
Verschenen in MAS Nieuwsbrief nr. 6 Jaargang 2007

Kunstenaar Karin Borghouts fotografeert volkskundige collecties

Fotografe Karin Borghouts (Kapellen, 1959) toont liever in foto’s wat ze wil vertellen dan dat ze erover spreekt: “Ik ben
geen praatmens. Mijn visie zit in mijn foto’s, en daar kun je heel verschillend op reageren. Ik wil veel overlaten aan de kij-
ker en zijn nieuwsgierigheid en verbeelding opwekken.”

Karin Borghouts: “De vraag van het Volkskundemuseum was om – ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan en de over-
gang naar het MAS – een fotoreeks te maken voor de wetenschappelijke publicatie De poppen aan het dansen en voor een
tentoonstelling. Het was een open opdracht rond de thema’s ‘volkskunde’, ‘musea’ en ‘verzamelingen’. Ik heb ervoor geko-
zen om foto’s te maken over de manier van presenteren in tal van volkskundige musea in Vlaanderen en het buitenland. Er
zijn er ongelooflijk veel! Ik koos vooral musea waarvan ik wist dat er met reconstructies werd gewerkt, wat in het Antwerpse
Volkskundemuseum met z’n wetenschappelijke presentatie nauwelijks het geval is.”
“Reconstructie is een heel gangbare manier om dingen te tonen in musea. Zo heb ik in de streek- en volkskundemusea veel
cafés, oude klasjes en winkeltjes gezien. Die reconstructies zijn vaak gebaseerd op oude gravures en schilderijen of, als het om
recentere geschiedenis gaat, op foto’s. Bokrijk is daar het ultieme voorbeeld van. Men wilde de leefomgeving van vroeger
reconstrueren aan de hand van authentieke voorwerpen en poppen in klederdracht. Achter de reconstructie zit een idealise-
rende, didactische, charmerende visie, die vaak teruggaat op ondertussen verouderde ‘volkskundige’ en museale visies. Ik ben
enerzijds gefascineerd door deze vertoningen en probeer ze anderzijds ook met een afstand te bekijken. Waar andere men-
sen misschien zeggen ‘wat een ouderwets museum’, probeer ik het op een andere manier te bekijken. Wie goed toekijkt merkt
dat er ook een visie van "het tonen" wordt tentoongesteld.” 

Aantrekkelijk onvolkomen
“Dit onderwerp – (volkskundige) musea en hun manieren van presenteren – ligt in de lijn van waar ik mee bezig ben. Ik maak
foto’s van plaatsen, meestal in de publieke ruimte, en met een voorkeur voor reconstructies, zoals mijn reeks in dierentuinen,
waar de wilde natuur wordt gereconstrueerd. Eigenlijk gaat mijn werk ook over de fotografie zelf, een bedrieglijk medium.
Een vraag is bijvoorbeeld of je iets authentiek kunt fotograferen. Een foto is sowieso onbetrouwbaar. Ik houd er dus van om
net het artificiële en de reconstructie te fotograferen, en ben geïnteresseerd in de verandering die deze ‘fake’ realiteit onder-
gaat als je ze op een foto ziet.”
“Ik zoek ensceneringen die andere mensen maakten. Er moet voor mij een aantrekkingskracht uitgaan van de onderwerpen
die ik fotografeer en tegelijk moet er ook een soort menselijke onvolkomenheid uit blijken. Ik registreer zonder in te grijpen,
maar tegelijk vindt er op de foto een transformatie plaats. De foto die je ziet, is niet de realiteit, vaak komen de dingen op de
foto mooier en scherper over dan in werkelijkheid. Op een foto zie je meer, omdat je de omgeving wegfiltert.”

Reuzengroot en haarscherp
“Ik fotografeer met de technische camera, zo’n grote camera op een statief en met de bekende zwarte doek erover. Zoals er
vroeger werd gefotografeerd. Ik houd van de statische fotografie uit de beginperiode, oude stadsfoto’s bijvoorbeeld. Het is
een hele trage manier van fotograferen, waar je dan ook lang over nadenkt. De foto’s zijn haarscherp en daardoor ook
geschikt voor het grote formaat waarop ze in de tentoonstelling worden getoond: één meter op 75 centimeter, en enkele nog
groter. Het formaat, de presentatie van de foto’s én de context waarin ze getoond worden, zijn voor mij erg belangrijk.”

“Commerciële foto’s roepen een bepaalde aangename sfeer op en zijn eenduidig: je weet onmiddellijk wat ermee bedoeld
wordt. Commerciële museumfoto’s, bij manier van spreken, tonen bijvoorbeeld mooi belichte objecten in close-up. Wat ik
doe, is iets anders. Ik hoop dat mijn foto’s de kijker kunnen betoveren en tegelijkertijd doen twijfelen.” 

Interview door Patrick De Rynck

BOEK ‘DE POPPEN AAN HET DANSEN’
In De poppen aan het dansen wordt de intrigerende geschiedenis van het Volkskundemuseum uit de doeken gedaan: de
romantische en tegelijk avant-gardistische visie van de stichters, de passie waarmee ze te werk gingen, de moeizame dialoog
met het beleid én met het ‘brede’ publiek… Het verhaal van het museum wordt ook als uitgangspunt genomen om na te
denken over musea in onze dagen: wat is hun maatschappelijke rol, wat doe je met het ‘collectieve geheugen’, met ‘beleve-
nissen’, ‘ervaringen’? En wat kunnen erfgoed en ‘volkskunde’ betekenen in een stadsmuseum in de 21ste eeuw? Historici en
etnologen gaan erover in dialoog. Karin Borghouts onderzocht de volkskundige blik visueel en brengt verslag uit in een foto-
essay.

Bert De Munck & Werner van Hoof (red.), De poppen aan het dansen. Honderd jaar Antwerps Volkskundemuseum. Nieuwe
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