Fotografie Robin de Puy portretteert Amerikanen die ze ontmoet

Waar anderen
aan voorbijgaan
Robin de Puy (29) werd in korte tijd
een veelgevraagd portretfotograaf.
Maar er knaagde iets. Dus stapte ze
op een Harley en reed dwars door
Tanja Brouwer
AMSTERDAM
e afgelopen jaren
raakte de carrière
van Robin De Puy in
een stroomversnelling. In 2009 studeert
zij
af
aan de Fotoacademie in Rotterdam.
Met haar afstudeerproject wint ze de
Photo Academy Award en in 2014 ontvangt ze de
Zilveren Camera Nationale Portretprijs.
Van bladen zoals Linda., Vrij Nederland en
Volkskrant Magazine krijgt De Puy veel opdrachten, maar haar plezier in fotograferen neemt af.
De vraag of ze nog wel mensen fotografeert die zij

D

op de foto wil zetten, dringt zich steeds vaker op.
En dus vertrekt ze naar Amerika, op zoek naar
zichzelf en naar nieuwe gezichten om te fotograferen.
“Buitenbeentjes is een beetje een rotwoord,”
vertelt De Puy. “Ik noem de mensen die ik fotografeer daarom niet zo. Ze zijn gewoon erg op
zichzelf.”

Angststoornis
Drie maanden lang heeft De Puy op een motor
door de Verenigde Staten gereden. Zonder plan
en zonder route stapte ze iedere ochtend op haar
Harley-Davidson en reed in totaal achtduizend
mijl.
“Van tevoren had ik niet bedacht wie ik precies
ging fotograferen, ik wist alleen dat ik mensen
ging fotograferen van wie ik vind dat ze gezien
mogen worden. Toevallig heb ik vooral mensen

gefotografeerd die een beetje aan de onderkant
van de samenleving staan. Mij vallen de mensen
op waar anderen vaak aan voorbij gaan. Onbewust kies ik de mensen waarin ik mijzelf herken
en bij alle ‘modellen’ voelde ik mij op mijn
gemak.”
Dat De Puy alleen op reis ging, is niet vanzelfsprekend. Ze heeft een angststoornis en lange tijd
was alleen reizen haar grootste angst. “Ik was
bang dat dingen niet goed zouden komen. Tijdens mijn reis heb ik momenten gehad dat ik naar
huis wilde, maar ik heb mij niet onveilig gevoeld.
Ik ben erg verrast door de mensen die ik gesproken en gefotografeerd heb. Er was een wederzijdse klik en we zorgden voor elkaar.”
Een voorbeeld van de bijzondere band met een
geportretteerde is de oude, dakloze man met wie
De Puy dagen optrok. “Ik zag hem lopen en zijn
kromme rug viel mij gelijk op. Ik heb een foto gemaakt van zijn rug. De man raakte mij enorm en
ik had ook wel moeite om na een paar dagen bij
hem weg te gaan.”
“Op het moment dat ik bij iemand wegga, krijgt
de foto een eigen leven dat losstaat van de geportretteerde. Ik kan niet met hem delen wat de foto
van zijn rug doet met anderen. Ik kreeg echt een
band met hem en ook met de groep daklozen
waarmee hij optrok. Elke keer als ik iemand ontmoette die ik nog niet eerder had gezien, kreeg ik

een knuﬀel.”
Ondanks dat De Puy veel optrok met mensen die
het ﬁnancieel niet breed hebben, voelde ze zich
nooit schuldig als zij ’s avonds naar een motel vertrok. “Ik weet niet of die mensen er blij van worden als je ze voor een nachtje meeneemt naar een
hotel. Die dakloze man leefde al zestien jaar op

? Tijdens haar trip door de VS ontmoette Robin de Puy
veel mensen, zoals de dakloze man met de kromme rug
(foto boven), met wie ze dagenlang optrok.

straat, dat is nou eenmaal hoe hij leeft. Hij was
niet verbitterd en vroeg mij om niks. Hij heeft mij
erg geïnspireerd.”

Comfortzone
De Puy voelde zich veilig, maar niet altijd op haar
gemak op haar trip. Door alleen te reizen, ver-

plichtte zij zichzelf uit haar comfortzone te stappen, maar haar camera werd haar houvast. “Het
fotograferen zelf is niet uit mijn comfortzone
stappen. Weggaan van huis en reizen, is dat wel.
De momenten zonder mijn camera zijn het moeilijkst. Alleen op reis gaan zonder camera is een
stuk enger dan alleen op reis gaan met camera. Ik

kan mij ook niet herinneren dat ik op reis ging
zonder fotograferen als doel te hebben.”
“Ik krijg vaak de vraag of ik nu niet meer bang
ben om alleen te reizen,” vertelt De Puy. “Maar zo
werkt het niet. Mensen denken dat ik mijn angst
nu heb overwonnen. Het punt is natuurlijk dat ik
geen probleem heb met alleen reizen, maar met
angst. Ach, ik zal het ermee moeten doen. Van anderen kan ik vrij veel hebben en is zelden iets ‘gek’.
Als ik naar mijzelf kan kijken zoals ik naar mijn geportretteerden kijk, komt het allemaal wel goed.”
Robin de Puy — If this is true
Amerika op een motor.

10.000 km door

Amerika, met haar camera.

Tot en met 26 juni in Fotomuseum Den Haag.

