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BART PEETERS (56)

elandtuweleens ineengrotemassa,meteen
plasticbekertje indehand?
“Natuurlijk, omdat ikwel eens eenoptredenwil
zien.Als ik er zelfmoetoptreden, loop ik er
graag rond.Dandraag ik eenhoody.Datdoet
wonderen, dan sta je in je eigenpubliek en
niemanddie jeherkent.”

Wat ishetmeestmemorabeleconcertooitgezien?
“Een stukofduizend,maarvoorhet gemakzeg ik:
Princemet zijnSignof theTimes-concert inhet
Sportpaleis.OfElvisCostelloopWerchter, die ophet
hoofdpodiumhelemaal solodeweiplatspeelde ter
hoogte vandeplaatKingofAmerica.Waarbij je erniet
vanuitmaggaandathethelepubliekdieplaat kende.
Ronduit verbluffend.”

Welkconcertwaszijngeldnietwaard?
“In 1988heb ikMichael JacksongezienopWerchter,
omdat ikmethemeen interviewmoestdoenvoorde
VRT.Heel vreemd.Het leekhembijzondermoeilijk
omlive te zingenen tedansen tegelijk.Duser
kwamenweleensdingenvaneenanderegeluidsbron
dande stembandenvanJackson.Dat interviewwas
trouwensookniet veelwaard.Hij barstte constant in
huilenuit.”

Welknummerwordtunooitof tenimmerbeu?
“‘ComplaintepourSte. Catherine’ vanKate&Anna
McGarrigle.Oneindigmooie, Canadese reggae inhet
Frans.”

Welkbandlidzouukunnenzijnenwaarom?
“Inmijn tourneeOpde groeiben ikde frontmanvan
mijn eigenband,met gitaar. Inmijndromenzou ik
ookdedrummervanTheBeatles kunnenzijn:Ringo
Starr.Omdatmijndrumstijl dichtbij de zijne ligt.
Vroegerdroomde ik erookvan invaldrummer te zijn
bijRaymondvanhetGroenewoud.Vandaag isdat
somsook reëel.”

Wieofwatdoetugroenuitslaanvan jaloezie?
“Mensendieonmenselijk goedkunnenzingen, zoals
MarvinGayeofRobertPalmer. Enzozie jemaardat
mensennaarwie je opkijkt, het ooknietmakkelijk
hebbengehad.”

Wiemageropuwbegrafeniskomenzingen?
“Natalia. BijTheVoice vanVlaanderenhebbenKoen,
Bent en ik eerlijk tegenelkaar gezegdofwevoor
elkaarde stoel zoudendraaien.Het antwoordwas:
misschien.Maarwewarenhet erover eensdatwebij
hethorenvanNataliawél alledrie zoudendraaien.
Met anderewoorden: deorkaanvanOevel is de
sterkste coachvanTheVoice.”

Welkgrafschriftmageropuwgrafsteenstaan?
“Hij heeft geleefd.”

Watwildeuwordentoenutien jaarwas?
“In 1970wildenalle jongetjes astronautworden.De
maanlandinghad toennog iets vers. Zelf heb ik
meerdere rakettengebouwd. Spijtig genoeg inkarton,
dusgrotehoogtesheb ik ernietmeegehaald.” (RB)

Bart Peeters toert nog tot 1 mei metOpde groei,
bartpeeters.net

‘Eigen publiek
dat me niet herkent’
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Cult. vraagt iemand elke
dag, de hele week lang, naar
zijn voorkeuren, gewoontes
en bizarre trekjes. Deze
week: Bart Peeters. Hij
presenteertMag ik u kussen
op Eén, is coach in The Voice
op VTM, en toert met zijn
plaatOp de groei. Vandaag
heeft hij het over zijn
muzikale voorkeuren.

tie. Feit is dathet dubbellevenmet fototoestel
Marthaopeendag tebenauwdwordt.Na twee
jaar trapt zehet af,maarniet voordat zehonder-
den foto’s vanHenry’smurenheeft getrokken,
kapot scheurt enuit het raamopstraatheeft
gegooid. Zelfs datmoment is trouwensvastge-
legd,wellichtdoordeburen. InhetFotomuseum

is eenbeeld te zienvaneen
silhouetdiewitte vlokkenuit het
raamgooit, enookeenwaaropde
straat bezaaid ismethonderden
foto’s, terwijlMartha indeverte
wegwandelt.
Inhet gros vandebeelden

straalt ze vervelinguit. Ze lijkt de
fotosessies onbewogen teonder-

gaan,wachtend tothet eropzit. “Tochvind ikhet
belangrijkdatMartha sterkuit dit verhaal komt.
Zij isweggegaanenheeft zichzelf bevrijd”, zegt
Wessels.Door zichzelf inhonderdvoudnaakt op
straat te gooien, lijkt het ookalsofMarthawilde
datdewereldwistwat er gebeurde.
“Hetdoetmedenkenaan incestslachtoffersdie

na jarenhunverhaal kenbaarmaken.Vaakheb-
benzij het ergnodigomdat groots aan tepakken.
IkdenkdatMarthahiermeeduidelijkwilde
makendat ze ermeewilde stoppen, dat zebevesti-
gingnodighadomhaar schuldgevoelhet zwijgen
op te leggen.Want ze liet zichzelfwel fotografe-
ren,maarwilde zedit eigenlijkwel?”

