Hine: fotograaf tussen mens en machine
Lewis Hine: Fotograferen voor verandering. T/m 6/1/2013 in het Nederlands Fotomuseum, Rotterdam.
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Door Tracy Metz
Fotografie is het beste middel om de
waardigheid van het individu te laten zien. Dat vond de Amerikaan Lewis Hine (1874-1940), die zijn leven
én de fotografie in dienst stelde van
zijn compassie voor de medemens en
de strijd tegen sociale misstanden.
De bouwvakkers die hoog boven
New York op het skelet van de Empire State Building in aanbouw zitten
te lunchen, de indringende portretten van immigranten op Ellis Island
– het zijn bekende symbolen van de
Amerikaanse droom geworden.
Het Nederlands Fotomuseum wil
aandacht besteden aan de tradities
in de internationale documentaire
fotografie en heeft daarom een tentoonstelling overgenomen van het
George Eastman House in Rochester,
het fotografiemuseum dat sinds
1955 ruim elfduizend foto’s, negatieven en papieren bezit van de autodidact Hine. Er zijn 170 originele afdrukken te zien uit de periode 1903
tot 1937, samen met een aantal foto’s
van de even geëngageerde Nederlander Cas Oorthuys en een nieuwe serie van de Rotterdamse fotograaf
Ruud Sies.
Een selectie van Lewis Hines werk
uit deze periode van 34 jaar is verdeeld over een aantal ‘kamers’, of kabinetten. Die groeperen het werk in
thema’s en helpen je ook om je op de
foto’s te concentreren: gewend als
we zijn aan enorme beelden op affiches en beeldschermen zijn de oude

Uiteindelijk was Hine
zelf aangewezen op
sociale instanties
afdrukken ineens weer heel klein.
Zelfs de heroïsche beelden van de
bouw van de Empire State – zijn laatste grote opdracht – blijken maar
luttele vierkante centimeters groot,
voor ons gevoel alsof ze gekrompen
zijn.
In 1907 besluit Hine zijn baan als
leraar op te geven om fotograaf te
worden, om bij te dragen aan ‘de visuele kant van de publieke opvoeding’. In zijn hoogtijdagen aan het
begin van de vorige eeuw was hij bekend en gerespecteerd als activist
met de camera. Hij was huisfotograaf van zowel het National Child
Labor Committee en van de Pittsburgh Survey (1907-1910), waarvoor
een team van zeventig mensen de
werkomstandigheden in de Amerikaanse steden documenteerde.
Hine werd zich in de jaren twintig
bewust van de invloed van de moderne kunst op de fotografie. Zijn werk
werd abstracter, zoals te zien is in
zijn serie over de weefgetouwen van
het verlichte bedrijf Shelton Looms,
maar ook melodramatischer. Het
kostte hem kennelijk moeite om de
nieuwe artistieke agenda te combineren met zijn eigen sociale. Zijn geposeerde portret van een monteur
bij een stoompomp in 1920 lijkt zo
uit Fritz Langs film Metropolis te komen, maar de authenticiteit van Lewis Hines eigen sociale gevoel verdwijnt achter een aangeleerde esthetiek.
In de crisis van de jaren dertig
kreeg hij het zwaar. Hij kreeg geen
werk van culturele werkgelegenheidsprogramma’s als de Farm Security Administration, niet in de laatste plaats omdat hij eiste dat hij de
controle over zijn negatieven zou
houden. In een tijdperk van fascinatie met de machine raakte zijn werk
met de nadruk op de mens en misstanden uit de mode. De bank eiste

Lewis Hine: ‘Mechanic at
steam
pump in
electric power house’
(1920) G eorge Eastm an
House
zijn huis op, voor eten was hij aangewezen op sociale instanties. Lewis
Hine, ooit pionier, werd nu ouderwets bevonden. In 1940 stierf hij in
armoede en anonimiteit.
Meer context over de veranderende ontvangst van Lewis Hines werk
had in de tentoonstelling niet misstaan. Want het belang van Hine gaat
verder dan alleen zijn eigen leven,
het gaat ook over de rol van de fotografie in de samenleving. Hij werd
bekend, raakte geleidelijk in de vergetelheid – in de jaren vijftig heeft
het MoMA zijn archief geweigerd –
maar werd postuum beroemder dan
ooit. In de kunsthandel brengt zijn
werk nu hoge prijzen op. Volgens
een van zijn vele biografen „zijn Hines beelden onderdeel van het nationale bewustzijn geworden”.

Cas Oorthuys en Ruud Sies: opvolgers van de geëngageerde Lewis Hine?
Fotografen zoeken hun eigen
waarheid, en voor Lewis Hine
(1874-1940) waren dat de misstanden van zijn tijd, immigratie, kinderarbeid.
Het fotomuseum stelt dat foto’s
telkens in een nieuw daglicht komen te staan en toont daarom ook
twee opvolgers van Hine: Cas
Oorthuys en Ruud Sies. Wederopbouwfotograaf Oorthuys legde de
bouw van Rotterdam vast na de
Tweede Wereldoorlog, Ruud Sies
documenteert de bouw van De
Rotterdam, het gebouw van Rem
Koolhaas schuin tegenover het fotomuseum. Sies positioneerde de

bouwvakkers naar Hines modellen:
vol heroïek, met gestaalde spieren.
Met meer zicht op de achtergrond:
de skyline van Rotterdam.
De parallel met New York is niet
nieuw. Voor dit gebied, de Kop van
Zuid, luidt de slogan: ‘Manhattan
aan de Maas’. Rotterdam wordt
gepromoot als hoogbouwstad. Dat
beeld staat onder druk. Nieuwe
kantoren veroorzaken leegstand,
ze gelden in de publieke opinie
steeds meer als ondoordachte
speculaties dan als economische
stimulans.
De vergelijking met Hine loopt ook
mank. Hines vernieuwende beeld-

taal ontstond door avant-gardistische invloeden gecombineerd met
een sociale compassie en kreeg
later pas de glorie van succes.
Door Sies’ beeldrijm moet dat succes afstralen op De Rotterdam. Dat
maakt het opvallend dat Sies’
deelpresentatie in het museum gefinancierd is met steun van de projectontwikkelaars van De Rotterdam. Van het gebouw zijn ook allerlei maquettes geëxposeerd. Musea moeten van de overheid externe sponsoren binnenhalen. Dat
is de waarheid die het museum
hier vertelt.
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