
Indemoerassen
vanNewOrleans

Inde ‘swamps’ van
Louisiana zoekt
fotograaf Frank
Relle bewusthet
gevaar op. ‘Als je je
grenzeneenbeetje
verlegt, raakt je geest
opgewondenenben
je in staat beterwerk
af te leveren.’

DoorBarbara
Noordermeer
Fotografie:
FrankRelle

E
lkemaandbij volle
maan trekthij het
moeras in. Zodrade
horizonnachtblauw
kleurt, klimt foto-
graaf FrankRelle zijn

motorbootuit en zakt langzaamin
hetdonkerewater, gekleed ineen
waterdichtpak, sportschoenenen
met eenmesjeomzijnnekomzich
ingeval vannood tekunnenweren
tegenaanvallen vanwildedieren.
Staand inhetwater, somsgeklau-
terd in zijn extrahoge statief als
zijn voetendebodemnietmeer
kunnen raken, legthij demoeras-
sen vanLouisiana vast. ‘Mijnwerk
gaat overmensen,maar je ziet ze
niet. Je ziet bomen,water, de lucht
enwoonboten.Er zit ietsmense-
lijks inde vormvandeobjectenop
de foto’s.’
Zijn favorietewerkterrein is

Relle: ‘Ik kaner enorm
vangenieteneen
privémomentjemet
denatuur tehebben.’
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LakeFaussePointe StatePark,
opdrieuur rijden tenwesten van
de stadNewOrleans. ‘Ik voel een
grote verbondenheidmetdeze
plek, al is het lastig je prettig te
voelen inhetmoeras’, vertelt
Relle. Er levenalligators, adelaars,
muskietenen slangen. ‘Doorhet
gevaar is de ervaring intenser. Als
je je grenzeneenbeetje verlegt,
raakt je geest opgewondenenben
je in staat beterwerk af te leveren.’
Deurenoverdaggebruikthij om
deomgeving te verkennen. ‘Ik
kijk rond,noemdit het zoeken
naar schatten.Diemarkeer ik in
eenappopmijn telefoon, inmijn
schatkaart.’
NewOrleans isde stadwaar

FrankRelle opgroeide ennaen-
kele omzwervingen tegenwoordig
woont enwerkt.De stad, gelegen
inhetuiterste zuiden vande
VerenigdeStaten,wordt links en
rechts omringddoormoerassen
engrenst aandeGolf vanMexico.
Waterbindthet gebied.Het is de

natuurlijke vrienden vijand. ‘New
Orleansheeft duidelijkeparal-
lellenmetNederland’, steltRelle.
‘De stad ligt onderwater enkiest
ervoordaar teblijven, ookal zakt
zewegen stortende straten in.’
‘Ik stalkplekken’, vertelt hij

alswe zijnwerkbekijken in zijn
galerie. ‘Dit huisbijvoorbeeld.’Hij
houdt eenplaat omhoog vaneen
klassiekwit huis inde stadmet
pilarenen veranda, een fotouit de
begintijd van zijn carrière. ‘Daar
ben ikheel vaak langsgegaan.Het
duurdeeen jaar voordatdeom-
standighedennaarmijn zinwaren
omdeze foto temaken.’

Moerasmonster
Alsdeondergaande zonoranje-
roze strepen inde lucht tekent,
trekkenFrank, zijn assistentAlex
en ik ermetdeboot opuit inLake
FaussePointe StatePark, opweg
naar een vandie schatten. Twee
alligators stekendreigendhunkop
omhoog. ‘Ga je zomeehetwater
in?’ vraagtRelle, enhijwijst naar
eenwaterdichtpakmet laarzen.
‘Dit is voor jou.’ Kronkelende rivie-
renkomenuit opeengrootmeer.
Daar aandeoverkant, eenkilome-
ter verderop, heeft hij eenboom

‘Omdeperfecte foto te
maken, ga je steeds een
stapje verder.’

‘Door de kans op gevaar is
de ervaring intenser’

ophet oogdiehijwil fotograferen.
Alex, aanhet roer, gooit het gas
open. Inde verte vliegen vogels op
doorhet gebromvanonzemotor.
Demaanwerpt zijn schijnsel

ophetmeer.Het landschapom
onsheen is vaneen spookachtige
schoonheid.DeobjectendieRelle
overdagheeft gescout, ziener in
hetdonker andersuit. ‘Overdag
ishet licht fel,maar ’s avonds
vallener schaduwenoverhet land-
schap.Dan lijkt het bijvoorbeeld
ineens alsof eenboomledematen
heeft.’ In 2017 treft hij er eenmet
griezelige trekken. ‘Het lijkt een
gezicht tehebben, armendie zich
uitstrekkenenhet is alsof-ie loopt.
Erachter staat een rij bomen,
waardoor ze lijken temarcheren.’
Hetbeeld (ziepag. 69) doet denken
aaneenmoerasmonster. ‘Vrese-
lijk ingewikkeldomtemaken,

wanthetwaterwas ergdiep.Om
demensachtigeuitdrukking van
bomen te vangenmoet jeprecies
ophet juistepunt staan.Maarde
bodemwasoneffenendaardoor
viel het statiefmetmijn camera
erop steedsom. Ikhebdienacht
uren inhetwaterdoorgebracht om
decompositie perfect te krijgen.’