Eerder treurig dan eng
Nahaardramatischeaftocht leidtMarthaeen
teruggetrokken levenwaaroverWesselsweinig
weet.Henry trekt zichook terug ineenchalet in
debossen,waarhij de foto’s diehij nogheeft,
verknipt omercollages van temaken.Nog later
zalhij inklei beeldenmaken, gebaseerdopdie
collages.Het zijnwittebeeldjes,waarin somsnog
iets vanpakwegeenborst teherkennenvalt endie
eenzekere zachtheiduitstralen. “Hij heeftMartha
nooit kunnen loslaten”, besluitWessels,waardoor
zijnobsessie veeleer treurigwordt inplaats van
eng. “Uiteindelijk ishij eenkunstenaar, die zijn
gevoelensuitte via fotografieenklei.”
Maarwildediekunstenaar enzijnmuzewel

datwij ons vergapenaanenverbazenoverhun
intiememomenten?Wesselsmeentdathet
archiefhaar is toevertrouwdendat zedus, als
kunstenaar, het rechtheeft omermee tedoenwat
zewil. “Natuurlijkheb iknagedachtoverhun
privacy.AlsMarthaeenmooie, sexyvrouwwas
geweest, danzouhet anders geweest zijn.Debeel-
denzijnniet erotisch, hetnaakt is ondergeschikt
aanhunrelationeel verhaal. Feit is dat deze foto’s
bestaan, zo zijnwij indezewereld.”

Taking Off. Henrymy Neighbor, tot 5 juni te
zien in Fotomuseum Antwerpen

Hetnaakterelaasvan

eenwringendhuwelijk

Henry is al jaren getrouwdmet Martha als hij haar
maniakaal gaat fotograferen. Duizenden foto’s maakt
hij van zijn vaak naakte vrouw, tot die zich met veel
vertoon uit het benauwde huwelijk bevrijdt. In Taking
Off, tot juni te zien in Antwerpen, reconstrueert Mariken
Wessels de droevige obsessie. LOTTE BECKERS

neenklein zaaltje vanhetAntwerpse
Fotomuseumzijndeviermurenbehan-
genmetduizenden foto’s.Martha ligt, al
danniet volledignaakt, opbed.Martha
trekthaarbhuit.Marthazit ophaar
knieën.Marthaduwthaarborsten tegen
elkaar. Marthaaait dehond.
De foto’s zijn genomen tussen 1981 en

1982doorMartha’s echtgenootHenry,
eenelektricienuit Long Island,Amerika.
Het koppel is al een tijdje getrouwd (en
kinderloos) alsHenryhaarplots obsessief
gaat fotograferen, veelal naakt, altijd inde
slaapkamer. In twee jaarmaaktdeama-
teurfotograaf zoduizenden foto’s.
De foto’s, ruim5.500, belandden in

handenvandeNederlandseMariken
Wessels, die ooit indeVerenigdeStaten

woondeen toendevoormaligeburenvanHenry
enMartha leerdekennen. “Ikwil niemandveroor-
delen,wel tonenhoemensenmet elkaar
omgaan”, legtWesselshaaropzetuit. “Henry zag
zijn vrouwals een soort object.Niet opeen
gemenemanier,maaruit onhandigheid enbevlo-
genheid.Uit deze foto’s spreekt, voormij, het
onvermogenomliefde tekunnengeven.”
De ruimtevoelt claustrofobischenoverweldi-

gendaan.Henryhad inhunhuis eenkamerwaar
hij net alshierdemurenbehingmet zijn foto’s of
zeplichtbewust sorteerde in ergprecieze catego-
rieënzoals ‘squeezing’ (foto’swaaropMartha in

haarborstenknijpt), ‘kneeling’, ‘goodbra’of ‘rope
over bust’. Op ruitjespapierhoudthij een soort
archief bij,waarinkruisjes, vinkjes en rode stip-
pen iets zeggenoverdewel veertig categorieën.
Diemaniakale eruptie vanHenrydoetWessels

vermoedendat er zichbegin jaren 1980 iets dra-
matischheeft voorgedaan. “Alshij heel zijn leven
zodwangmatigopbeeldhadgezet, danzou ik
hemwaanzinnignoemen.Maarhij is erpasna
jarenmeebegonnen, dus ikdenker iets is
gebeurddathenuit elkaardreef of tussenhen
kwamte staan. Ik interpreteerhet als eenwanho-
pige, krampachtigepogingomhensamen tehou-
den.Zozie ikookHenry’shangnaarordening: hij
zocht eenhouvast inhet leven.”
WatHenrybezieldheeft, is voer voor specula-I
‘Natuurlijk heb ik nagedacht
over hun privacy. Als Martha
eenmooie, sexy vrouw
was geweest, dan zou
het anders geweest zijn’

MARIKENWESSELS
KUNSTENARES ACHTER FOTOTENTOONSTELLING

‘TakingOff’ toont echtgenote die tegen haar zin gefotografeerdwordt
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