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Inleiding 
 

Afgelopen zomer bezocht ik een expositie met werk van Vivian Maier (1926 - 2009), een 

postuum ontdekte fotografe van Amerikaanse komaf. Ze staat het meest bekend om haar 

foto's van stedelijke omgevingen en mensen in de publieke ruimte. Het grootste deel van haar 

leven was ze werkzaam als kinderjuffrouw bij verschillende gezinnen in New York en Chicago. 

Fotografie leek echter een grotere prioriteit voor haar. 'She was businesslike and usually 

competent,' omschrijft een voormalig werkgever, 'but our children knew she was much more 

interested in taking photographs than she was in them.'1 Zelf deelde Maier haar foto's niet 

met de wereld, maar postuum werd ze alsnog bekend. In een opslagruimte bewaarde ze 

duizenden fotoprints, honderdduizend negatieven en duizend rollen onontwikkelde film, die 

geveild werden toen ze vanaf 2007 de huur niet meer betaalde.2 Zo kwam haar werk in handen 

van verschillende particulieren en verscheen het vervolgens in boeken, musea en galeries. De 

foto op het voorblad (afbeelding 1) weerspiegelt het sentiment waarmee ik het museum 

uitliep, namelijk dat Maier dingen vastlegde die menig ander onterecht over het hoofd zou 

hebben gezien. 

 Het leven van Vivian Maier is door Pamela Bannos uitgebreid in kaart gebracht in Vivian 

Maier: A Photographer's Life and Afterlife. Maiers foto's vormen hierbij een belangrijke bron 

van informatie.3 Verder is er namelijk maar weinig informatie over haar beschikbaar. Maier 

hield geen dagboek bij en er zijn nauwelijks brieven van of aan haar gevonden.4 Ook de 

mensen in haar omgeving hadden slechts een beperkt beeld van haar leven, aangezien ze 

weinig over zichzelf prijsgaf.5 Niet voor niets noemt Pamela Bannos haar 'a woman who chose 

to remain unknown'.6 Naast de geschiedenis van Maier beschrijft Bannos ook de periode van 

2007 tot 2017, waarin Maier wereldwijd bekend komt te staan als mysterious nanny street 

photographer. Bannos uit zich kritisch over dit narratief: ze noemt het een simplificatie van 

                                                        
1 Pamela Bannos, Vivian Maier: A Photographer's Life and Afterlife (Chicago: University of Chicago Press, 2017), 
255. 
2 Bannos, Vivian Maier, 7 - 11. 
3 Bannos, Vivian Maier, 244 - 245. 
4 Pamela Bannos bespreekt wel een klein aantal correspondenties van Maier. Het betreft brieven aan banken 
over financiële zaken en twee brieven die ze tijdens een reis schrijft aan een gezin waarvoor ze werkt. Zie 
Bannos, Vivian Maier, 134, 152, 181, 192, 259.  
5 Bannos, Vivian Maier, 227, 239, 240, 255, 259. 
6 Bannos, Vivian Maier, 282. 
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Maiers verhaal, die haar geen eer aan doet.7 Ook in andere publicaties worden er vragen 

gesteld bij Maiers postume ontdekking, onder meer over de totstandkoming van haar 

reputatie, wie de rechtmatige eigenaar van haar nalatenschap is en hoe haar oeuvre 

gepresenteerd zou moeten worden.8  

 Opvallend is het geringe aantal wetenschappelijke publicaties waarin Maiers foto's het 

onderwerp van onderzoek zijn. Zoals gezegd verwijst Bannos veelvuldig naar de foto's, maar 

dienen ze in de monografie vooral als bewijsvoering aan de hand waarvan Maiers geschiedenis 

verteld wordt. Bannos beschrijft wat en waar Maier fotografeerde, met welke camera's ze 

werkte en hoe ze omging met het printproces. Ook beschrijft ze hoe de perceptie van 

fotografie veranderd is en welke fotografen toonaangevend zijn gedurende Maiers leven. 

Uitgebreide formele analyse en interpretatie van Maiers werk blijven echter uit. In het boek 

Women Photographers and Feminist Aesthetics van Claire Raymond wordt wel dieper 

ingegaan op Maiers fotografie. In een hoofdstuk over straatfotografie bespreekt Raymond vier 

foto's van Maier, op basis waarvan ze concludeert dat deze feministisch van aard zijn.9 

Raymond lijkt hier te doelen op een intersectionele vorm van feminisme, die zich niet alleen 

richt op ongelijkheid met betrekking tot vrouwen, maar ook op achterstelling van mensen met 

een bepaalde etniciteit, seksuele geaardheid of sociaaleconomische klasse 'Maier's 

photographs are feminist in that, often with startling clarity and sangfroid, they present the 

cruelty of circumstances into which people afflicted by racism or poverty find themselves cast. 

The first step of revolution is to see injustice.'10 Raymond beargumenteert dat Maier dergelijk 

onrecht in beeld brengt, en dat haar foto's zo een vorm zijn van (intersectioneel) feministisch 

verzet. Ana Quiroga Álvarez besteedt kort aandacht aan Maiers werk, in een artikel genaamd 

"The body which is truly ours. A brief three-stage approach to mass society through 

                                                        
7 Bannos, Vivian Maier, 1 - 4. 
8 Zie bijvoorbeeld Abigail Solomon-Godeau, "Inventing Vivian Maier: Categories, Careers and Commerce" in 
Photography After Photography: Gender, Genre, and History, (Durham: Duke University Press, 2017), 141 - 155, 
DOI: 10.1215/9780822373629; Eva Subotnik, "The fine art of rummaging: successors and the life cycle of 
copyright" in Research Handbook on Art and Law, red, Jani McCutcheon en Fiona McGaughey (Celtenham: 
Edward Elgar Publishing, 2020), 26-40, DOI: 10.4337/9781788971478.00009; Kevin Coffee, "Misplaced: ethics 
and the photographs of Vivian Maier," Museum Management and Curatorship 29, nr. 2 (2014): 93, DOI: 
10.1080/09647775.2014.888817 (geraadpleegd 17 december 2021); Peter Buse, "Collector, Hoarder, Media 
Archeologist: Walter Benjamin with Vivian Maier," in New Media Archeologies, red. Mark Goodall en Ben 
Roberts, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019), 135–54, DOI: 10.2307/j.ctvcj303s.10. 
9 Claire  Raymond, Women Photographers and Feminist Aesthetics (Abingdon, Oxon: Routledge, 2017), 117 - 120, 
DOI: 10.4324/9781315628912, Adobe Digital Editions. 
10 Raymond, Women Photographers, 119. 



 5 

photography".11 Hierin bespreekt ze enkele zelfportretten die Maier maakte in de reflecties 

van spiegels en winkelruiten. Quiroga Álvarez plaatst deze in de context van de objectificatie 

van vrouwen in de kunstgeschiedenis en stelt dat Maier zich niet conformeert aan deze 

traditie, waarbij de vrouw fungeert als lustobject voor de man. Ze noemt de zelfportretten 

'devoid of erotic tension'.12 'In her self-portraits, Vivian Maier limits herself to appearing just 

as she is, more focused on shooting the next snapshot than in captivating the masculine 

spectator.'13 In het artikel "Misplaced: ethics and the photographs of Vivian Maier" gaat Kevin 

Coffee voornamelijk in op ethische vraagstukken omtrent het nalatenschap van Maier, maar 

doet hij ook enkele uitspraken over de inhoud van haar werk. Volgens Coffee stelt Maier zich 

empathisch op richting de mensen die ze fotografeert, in tegenstelling tot sommige 

tijdgenoten die een meer voyeuristische houding aannemen. Coffee onderbouwt dit echter 

niet door naar specifieke foto's te verwijzen, waardoor zijn uitspraken vrij algemeen blijven.  

Er zijn dus drie publicaties waarin Maiers beelden worden geduid, maar die gaan slechts 

beknopt in op een beperkt deel van haar oeuvre. In deze studie beoog ik dan ook om Maiers 

beelden uitgebreider te onderzoeken en zo bij te dragen aan een beter begrip van haar werk. 

 Het is niet gemakkelijk om uitspraken te doen over de betekenis van Maiers foto's. Zelf 

heeft ze namelijk maar weinig losgelaten over haar intenties met betrekking tot fotografie. 

Ook is er niets bekend over fotografen die ze als inspiratiebron zag en die zo als 

aanknopingspunt kunnen dienen. Bij het onderzoeken van Maiers oeuvre baseer ik me op de 

theoretische benadering die Lorraine Sim hanteert in het boek Ordinary Matters: Modernist 

Women's Literature and Photography.14 Hierin bespreekt ze werk van verschillende 

vrouwelijke Britse en Amerikaanse schrijvers en fotografen die werkzaam waren in de 

twintigste eeuw. Sim focust hierbij op representaties van 'the ordinary' en 'the everyday' die 

aanwezig zijn in hun werk.15 In 1947 schreef filosoof en socioloog Henri Lefebvre (1901 - 1991) 

                                                        
11 Ana Quiroga Álvarez, "The body which is truly ours. A brief three-stage approach to mass society through 
photography," Área Abierta. Revista de comunicación audiovisual y publicitaria, 18, nr. 1 (2018): 132, DOI: 
10.5209/ARAB.57041 (geraadpleegd 3 december 2021). 
12 Quiroga Álvarez, "The body which is truly ours," 138. 
13 Quiroga Álvarez, "The body which is truly ours," 140. 
14 Lorraine Sim, Ordinary Matters: Modernist Women’s Literature and Photography (London: Bloomsbury 
Academic, 2016), DOI: 10.5040/9781501314315.  
15 In de theorieën waartoe Sim zich verhoudt, wordt gesproken over 'the everyday'. Om verschillende redenen 
prefereert Sim zelf het gerelateerde begrip 'the ordinary' (zie Sim, Ordinary Matters,  6 - 8).  In dit onderzoek 
hanteer ik wel het begrip 'the everyday', wat ik vertaal naar 'het alledaagse'. Voor 'the ordinary' is er geen 
passende vertaling in het Nederlands: 'het gewone' dekt de lading niet helemaal. Bovendien gebruikt Sim zelf 
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het eerste deel van Critique de la vie quotidienne, waarmee hij het alledaagse als theoretisch 

concept een plek gaf binnen de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.16 

Gedachtegoed over het alledaagse is sindsdien sterk verbonden met ideeën over moderniteit, 

zoals ik in §2.1 nader zal toelichten.17 Volgens Lorraine Sim is dergelijk gedachtegoed sterk 

gericht op de mannelijke ervaring, die zij niet universeel acht.18 'How modernist women 

evaluate and imagine the sphere of ordinary life is informed by their particular experience of 

modernity - one that often differs from that of their male contemporaries.'19 Daarbij stelt ze 

dat het alledaagse veelal in negatieve termen wordt omschreven, in 'a long-standing critical 

tradition that views the everyday as, for one reason or another, a problem, and in need of 

transformation.'20 Ook hier zal ik in §2.1 uitgebreider op ingaan. Door te onderzoeken hoe het 

alledaagse gepresenteerd wordt in het werk van verschillende vrouwelijke schrijvers en 

fotografen, beoogt Sim tegenwicht te geven aan de mannelijke en negatieve perceptie van 

het alledaagse die nu als de standaard gezien wordt.21 Het is een feministische benadering 

van het alledaagse, zoals ik in §2.2 nog uitgebreider zal toelichten.    

 Om twee redenen kan worden verantwoord om Maiers werk te onderzoeken vanuit 

de theoretische benadering die Sim hanteert. Maier wordt in Ordinary Matters niet genoemd, 

maar er bestaan wel veel parallellen tussen Maier en de fotografen die Sim bespreekt, te 

weten Dorothea Lange, Helen Levitt, Lee Miller en Margaret Monck.22 Zo waren ze alle vijf 

werkzaam tussen 1930 en 1970 en is er een duidelijke overlap zichtbaar in hun werkwijze en 

onderwerpkeuze: alle vijf maakten ze niet-geënsceneerde foto's van stedelijke omgevingen 

en mensen in de publieke ruimte. De fotografen in Ordinary Matters delen nog een aantal 

kenmerken die ook op Maier van toepassing zijn. Zo stelt Sim dat veel van hun werk ofwel 

slechts marginale aandacht geniet, of zelfs bijna in de vergetelheid zou zijn geraakt, zoals ook 

                                                        
ook frequent 'the everyday' in plaats van 'the ordinary' (zie Sim, Ordinary Matters, 6), omdat 'the everyday' nu 
eenmaal een meer gangbare term is in de theorievorming. 
16 Sim, Ordinary Matters, 2, 8; Lefebvre, Henri, Critique of Everyday Life: Volume I, vertaling door John Moore, 
(Londen, New York: Verso, 1991). 
17 Sim, Ordinary Matters, 2 - 3, 5. 
18 Sim, Ordinary Matters, 8 - 9. 
19 Sim, Ordinary Matters, 19.  
20 Sim, Ordinary Matters, 17. 
21 Sim, Ordinary Matters, 13. 
22 Zoals eerder benoemd, bespreekt Sim in Ordinary Matters ook werk van schrijfsters, namelijk Virginia Woolf, 
Gertrude Stein en Dorothy Richardson. Vanwege de beperkte omvang van dit onderzoek richt ik me enkel op 
de fotografen. 
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met Maiers oeuvre dreigde te gebeuren.23 Verder benoemt Sim dat er bij alle vrouwen 

conflicten zichtbaar zijn tussen hun werkzaamheden als fotograaf en hun privéleven.24 Ook bij 

Maier bestaan dergelijke conflicten, zoals ik in §2.2 zal beschrijven. Het voornaamste principe 

dat de fotografen in Ordinary Matters verbindt, is dat hun werk het alledaagse als onderwerp 

heeft. Sim bespreekt een passage van filosoof Francis Bacon, die gold als het credo van Lange: 

 The contemplation of things as they are 

 without substitution or imposture 

 without error or confusion 

 is in itself a nobler thing 

 than a whole harvest of invention.25 

Volgens Lange dient de fotografie zich bezig te houden met de alledaagse wereld, die 

vastgelegd moet worden zoals die is ('contemplation of things as they are') zonder abstracte 

of experimentele invalshoeken ('a whole harvest of invention').26 Volgens Sim bevat het 

alledaagse 'zoals het is' vele lagen die middels fotografie blootgelegd kunnen worden. 'The 

emphasis on 'contemplation' suggests that the nature of things 'as they are' might not always 

be self-evident but requires considered attention and reflection.'27 Deze aandacht voor het 

alledaagse zou ook in het werk van Levitt en Monck zichtbaar zijn.28 Vanwege 

eerdergenoemde parallellen is het niet onwaarschijnlijk dat ook uit Maiers fotografie een 

bepaalde visie op het alledaagse blijkt, die zou kunnen bijdragen aan een beter begrip van 

haar oeuvre.  

