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Bekende fotograaf over zijn nieuwste boek en zoveel meer

Henk van Cauwenbergh

Henk van Cauwenbergh (61) is een zoon van zijn ouders, maar ook van de 

Belgische kust. Op zijn zesde verhuisde hij van zijn geboorteplaats Antwerpen 

naar Knokke. Vandaag woont hij met zijn levensgezellin Els De Vlieghere, elf 

jaar lang de gastvrouw van het bekende Damse restaurant Siphon, in een 

gerenoveerd vissershuis in Zeebrugge, haar heimat. Als jonkie studeerde 

van Cauwenbergh eerst Pers- en Communicatiewetenschappen aan de Vrije 

Universiteit Brussel, een richting die hij aanvulde met een opleiding Fotografie 

aan de Academie voor Schone Kunsten in Parijs. Het wapende hem om een 

internationale carrière in woord en beeld uit te bouwen.

Proefdraaien deed hij in zijn eigen magazine ‘Actief Magazine’ in Knokke. Dit 

sprong zelfs in het oog bij Rik De Nolf, voormalig CEO van het beursgenoteerde 

mediabedrijf Roularta Media Group. “In 1985, ik was toen 27, sommeerde hij 

me om bij hem te komen. Zijn magazine Knack bleef stagneren op 50.000 

exemplaren, maar hij wou er een katern bij waarmee hij vooral vrouwelijke 

meerwaardezoekers aan het blad wou binden. Daar is Weekend Knack uit 

voortgekomen. De Nolfs typisch West-Vlaamse filosofie zwijgen en voortdoen, 

is door de jaren heen tot zowat ook mijn levensdevies uitgegroeid.”

Tot op vandaag vind je in Weekend Knack zeer lezenswaardige 
stukken, maar het beeldmateriaal is minstens zo belangrijk.
“Als fotograaf heb ik altijd verhalen willen vertellen. Het lopende bandwerk 

van een kiekjesmaker die iemand tegen een muur liet poseren en vroeg om 

vriendelijk te lachen, was niet aan mij besteed. De symbiose tussen fraaie 

foto’s en bijbehorende teksten heb ik ook gehanteerd in mijn kunstboeken 

over metropolen als Antwerpen, Amsterdam, Parijs en Londen, maar net zo 

goed over entrepreneurs Marc Coucke en Fernand Huts en zelfs over ‘Mon 

Plat Pays’, mijn meest recente coffee table book.”

Greatness by association

Ook van Peter Lindbergh, de Duitse modefotograaf die acht maanden 
geleden op 74-jarige leeftijd overleed, hebben tal van mensen 
soortgelijke boeken bij hen thuis op de schappen staan. Vier jaar lang 
was u zijn assistent. Wat zijn de voornaamste knepen van het vak die 
hij u heeft bijgebracht?
 “De kracht van de eenvoud en dat je als fotograaf iedereen, of nu het nu om 

opkomende mannequins of wereldsterren als fotomodel Naomi Campbell, 

tennisser Andre Agassi of voetbalster Andrea Pirlo gaat, het gevoel moet 

geven dat hij of zij voor je lens zichzelf mag zijn. Ik denk dat mijn natuurlijke 

rust mij hierbij veel geholpen heeft. Door een overlegmoment in te bouwen 

en soepel in de omgang te zijn, kon ik hen een aantal richtlijnen geven 

waardoor ze plakten op pellicule. Lindbergh verschafte me ook een soort 

greatness by association, waardoor ik in beeld kwam om huisfotograaf te 

worden van chansonnier Charles Aznavour. Liefst 22 jaar lang ben ik zijn 

huisfotograaf geweest. Peter Lindbergh verschafte me ook een entree in het 

Monegaskische koningshuis, wat mij de kans bood ook de Grimaldi’s, met 

eerst prinses Caroline en later ook monseigneur Albert II, op de gevoelige 

plaat vast te leggen.”

“Bij portretfotografie opteer ik om te werken met contrastrijk licht, wit versus 

zwart, omdat er daar – het klinkt misschien eigenaardig – net heel veel kleur 

in steekt. Dan maakt het ook niet uit wat de huidskleur van iemand is, de 

nuances kun je er sowieso in kwijt. Als je die kan koppelen aan een verhaal 

die ieders fantasie kan prikkelen, til je een beeld op naar een foto die haar 

complexiteit niet zomaar blootgeeft.”

