde
setting. Zo legt Gambo een generatie vast die
haar idyllische en geweldloze herinneringen
probeert te behouden.
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0.19
FLANEREN
Bertien van Manen staat zeker niet bekend
als straatfotograaf. Toch behoort de serie die
zij in het Boedapest van de jaren 1970 maakt
wel degelijk tot dat genre. In sober zwart-wit
toont Van Manen scènes uit het dagelijks leven
onder het juk van het communisme; beelden
die paradoxaal genoeg een sfeer van nostalgie
ademen. In de snapshots van individuen,
reizigers, winkeliers en mensen in cafés is
Van Manens typerende focus op nabijheid
bovendien al duidelijk te herkennen.
Net zoals de serie Easter and Oak Trees
(zaal 0.21) bleef ook Van Manens werk uit
Boedapest lange tijd verborgen in haar
archief. Een nieuwe selectie van deze beelden
door fotograaf Stephen Gill resulteerde in
2017 in het boek I Will Be Wolf. Gills
voorliefde voor ongepolijste beelden (zaal 0.27)
is zichtbaar in de keuze voor ongedwongen
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uitsneden en het sfeervolle gebruik van zwart
en wit.
Robert Franks iconische boek The Americans
(1958) inspireerde Bertien van Manen in 1975
naar Boedapest te reizen. Net als Robert Frank
neemt Van Manen de vrijheid om al reizend
een eigen wereld te scheppen. Ook Franks
overige werk, zoals de hier getoonde foto uit
de serie From The Bus, begrijpt Van Manen als
een manier om de grenzen van de traditionele
fotografie op te rekken.
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0.20
VRIJ SPEL
Lichtheid overheerst in deze familiefoto’s uit
Van Manens persoonlijke archief. Deze foto’s
bracht zij in 2012 samen in het fotoboek Easter
and Oak Trees. Het plezier van het kind-zijn in
de vrijgevochten jaren 1970 en 1980 spat ervan
af. Opvallend zijn niet alleen de losheid, de
sensualiteit en de melancholie, maar ook het
gevoel voor evenwicht en compositie. Het lijken
volstrekt vrije improvisaties op thema’s die in
Van Manens latere werk veel uitgesprokener
gestalte krijgen. Hier zijn het nog snapshots,
kiekjes, maar het zoeken naar vorm is al
zichtbaar. Dit komt het sterkst naar voren in de
aandacht die Van Manen heeft voor de pose
van de kinderen en hun ouders. Soms wordt
zo’n pose doelbewust aangenomen, maar vaker
wordt deze door Van Manen vastgelegd in
al zijn argeloze beweeglijkheid en haast
pijnlijke schoonheid.
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Waar Bertien van Manen deze foto’s
herontdekte dankzij de herinneringen van haar
zoon, zocht Jitka Hanzlová heel zorgvuldig
naar jeugdbeelden in het Tsjechische Rokytnik
waar zij opgroeide. De grootformaat camera die
Rineke Dijkstra hanteert leidt naast een zekere
afstand onvermijdelijk tot concentratie op de
pose. Haar portretten van pubers op het strand
zijn even monumentaal als ontroerend.
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0.21
CULTUREN
Bertien van Manen begint in 1977 als
modefotograaf. Al snel stapt ze over op
sociaal-maatschappelijk geëngageerde
fotografie in streng zwart-wit. In haar eerste
fotoboek, Vrouwen te gast (1979), kaart ze
het isolement van gastarbeidersvrouwen
in Nederland aan; het in ere houden van
familietradities en culturele rituelen speelt in
deze serie een belangrijke rol. Van Manen
slaagt erin het vertrouwen van de vrouwen te
winnen en mag hen zowel op het werk als in
de intimiteit van hun eigen huis fotograferen.
In 1985 maakt Van Manen in samenwerking
met fotograaf Catrien Ariëns het boek
Dienstmaagd des heren. Het is een
beklemmend portret van vrouwen in de
Nederlandse katholieke gemeenschap. Een
omgeving waar Van Manen vertrouwd mee
is, omdat ze haar jeugd deels doorbracht op
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een katholieke kostschool. In sterk gestileerde
beelden schetst Van Manen een haast
verdwenen wereld van vrouwelijk kloosterleven
en de bijbehorende rituelen.
De Tsjechische fotograaf Josef Koudelka
leefde als gevolg van de Russische inval in
Praag in 1968 lange tijd in ballingschap. Zijn
serie Gypsies verbeeldt het bewaren van de
eigen cultuur in vreemde landen. Koudelka
fotografeerde het dagelijks leven en de rituelen
van Roma-gemeenschappen die verspreid
over Europa leven. Net als Van Manen
kreeg Koudelka toegang tot de persoonlijke
levenssfeer van zijn onderwerpen.
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0.18
FAMILIEALBUM
Veel van Bertien van Manens werk heeft een
sterk autobiografisch karakter. Dat geldt niet
alleen voor de familiefoto’s die ze in de jaren
1970 en 1980 maakte, maar ook voor de
serie Mannen. Rond 1995 fotografeert Van
Manen vier mannen die op dat moment een
belangrijke rol spelen in haar leven: haar
vader, haar echtgenoot, haar vriend en haar
zoon. In 2009 fotografeerde ze een vijfde
man: haar kleinzoon Roman. Een doorsnee
familiealbum met klassieke portretten,
hoogtepunten of festiviteiten is het niet. Het
zijn visuele notities over vijf mannen in vijf
verschillende levensfasen. Zonder dat haar
aanwezigheid als fotograaf wordt opgemerkt,
legt Van Manen hun gedrag en omgeving vast
in intieme beelden.
Zoals Van Manen dierbaren vastlegt, verzonken
in hun eigen wereld, concentreert Guido
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Guidi zich al decennialang op de weinig
spectaculaire aspecten van zijn directe
omgeving: de natuur en de buitenwijken van
Cesena in Noord-Italië.
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0.17
ELEGIE
Het aangevreten kadaver van een lam, twee
schimmen die door een uitgestrekt landschap
dwalen, een overbelicht Jezusbeeld dat
opdoemt uit een donkere, onheilspellende
leegte: de foto’s uit de serie Beyond Maps
and Atlases (2016) wijken sterk af van Van
Manens eerdere werk; de kleuren zijn grauwer,
de contrasten harder. Waar ze in eerdere
series menselijke emoties en gedrag vastlegt,
concentreert Van Manen zich in deze serie
op het overweldigende Ierse landschap. Het
is een ode aan de schoonheid van de natuur,
die fotograaf Wout Berger onderkent in het
‘gewone’ Nederlandse landschap.
Beyond Maps and Atlases is Van Manens
eerste serie na het overlijden van haar man.
Het onontkoombare verdriet loopt als een
rode draad door dit laatste werk. Ook voor de
Japanse fotograaf Seiichi Furuya is fotografie
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een vorm van rouwverwerking. Tot aan haar
zelfverkozen dood fotografeert hij zijn met
depressie worstelende vrouw Christine Gösler.
Ook Nan Goldin fotografeert om de herinnering
aan geliefden levend houden. Zowel The Ballad
of Sexual Dependency als het Cookie Portfolio
zijn gebaseerd op de niets verhullende diashows waarin ze haar leven en dat van haar
vrienden in het roerige New York van de jaren
1980 vastlegt.