 Een tweede reden die het theoretisch kader in mijn onderzoek legitimeert, komt voort 

uit een van de conclusies die Sim trekt in Ordinary Matters. Ze stelt dat haar onderzoek slechts 

een eerste stap is richting een perceptie van het alledaagse waarin sprake is van een 

evenwichtige genderbalans en dat er nog vele andere vrouwen zijn wiens gedachtegoed 

hieraan bij zou kunnen dragen.29 Vivian Maier zou een van die vrouwen kunnen zijn. Dit 

onderzoek vormt zo een aanvulling op Sims onderzoek, waarin een kleine volgende stap wordt 

gezet richting het doel dat zij beoogt. De onderzoeksvraag is als volgt:  

                                                        
23 Sim, Ordinary Matters, 183. 
24 Sim, Ordinary Matters, 181. 
25 Sim, Ordinary Matters, 124. 
26 Sim, Ordinary Matters, 124 - 125. 
27 Sim, Ordinary Matters, 124. 
28 Sim, Ordinary Matters, 124. 
29 Sim, Ordinary Matters, 206. 
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 Hoe verhoudt het oeuvre van Vivian Maier zich tot de theorie omtrent het alledaagse 

 zoals uiteengezet in Lorraine Sims Ordinary Matters: Modernist Women's Literature 

 and Photography? 

Ik kies voor het woord 'verhouden' omdat dit de wisselwerking omschrijft die in dit onderzoek 

aanwezig is. De primaire focus is onderzoeken of theorie over het alledaagse nieuw licht kan 

werpen op Maiers oeuvre, maar andersom poog ik ook na te gaan of haar beelden een 

aanvulling kunnen vormen op die theorie. Hierbij heb ik drie deelvragen opgesteld: 

 H1: Wat is de privé-context waarin Vivian Maier haar oeuvre heeft 

 geproduceerd? 

 H2: Hoe houdt het alledaagse verband met moderniteit, feminisme en fotografie?   

 H3: Hoe wordt de straat in beeld gebracht door Vivian Maier? 

 H4: Hoe wordt de ander in beeld gebracht door Vivian Maier? 

In het eerste hoofdstuk zal ik beknopt ingaan op Maiers persoonlijke geschiedenis. Ik zal 

bespreken wat haar woon- en werksituatie was, wat voor karakter ze had en hoe en wanneer  

fotografie deel uitmaakte van haar leven. In het tweede hoofdstuk zal ik uitgebreider ingaan 

op de theorievorming omtrent het alledaagse. Dit doe ik door het alledaagse te bespreken 

vanuit drie thema's die voortkomen uit Ordinary Matters, te weten moderniteit, feminisme 

en fotografie. De inzichten uit deze eerste twee hoofdstukken zal ik gebruiken bij het 

analyseren van Maiers oeuvre in de hoofdstukken die daarop volgen.  

 In hoofdstuk drie en vier staan twee thema's centraal die in Ordinary Matters 

prominent aanwezig zijn, respectievelijk de straat en de ander.30 Ik zal Maiers oeuvre toetsen 

aan deze twee thema's, en het daarbij vergelijken met het werk van Helen Levitt, Dorothea 

Lange en Margaret Monck dat door Lorraine Sim wordt besproken. Ik zal aandacht schenken 

aan foto's die (in onderwerp en/of stijl) sterk overeenkomen met die van Levitt, Lange en 

Monck, maar zal ook onderzoeken of Maiers oeuvre foto's bevat die juist sterk in contrast 

staan met hun werk en bijbehorend gedachtegoed. Ten slotte zal ik in de conclusie de 

bevindingen uit de vier hoofdstukken met elkaar verbinden en op die manier de 

onderzoeksvraag beantwoorden.   

                                                        
30 Een derde thema dat in Ordinary Matters wordt besproken in relatie tot het alledaagse is 'oorlog'. Dit komt 
aan bod in het hoofdstuk over de oorlogsfotografie van Lee Miller. In Maiers oeuvre ontbreekt dit thema 
geheel, waardoor een vergelijking tussen Miller en Maier niet vruchtbaar lijkt. Vandaar dat het werk van Miller 
en het thema 'oorlog' in dit onderzoek buiten beschouwing worden gelaten.  
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 Maiers oeuvre bestaat uit honderden foto's, verspreid over verschillende boeken en 

websites.31 Voor dit onderzoek heb ik ruim 400 van haar foto's bekeken, afkomstig uit drie 

boeken (Vivian Maier: Photographer Found, Vivian Maier: Street Photographer en Vivian 

Maier: The Color Work) en de website vivianmaier.com. 32 Hiervan zal ik een representatieve 

selectie bespreken. Veruit de meeste foto's maakte ze in de jaren 1950 en 1960, maar ik kan 

niet bij iedere foto een exact jaartal noemen - Maier voorzag haar foto's niet van een datering, 

al is deze in sommige gevallen wel uit de context afgeleid.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                        
31 Zoals gezegd is Maiers oeuvre grotendeels in handen van particulieren die haar werk beheren. Slechts een 
deel van Maiers oeuvre is door hen publiek toegankelijk gemaakt en daarmee beschikbaar voor dit onderzoek. 
Daarnaast acht Pamela Bannos de kans aanwezig dat een deel van Maiers oeuvre nog onontdekt is, of op de 
afvalberg is beland (zie Bannos, Vivian Maier, 254).  
32John Maloof, red, Vivian Maier: A Photographer Found (New York: Harper Design, 2014); John Maloof, red, 
Vivian Maier: Street Photographer (New York: powerHouse Books, 2011); Colin Westerbeck, red, Vivian Maier: 
The Color Work (New York: Harper Design, 2018); 'Vivian Maier', Maloof Collection, geraadpleegd 29 november 
2020, http://www.vivianmaier.com.  
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Hoofdstuk 1: Het leven van Vivian Maier 
 

Vivian Maier wordt in 1926 geboren in de stad New York, als dochter van een Duitse vader en 

een Franse moeder, Charles Maier en Marie Jaussaud. Haar ouders scheiden kort na haar 

geboorte, en haar vader verdwijnt uit beeld.33 In 1932 vertrekt Marie met Vivian naar haar 

geboortegebied de Champsaurvallei zuidoost Frankrijk. In 1938 keren ze terug naar New 

York.34 Vanaf haar zeventiende gaat Maier aan het werk, eerst in een speelgoedfabriek en 

later als hulp in de huishouding.35 Ze verhuist vaak en woont afwisselend op zichzelf en bij 

werkgevers in huis. In 1950 reist ze opnieuw naar Frankrijk, ditmaal alleen.36 Ze verblijft een 

jaar in de Champsaurvallei, waar ze haar eerste foto's maakt, voornamelijk van het 

landschap.37 In het voorjaar van 1951 reist ze terug naar New York, met zo'n drieduizend foto's 

en negatieven in haar bagage.38 Tot 1955 werkt Maier daar als kinderjuffrouw, veelal voor 

welgestelde gezinnen.39 Ondertussen fotografeert ze de straten van Manhattan. Ze richt haar 

lens op een bont geheel aan voorbijgangers, waaronder kinderen, zakenmannen, 

bouwvakkers, deftige dames en zwervers. Ook maakt ze geregeld zelfportretten en foto's van 

architectuur. In 1955 verlaat Maier de stad.40 Ze reist een jaar door Canada en de Verenigde 

Staten, waarna ze in 1956 arriveert in Chicago en opnieuw als kinderjuffrouw aan de slag 

gaat.41 Voormalige werkgevers omschrijven Maier als humoristisch, avontuurlijk, belezen en 

geopinieerd, maar benoemen ook haar naar paranoia neigende behoefte aan privacy, en haar 

behoorlijk extreme verzameldrift.42 Maier bewaart onder andere kranten, tijdschriften, 

betaalbewijzen, en natuurlijk haar foto's, negatieven en rollen film.43 Ze verhuist meermaals 

tweehonderd dozen met zich mee naar nieuwe werkgevers.44 Dat Maier avontuurlijk ingesteld 

is, blijkt uit de wereldreis die ze maakt in 1959. Er zijn weinig foto's van beschikbaar, maar uit 

reisdocumenten blijkt dat ze verschillende landen bezoekt in Azië, het Midden-Oosten en 

                                                        
33 Bannos, Vivian Maier,  27. 
34 Bannos, Vivian Maier, 31, 42. 
35 Bannos, Vivian Maier,  49. 
36 Bannos, Vivian Maier, 51. 
37 Bannos, Vivian Maier, 61. 
38 Bannos, Vivian Maier, 75. 
39 Bannos, Vivian Maier, 83, 92, 106. 
40 Bannos, Vivian Maier, 148. 
41 Bannos, Vivian Maier, 165. 
42 Bannos, Vivian Maier, 255 - 258, 266 - 268, 271. 
43 Solomon-Godeau, Photography After Photography, 144. 
44 Bannos, Vivian Maier, 257. 
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West-Europa - in die tijd geen vanzelfsprekendheid voor een vrouw alleen.45 Eenmaal terug in 

de Verenigde Staten pakt Maier haar werkzaamheden in Chicago weer op. Ze blijft daarnaast 

fotograferen. In 1960 stelt ze enkele portfolio's van haar werk samen, wat mogelijk duidt op 

de wens haar werk openbaar te maken.46 Maar vanaf 1964 laat ze juist steeds minder van haar 

film ontwikkelen, en lijkt het fotograferen als handeling voor haar belangrijker geworden dan 

de foto's die daaruit voort komen.47 Het grootste deel van haar oeuvre dateert tussen 1950 

en 1970, maar Maier wordt tot de jaren '90 door werkgevers met een camera om haar nek 

gesignaleerd.48 Pamela Bannos stelt dat Maiers werk getuigt van technische kennis. Verder 

acht ze het mogelijk dat Maier op de hoogte was van ontwikkelingen binnen de fotografie.49 

Dit blijft echter speculatie, zoals ook onduidelijk blijft wat haar motivatie was voor het 

fotograferen. Dit alles hangt samen met Maiers grote terughoudendheid om informatie over 

haarzelf en haar fotografie te delen. Al twee jaar voordat Maier in 2009 overlijdt, worden de 

spullen uit haar opslag geveild.50 Geen van de kopers neemt contact met haar op alvorens 

haar werk te verspreiden. Wat ze er zelf van had gevonden dat haar werk nu publiek 

toegankelijk is, is dan ook de vraag.51  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                        
45 Bannos, Vivian Maier, 182 - 186, 192 - 194; Solomon-Godeau, Photography After Photography, 149. 
46 Bannos, Vivian Maier, 197. 
47 Bannos, Vivian Maier, 212. 
48 Bannos, Vivian Maier, 254. 
49 Solomon-Godeau, Photography After Photography, 146 - 147. 
50 Bannos, Vivian Maier, 7 - 12. 
51 Bannos, Vivian Maier, 208. 



 12 

Hoofdstuk 2: De ambiguïteit van het alledaagse 
 
Wat is alledaags? Verschillende theoretische reflecties op het alledaagse starten met die 

vraag, om vervolgens te stellen dat deze niet gemakkelijk te beantwoorden is.52 De opvatting 

dat het alledaagse zich lastig laat definiëren is bij Henri Lefebvre al aanwezig53 en is in 

hedendaagse publicaties over het alledaagse nog steeds zichtbaar. Het woord op zich doet 

denken aan gebeurtenissen die dagelijks plaatsvinden, zoals werken, koken en eten.54 Maar 

er zijn genoeg zaken die het stempel 'alledaags' dragen, zonder daadwerkelijk elke dag te 

gebeuren - in het weekend werken de meeste mensen niet.55 In haar boek Doing Time: 

Feminist Theory and Postmodern Culture noemt Rita Felski het alledaagse dan ook 

ongrijpbaar: het bevindt zich overal om ons heen, maar het is niet duidelijk waar de grenzen 

ervan lopen. 56 Bovendien lijkt het alledaagse te verdwijnen wanneer er aandacht aan wordt 

geschonken, zo stelt Felski, als ook Michael Sheringham. In Everyday Life: theories and 

practices from surrealism to the present bespreekt hij deze paradox.57 Hij stelt dat het 

alledaagse bestaat uit zaken waaraan normaal niet veel aandacht wordt besteed, of waaraan 

men weinig waarde hecht. Wanneer de blik expliciet op het alledaagse wordt gericht, wordt 

juist dit gegeven teniet gedaan. 'If we go too far, the everyday ceases to be itself: it becomes 

the exceptional, the exotic, the marvelous.'58 

 Een andere tegenstelling: hoe het alledaagse leven eruit ziet, is voor ieder mens 

anders, maar toch is het ook een universeel gegeven. Rita Felski stelt dat ieder leven 

alledaagse aspecten kent. Ze noemt het daarom een democratisch principe: '[The everyday] 

recognizes the paramount shared reality of a mundane, material embeddedness in the world. 

Everyone, from the most famous to the most humble, eats, sleeps, yawns, defecates; no one 

escapes the reach of the quotidian.'59 Theorieën over het alledaagse bevaten dus allerlei 

                                                        
52 Zie bijvoorbeeld Rita Felski, Doing Time: Feminist Theory and Postmodern Culture (New York: New York 
University Press, 2000), http://www.jstor.org/stable/j.ctt9qfmxg, 77-78; Ben Highmore, Ordinary Lives: Studies 
in the Everyday (New York: Routledge, 2011), 1 - 4, DOI: 10.4324/9780203842379; Sim, Ordinary Matters, 4.  
53 Laurie Langbauer, "Cultural Studies and the Politics of the Everyday," 22(1992)1: 47-65. DOI: 
10.2307/465237, 49 (geraadpleegd 5 december 2020). 
54 Sim, Ordinary Matters, 4. 
55 Sim, Ordinary Matters, 6 - 7. 
56 Felski, Doing Time, 78. 
57 Michael Sheringham, Everyday Life: theories and practices from surrealism to the present (Oxford: Oxford 
University Press, 2006), 23. 
58 Sheringham, Everyday Life, 23. 
59 Felski, Doing Time, 79.  
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contrasterende ideeën. In dit hoofdstuk zal ik bespreken hoe het alledaagse verband houdt 

met moderniteit, feminisme en fotografie, en hoe ook die relaties door tegenstellingen 

worden gekenmerkt. 