Centimeters diep slib
Vanavondzijndeomstandigheden
ideaal. ‘Zie jehoehetwaterhier
spiegelglad is?’Met eenpoot van
het statiefmeetRelledediepte. Als
de schemer is ingevallen, klimmen
we tussendemoerascipressende
bootuit, hetwarmewater in. Ik
voel debodemaanmijn voeten,
maar zakweg in centimetersdiep
slib, alsof tentakels vandik slijm
ommijn enkels kronkelen.
Weploegenonsnaar voren.De

natuurlijkeweerstand vanhet
water, het zuigende slib enhet
zwarepakmaken lopen tot een
heusework-out.Mijnbenen raken
verstrikt in eenbos takkenen ik
val bijna.

Tijdens een
fotosessiebrengt
Relleuren inhet
waterdoor.

Rellebezochtdit
huis een jaar lang.
Pas toenwarende
omstandighedengoed
genoeg voor een foto.
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‘Omdeperfecte foto tekrijgen
ga je steeds een stapje verder’,
verteltRelle. ‘Inhetbeginpro-
beerde ik vanafdeboot foto’s te
maken.Omdat ik ’snachtswerk
eneen lange sluitertijd gebruik,
bleekhet lastig opeenwiebelend
bootje de fotoprecies te krijgen
zoals ikwilde.Danhad ikdagen
inhetmoerasdoorgebracht en
was ik thuisniet tevredenmethet
resultaat.Die eerste keer vanuit
hetwater leverde een fotoop zoals
ikdienognooit gemaakthad.’
Alexheeft vanafdeboot een

rodekano tewater gelatenengeeft
die eenduwtje inonze richting.
Daarop ligt de apparatuur.Dan
vaart hij verder omvaneenaf-
standjedebelichtingop te stellen.
Terwijl Frank zijn cameraopstelt
voor een rij vandriemoerasci-

DEFOTOGRAAF
FrankRelle (43) studeerde
cognitiewetenschappenenfilo-
sofie inNewOrleans voordathij
besloot te gaan fotograferen.
In2004brachthij zijn eerste
serieuit. Inhetbeginmaakte
hij foto’s vandehuizen inNew
Orleans.Daarnaginghij de
parkenenhet leven inde stad
fotograferen.Tegenwoordig
fotografeert hij demoerassen
vanLouisiana.BradPitt enEl-
lenDegenereshebbenzijnwerk
aangekocht. frankrelle.com

Op slechts vijfmetermeter afstand glijdt een
alligator voorbij. Ik zie zijn bolle ogen oplichten

pressen, klamp ikmevast aan
dekano.Hetwater komtnu tot
borsthoogte.Opcommandodoet
Alexde lampenaan, enonthult zo
de contouren vanhetdramatische
landschap voorons.

Direct naar de bodem
Frank schiet zijn foto’s. Tientallen
muskieten zwermenomonsheen.
Zeprikken inmijnnek, handenen
ellebogen.Hungezoemklinkt als
raceauto’s inmijnoren.De lucht is
dik enbenauwd.Hetwaterdichte
pakplakt vanhet zweet. Endaar,
op slechts vijfmeter afstand, glijdt
eenalligator voorbij. Zijnbolle
ogen lichtenop inhet schijnsel
vande lamp.
‘Ik kaner enormvangenieten

als ikhet gevoel krijg eenprivémo-
mentjemetdenatuur tehebben’,

zegtRelle. ‘Dat je eenweek inhet
moeras verblijft, je buiten slaapt
en je geenenkelmoderncomfort
hebt.Het is absurdwatwe tegen-
woordigmetons levendoen;
e-mails sorteren, het aantal likes
tellenals je een fotoop sociale
mediaplaatst.Maar als je terug-
keert naarde simpelheid van
lucht, boom,water, eten, vuur en
slaap, voel je jeuitgedaagd.’
Terugopdeboot trekkenwe

zwemvestenaan. ‘Doorhetdonker
zienweniet alle obstakels inhet
water’, legtRelleuit alswe terug-
varen. ‘Mensenhebbenhet altijd
overdealligators,maar alswe
ergens tegenaanzouden varen, val
je door je zwarepak inhetwater
en zak jedirectnaardebodem.
Nubegintduspas echthet gevaar-
lijkewerk.’q

Hetwerk vanRelle
gaat overmensen,
maar je ziet ze
niet.

FrankRelle in zijn
galerie inNew
Orleans.
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