DEF_BvM_Grootletterboek_opmaak_A4_NL.indd 45

20-2-2020 11:37:47

0.27
FOTOBOEKEN
Publicaties zijn voor de documentaire fotograaf
minstens zo belangrijk als tentoonstellingen.
Vrijwel alle projecten van Bertien van Manen
hebben vroeger of later gestalte gekregen in
een boek. Publicaties van anderen vormen
bovendien een bron van inspiratie voor haar
eigen werk. In deze zaal wordt een aantal
boeken getoond van fotografen die Van Manen
bewondert. Boeken die inmiddels zeer kostbaar
of slecht verkrijgbaar zijn, zijn verfilmd of in
een vitrine geplaatst. Andere zijn neergelegd
om door te bladeren.
Bij de realisatie van haar boeken hebben
bevriende fotografen vaak geholpen en
Van Manen hecht eraan ze hier te noemen.
Speciaal Hans Aarsman en Noor Damen
hebben geadviseerd bij het maken van
A Hundred Summers, a Hundred Winters en
East Wind West Wind. Ook heeft zij raad en
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hulp ontvangen van Taco Anema, Stephen Gill,
Kenneth Hope, Paul Gaffney, Bas Vroege en
vele anderen.
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0.28
De film Bertien van Manen Photographer is een
korte edit van de film Siberian Diary — Days
at Apanas die filmmaker Michael Pilz (1943) in
1994 in Siberië maakte. Het resultaat is een
poëtisch document dat ons op een verrassende
manier inzicht geeft in de werkwijze van de
fotograaf achter de camera. De oorspronkelijke
film duurt 10 uur en doet verslag van een reis
die zich afspeelt in de ijskoude wintermaanden.
De film duurt circa 55 minuten en begint om
10.15; 11.15; 12.15; 13.15; 14.15; 15.15;
16.15; 17.15 uur en op vrijdagen om 18.15;
19.15; 20.15; 21.15 uur
Geproduceerd door Michael Pilz
Concept en uitvoering door Michael Pilz
Cinematografie door Michael Pilz Original
Geluid door Michael Pilz
Muziek door Szemzö Tibor
Bewerking door Michael Pilz
Met Bertien van Manen, Volodya Sjabankov, e.a.
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