 

§2.1 Het alledaagse en moderniteit 

 
Het alledaagse wordt door Lefebvre gekarakteriseerd als een modern fenomeen, dat is 

ontstaan in de negentiende eeuw.60 Rita Felski bemerkt hierin een tegenstrijdigheid: ook voor 

die tijd hadden mensen al een alledaags leven. Bovendien wordt moderniteit traditioneel 

geassocieerd met verandering, terwijl het alledaagse juist vaak wordt omschreven als 

routineus.61 Toch verbindt Lefebvre deze principes met elkaar: volgens hem is het alledaagse 

leven repetitief en monotoon geworden door modernisering, in de vorm van industrialisatie 

en urbanisatie.62 Platteland wordt verruild voor stad, ambacht verwordt tot fabriekswerk, de 

mens wordt steeds minder een individu en steeds meer een radar in het grote geheel. Deze 

ontwikkelingen maken dat het alledaagse vanaf de negentiende eeuw vaker het onderwerp 

wordt van kritische reflectie. Want juist wanneer het leven door modernisering snel 

verandert, wordt zichtbaar wat het alledaagse eigenlijk omhelst: bepaalde dagelijkse rituelen 

zijn zo vertrouwd of gebruikelijk, dat de mens zich er pas van bewust wordt wanneer ze 

veranderen of verdwijnen. Het is een Marxistische kijk op het alledaagse, waarin Lefebvre 

benadrukt dat de mens, en met name de werkende klasse, door modernisering vervreemd 

raakt van zijn bestaan.63  

 Zowel Felski als Sim zijn kritisch over deze negatieve perceptie van het alledaagse, die 

ze niet alleen bij Lefebvre bemerken, maar die dominant is in de bredere theorievorming.64 

Felski stelt dat het alledaagse vaak wordt gedefinieerd vanuit wat het niet is: het niet-

intellectuele, het niet-esthetische, het niet-uitzonderlijke.65 Ook in bepaalde feministische 

theorieën wordt het alledaagse op een negatieve manier gekarakteriseerd, zoals ik in de 

volgende paragraaf zal bespreken. In Ordinary Matters bepleit Sim dat uit het werk van onder 

                                                        
60 Felski, Doing Time, 78; Sim, Ordinary Matters, 4. 
61 Sim, Ordinary Matters, 5 - 6.  
62 Felski, Doing Time, 78 -79 
63 Felski, Doing Time, 80; Sim, Ordinary Matters, 17 - 18. 
64 Sim, Ordinary Matters, 17. 
65 Felski, Doing Time, 79 - 80.  
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meer Helen Levitt, Margaret Monck en Dorothea Lange een positievere kijk op het alledaagse 

leven blijkt, wat ik verder zal uitdiepen in hoofdstuk drie en vier.66  

 

§2.2 Het alledaagse en feminisme 

 

Het feminisme wordt door Rita Felski gekarakteriseerd als 'a politics of everyday life', 

waarbinnen twee contrasterende visies bestaan over vrouwen en het alledaagse.67 Enerzijds 

is er de opvatting dat het alledaagse allerlei structuren omvat waarmee vrouwen worden 

onderdrukt.68 Sommige feministen benadrukken hoe allerlei alledaagse zaken - zoals hoe 

vrouwen zich gedragen, bewegen, praten en kleden - voortkomen uit patriarchale normen. 

Het alledaagse vormt daarbij het domein waartoe de vrouw, vaker dan de man, beperkt is. 

'[The female] realm has not been that of war, art, philosophy, scientific endeavor, high office. 

What else is left to a woman but everyday life, the realm of the insignificant, invisible yet 

indispensable?'69 Bij Lefebvre is een vergelijkbare opvatting aanwezig: vrouwen zijn volgens 

hem 'sentenced to everyday life'.70 Claire Raymond maakt een vergelijkbaar punt met 

betrekking tot het leven van Vivian Maier, dat ook gevormd zou zijn door verschillende 

vormen van onderdrukking.71 Het bestaan van haar oeuvre is volgens Raymond niet 

vanzelfsprekend: ze heeft dit alleen kunnen produceren omdat ze zich verzette tegen de 

verwachtingen die met haar (traditioneel vrouwelijke) beroep gepaard gingen. 'The good 

nanny is expected to be warm and loving, to be giving and nurturing, and to give up her life 

and her desires for the sake of her charges.'72 Volgens Raymond voldeed Maier niet altijd aan 

deze verwachtingen: naar verluidt had ze niet altijd geduld met de kinderen waar ze op paste 

en had het maken van foto's geregeld meer prioriteit. Dat Maier gedurende haar leven tijd en 

ruimte heeft kunnen maken voor haar fotografie, is dus niet dankzij maar ondanks de 

onderdrukkende structuren waarin ze zich bevond. De tweede visie die Felski schetst is 

positiever van aard. Daarin wordt het juist als waardevol gezien dat het alledaagse veelal een 

                                                        
66 Sim, Ordinary Matters, 18 - 19.  
67 Felski, Doing Time, 93. 
68 Felski, Doing Time, 93.  
69 Felski, Doing Time, 80. 
70 Henri Lefebvre, "The Everyday and Everydayness," vertaling door Christine Levich (Yale French Studies,  
73(1987): 7-11, DOI: 10.2307/2930193.10 (geraadpleegd 29 november 2020). 
71 Raymond, Women Photographers, 116. 
72 Raymond, Women Photographers, 116. 
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vrouwelijk domein is. 'Here everyday life is not a ruse of patriarchy but rather a sign of 

women's grounding in the practical world.'73 Door hun verbintenis met het alledaagse zouden 

vrouwen een meer realistische kijk op de wereld hebben en minder vervreemd zijn van 'the 

messy, chaotic, embodied realities of life'.74 

 Vrouwen worden dus sterk geïdentificeerd met het alledaagse, maar tegelijkertijd 

neemt vrouwelijk gedachtegoed slechts een marginale plaats in in de theorievorming 

hierover. Lorraine Sim stelt dat ook recente studies naar het alledaagse nog gedomineerd 

worden door de denkbeelden van mannelijke filosofen, sociologen, cultuurtheoretici en 

schrijvers.75 Tot ongeveer 1970 hadden vrouwen überhaupt geen stem in dit theoretisch 

discours, omdat ze maar beperkte gelegenheid hadden om ideeën hierover op te schrijven en 

te publiceren. Toch acht Sim het mogelijk om de genderbalans te herstellen, door ook 

literatuur en andere culturele producten bij het discours te betrekken.76 Juist theorieën over 

het alledaagse zouden zich moeten kunnen beroepen op minder formele vormen van 

gedachtegoed. Om die reden acht Sim ook fotografie geschikt als medium om het alledaagse 

te onderzoeken. In de conclusie van Ordinary Matters stelt ze zo de opvatting van Lefebvre te 

hebben kunnen weerleggen. Het werk van de vrouwelijke fotografen die ze bespreekt, laat 

volgens haar zien dat vrouwen meer zijn dan slachtoffers van het alledaagse. 'Women have 

not simply been unreflective victims "sentenced to everyday life", but long capable of shining 

a perceptive, original and nuanced critical and artistic light upon it.'77 

 

§2.3 Het alledaagse en fotografie 

 

In de theorievorming over fotografie bestaan verschillende opvattingen over hoe fotografie 

en het alledaagse zich tot elkaar verhouden. Lorraine Sim noemt het alledaagse het centrale  

onderwerp van fotografie, al sinds de uitvinding ervan in de negentiende eeuw, 'from middle-

class women's domestic photography in the Victorian period, to avant-garde studies of 

commonplace objects during the 1910s and 1920s, to the rise of documentary traditions in 

                                                        
73 Felski, Doing Time, 94. 
74 Felski, Doing Time, 94. 
75 Sim, Ordinary Matters, 10 
76 Sim, Ordinary Matters, 10 - 11.  
77 Sim, Ordinary Matters, 206 - 207. 
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the 1930s with their focus on the lives of average people'.78 Ook Jane Tormey noemt het 

alledaagse een veelvoorkomend thema in de geschiedenis van de fotografie. In het boek Cities 

and Photography bespreekt ze verschillende fotografen die het alledaagse proberen te 

onthullen.79 Binnen verschillende avant-garde bewegingen wordt het alledaagse daartoe op 

een innovatieve manier in beeld gebracht. Zo stelt constructivist El Lissitzky in 1926: 'it is the 

task of the camera [...] to show familiar things in a way that forces us to ponder them more 

deeply.'80 Aleksandr Rodchenko kiest daartoe vaak voor ongebruikelijke invalshoeken en 

standpunten, zoals bij het fotograferen van een taxichauffeur via de spiegel in 1929  

(afbeelding 2) en een man op een brandtrap in 1925 (afbeelding 3).81 Ook in het werk van 

Bauhaus-fotograaf Láslo Moholy-Nagy is dit zichtbaar. In de jaren '20 maakt hij verschillende 

foto's van straten en pleinen vanaf hoge bouwwerken, zoals een radiotoren (afbeelding 4), 

waardoor deze haast veranderen in abstracte composities van geometrische vormen. Ook 

binnen de Neue Sachlichkeit (of New Objectivity) worden alledaagse taferelen op een 

enigszins abstracte manier vastgelegd.82 Albert Renger-Patzsch doet dit bijvoorbeeld met 

architectuur (afbeelding 5) en machines (afbeelding 6). In de Verenigde Staten ontstaat in de 

jaren '30 een soortgelijke stroming genaamd straight photography, waar onder andere het 

werk van Paul Strand onder geschaard wordt.83 Hij fotografeert bijvoorbeeld architectuur 

(afbeelding 7) en gebruiksvoorwerpen (afbeelding 8), waarbij zegt te streven naar 

objectiviteit en puurheid.84 Ook het werk van Berenice Abbott (afbeelding 9) en Edward 

Steichen (afbeelding 10) uit de jaren 1930 en 1940 wordt in de traditie van straight 

photography geplaatst.85  

 Tormey bespreekt verder hoe fotografie ingezet wordt om het dagelijkse bestaan van 

mensen te transformeren. 'Beyond its capacity to document the appearance of things, 

photography is assumed as a tool for ideological means and a 'weapon of revolutionary 

struggle.''86 Ze noemt hierbij het werk van de October Photo Section (waar El Lissitsky en 

Rodchenko ook toe behoorden), voor wie fotografie dient als een ideologisch instrument om 

                                                        
78 Sim, Ordinary Matters, 14. 
79 Jane Tormey, Cities and photography (Hoboken: Taylor and Francis, 2013), 45, DOI:10.4324/9780203862858. 
80 Tormey, Cities and photography, 45. 
81 Tormey, Cities and photography, 45. 
82 Arnason, History of modern art, 236 
83 Tormey, Cities and photography, 45. 
84 Tormey, Cities and photography, 45. 
85 Arnason, History of modern art, 343, 363. 
86 Tormey, Cities and photography, 45. 



 17 

sociale verandering teweeg te brengen.87 In de Verenigde Staten geven een stilstaande 

economie, mislukte oogsten en de beurskrach in 1929 aanleiding tot de opkomst van 

documentaire fotografie in de jaren 1930.88 Door fotografen als Arnold Eagle, Margaret 

Bourke-White en Dorothea Lange wordt de grote armoede en werkeloosheid van deze tijd in 

beeld gebracht, om zo middels fotografie aandacht op te eisen voor maatschappelijke 

problemen.89 Zij onderscheiden zich van eerder genoemde avant-garde stromingen door niet 

te zoeken naar abstracte of experimentele invalshoeken, om daarmee het alledaagse te 

overstijgen ('a whole harvest of invention'), maar juist op een realistische manier in beeld te 

brengen hoe het alledaagse bestaan van mensen eruit ziet ('things as they are').90 

 Een derde opvatting problematiseert het verband tussen fotografie en het alledaagse. 

Sim stelt dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is dat het alledaagse überhaupt op beeld 

is vast te leggen. 'Some critics propose that the very act of representing the ordinary in a work 

of literature or art runs the risk of transforming or transcending it.'91 Ze verwijst hiermee 

onder andere naar Rita Felski, die stelt dat juist door aandacht te vestigen op alledaagse zaken, 

het alledaagse karakter ervan teniet wordt gedaan - een paradox die ook in het begin van dit 

hoofdstuk al is beschreven.92 Ook Susan Sontag bekritiseert de verhouding tussen fotografie 

en het alledaagse. In het hoofdstuk over Dorothea Lange bespreekt Sim Sontags essaybundel 

On Photography uit 1977, waarin ze fotografie beschrijft als een medium waarmee men zich 

richt op 'the commonplace and overlooked'.93 De camera werkt esthetiserend, zo stelt Sontag 

- zelfs het meest banale kan op een foto schoonheid verkrijgen.94 Ze is daarom sceptisch over 

het idee dat fotografie een middel kan zijn om sociale verandering mee teweeg te brengen. 

