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D
eop25 januarioverledenGriekse
bardDemisRoussosnoemdezijn
muziekdesoundtrackvanhetme-
diterrane levensgevoel.Roussos
werdgeborenaandezuidkustvan
deMiddellandseZee, indeGriekse
wijkvanAlexandrië inEgypte.Hij
blieszijn laatsteademuitaande

noordkust, indeGrieksehoofdstadAthene.Zijn fansuit
koude landenveroberdenbijhet luisterennaarzijn
stemheimelijk schelpdierenopzonovergotenterras-
sen,kekennaarhavensvolglinsterende jachtenen
strandenvol schonenrechtstreeksuitArcadië.HetSchö-
nesMädchenausArcadiakonzoweluithetutopischeAr-
cadiëvanVergiliuskomenalsuithet reëelbestaande
GrieksedepartementArcadiëopdePeloponnesus.

ToendeBelgische fotograaf NickHanneshetgeboor-
telandvanDemisRoussousaandeed,wasdeArabische
Lentedaarnetovergegaan ineengrimmigewinter, vol
vuilnis, armoedzaaiers enoproerpolitie. Indestad
waarRoussoszijn laatsteademuitblies, trof Hannes
steegjes vol junksopzoeknaarnogniet-gebruikteade-
ren, enAfrikaansemigrantenopbedjes vankarton.
AandeGrieksekustwashij tegastopeen trouwpartij.
Locatie: een tankstationvanShell. Sindshetuitbreken
vandeeurocrisis ishethurenvaneenzaal voor flink
watgewoneGriekeneen tekostbareaangelegenheid.

InMisrata inLibië legdeHanneskinderrugzakjes
vast aaneenwinkelgevel volkogelgaten, indeGaza-
strookde langecorridorwaarmee jedezeopenluchtge-
vangenisbetreedt.Ophet ItaliaanseeilandLampedusa
vondhijondertussendewrakkenvandebootjeswaar-
mee illegalen, vertrokkenvandezuidkust vandeMédi-
terranée,denoordkustprobeerden tebereiken.

Syrië, Libanon,Gaza, Egypte, Libië, Algerije, Tunesië,
Marokko–allemaalgelegenaandeMiddellandseZee.
22LandenbezochtHannes ineen tijdsbestekvanvijf
jaar.Hetadembenemende fotoboekdatuitdie reizen
voortvloeide,Mediterrean,magmet recht contrastrijk
wordengenoemd.NoemHannes’benadering, vrijnaar
dehotels aandeTurkseMéditerranéewaarCorendon
zijngeldverdient,all inclusive.Hij fotografeerde inme-
diterraneoorlogs- encrisisgebieden,maaróókopplek-
kenwaarzehet levensgevoel vanDemisRoussosen Ju-
lio Iglesiasproberenopte roepen, inBenidorm, inMo-
naco, inCannesen inPalmadeMallorca.Het resultaat
is eenhallucinerendeseriebeelden.Aanéénenhet-
zelfdewater liggende jachtenvanMonteCarloende
kapotgeschotenstratenvanSirte inLibië.Dit isdezee
vandebezweteNoord-Europesepartypopulatie van
IbizaéndievandeuitgedroogdeNigerianenopzoek
naareenbeter leven. Indebrandingvandezezeekun
jeoporgieënstuiten,maareveneensopMariaproces-
sies. Inhetwitte zandvanGazagraven jongenszich in,
hetzelfdewitte zandvind jeevennoordwaarts, inTel
Aviv,waarhetdankzijhet antiraketschild IronDome
voor jongemeisjesgoed toeven is.

AlsmottokoosHanneseencitaat vandeBritsehisto-
ricusErnleBradford,biograaf van illusteremediter-
ranepersoonlijkhedenalsCaesarenCleopatra: ‘De
StilleOceaan ismisschiendemeestonveranderlijkeen
entijdlozevanalleOceanen,maardedeMiddellandse
Zeeviertdevoortgangvanmensheid.’Datmagvoor
meerdere interpretaties vatbaarheten.
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Méditerranée,
all inclusive

DeMiddellandseZee ishet
middelpuntvanvele

contrasten. Luxe jachten,
uitgedroogde

vluchtelingen,oorlog
enorgie:deBelgische
fotograafNickHannes
legdehetallemaal vast.
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De Sabanci Merkez Moskee in Adana, de grootste moskee van Turkije, 2013.

Marokkaanse dragers kopen belastingvrije goederen in de Spaanse enclave Melilla, en verkopen dat in Marokko, 2011.

Een bezorger telefoneert voor een barricade van prikkeldraad in de Egyptische hoofdstad Caïro, 2012.
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Jonge Palestijnen spelen in het zand op het strand van Gaza, 2014.

Een vrouw hoelahoept in Ein Gev, in Israël, aan het Meer van Tiberias, 2014 Spaanse vrouwen eten een hamburger in La Linea, op de grens met Gibraltar, 2010.

Het nachtleven in Marmaris aan de Turkse kust eindigt in een schuimfeestje, 2013. Toeristen proberen een Segway uit in de haven van het Spaanse Marbella, 2010.


