
‘Ik heb gewoon gekeken’

‘L
aten we eerlijk zijn. De we-
reld is een tranendal van
stervelingen. En spijt? Spijt
is overal én van iedereen.
Het is een troost. Want

nooit of te nooit is verdriet exclusief van
u.’ Het zijn de eerste zinnen in het boekje
dat bij de tentoonstelling van An Olaerts
hoort en ze vatten mooi samen wat je als
bezoeker kunt verwachten in de Brugse
Schipperskapel. Wie de columns van An
Olaerts in De Standaard Magazine leest,
weet waar ze goed in is: in rake analyses
van alledaagse situaties waarin de mense-
lijke aard blootgelegd
wordt, soms meedogen-
loos ontluisterend, soms
ontroerend mooi. 
Vier jaar geleden, toen
ze haar iPhone kreeg
voor Kerst, keek ze met
diezelfde koterende blik
door het oog van haar te-
lefooncamera en begon
ze de klein- en groot-
menselijke dingen die
haar troffen ook te fotograferen. Ze be-
landden op haar Facebookpagina of als
deel van een reportage in de krant. Tachtig
van die beelden heeft ze nu opgehangen in
de Schipperskapel. Een fotograaf noemt
ze zichzelf niet. ‘Het enige wat ik gedaan
heb, is gekeken, tachtig keer per ongeluk,
anders was ik wel een echte fotograaf ge-
weest.’

Quircky

De foto’s hangen naast elkaar, sober, bijna
onopvallend, aan een haakje. Onder elke

foto hangt een haakje met een kaartje, zo
één uit een ouderwetse fichebak, met
daarop de gedachte die ze had toen ze de
foto nam, of die haar achteraf overviel
toen ze het beeld bekeek. Ze tikte ze op een
ouderwetse schrijfmachine, zonder Tipp-
Ex in de buurt, en dus met klunzig gecorri-
geerde tikfouten. Het is een analoog stuk
nostalgie bij de digitale shots. ‘Die tikfou-
ten mochten zichtbaar zijn, foto’s kun je
veel onzichtbaarder corrigeren,’ zegt
Olaerts.
We passeren een waszaal in Auschwitz, op
de muur een tekening van twee katten. Op

het kaartje: ‘Ik keek naar
binnen in de waszaal van
blok 11. Ja, dáár. En ik
dacht: decorum, je moet
daar nooit iets van gelo-
ven.’ Een plastieken doos-
je onder de pijl ‘Lagere
dieren’: ‘Altijd maar de hi-
erarchie. Ik sta aan de top
van de voedselketen. En
daarna word ik wormen-
voer. Gij ook.’ Er passeren

ook grappigere dingen: de oude man op de
fiets die de groepsfoto verknalt, de Rolls-
Royce met het woord Geluk op de num-
merplaat, de twee gepensioneerde vrien-
dinnen die haar doen verlangen naar ou-
derdom. Maar zelfs bij vrolijke beelden
valt niet naast de scherf in de ziel van de
observator kijken, en de rare kronkels in
het brein van de schrijfster. Of zoals ook
op een van de kaartjes staat ‘Geen onder-
gang is zo verrassend als die van confetti.’
Het credo ‘What you see is what you get’
blijkt in elk geval een illusie. Quircky, zeg-
gen ze in het Engels, een woord dat haast
onvertaalbaar is. Zo werkt de geest van An
Olaerts. Hoe komt ze erbij, denk je, en
dan: tiens, ja, ze heeft een punt. 
Als het woord ‘tenleesstelling’ zou be-
staan, dan zou het hier gelden. Mensen
schuiven traag achter elkaar de kapel
door, lezen de kaartjes, af en toe klinkt er
een lachje. Soms blijft iemand staan, om
de gedachte te herkauwen. Dan ontstaat
er een kleine wachtrij. Als bezoeker be-
denk je dat wat hier hangt net zo goed op
een weblog had kunnen staan, zodat je er
thuis kon doorklikken. Maar dan zou er
altijd die afleiding zijn van alle andere
kermisattracties die het internet voortdu-
rend op je afvuurt. Hier niet. Hier blijf je
lezen. 

An Olaerts, Geluk is overal. Van 5 februari
t.e.m. 28 februari elk weekend van 14 tot
17 uur in de Schipperskapel, Brugge. 
www.schipperskapel.be

AN OLAERTS EXPOSEERT SNAPSHOTS IN BRUGGE

An Olaerts, die ook voor De 
Standaard schrijft, opende 
het voorbije weekend een 
kleine maar fijne expo van 
haar snapshots en de 
kronkelende gedachten die 
daarbij horen. Geluk is 
overal, titelt de expo. En de 
bezoeker denkt er meteen 
bij: maar tristesse ook. 
LIEVE VAN DE VELDE 
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