'Whatever the moral claims made on behalf of photography, its main effect is to convert the 

world into a department store or museum-without-walls in which every subject is depreciated 

into an article of consumption, promoted into an item for aesthetic appreciation.'95 Het idee 

dat ethiek en esthetiek niet verenigbaar zijn, acht Sim echter onterecht.96  Met betrekking tot 

                                                        
87 Tormey, Cities and photography, 45 - 46. 
88 Harvard H. Arnason en Elizabeth C. Mansfield, History of modern art, zevende editie (New Jersey: Pearson 
Education, 2013), 361. 
89 Sim, Ordinary Matters, 50, 127, 141. 
90 Sim, Ordinary Matters, 124 -125. 
91 Sim, Ordinary Matters, 41. 
92 Felski, Doing Time, 90. 
93 Sim, Ordinary Matters, 121. 
94 Susan Sontag, On Photography (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1977), 45-46. 
95 Sontag, On Photography, 178. 
96 Sim, Ordinary Matters, 123. 
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Vivian Maier zal ik beargumenteren dat zij met haar foto's de veelzijdigheid van het alledaagse 

laat zien. In het volgende hoofdstuk blijkt dat uit de manier waarop ze de straat in beeld 

brengt.  
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Afbeelding 2. Aleksandr Rodchenko. Chauffeur, 1929, zwart-
witfoto, MoMA New York, 51.1970 (ontleend aan 
https://www.moma.org/ collection/works/44912, geraadpleegd 
30 januari 2021). 

 

 

 
 Afbeelding 3. Aleksandr Rodhcenko, Fire Escape (with a 

man), 1925, zwart-witfoto, Multimedia Art Museum, 
Moskou (ontleend aan  http://mamm-
mdf.ru/en/exhibitions/revolution-in-photography/ 
geraadpleegd 30 januari 2021).  

Afbeelding 4. Albert Renger-Patzsch, Stairwell, View from 
Below, c. 1929, zwart-witfoto, Metropolitan Museum 
New York, 1987.1100.149 (ontleend aan 
https://www.met 
museum.org/art/collection/search/265187 geraadpleegd 
30 januari 2021). 

Afbeelding 5. László Moholy-Nagy, Berlin, Radio Tower, 
1928, zwart-witfoto, MoMA New York, 1793.2001  
(ontleend aan https://www.moma.org/collection/ 
works/84043 geraadpleegd 30 januari 2021). 
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Afbeelding 6. Albert Renger-Patzsch, Untitled, c. 1930, zwart-witfoto, MoMA New York, 92.1988 (ontleend aan 
https://www.moma.org/collection/works/46122?artist_id=4866&page=1&sov_referrer=artist geraadpleegd 30 januari 
2021).  

          
              
Afbeelding 7. Paul Strand, Office Buildings from Below, New York, 1917, zwart-witfoto, Metropolitan Museum New York, 
33.43.335 (ontleend aan  https://www.metmuseum.org/art/collection/search/267749?searchField=All&amp;sortBy= 
Relevance&amp;ao=on&amp;ft=paul+strand&amp;offset=20&amp;rpp=20&amp;pos=21 geraadpleegd 30 januari 2021). 

Afbeelding 8. Paul Strand, Porch Shadows, 1916, zwart-witfoto, MoMA New York, 693.1978.2 (ontleend aan 
https://www.moma.org/collection/works/56142?artist_id=5685&page=1&sov_referrer=artist geraadpleegd 30 januari 
2021).  
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Afbeelding 9. Berenice Abbott, Canyon: Broadway and Eschange Place, Manhattan, 1936, zwart-witfoto, MoMA New 
York, 8.1971 (ontleend aan https://www.moma.org/collection/works/43931?artist_id=41&page=1&sov_ 
referrer=artist geraadpleegd 30 januari 2021). 

Afbeelding 10. Edward Steichen, Sunday Night on 40th Street, New York, 1925, zwart-witfoto, SFMoMA, San Francisco, 
(ontleend aan https://www.sfmoma.org/artwork/ST1998.0433/ geraadpleegd 30 januari 2021). 
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Hoofdstuk 3: De straat 
 

Het alledaagse leven speelt zich af op straat, zo luidt de opvatting die dominant is in theorieën 

over het alledaagse, waaronder die van Lefebvre.97 In de 19e en vroege 20e eeuw wordt de 

straat veelal gekarakteriseerd als een dystopische plek.98 In het mannelijke gedachtegoed over 

moderniteit domineren negatieve typeringen van de straat, waarbij het geassocieerd wordt 

met verval, wetteloosheid en anonimiteit. Deze opvattingen zijn ook zichtbaar in de 

straatfotografie. Als voorbeelden noemt Sim het werk van Paul Strand, Berenice Abbott en 

Edward Steichen, die New York verbeelden als ordelijke, utopische stad, waarin de mens 

nauwelijks zichtbaar is (afbeelding 7, 9, 10).99 Ook vermeldt ze Arnold Eagle en Weegee, die 

in hun werk focussen op armoede en criminaliteit, waarmee het negatieve karakter van de 

straat wordt benadrukt. Sim stelt dat er uit het werk van Helen Levitt en Margaret Monck een 

andere visie blijkt.100 Op hun foto's wordt de straat niet verbeeld als sociaal en moreel 

vacuüm, maar stellen zij juist de mens centraal. Aan de hand van het werk van Levitt en Monck 

zal ik onderzoeken hoe de straat door Maier in beeld wordt gebracht. 

 
§3.1 Een straat voor iedereen 

 
 
Helen Levitt (1913 - 2009)  is zeventig jaar werkzaam geweest als fotografe, waarbij ze zich 

voornamelijk richtte op de straten van New York. In Ordinary Matters focust Lorraine Sim zich 

op de foto's die Levit daar in de jaren 1930 en 1940 maakt. Sim merkt op dat Levitt een 

atypische geheel aan voorbijgangers vastlegt: de straten op haar foto's worden gedomineerd 

door vrouwen en kinderen. Dit is in contrast met het idee dat de straat een masculiene 

omgeving is, waar vrouwen en kinderen zich niet zorgeloos kunnen bevinden.101 Sim ziet dit 

als een doelbewuste keuze, waarmee Levitt poogt te herzien aan wie de straat toebehoort.102 

In de straten van Levitt zijn allerlei vormen van spel en sociale interactie zichtbaar, wat het tot 

een dynamische, positieve plek maakt (afbeelding 11, 12).103  

                                                        
97 Sim, Ordinary Matters, 25 - 26. 
98 Sim, Ordinary Matters, 49. 
99 Sim, Ordinary Matters, 50. 
100 Sim, Ordinary Matters, 26. 
101 Sim, Ordinary Matters, 50-51. 
102 Sim, Ordinary Matters, 51. 
103 Sim, Ordinary Matters, 54-60. 
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 Ook Maier brengt de straat veelvuldig in beeld als een positief domein. Hoewel 

vrouwen en kinderen er niet zo dominant aanwezig zijn als op Levitts foto's, nemen ze wel 

een prominente plaats in. Voor dit onderzoek heb ik 363 foto's bekeken die Maier op straat 

nam, waarvan er op 296 één of meer mensen staan afgebeeld. Op 40 foto's staan alleen 

kinderen afgebeeld, op 62 foto's zijn alleen vrouwen zichtbaar. Ook fotografeert Maier veel 

gemengde groepen, van volwassen mannen en vrouwen (68 foto's) en volwassenen en 

kinderen (40 foto's). Zo toont afbeelding 13 een stoep in New York in 1958, met daarop 

mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden. Er is positieve interactie zichtbaar, zoals Sim 

die ook bij Levitt waarneemt: de vrouwen praten vrolijk met elkaar, kinderen spelen met een 

wiel en een fiets. Van de twee mannen die ook aanwezig zijn, mengt een zich in een gesprek, 

de ander kijkt lachend toe. Ook afbeelding 14 is een voorbeeld van een situatie waarin 

verschillende generaties elkaar op straat ontmoeten: een meisje laat iets zien aan een oudere 

man, zijn hond snuffelend in de buurt van haar voeten.  

 De foto's van kinderen vertonen wel enkele verschillen. Op Levitts foto's zijn ze veelal 

bezig met een vorm van spel, zoals dansen of bellenblazen, en hebben daarbij veelal geen oog 

voor de camera (afbeelding 15, 16).104 Ook Maier fotografeert soms kinderen die volledig 

opgaan in hun spel, zoals een stel meisjes dat koprollen maakt op een klimrek (afbeelding 17) 

en drie jongens die een muur beklimmen  (afbeelding 18). Maar haar oeuvre bevat ook veel 

foto's van kinderen die weinig speelsheid en energie uitstralen, maar eerder afwachtend of 

op hun hoede lijken. Twee meisjes in een portiek kijken wat argwanend in de lens, de linker 

verbergt haar gezicht deels achter haar handen (afbeelding 19). Een jongen die op de stoep 

een vuurtje poogt te stoken, kijkt betrapt op naar de vrouw die hem van bovenaf vastlegt 

(afbeelding 20). Bij de jongen met Mickey Mouse oren (afbeelding 21) en het meisje dat uit 

een autoraam leunt (afbeelding 22) lijkt iets van nieuwsgierigheid zichtbaar, maar ook hun 

blikken zijn meer voorzichtig dan zorgeloos. Wat deze foto's gemeen hebben, is dat Maier 

dicht bij de kinderen komt en hen veelal op hun ooghoogte fotografeert. Sim stelt dat Levitt 

poogt onopvallend of zelfs onzichtbaar te zijn tijdens het fotograferen, maar dat lijkt bij Maier 

dus niet het geval.105 Mogelijk haalde ze enkelen van hen zelfs uit hun spel door de camera op 

hen te richten. 

                                                        
104 Sim, Ordinary Matters, 45, 54, 56. 
105 Sim, Ordinary Matters, 47. 
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 Zowel Levitt als Maier leggen frequent uitingen van affectie in de publieke ruimte vast. 

Sim bespreekt enkele foto's van Levitt waarop liefdevolle gebaren zichtbaar zijn (afbeelding 

12). 'Several images focus on commonplace interpersonal and ethical gestures - [like] an arm 

extended out in friendship or comfort [...] - the small, often automatic gestures that form 

much of the fabric of our daily social lives.'106 Hiermee weerlegt Levitt het idee dat emotionele 

uitingen enkel thuishoren in de privésfeer, en niet in het publieke domein.107 Ook Maier legt 

een behoorlijk aantal intieme gebaren vast op straat: mensen die liefdevol tegen elkaar 

aanleunen (afbeelding 23, 24, 25), moeders met kinderen in hun armen (afbeelding 26, 27) 

of aan de hand (afbeelding 28, 29) twee kinderen die elkaar lachend omhelzen (afbeelding 

30). Extra opvallend zijn de foto's waarbij Maier het gebaar tot hoofdonderwerp van de foto 

maakt, door het van zeer dichtbij vast te leggen. Zo zijn op afbeelding 31 een man en een 

vrouw zichtbaar die elkaars hand vasthouden. Wie zij zijn is onduidelijk. Het gebaar heeft 

daardoor een universeel karakter - het staat niet symbool voor de genegenheid tussen deze 

twee mensen, maar voor genegenheid tussen mensen in het algemeen. Hetzelfde kan gezegd 

worden van afbeelding 32, van twee paar voeten die dicht tegen elkaar aan staan, de neuzen 

naar elkaar gericht. Maier heeft dus net als Levitt veel oog voor alledaagse gebaren waaruit 

een bepaalde vorm van liefde blijkt, romantisch, ouderlijk of vriendschappelijk van aard. Wat 

tot slot opvalt zijn enkele kleurenfoto's die Maier van de straat maakt in de jaren '70. Daarop 

zijn geen mensen zichtbaar, maar zijn er wel sporen achtergelaten die een voorbijganger 

kunnen doen glimlachen:  een smileysticker op een prullenbak waaruit een hand lijkt te komen 

(afbeelding 33), enkele bloemen die boven de achterbank van een cabriolet uit piepen 

(afbeelding 34) en het kaartje met daarop 'here's a real eye-opener' (afbeelding 1). Een deel 

van Maiers oeuvre toont de straat dus als een gemoedelijke plek, waar iedereen zich thuis kan 

voelen.  
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Afbeelding 12. Helen Levitt, New York, c. 1940, zwart-witfoto (ontleend aan Lorraine Sim, Ordinary Matters: Modernist 
Women's Literature and Photography, Londen:  Bloomsbury Academic, 2016, DOI: 10.5040/978150131431560, 60; © 
Estate of Helen Levitt). 

 

Afbeelding 11. Helen Levitt, New York, c. 1940, zwart-
witfoto (ontleend aan Lorraine Sim, Ordinary Matters: 
Modernist Women's Literature and Photography, Londen: 
Bloomsbury Academic, 2016, DOI: 
10.5040/978150131431560, 57; © Estate of Helen Levitt). 
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Afbeelding 13. Vivian Maier, East 108 Street, New York, 1958, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John 
Maloof, red, Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 45).  

 

Afbeelding 14. Vivian Maier, New York, z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago, VM19XXW00568-02-MC (ontleend 
aan http://www.vivianmaier.com/gallery/street-4/#slide-9, geraadpleegd 27 januari 2021). 
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Afbeelding 15. Helen Levitt, New York, c. 1940, zwart-witfoto (ontleend aan Lorraine Sim, Ordinary Matters: Modernist 
Women's Literature and Photography, Londen: Bloomsbury Academic, 2016, DOI: 10.5040/978150131431560, 58; © Estate 
of Helen Levitt). 

 

Afbeelding 16. Helen Levitt, NYC, c. 1940, zwart-witfoto (ontleend aan 
http://www.laurencemillergallery.com/exhibitions/helen-levitt?view=slider#9 geraadpleegd 30 januari 2021). 
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Afbeelding 17. Vivian Maier, New York, 1954, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 112).  

Afbeelding 18. Vivian Maier, Chicagoland, z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 126).  

Afbeelding 19. Vivian Maier, Canada, 1952, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 47).  

Afbeelding 20. Vivian Maier, Vancouver, Canada, z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John 
Maloof, red, Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 148).  
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Afbeelding 21 Vivian Maier, Chicago, z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, Vivian 
Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 214).  

 

Afbeelding 22. Vivian Maier, z.t., z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, Vivian 
Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 37).  
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Afbeelding 23. Vivian Maier, Milwaukee, Wisconsin, z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John 
Maloof, red, Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 237).  

Afbeelding 24. Vivian Maier, Chicagoland, 1971, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 253).  

 

Afbeelding 25 Vivian Maier, New York, 1953, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 72).  

Afbeelding 26 Vivian Maier, z.t., z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, Vivian 
Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 152).  
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Afbeelding 27. Vivian Maier, New York, 1954, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago, VM1954W02911-12-MC (ontleend 
aan http://www.vivianmaier.com/gallery/street-4/#slide-35, geraadpleegd 27 januari 2021). 