Gaat u dan bepaalde mensen die u fotografeert eerst als het ware 
casten in functie van het verhaal dat u aan hen wil ophangen?
“Zeker. Zo was de Vlaamse actrice Lize Feryn als het ware mijn muze voor 

mijn kunstboek ‘Paris Revisited’ van twee jaar geleden. Zij straalt de flair van 

een Parisienne op een heel spontane, natuurlijke manier uit. Als je het geluk 

hebt om met zo iemand samen te werken, heb je je verhaallijn al voor de helft 

uitgezet. Voorts zou ik mezelf omschrijven als iemand die vrij snel heel veel 

ziet. De setting, het personage, hoe verhouden ze zich tot elkaar en welke 

karaktertrekken wil ik van hem, haar of hen op de voorgrond brengen? Die 

stukken moet ik bij elkaar zien te puzzelen, om finaal alles vast te leggen in 

a split second.”

Jacques Brel

Delphine Boël, wel degelijk de dochter van koning Albert II, siert de 
voorplat van uw meest recente kunstboek ‘Mon Plat Pays’, vrij naar 
Jacques Brel. Tegen de achtergrond van de Damse Polders kijkt ze 
ietwat mistroostig in uw lens. U fotografeert haar ondertussen al 
veertien jaar. Dat schept een band, de zoveelste.
“Kapsones zijn Delphine vreemd. Ze is dan ook honderd procent zichzelf. 

Als dertienjarige draaide ze in Londen al shifts in de horeca om wat bij te 

verdienen. Dit illustreert haar bescheidenheid. Door de hele mediaheisa 

groeide het koninklijke drama dat haar leven deels zou beheersen uit tot een 

persoonlijk trauma, maar met haar sculpturen heeft ze toch haar eigen weg 

gevonden in dit ondermaanse.”

Bezijden de cover is ‘Mon Plat Pays’ binnenin een hommage aan het 
vlakke land tussen Zeebrugge, Knokke en het hinterland, de gouden 
driehoek waar u het gros van uw leven verwijld heeft.
“Ik ben helemaal vergroeid met deze streek. Als jongeling heb ik tijdens een 

studentenjob Jacques Brel nog een pintje geserveerd na een optreden in het 

casino van Knokke. Charles Aznavour heeft me nog tal van verhalen verteld 

over Brel. Diens zeiljacht Askoy II heeft ondertussen een thuishaven gevonden 

in mijn huidige habitat Zeebrugge, die onderdeel is van Brugge, waar aan de 

Coupure ‘Marieke’ door middel van een standbeeld vereeuwigd werd.”

U kent hem misschien van de Showbizzkalender met oogverblindende jongedames – in de hoogdagen van P-Magazine BV’s - die 
hij jarenlang bij elkaar kiekte, maar als u wat beter in de slappe was zit, heeft u beslist al een coffee table book van hem gekocht, 
zo’n kolos met titels als ‘Exquisite venues of London’, ‘Les brasseries de Paris – Celles de mon coeur’ of gewoon ‘Rencontre’.
Ontmoetingen. Daar leeft fotograaf Henk van Cauwenbergh van, al bijna vier decennia. Of het nu om een random model, de prins 
van Monaco of Delphine Boël gaat. “Als fotograaf is het steeds toewerken naar dat ene moment. Die fractie van een seconde waarin 
je iemand ten voeten uit portretteert.”
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Toch heeft u ook lange tijd in de Provence gewoond. Daar kochten uw 
wederhelft en u in Arles een nieuw huis, waar Vincent van Gogh in 
de tuin nog in diepe gedachten verzonken heeft gezeten. Wat is het 
plan?
“Els en ik hebben het Mas d’Images styled by Scapa Home gedoopt. Het is 

een hoeve met vijf kamers die we grondig gerestaureerd hebben. Momenteel 

leggen we er de laatste hand aan. Vanaf september willen we er belevingsweken 

organiseren, fotografieworkshops en een Van Gogh-wandeling, waarbij je 

kunt gaan staan in replica’s van zijn schilderijen. We willen ook de Camargue 

laten zien en op zonnige avonden horen daar uiteraard ook barbecues en 

wine tastings op het strand bij. Ondertussen werk ik alweer naarstig door aan 

een nieuw boek. Het draait om de Leiestreek. Ik val binnen in Kortrijk, breng 

ook Sint-Martens-Latem in beeld en sluit af in Gent.”

S. Van Volcem

‘Mon Plat Pays’, Henk van Cauwenbergh, Stichting Kunstboek, 115 euro.
www.henkvancauwenbergh.com
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