Afbeelding 28. Vivian Maier, New York, 1954, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago, VM1954W00030-04-MC (ontleend 
aan http://www.vivianmaier.com/gallery/street-3/#slide-14, geraadpleegd 27 januari 2021). 

 

Afbeelding 29. Vivian Maier, New York, 1954, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago, VM1954W00050-11-MC (ontleend 
aan http://www.vivianmaier.com/gallery/street-5/#slide-3, geraadpleegd 27 januari 2021). 

Afbeelding 30. Vivian Maier, z.t., z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, Vivian 
Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 19).  
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Afbeelding 31. Vivian Maier, New York, 1954, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 93).  

 

Afbeelding 32. Vivian Maier, Chicago, 1984, kleurenfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, Vivian 
Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 268). 
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Afbeelding 33. Vivian Maier, Chicagoland, 1976, kleurenfoto, Howard Greenberg Gallery, New York (ontleend aan Collin 
Westerbeck, red, Vivian Maier: The Color Work, New York: Harper Design, 2018, 119). 

 

Afbeelding 34. Vivian Maier, Chicago, 1978, kleurenfoto, Howard Greenberg Gallery, New York (ontleend aan Collin 
Westerbeck, red, Vivian Maier: The Color Work, New York: Harper Design, 2018, 158). 
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§3.2 De grenzen van het alledaagse 
 

Zoals gezegd is het alledaagse in verschillende opzichten een ambigu begrip - het is lastig te 

definiëren en te begrenzen. Deze ambiguïteit is zowel in de straatfotografie van Levitt als 

Maier zichtbaar. Sim bespreekt hoe de grenzen van het alledaagse in Levitts foto's op twee 

manieren vervagen. Ten eerste tonen haar foto's  vaak weinig uitzonderlijke situaties, die 

tegelijkertijd toch een bepaalde spanning of een gevoel van urgentie in zich dragen. 'Levitt's 

photographs often focus on the in-between - the moment  when it appears something might 

happen or has just happened, or, conversely, when nothing in particular is happening.'108 Een 

voorbeeld hiervan is een foto van vier mensen op een stoep (afbeelding 35).109 Hun blikken 

zijn aandachtig in de verte gericht, alsof er verderop in de straat iets gebeurt. Waar ze precies 

naar kijken, blijft echter onduidelijk - van hun omgeving is weinig zichtbaar, behalve een paar 

besmeurde ramen. Sim spreekt dan ook van een gebeurtenis die indirect aanwezig is in de 

foto - er is zowel iets als niets aan de hand.110 Ook Maiers foto's van de straat roepen geregeld 

dit gevoel op. Op afbeelding 36, die Maier in 1962 nam in Chicago, richten drie mannen hun 

blik omhoog. De man links op de foto lijkt iets aan te wijzen. Het is een levendig beeld, waarop 

feitelijk toch weinig gebeurt: we zien slechts mensen die kijken, zonder te weten waarnaar. 

Maiers oeuvre bevat meerdere van zulke foto's, waarop het lijkt alsof er zojuist iets is gebeurd, 

maar de fotograaf net te laat is om te achterhalen wat. Afbeelding 37 uit 1954 toont een 

verbrande stoel waar de rook nog vanaf komt, op een straathoek in New York die verder 

verlaten lijkt. Ook op afbeelding 38 is er rook zichtbaar, middenin een woonwijk in Chicago, 

op een verder heldere dag. Een vrouw loopt er met een kinderwagen doorheen, een man kijkt 

haar vanaf zijn oprit na - de bron van de rook blijft onbekend. Op afbeelding 39 uit 1962 is een 

plein zichtbaar waarover stromen water lopen, die niet van de regen afkomstig lijken. Een 

stoet mensen trekt eroverheen, allemaal in dezelfde richting. Ook dit tafereel roept vragen 

op: waar komt het water vandaan, waar gaan die mensen naartoe? Net als Levitt kiest Maier 

er dus geregeld voor om niet het moment vast te leggen waarop het alledaagse wordt 

onderbroken door een zeldzaamheid, maar zich in plaats daarvan te richten op de momenten 
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vlak daarvoor of daarna. Op die manier vervaagt de grens tussen het gewone en het 

uitzonderlijke: wanneer houdt het alledaagse op en wanneer begint het weer?  

 Ten tweede fotografeert Levitt geregeld situaties die in eerste opzicht herkenbaar 

lijken, maar na betere observatie toch vraagtekens oproepen. 111 '[W]hat initially appears 

familiar, known and of 'easy access' in a Levitt photograph often becomes, on closer scrutiny, 

unfamiliar and semantically dense.'112 Ter illustratie bespreekt Sim een foto van twee meisjes 

die spelen met een lint (afbeelding 40).113 In eerste instantie lijkt de situatie onschuldig, maar 

de foto kan ook op een andere manier gelezen worden. Het lint wikkelt zich namelijk om de 

nek van de een, haast alsof ze wordt gewurgd. De ander kijkt toe met een uitdrukking die 

volgens Sim als speels, maar evengoed als wreed geïnterpreteerd kan worden.  

 Maiers oeuvre bevat verschillende foto's waarin eenzelfde dubbelzinnigheid zichtbaar 

is. Afbeelding 41 toont een straathoek in Chicago in 1960 waar een man en vrouw lopen, 

beiden netjes gekleed. Ze passeren een ander koppel, dat innig tegen de muur van een 

gebouw staat. Een nadere blik op het paar roept echter de vraag op of de omhelzing wel zo 

liefdevol is: het zou evengoed kunnen dat de vrouw tegen haar zin tegen de muur gedrukt 

wordt, gezien de linkerarm waarmee de man haar insluit. De foto is wat onscherp, wat maakt 

dat de gezichtsuitdrukking van de vrouw lastig te lezen is, maar er valt niet uit te sluiten dat 

ze fronst en haar mond geopend heeft om haar onvrede te uiten met de situatie. Door de 

onscherpte van de foto is ook de kijkrichting van het passerende paar niet evident: kijken zij 

vertwijfeld naar wat er rechts van hen gebeurt, of kijken ze vooruit omdat er niets aan de hand 

is? Ook op afbeelding 42 draagt onscherpte bij aan een raadselachtige sfeer. Een vrouw in een 

witte jurk loopt over een straat of parkeerplaats ergens in Florida in 1957. Ze lijkt opzij te 

kijken, maar haar gezicht is niet meer dan een vlek, waardoor onduidelijk blijft wie ze is en 

wat haar expressie is. De situatie heeft enerzijds iets sereens: een vrouw in een mooie jurk, 

omgeven door duisternis. Anderzijds heeft de foto ook iets onheilspellends: de vrouw valt op 

en lijkt zo ook haast een mikpunt voor wie of wat zich in het donker schuilhoudt. Daarnaast 

bestaat de vraag waarom ze daar überhaupt loopt in haar eentje, mogelijk zelfs in een 

trouwjurk.  Sommige situaties die Maier vastlegt, doen in hun curiositeit ietwat komisch aan, 
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zoals afbeelding 43 van een man die door een heg stapt en afbeelding 44 van een vrouw in 

een rode jas die op de punt van een brandkraan zit met vrijwel dezelfde kleur.  

 Zowel Levitt als Maier laten met hun straatfotografie zien dat de straat is meer is dan 

een vertrouwd decor vol routines en weinig noemenswaardige activiteiten. Het is ook een 

plek vol mysterie, humor en complexiteit. Het alledaagse is niet altijd voorspelbaar of simpel, 

maar kan juist ook bijzonder zijn - voor wie maar goed genoeg oplet.  

 

 

Afbeelding 35. Helen Levitt, New York, c. 1940, zwart-witfoto (ontleend aan Lorraine Sim, Ordinary Matters: Modernist 
Women's Literature and Photography, Londen:  Bloomsbury Academic, 2016, DOI: 10.5040/978150131431560, 63; © 
Estate of Helen Levitt). 
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Afbeelding 36. Vivian Maier, Chicago, 1962, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 198).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 37. Vivian Maier, New York, 1954, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 117).  
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Afbeelding 38. Vivian Maier, Chicago, z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, Vivian 
Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 123).  

 

Afbeelding 39. Vivian Maier, New York, 1962, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 91).  
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Afbeelding 40. Helen Levitt, New York, c. 1940, zwart-witfoto (ontleend aan Lorraine Sim, Ordinary Matters: Modernist 
Women's Literature and Photography, Londen:  Bloomsbury Academic, 2016, DOI: 10.5040/978150131431560, 65; © 
Estate of Helen Levitt). 
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Afbeelding 41. Vivian Maier, Chicago, 1960, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 135).  

 

Afbeelding 42. Vivian Maier, Florida, 1957, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 171).  
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Afbeelding 43. Vivian Maier, Miami, 1960, kleurenfoto, 
Howard Greenberg Gallery, New York (ontleend aan Collin 
Westerbeck, red, Vivian Maier: The Color Work, New York: 
Harper Design, 2018, 134). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 44. Vivian Maier, Chicago, 1978, kleurenfoto, 
Howard Greenberg Gallery, New York (ontleend aan Collin 
Westerbeck, red, Vivian Maier: The Color Work, New York: 
Harper Design, 2018, 22). 
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§3.3 De schaduwzijde van de straat 
 

Er zijn ook verschillen zichtbaar in het straatbeeld in Levitt en Maiers foto's, waarvan de 

gemene deler is dat Maier de straat ook regelmatig op negatieve wijze karakteriseert. Sim 

benadrukt dat Levitt zich voornamelijk focust op de positieve ervaringen die kinderen op 

straat hebben,114 maar in §3.1 is al besproken dat daar bij Maier geen sprake van is: ze 

fotografeert niet alleen vrolijk spelende kinderen, maar ook kinderen die lijken te wachten of 

zich misschien vervelen. Haar oeuvre bevat bovendien verschillende foto's van verdrietige 

kinderen in de publieke ruimte die ze in de jaren 1950 en 1960 maakte (afbeelding 45, 46, 47, 

48) . Wederom nadert Maier de kinderen dicht en op ooghoogte, en blijft ze niet onopgemerkt 

- alle huilende kinderen kijken recht de camera in. Sim bespreekt één foto van Levitt waarop 

een huilend kind zichtbaar is en stelt dat daarin het beschermende gebaar van de moeder 

centraal staat, die haar arm uitsteekt richting haar van streek geraakte kind (afbeelding 49).115 

Met betrekking tot Maiers foto's van kinderen in tranen valt juist op dat er nauwelijks ouders 

aanwezig zijn om troost te bieden. Op afbeelding 48 zijn helemaal geen ouders zichtbaar op 

de foto, in andere gevallen slechts impliciet, omdat Maier hen buiten beeld houdt: hun hoofd 

is niet zichtbaar (afbeelding 47), of ze zijn slechts aanwezig in de vorm van een schaduw op 

de stoep (afbeelding 46). Tegenover de foto's in §3.1, waarop de genegenheid van ouders 

richting kinderen duidelijk zichtbaar is, staan dus ook foto's waarop liefdevolle gebaren juist 

ontbreken. Op de foto's van Maier is de straat dus zeker een domein waarin kinderen 

thuishoren, maar ze toont niet enkel de vreugdevolle momenten die kinderen er 

doorbrengen. Ook verdriet maakt onderdeel uit van het alledaagse leven.   

 Het tweede en meest aanzienlijke verschil tussen de straten van Levitt en Maier, is dat 

Maier de straat geregeld als dystopische plek weergeeft. Levitt gaat dit idee juist tegen, door 

haar lens te richten op situaties vol positieve sociale interactie. Hoewel een deel van Maiers 

oeuvre hiermee parallellen vertoont, schroomt ze niet om ook de onheilspellende kanten van 

de straat in beeld te brengen. Zowel in New York als in Chicago maakt ze foto's van mensen 

die in aanvaring zijn met de politie (afbeelding 50, 51) en mensen die onwel zijn geworden op 

straat (afbeelding 52, 53), vaak omgeven door gealarmeerde omstanders. Ook fotografeert 

Maier geregeld kranten met koppen die verwijzen naar criminaliteit. Op afbeelding 54 
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bekijken drie mensen met aandacht een krant met de kop 'KIDNAPPER CALLS DAD: "BABY 

ALIVE"'. De kop op afbeelding 55 is niet geheel leesbaar, maar het woord 'KILLERS' trekt de 

aandacht, op de witte krant in de verder donkere foto. Het zijn thema's die ook terugkomen 

in het werk van Weegee, die onder andere bekendstond om zijn foto's van criminaliteit en 

ongevallen in New York in de jaren 1940 (afbeelding 56, 57).116 Verder zijn de thema's dood 

en vergankelijkheid aanwezig in Maiers foto's. Afbeelding 58 toont een paard dat aan de kant 

van de weg is achtergelaten, bij het hoofd een substantie die vermoedelijk bloed is. Het vormt 

een schril contrast met het paard op de achtergrond, dat nog vitaal een wagen voortrekt en 

binnen enkele seconden zijn soortgenoot zal passeren. Op afbeelding 59 is een kat zichtbaar 

die waarschijnlijk overreden is: het achterlijf is platgedrukt en in de modder zijn bandensporen 

zichtbaar. Het dier is omgeven door vuilnis, wat de tragiek van de situatie versterkt. In 

bovenstaande foto's is weinig zichtbaar van de ambiguïteit waarover in §3.2 is gesproken. 

Maier legt het onheil op ondubbelzinnige en expliciete manier vast, via dikgedrukte 

krantenkoppen, omstanders met verschrokken expressies en politieagenten die resoluut 

ingrijpen. Vivian Maier brengt dus ook geregeld de schaduwzijde van de straat in beeld. 

 

 

Afbeelding 45. Vivian Maier, New York, 1954, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 116).  

Afbeelding 46. Vivian Maier, New York, 1962, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 227).  
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Afbeelding 47. Vivian Maier, [Grenoble, France, 1959], zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John 
Maloof, red, Vivian Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 20).  

Afbeelding 48. Vivian Maier, z..t, z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago, VM19XXW03460-03-MC (ontleend aan 
http://www.vivianmaier.com/gallery/street-2/#slide-17, geraadpleegd 27 januari 2021). 

 

 

Afbeelding 49. Helen Levitt, New York, c. 1940, zwart-witfoto (ontleend aan Lorraine Sim, Ordinary Matters: Modernist 
Women's Literature and Photography, Londen:  Bloomsbury Academic, 2016, DOI: 10.5040/978150131431560, 61; © 
Estate of Helen Levitt). 
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Afbeelding 50. Vivian Maier, New York, 1953, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 61).  

 

Afbeelding 51. Vivian Maier, [Christmas Eve, East 78th Street & 3rd Avenue, New York, 1953], zwart-witfoto, Maloof 
Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, Vivian Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 
2011, 111).  
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Afbeelding 52. Vivian Maier, Chicago, 1961, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 127).  

 

Afbeelding 53. Vivian Maier, New York, 1955, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago, VM1955W00012-02-MC (ontleend 
aan http://www.vivianmaier.com/gallery/street-4/, geraadpleegd 27 januari 2021). 
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Afbeelding 54. Vivian Maier, Chicagoland, z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 125).  

 

Afbeelding 55. Vivian Maier, z.t., z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, Vivian 
Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 110). 
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Afbeelding 56. Weegee, A Fireman's Holiday, c. 1940, zwart-witfoto, International Center of Photography, New York 
(ontleend aan https://www.icp.org/browse/archive/objects/a-firemans-holiday-0 geraadpleegd 30 januari 2021). 

 

Afbeelding 57. Weegee, Street Accident, 1941, zwart-witfoto, MoMA New York, 698.1943 (ontleend aan 
https://www.moma.org/collection/works/56185?artist_id=1842&page=1&sov_referrer=artist geraadpleegd 30 januari 
2021). 
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Afbeelding 58 .Vivian Maier, z.t., z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, Vivian 
Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 112). 

 

Afbeelding 59. Vivian Maier, [New York], z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 116). 
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§3.4 De mens in de stad 
 
Ook voor Margaret Monck (1911 - 1994) vormde de straat haar werkterrein. Monck was een 

amateurfotograaf, actief in Londen in de jaren 1930. In een deel van haar oeuvre verbeeldt ze 

de straat als een sociaal domein, zoals ook Levitt dat doet (afbeelding 60).117 Maar Sim gaat 

voornamelijk in op een ander deel van Moncks foto's, waaruit blijkt hoe het straatbeeld in 

steden verandert onder invloed van moderniteit. Sim stelt dat veel tijdgenoten zich bij het 

fotograferen van steden richten op de esthetiek van moderne architectuur en industriële 

vormen, als een 'abstract wonderland of geometric form'.118 De foto's van Abbott, Steichen 

en Strand van wolkenkrabbers in New York zijn hier voorbeelden van (afbeelding 7, 9 , 10). 

Verder zijn in §2.3 verschillende foto's besproken waarop deze uitspraak van toepassing is, 

zoals de radiotoren van Moholy-Nagy (afbeelding 4) en de trap van Renger-Patzsch 

(afbeelding 5).  

 Ook Maiers oeuvre bevat foto's die in deze traditie passen. Op afbeelding 61 is een 

verstild Chicago zichtbaar, met een skyline van hoge gebouwen die wordt ingekaderd door 

een brug. Op andere foto's brengt Maier bouwwerken op een meer abstracte manier in beeld, 

door ze dichter te naderen.  Zo toont afbeelding 62 een lijnenspel van verschillende structuren 

op een muur. Ook op afbeelding 63 en afbeelding 64 zijn  geometrische vormen zichtbaar: de 

stalen constructie en het gescheurde net verdelen het beeld in hoekige vlakken, over de trap 

valt een schaduw van hoekige lijnen.  Volgens Sim wijkt Monck juist af van deze stijl, door 

industrialisatie en urbanisatie niet te verheerlijken, maar juist te verbeelden hoe de mens 

erdoor beïnvloed wordt.119 Haar oeuvre bevat vele foto's waarop een of enkele mensen 

overschaduwd worden door het stedelijke of industriële landschap.120 Zo bespreekt Sim een 

foto van een man die op een smalle stoep loopt, met links van hem een hek en rechts van hem 

de straat, die wordt verduisterd door de schaduwen van gebouwen (afbeelding 65).121 Ook in 

de foto's die Monck in het havengebied van Londen maakt, lijken de mensfiguren nietig in 

contrast met de hoge blinde muren die hen omgeven (afbeelding 66).122 'Moncks 

compositions and spatial poetics suggest how the sheer scale and uniformity of industrial 
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modernity exerts pressure on the fragile and particular human body.'123 De beelden roepen 

een benauwend gevoel op, alsof de mens overweldigd wordt door een stad die almaar uitdijt.   

 Het oeuvre van Maier bevat ook enkele foto's waarop mensen ingesloten lijken door 

de bouwwerken om hen heen. Op afbeelding 67 is een man zichtbaar tegen een achtergrond 

van hoge gebouwen die boven hem uittorenen - enkel rechts bovenin is een klein stukje lucht 

zichtbaar. Aan zijn linkerzijde wordt hij ingesloten door een hek, aan zijn rechterzijde ligt een 

weg waarover een auto voorbij snelt. Afbeelding 68 toont een vrouw op een kaal stuk grond. 

Maier fotografeert haar over een hek heen, dat linksonder op de foto zichtbaar is. Ook aan de 

achterzijde wordt de vrouw door een hek ingesloten, waarachter een blinde muur een verder 

uitzicht belemmert. Een verschil met Moncks foto's is dat de personen op Maiers foto's niet 

anoniem zijn. Ze nadert hen dicht genoeg om hun gezichten zichtbaar te maken, waardoor ze 

meer van hun individualiteit behouden dan de figuren die Monck fotografeert.   

 Sowieso zijn foto's met deze thematiek niet dominant in Maiers straatfotografie. Veel 

vaker brengt ze mensen in beeld die juist op hun gemak lijken in de stedelijke omgeving. Zo 

maakt ze in New York in de jaren '50 verschillende foto's van plekken waar stad, mens en 

natuur samenkomen: een vrouw op een bankje in Central Park kijkt uit over een groot meer 

waarachter nog enkele wolkenkrabbers zichtbaar zijn (afbeelding 69), een man maakt een 

wandeling met twee kinderen op rolschaatsen, de bomen boven hen weerspiegelend in een 

grote plas (afbeelding 70). Op deze foto's benadrukt Maier niet de engte, maar juist de 

weidsheid van de stad. Dit geldt ook voor afbeelding 71 uit 1962, van een man die vanaf een 

dak uitkijkt over Queens. Sim bespreekt enkele foto's die Monck maakt vanaf een hoog 

standpunt (afbeelding 72). De kleine mensfiguren op straat lijken nietig te midden van de stad 

die zich om hen heen uitstrekt, maar waar ze vanaf hun positie geen zicht op hebben.124 Op 

de foto van Maier is het tegenovergestelde zichtbaar: de man kan zelf de stad overzien en lijkt 

daardoor niet weerloos, maar juist in controle.  

 Tot slot bevat Maiers oeuvre verschillende foto's waarin bouwwerken niet 

gepresenteerd worden als een beklemmende factor, maar mens en architectuur met elkaar 

in harmonie lijken. Op afbeelding 73 is een vrouw zichtbaar die over de galerij van een gebouw 

loopt. De zuilen werpen met een regelmatige interval langwerpige schaduwen op de vloer, die 

rijmen met de lijnen van de jaloezieën rechtsboven in het beeld. De vrouw wordt volledig 
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omgeven door het bouwwerk, maar toch voelt het tafereel weids aan: het verdwijnpunt valt 

samen met een boogvormige doorgang naar de straat en de weerspiegeling in het raam 

rechtsonder doet de passage ruimer lijken. Ook op afbeelding 74, gemaakt in New York in 

1954, lijken mens en bouwwerk in harmonie, door de lijnen die weglopen in de richting die de 

vrouwen uitkijken. In vergelijking met Monck schenkt Maier dus meer aandacht aan de 

esthetiek van industrie en  stedelijke architectuur en hoe de mens zich op een positieve 

manier verhoudt tot deze omgeving, in plaats van enkel te benadrukken hoe de mens door 

urbanisatie in verdrukking komt. 

 Uit het oeuvre van Vivian Maier blijkt een veelzijdig beeld van de straat, die de 

achtergrond vormt van het alledaagse leven van allerlei mensen. Op de straten van Maier is 

de mens nadrukkelijk aanwezig: op straat is hun plezier en liefde, maar ook hun verdriet, 

verveling en pech zichtbaar. Maier verbeeldt de straat soms als vertrouwd, veilig en 

aangenaam, maar evengoed blijkt uit haar foto's dat de straat soms een ondoorgrondelijk of 

gevaarlijk domein kan zijn. 

 

  

Afbeelding 60. Margaret Monck, Girls skipping rope, East Londen. c. 1930, zwart-witfoto (ontleend aan Lorraine Sim, 
Ordinary Matters: Modernist Women's Literature and Photography, Londen:  Bloomsbury Academic, 2016, DOI: 
10.5040/978150131431560, 54; © Estate of Margaret Monck). 
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Afbeelding 61. Vivian Maier, Chicago., z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 219). 

Afbeelding 62. Vivian Maier, z.t.., 1956, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, Vivian 
Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 218).  

 

Afbeelding 63. Vivian Maier, z..t, z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, Vivian 
Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 102).  

Afbeelding 64. Vivian Maier, Chicagoland, 1962, kleurenfoto, Howard Greenberg Gallery, New Yrok (ontleend aan Collin 
Westerbeck, red, Vivian Maier: The Color Work, New York: Harper Design, 2018, 122). 
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Afbeelding 65. Margaret Monck, Erith going home, East Londen. c. 1930, zwart-witfoto (ontleend aan Lorraine Sim, 
Ordinary Matters: Modernist Women's Literature and Photography, Londen:  Bloomsbury Academic, 2016, DOI: 
10.5040/978150131431560, 195; © Estate of Margaret Monck). 

 

Afbeelding 66. Margaret Monck, Street scene, London Docklands,. c. 1930, zwart-witfoto (ontleend aan Lorraine Sim, 
Ordinary Matters: Modernist Women's Literature and Photography, Londen:  Bloomsbury Academic, 2016, DOI: 
10.5040/978150131431560, 198; © Estate of Margaret Monck). 
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Afbeelding 67. Vivian Maier, [New York] z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 47). 

 

Afbeelding 68. Vivian Maier, [New York, 1953], zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 48). 
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Afbeelding 69. Vivian Maier, New York, 1953, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 92).  

 

Afbeelding 70. Vivian Maier, New York, 1953, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 99).  

Afbeelding 71. Vivian Maier, Queens, New York, 1962, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John 
Maloof, red, Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 110).  
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Afbeelding 72. Margaret Monck, Vacant lot and working-class housing, East London, c. 1930, zwart-witfoto (ontleend aan 
Lorraine Sim, Ordinary Matters: Modernist Women's Literature and Photography, Londen: Bloomsbury Academic, 2016, 
DOI: 10.5040/978150131431560, 197; © Estate of Margaret Monck).  

           

Afbeelding 73. Vivian Maier, z.t., z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, Vivian 
Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 87). 

Afbeelding 74. Vivian Maier, [New York, 1954], zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 77). 
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Hoofdstuk 4: De ander 
 

Het verbeelden van de ander loopt als een rode draad door Ordinary Matters. Met 'de ander' 

doelt Lorraine Sim op verschillende groepen die weinig privileges genieten in de twintigste-

eeuwse samenleving, zoals de armen en de arbeidersklasse. Ze stelt dat het geen bewuste 

keuze was om te focussen op deze groepen: 'This was not something I had originally intended 

but is perhaps a product of the fact that the ordinary has long been aligned with the marginal 

and common (in the class-based sense of the term).' Bij het fotograferen van deze mensen 

wordt vaak nadruk gelegd op hun kwetsbaarheid en de erbarmelijke omstandigheden waarin 

zij soms leven.125 Als voorbeelden noemt ze Cyril Arapoff en Edith Tudor Hart die gelijktijdig 

met Margaret Monck actief waren in Londen. '[They] emphasized social issues (social 

inequality, slum housing conditions, social reform), and often as a consequence portrayed the 

poor and working classes as remaindered victims, which some of course were.'126 Volgens Sim 

portretteert Monck, en ook Dorothea Lange, zulke gemarginaliseerde groepen op een manier 

die tegen dit stereotype ingaat. Ze verbeelden hen niet als slachtoffers, maar brengen juist in 

beeld hoe ze het beste van hun leven proberen te maken.  

 Ook Vivian Maier fotografeert frequent mensen uit gemarginaliseerde groepen.127 

Daarbij merkt Pamela Bannos op dat Maier vaak personen vastlegt die er 'anders' uit zien: 

'Stooped men and women, those who were exceedingly tall, short or malformed drew Maier's 

attention. Most frequently, overweight people and women with distinctive legs initiated 

sequences of images.'128  Middels een vergelijking met het werk van Monck en Lange zal ik in 

dit hoofdstuk onderzoeken hoe de ander door  Vivian Maier in beeld wordt gebracht. 
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§4.1 Arbeid 
 
In het hoofdstuk over Margaret Monck bespreekt Sim het thema arbeid, dat duidelijk 

aanwezig is in Monck's oeuvre.129 Ze brengt mensen met allerlei beroepen in beeld, 

waaronder koks, kappers, marktverkopers, winkeliers en mensen werkzaam in transport en in 

de bouw (afbeelding 75).130 Ook fotografeert ze vormen van huishoudelijk werk die zichtbaar 

zijn in de openbare ruimte, zoals wasgoed dat buiten hangt te drogen.131 Volgens Sim blijkt er 

respect uit deze focus op arbeidersklasse: '[It] reflects Monck's respect for, and interest in, the 

working classes, their trades and skills'.132 Zelf behoorde zij juist niet tot deze groep, als 

dochter van een gouverneur.133  Vivian Maier maakte als kinderjuffrouw wel deel uit van de 

arbeidersklasse. Ook haar oeuvre bevat een aanzienlijke hoeveelheid foto's met arbeid als 

thema. Opvallend is het grote aantal foto's uit de jaren 1950 van mannen die 

constructiewerkzaamheden verrichten: zo fotografeert Maier mannen op ladders en steigers 

(afbeelding 76, 77), een man die werkzaamheden uitvoert op het Empire State Building 

(afbeelding 78) en een man in een hijsbak (afbeelding 79). De enkele werkende vrouwen die 

Maier vastlegt, houden zich bezig met het verkopen van voedsel, zoals de vrouw die pretzels 

verkoopt op straat (afbeelding 80). Sim stelt dat Moncks foto's een bepaalde trots uitdragen: 

'The general view that these images convey is a sense of pride in work or the businesses and 

trades individuals have built'.134 Mogelijk probeert Monck hiermee het idee te weerleggen dat 

minderbedeelden lui zijn, of zich afwachtend opstellen tot het leven beter wordt.135 Sim gaat 

echter niet in op hoe deze trots concreet zichtbaar is. Ook met betrekking tot Maiers foto's is 

het lastig daar een oordeel over te vellen. Veel van de geportretteerden zijn geconcentreerd 

met hun werk bezig, wat zou kunnen duiden op toewijding. Maar bijvoorbeeld afbeelding 81, 

van een man die ligt te slapen in een krantenkiosk, roept dan weer het tegenovergestelde 

gevoel op. Daarbij bestaat er binnen Maiers oeuvre nog een tweede categorie foto's van 

mensen uit gemarginaliseerde groepen, waarin arbeid geen thema is. Middels deze foto's 
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benadrukt Maier juist de kwetsbaarheid van dit deel van de samenleving. Dit blijkt specifiek 

door haar werk te vergelijken met dat van Dorothea Lange.  

 

 

Afbeelding 75. Margaret Monck, J. Bunyan Greengrocer’s Shop, 55 Henry Street, Portland Town, near St. John’s Wood, 
London. c. 1930, zwart-witfoto (ontleend aan Lorraine Sim, Ordinary Matters: Modernist Women's Literature and 
Photography, Londen: Bloomsbury Academic, 2016, DOI: 10.5040/978150131431560, 191; © Estate of Margaret Monck).  

         

Afbeelding 76. Vivian Maier, [New York, 1953], zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 94). 

Afbeelding 77. Vivian Maier, Chicago, c. 1952, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 132).  
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Afbeelding 78. Vivian Maier, The Empire State Building Observation Deck, New York, 1954, zwart-witfoto, Maloof 
Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014).  

 

Afbeelding 79. Vivian Maier, [New York], z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 32). 
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Afbeelding 80. Vivian Maier, z.t., z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, Vivian 
Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 31). 

 

Afbeelding 81. Vivian Maier, New York, 1954, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 42).  
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§4.2 De kwetsbaarheid van de ander 
 
Dorothea Lange (1895 - 1965) is een Amerikaanse fotografe. Tot 1933 was ze werkzaam als 

portretfotografe, daarna kreeg haar werk meer een sociaal documentair karakter.136 Sim 

focust op de foto's die Lange in de jaren 1930 maakte van boeren en arbeidsmigranten in 

Californië, in opdracht van de Farm Security Administration (FSA).137 138 Sim benadrukt dat 

Lange hen nooit presenteert als 'objects of pity', maar dat ze op haar foto's juist hun 

waardigheid behouden.139 Dit komt mede doordat ze zeggenschap hadden over de manier 

waarop ze gefotografeerd werden. Volgens Sim was Lange zich bewust van de 

machtsdynamiek die er kan ontstaan tussen fotograaf en gefotografeerde, zeker wanneer het 

mensen in een kwetsbare positie betreft. Om deze dynamiek tegen te gaan, beoogde ze het 

fotografieproces te benaderen als een samenwerking, waarin beide partijen inspraak hebben. 

'I never steal a photograph,' zei ze dan ook eens in een interview.140 Dit is in contrast met de 

aanpak van tijdgenoten als Margaret Bourke-White, benadrukt Sim: '[She] would set up a 

flashlight on the person to be photographed and, while [her husband] chatted to them, take 

the photograph when the subject revealed the desired expression or gesture.'141 

 Ook de foto's van Lange geven blijk van respect richting de gefotografeerden, zoals een 

foto van een man en een vrouw in een auto (afbeelding 82). Lange neemt de foto vanaf een 

laag standpunt, een keuze waardoor de geportretteerden letterlijk maar ook figuurlijk 

verheven zijn.142 Verder kijken de man en vrouw niet in de camera, maar eroverheen (de man) 

en erlangs (de vrouw), wat ervoor zorgt dat de kijker de geportretteerden niet geheel kan 

doorgronden, zo stelt Sim:  'Refusing to meet the camera's gaze, we have been granted access 

into the intimate space of the car but are granted only partial access to the psychological and 

emotional space of the people that occupy it.'143 Sim bemerkt nog een tweede mechanisme 

in Langes foto's, dat maakt dat de kijker geen volledig beeld krijgt van de mensen die ze 

portretteert. In verschillende foto's wordt het zicht op de geportretteerden geblokkeerd. Zo 
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bespreekt Sim een foto van een familie in een auto (afbeelding 83): 'The half-opened car 

window and line of wire extending across it divides the visual frame, intercepting the exchange 

of gazes between the viewer and children.'144 Ook in andere foto's van Lange is er sprake van 

een 'dynamic of intimacy and reserve', zoals Sim het noemt: Lange brengt de wereld van de 

ander in beeld, maar geeft daarbij niet alles prijs.145  

 Uit de monografie van Pamela Bannos blijkt dat Maiers werkwijze behoorlijk verschilt 

van die van Lange. Waar Lange veel waarde hecht aan het opbouwen van een band met de 

mensen die ze portretteert, fotografeert Maier mensen veelal ongevraagd of zelfs stiekem, 

door zich verdekt op te stellen.146 Daarbij fotografeert ze vaak slapende mensen, zoals 

zichtbaar is op afbeelding 84.147 Ook wanneer Maiers foto's van gemarginaliseerde groepen 

vergeleken worden met die van Lange, blijkt een verschil in houding richting de ander. Ten 

eerste bevinden de personen op Maiers foto's zich veelal in een kwetsbare positie. De man op 

afbeelding 84 slaapt op een bankje in de open lucht en wordt ondertussen gefotografeerd 

door zowel Maier als een andere fotograaf. De man wordt bekeken, maar heeft niet de kans 

om terug te kijken. Er is geen enkele vorm van beschutting die hem afschermt van de 

toeschouwer, zoals Sim bij Lange juist wel bemerkt. Andere foto's vertonen hetzelfde gebrek 

aan bescherming. In 1962 fotografeert Maier enkele mannen in Chicago (afbeelding 85). De 

situatie heeft misschien de schijn van huiselijkheid, vanwege het bed waar de mannen op 

zitten en de andere meubels die hen omringen. Maar er is niets wat hen afschermt van de 

buitenwereld: boven hen is er alleen de lucht. Sommige foto's van Arnold Eagle uit de jaren 

'30 en '40 tonen eenzelfde dynamiek tussen mens en omgeving, zoals afbeelding 86 van een 

kind tussen vervallen gebouwen en afbeelding 87 van twee mensen onder de Brooklyn Bridge.  

 Maier komt geregeld behoorlijk dichtbij, op zo'n afstand dat de geportretteerden niet 

om haar heen kunnen. Hierdoor wordt soms ook hun weerloosheid uitvergroot: bij de man op 

afbeelding 88 is het vuil op zijn handen zichtbaar. Hij kijkt recht in de lens, waardoor een 

aandoening aan zijn rechteroog zichtbaar wordt. Anderen kijken juist weg van de camera, 

zoals de man op afbeelding 89. Het geeft hem een wat bedachtzaam karakter, waardoor bij 

de kijker de vraag kan ontstaan waaraan hij denkt. Het is een dynamiek die Sim ook in de foto's 
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van Lange opmerkt: de geportretteerde is niet geheel toegankelijk voor de kijker. Op andere 

foto's lijken personen juist kwetsbaarder omdat ze niet in de camera kijken, zoals de man op 

afbeelding 90, die ineengedoken op straat zit. Hij heeft alleen zijn eigen lichaam om zich af te 

schermen van Maiers camera en de blik van de kijker. Tot slot lijkt Maier soms expliciet de 

lichamelijke imperfecties van mensen uit te vergroten, bijvoorbeeld op afbeelding 91. Daarop 

is een man en profil afgebeeld, die met een publieke telefoon aan het bellen is. Maier 

fotografeert hem van zijn rechterzijde, waar hij een oor en oog mist. De linkerzijde van zijn 

gezicht is niet zichtbaar voor de kijker, terwijl hij daar waarschijnlijk wel een oor en een oog 

heeft: hij bekijkt immers iets op een briefje en houdt de hoorn langs zijn gezicht. Ook op 

andere foto's legt Maier de nadruk op lichamelijke onvolmaaktheden, zoals het achterwerk 

van een forse man, dat over de rand van een bankje steekt (afbeelding 92), of de broze benen 

van een man die op een stoep zit met krukken naast zich (afbeelding 93). 

 Zoals in de inleiding is besproken, stelt Kevin Coffee dat Maier zich empathisch opstelt 

richting de mensen die ze fotografeert, waarbij hij zelfs een gelijkenis suggereert tussen het 

werk van Maier en Lange: 'Unlike some other photographers – although perhaps in common 

with [Dorothea] Lange or with Marion Post – there is neither pandering voyeurism nor 

alienation apparent in Maier’s work.'148 Hij haalt hierbij echter geen specifieke werken van 

Maier, Lange of Post aan. Op basis van mijn eigen vergelijking wil ik Coffees uitspraak 

weerleggen. Op de foto's van Lange is zichtbaar hoe mensen uit sociaal lagere klassen toch 

een geborgen bestaan leiden, waarvan maar een beperkt deel zichtbaar is voor de kijker. Zoals 

ook door Claire Raymond is benoemd, lijkt Maier de kijker juist te confronteren met de 

kwetsbaarheid van de ander, door die expliciet in beeld te brengen. 149 Op haar foto's lijkt de 

ander geregeld een slachtoffer, terwijl Lange dat volgens Sim juist poogt te voorkomen.150 

 Dorothea Lange en Vivian Maier lijken een andere kijk te hebben op het alledaagse. 

Met betrekking tot het werk van Lange benadrukt Sim dat elk leven bepaalde gelijkenissen 

vertoont: 'It is our shared experience as physical, affective and social beings that constitutes 

our common ground.'151 Lange benadert het alledaagse als een verbindend principe, omdat 

iedereen zich er op een manier in kan herkennen: 'Hard work, warm weather, pain, we all 
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have enough in common to make most of our many worlds companion to each other.'152 Uit 

het oeuvre van Maier komt eerder naar voren hoe verschillend het alledaagse leven van 

mensen eruit kan zien. Haar foto's van schrijnende situaties die in deze paragraaf zijn 

besproken staan namelijk in groot contrast met een ander deel van haar oeuvre, waarin ze 

juist de geprivilegieerden in de samenleving in beeld brengt. Hier zal ik in §4.3 verder op 

ingaan.  

 

 

 

Afbeelding 82. Dorothea Lange, Once a Missouri farmer, now a migratory farm laborer on the Pacific Coast. California, 
1936, zwart-witfoto (ontleend aan Lorraine Sim, Ordinary Matters: Modernist Women's Literature and Photography, 
Londen: Bloomsbury Academic, 2016, DOI: 10.5040/978150131431560, 136). 

                                                        
152 Sim, Ordinary Matters, 133.  
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Afbeelding 83. Dorothea Lange, Drought refugees from Abilene, Texas, following the crops of California as migratory 
workers, 1936, zwart-witfoto (ontleend aan Lorraine Sim, Ordinary Matters: Modernist Women's Literature and 
Photography, Londen: Bloomsbury Academic, 2016, DOI: 10.5040/978150131431560, 134). 

 

Afbeelding 84.  Vivian Maier, Chicago, z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 193).  
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Afbeelding 85. Vivian Maier, Maxwell Street, Chicago, 1962, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John 
Maloof, red, Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 200).  

 

Afbeelding 86. Arnold Eagle, Back Houses Built between Tenement Buildings, 1936, zwart-witfoto, International Center of 
Photography, New York (ontleend aan https://www.icp.org/browse/archive/objects/back-houses-built-between-tenement-
buildings geraadpleegd 30 januari 2021). 
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Afbeelding 87. Arnold Eagle, Under the Brooklyn Bridge, 1937, zwart-witfoto, International Center of Photography, New 
York (ontleend aan https://www.icp.org/browse/archive/objects/under-the-brooklyn-bridge geraadpleegd 20 januari 
2021). 

 

Afbeelding 88. Vivian Maier, [New York, 1959], zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 113). 
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Afbeelding 89. Vivian Maier, [New York], z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 114). 

Afbeelding 90. Vivian Maier, [New York, 1953], zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 67). 

 

Afbeelding 91. Vivian Maier, Chicago, 1960, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 180).  
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Afbeelding 92. Vivian Maier, New York, 1955, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan 
http://www.vivianmaier.com/gallery/street-5/#slide-14, geraadpleegd 27 januari 2021).  

 

Afbeelding 93. Vivian Maier, z.t., 1955, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago, VM1955W03406-05-MC (ontleend aan 
http://www.vivianmaier.com/gallery/street-5/#slide-7, geraadpleegd 27 januari 2021). 
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§4.3 Niemand ontsnapt aan het alledaagse 
 
In Ordinary Matters gaat Sim niet in op wat het alledaagse betekent voor mensen uit sociaal 

hogere klassen, waarschijnlijk omdat zij niet prominent zichtbaar zijn in het werk van Levitt, 

Lange en Monck. In het oeuvre van Vivian Maier is dat wel het geval. Ze fotografeert geregeld 

mensen die een bevoorrecht leven lijken te leiden, beoordeeld op hun uiterlijk. Bepaalde 

thema's komen daarbij frequent terug: zo fotografeert Maier in New York in de jaren 1950 

verschillende vrouwen met jassen of stola's van bont (afbeelding 94), chique hoeden 

(afbeelding 95) en in het oog springende sieraden (afbeelding 96).153 Verder valt op dat er 

geregeld frustratie of verontwaardiging op hun gezichten te lezen lijkt, alsof ze er niet van 

gediend zijn dat Maier hen fotografeert (afbeelding 97, 98). Dit is in contrast met de foto's die 

in de vorige twee paragrafen zijn besproken, waarin de geportretteerden Maier niet 

opmerken of ogenschijnlijk gelaten haar gang laten gaan.  

 'Bismark had an everyday life and so does Madonna,' aldus Rita Felski.154 Niemand 

ontsnapt aan het alledaagse en de foto's van Maier maken dit zichtbaar. Ook bevoorrechte 

mensen bewegen zich over straat van A naar B, kleden zich aan (afbeelding 99) of staan wel 

eens ergens op te wachten (afbeelding 100). Tegelijkertijd blijkt uit haar foto's dat het 

alledaagse bestaan de een meer uitdagingen biedt dan de ander. Zelf bevond Maier zich in 

een ambigue positie: ze bezat weinig van waarde en moest hard werken voor een bescheiden 

salaris, maar werd door haar beroep juist ook omringd door mensen die bevoorrecht genoeg 

waren om een kinderjuffrouw in huis te nemen. Misschien dat ze daarom, in tegenstelling tot 

Levitt, Lange en Monck, besloot om mensen uit alle lagen van de samenleving vast te leggen. 

 Tegenover de talloze foto's van anderen staat een behoorlijk aantal foto's van Maier 

zelf, die ze doorlopend maakt tot in de jaren 1970. Wat opvalt in deze zelfportretten, is dat ze 

zichzelf veelal op een indirecte manier vastlegt. Ze fotografeert haar reflectie in spiegels 

(afbeelding 101), ramen (afbeelding 102) en andere reflecterende objecten, zoals een 

broodrooster (afbeelding 103) en een autospiegel (afbeelding 104), en legt veelvuldig haar 

schaduw vast (afbeelding 1, 105). Vaak is ze maar deels zichtbaar (afbeelding 106), is haar 

reflectie vaag (afbeelding 107), vervormd (afbeelding 108) of gefragmenteerd (afbeelding 

                                                        
153 Ook Pamela Bannos benoemt Maiers aandacht voor vrouwen met hoeden. Zie Bannos, Vivian Maier, 120. 
154 Felski, Doing Time, 78. 
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109). Bij het fotograferen van anderen verbloemt Maier niets, maar van zichzelf geeft ze 

weinig prijs.  

  Naar alle waarschijnlijkheid bieden Maiers zelfportretten geen accurate representatie 

van hoe haar alledaagse leven eruit zag. Van haar werk als kinderjuffrouw is maar weinig terug 

te zien en haar leefomgeving komt nauwelijks in beeld. Wie goed kijkt, kan er een glimp van 

opvangen: in de autospiegel is ze zichtbaar met een kinderwagen en twee kinderen 

(afbeelding 104), in een etalage staat ze naast een meisje dat ze waarschijnlijk onder haar 

hoede heeft (afbeelding 105). Maar het overgrote deel van de foto's toont Maier alleen 

afgebeeld, tijdens haar fototochten. Niemand ontsnapt aan het alledaagse, maar Maier lijkt 

daar met haar fotografie soms wel een poging toe te doen.   

 

 

Afbeelding 94. Vivian Maier, [New York, 1954], zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 92). 
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Afbeelding 95. Vivian Maier, z.t., z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, Vivian 
Maier: Street Photographer, New York: powerHouse Books, 2011, 82). 

Afbeelding 96. Vivian Maier, New York Public Library, New York, 1952, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend 
aan John Maloof, red, Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 67).  

 

Afbeelding 97. Vivian Maier, New York, 1955, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 55).  



 75 

 

Afbeelding 98. Vivian Maier, New York, 1955, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago, VM1955W00170-10-MC (ontleend 
aan http://www.vivianmaier.com/gallery/street-2/#slide-9, geraadpleegd 27 januari 2021). 

 

Afbeelding 99. Vivian Maier, Chicago, 1961, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, 
Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 141).  
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Afbeelding 100. Vivian Maier, z.d., 1953, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John Maloof, red, Vivian 
Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 168).  

 

Afbeelding 101 Vivian Maier, Self-portrait, New York, 1955, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John 
Maloof, red, Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 63). 
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Afbeelding 102 Vivian Maier, Self-portrait, New York, 1954, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John 
Maloof, red, Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 69). 

Afbeelding 103 Vivian Maier, Self-portrait, New York, 1953, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John 
Maloof, red, Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 208). 

    

 

Afbeelding 104. Vivian Maier, Self-portrait, Chicagoland, z.d., kleurenfoto, Howard Greenberg Gallery, New York (ontleend 
aan Collin Westerbeck, red, Vivian Maier: The Color Work, New York: Harper Design, 2018, 60). 
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Afbeelding 105. Vivian Maier, Self-portrait, Chicago, 1976, kleurenfoto, Howard Greenberg Gallery, New York (ontleend aan 
Collin Westerbeck, red, Vivian Maier: The Color Work, New York: Harper Design, 2018, 229). 

 

Afbeelding 106. Vivian Maier, Self-portrait, Chicagoland, z.d., kleurenfoto, Howard Greenberg Gallery, New York (ontleend 
aan Collin Westerbeck, red, Vivian Maier: The Color Work, New York: Harper Design, 2018, 232). 
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Afbeelding 107. Vivian Maier, Self-portrait, Chicago, 1975, kleurenfoto, Howard Greenberg Gallery, New York (ontleend aan 
Collin Westerbeck, red, Vivian Maier: The Color Work, New York: Harper Design, 2018, 225). 

 

Afbeelding 108. Vivian Maier, z.t., z.d., zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan 
http://www.vivianmaier.com/gallery/self-portraits-color/#slide-8, geraadpleegd 27 januari 2021). 
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Afbeelding 109. Vivian Maier, Self-portrait, New York, 1955, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John 
Maloof, red, Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 71).  

 

Afbeelding 110 Vivian Maier, Self-portrait, New York, 1953, zwart-witfoto, Maloof Collection, Chicago (ontleend aan John 
Maloof, red, Vivian Maier: A Photographer Found, New York: Harper Design, 2014, 46).  
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Conclusie 
 

In 1976 voert Vivian Maier een vijftien minuten durend gesprek met haar werkgever om zo 

een taperecorder te testen. Het begint als een kletspraatje, maar tegen het einde worden 

Maiers uitspraken haast poëtisch:  

 Well I suppose nothing is meant to last forever. We have to make room for other 

 people, it’s a wheel: you get on you have to go to the end and then someone else has 

 the same opportunity to go to the end, and so on, and somebody else takes their place. 

 There’s nothing new under the sun.155 

Het klinkt als een nuchtere kijk op het leven als een onveranderlijke cyclus. Maar uit Maiers 

foto's blijkt juist dat ze een scherp oog had voor de zaken die het alledaagse bijzonder maken. 

Dat is niet vanzelfsprekend: in veel theorieën over het alledaagse wordt het gedefinieerd als 

routineus - datgene wat overblijft wanneer al het noemenswaardige wordt geëlimineerd. In 

Ordinary Matters gaat Lorraine Sim in tegen dergelijke definities, door te beschrijven hoe het 

alledaagse door vrouwen in de twintigste eeuw op een positievere manier in beeld is gebracht.  

 Een deel van Maiers werk past in deze traditie. Het alledaagse leven dat ze laat zien is 

verre van monotoon. Ze toont straten waarin een breed register aan emoties, activiteiten en 

interacties zichtbaar is. Net als Helen Levitt vormt de straat voor Maier een decor voor 

mysterie en dubbelzinnigheid, dat niet over het hoofd gezien mag worden, maar juist het 

onderzoeken waard is. De ambiguïteit die door theoretici aan het alledaagse wordt 

toegeschreven, is in een deel van haar foto's zichtbaar. Maar ook eenduidige gebeurtenissen 

bekijkt Maier met interesse. Ze heeft aandacht voor spel en affectie zoals Sim dat ook bij Levitt 

bemerkt, en fotografeert vele mensen die aan het werk zijn, zoals ook Margaret Monck dit 

doet. Waarmee Maier zich van hen onderscheidt, is dat ze ook het onheil in beeld brengt dat 

op straat plaatsvindt. Men wordt misschien niet dagelijks geconfronteerd met criminaliteit, 

ziekte of dood, maar deze zaken maken wel degelijk deel uit van het alledaagse leven. In 

vergelijking met de fotografen die Sim bespreekt, lijkt Maier dus een completer beeld van het 

alledaagse te geven. Wat daaraan ook bijdraagt, is het diverse geheel aan mensen dat ze 

fotografeert. Hiertoe behoren onder meer mensen die weinig privileges genieten. In 

tegenstelling tot Monck en Dorothea Lange lijkt Maier geregeld de benardheid van hun positie 

                                                        
155 Bannos, Vivian Maier, 252 
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te benadrukken. Hieruit blijkt enig pessimisme over de moderne maatschappij, zoals dat ook 

bij Lefebvre aanwezig is: voor sommige mensen is het alledaagse leven een vicieuze cirkel. 

Maar Maier ziet zeker ook de schoonheid van modernisering, zo blijkt uit haar foto's van 

stedelijke architectuur. In het werk van Monck lijkt de mens soms door de stad overmeesterd 

te worden, maar Maier toont juist de harmonie tussen mens en stad. In tegenstelling tot de 

fotografen die Sim bespreekt, maakt Maier ook veel foto's van mensen in bevoorrechte 

posities. Ook zij hebben een alledaags leven, maar  hoeven zich geen zorgen te maken over 

de fundamenten daarvan, zoals huisvesting of eten. Uit Maiers oeuvre blijkt dus dat het 

alledaagse universeel is, maar niet per se rechtvaardig. Sommige fotografen, onder wie Lange, 

pogen daar met hun werk verandering in te brengen. Bij Maier lijkt dat niet het geval. Ze 

transformeert het alledaagse soms in visuele zin, door enigszins abstracte beelden te maken 

van architectuur of van zichzelf. Maar gezien het feit dat ze weinig ondernomen heeft om haar 

foto's onder de aandacht te brengen, lijkt het niet haar doel geweest om daarmee 

maatschappelijke verandering teweeg te brengen.  

 Fotografie heeft Maiers eigen leven wel sterk beïnvloed. Het was een constante factor 

in haar zwervende bestaan, dat grotendeels in het teken stond van de zorg voor anderen. 

Door het alledaagse van anderen vast te leggen, kon Maier tijdelijk afstand nemen van haar 

eigen bestaan - door fotografie was ze niet 'sentenced to everyday life'. Dit blijkt specifiek uit 

haar zelfportretten, waarop zelden een kinderjuffrouw zichtbaar is, maar veel vaker een 

eigenzinnige en onafhankelijke fotografe. Door Maiers oeuvre vanuit theorie over het 

alledaagse te onderzoeken, ontstaat een inzicht dat in Ordinary Matters nog niet prominent 

aanwezig is: de culturele uitingen van vrouwen kunnen niet alleen bijdragen aan de 

theorievorming over het alledaagse, maar zijn mogelijk ook zeer vormend geweest voor hun 

eigen alledaagse bestaan. Ook na Maiers dood werkt deze invloed nog door: fotografie heeft 

ervoor gezorgd dat ze niet vergeten zal worden. Hoewel ze bij leven geen erkenning heeft 

gekregen voor haar werk, gaat ze wel degelijk als fotograaf de geschiedenis in. Zelf is Vivian 

Maier uitgestapt, maar haar foto's draaien nog wel even mee in het rad. 
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Samenvatting 
 
Vivian Maier (1926 - 2009) is een postuum ontdekte fotografe van Amerikaanse komaf. Ze 

staat het meest bekend om haar foto's van stedelijke omgevingen en mensen in de publieke 

ruimte. Het grootste deel van haar leven was ze werkzaam als kinderjuffrouw bij verschillende 

gezinnen in New York en Chicago. Vlak voor haar dood werden de spullen uit haar gehuurde 

opslagruimte geveild omdat ze de huur niet meer betaalde. Het betrof duizenden fotoprints, 

honderdduizend negatieven en duizend rollen onontwikkelde film. Zo kwam haar werk in 

handen van verschillende particulieren en verscheen het vervolgens in boeken, musea en 

galeries. Naar de betekenis van haar oeuvre is weinig onderzoek gedaan. In dit onderzoek 

wordt Maiers oeuvre besproken vanuit de theoretische benadering die Lorraine Sim hanteert 

in Ordinary Matters: Modernist Women's Literature and Photography. Hierin bespreekt ze 

werk van verschillende vrouwelijke Britse en Amerikaanse schrijvers en fotografen die 

werkzaam waren in de twintigste eeuw, onder wie Helen Levitt, Margaret Monck en Dorothea 

Lange.  Sim focust hierbij op representaties van 'the ordinary' en 'the everyday' die aanwezig 

zijn in hun werk, om zo  tegenwicht te geven aan de mannelijke en negatieve perceptie van 

het alledaagse die nu als de standaard gezien wordt.  

 In lijn met het gedachtegoed van Sim, blijkt uit het werk van Maier dat het alledaagse 

niet monotoon is, maar juist het onderzoeken waard. Haar foto's tonen een breed register 

aan emoties, activiteiten en interacties. In vergelijking met Levitt, Monck en Lange blijkt uit 

het oeuvre van Maier een wat veelzijdiger beeld van het alledaagse. Dit komt doordat Maier 

niet enkel focust op de positieve aspecten, zoals spel en sociale interactie, maar ook de 

negatieve facetten van het alledaagse vastlegt, zoals criminaliteit, ziekte en dood. Op Maiers 

foto's van mensen uit gemarginaliseerde groepen wordt hun kwetsbaarheid vaak 

onverbloemd in beeld gebracht, wat Monck en Lange juist pogen te vermijden. Maier 

onderscheidt zich verder van hen door ook mensen in bevoorrechte posities te fotograferen  

- ook hun leven bevat alledaagse aspecten. Voor Maier zelf leek fotografie een manier om aan 

haar alledaagse bestaan als kinderjuffrouw te ontsnappen, zo blijkt specifiek uit haar 

zelfportretten.  Door haar oeuvre vanuit theorie over het alledaagse te onderzoeken blijkt dat 

de culturele uitingen van vrouwen niet alleen kunnen bijdragen aan de theorievorming over 

het alledaagse, maar dat deze mogelijk ook zeer vormend zijn geweest voor hun eigen 

alledaagse bestaan. 


