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Is pijn fotografeerbaar? 

Aanleiding was een leerboek voor dermatologie. Al bladerend zag ik enge foto's van 
mensen, met hele akelige huidziekten, plaatjes met schubben, schilfers, blaasjes, vlek
ken. De esthetiek is ver te zoeken in zo'n leerboek. Er straalt een dodelijke, klinische 
objectiviteit van. die foto's, waardoor je als kijker vergeet dat het mensen zijn die aan 
deze ziekten lijden. Ais er al gezichten in beeld komen, zijn ze discreet anoniem 
gemaakt met een zwarte balk. 

Na deze griezelervaring dacht ik: het zou interessant zijn om eens humane én mooie 
foto's te maken van mensen met een huidziekte. Om te laten zien wie de eigenaren zijn 
van deze bizarre landschappen en om te laten zien. hoeveel pijn. er schuilgaat achter het 
dragen van een. weerbarstig vel. Niet om 'de huidpatiënt' op een of andere manier te 
emanciperen, of om te kunnen beweren, dat schoonheid vooral van binnen zit of dat 
soort politiek correcte maar onware dingen meer. Wel om een werkelijkheid te tonen 
die in. onze camouflaged!kuur - Make me beautiful bestond nog niet en botoxparties even
min - behoorlijk taboe is. 

Dit idee stuitte bij uitvoering op de vraag: hoe te fotograferen, zodat standaard 
griezelreacti.es achterwege blijven en de huidpatiënten niet zozeer als patiënt of 
slachtoffer maar als persoonlijkheden met een eigen leven naar voren komen? Met 
andere woorden: ik wilde graag de ervaring van. huidpatiënten (laten) fotograferen,, 
waardoor kijkers verder zouden kijken dan het vel alleen. En, om de zaak nog eens te 
compliceren: ik ontdekte dat er ook huidziekten zijn die onzichtbaar zijn, waarbij het 
vel alleen maar pijn doet of jeukt. Ook die wilde ik. graag in beeld krijgen. Kortom, ik 
stuitte op een wirwar van problemen. 

Ik had geen. enkele moeite om 'modellen' te vinden. Mensen met de meest opzich
tige huidproblemen waren bereid om uren, desnoods naakt, te poseren. Dat verbaas
de me zeer, want juist deze categorie mensen, wordt al zo vaak ongevraagd geobser
veerd. Zij zien. zo vaak vanuit hun ooghoeken dat mensen, stiekem naar hen kijken, 
terwijl ze elkaar aanstoten, fluisteren, of onopvallend proberen te vermijden om de 65 
persoon in kwestie aan te raken. 

Soms maakten echtgenoten, kinderen of juist ouders bezwaar, sommigen wilden 
zelfs voorkomen dat ik de patiënt in. kwestie zelf kon vragen om mee te werken. Deze tcrisis 2004 j 1 
familieleden vonden, het te pijnlijk om hun geliefde aan de openbaarheid prijs te '"P'««« 

geven. Dit geeft al aan dat dit soort ziekten nooit alleen maar zaak is van één individu. 
Kennelijk is er een heel netwerk van mensen om hen heen. dat op een bepaalde wijze 
die ziekte ook 'draagt' en zeker ook lijdt. 

http://griezelreacti.es


Het oog wil ook wat 

Mijn zoektocht naar modellen leidde soms tot hilarische misverstanden. Zo reisde ik 

op een met zon overgoten herfstdag van Utrecht naar het Brabantse platteland om een 

zeventigjarige vrouw met een ernstige huidziekte te ontmoeten. Door de telefoon had 

zij verteld dat ze zwaar onder haar aandoening leed. Eenmaal aangekomen, deed een 

mevrouw open met een, zeer gesoigneerd uiterlijk. Ik wil er onmiddellijk voor tekenen 

als ik er op mijn zeventigste zó uit mag zien! 

Deze ontmoeting deed me weer beseffen hoe subjectief lijden is, ook als het. gaat om 

lijden aan je vel Zou Descartes dan toch nog met terugwerkende kracht gelijk hebben? 

Volgens hem behoort pijn bij de klasse van ervaringen waarin, je je niet kan vergissen. 

Pijn is een on.beavijfel.bare sensatie, een zaak van de res cogitans. In strikte zin is pijn. 

voor Descartes iets zuiver geestelijks. Een. persoon, kan pijn hebben zonder dat hij een 

lichaam heeft Dat is dan mooi. onbetwijfelbaar, maar ook ondeelbaar: ik kan niet weten. 

ofboven.staan.de Brabantse mevrouw pijn heeft of een aanstelster is. Het is eenvoudig 

incommunicado. 

Toch had Ik voor het verder ontwikkelen van mijn project, dat inmiddels Heftig vd 

was gaan heten, meer aan het perspectief van Wittgenstein. Volgens hem is het zinloos 

om pijn te beschouwen als iets puur subjectiefs. Ais ik 'pijn' niet kan toeschrijven, aan. 

een ander, als niet ten minste in theorie de zin 'ik heb pijn' te betwijfelen valt, dan 

wordt de gehele onderneming onzinnig. Eigenlijk kun je alleen praten over pijn als 

het gaat om een Intersubjectief, in taal gevat concept. Hoe kan ik, terecht of niet, 'pijn' 

aan deze mevrouw toeschrijven? Zonder enig lichamelijk teken, van lijden 

(Wittgenstein heeft het over kreunen en grimassen trekken), wordt het toch vrij inge

wikkeld of eigenlijk onmogelijk om. iets te beweren over de pijn van een ander, laat 

staan deze te representeren ofte fotograferen. 

Juist omdat ik in dit project de pijn van de huidpatiënt wilde laten zien, moest ik me 

scharen achter een wittgensteiniaans idee van pijn. Concreet gevolg was dat ik het Idee 

liet varen om onzichtbare ziekten, in beeld te brengen. Pijn is alleen fotografeerbaar als 

er een oordeel over mogelijk is dat gebaseerd is op iets ln.tersu.bjecti.efs, in dit geval iets 

wat zichtbaar is. Bovendien: het oog wil ook wat, ondanks mijn vrome voornemen om 

het voyeurisme van de kijker te temmen. 

Belichting is essentieel 

Dat bracht me op een tweede probleem dat ik in Heftig vel moest zien te overwinnen. 

Hoe de pijn te fotograferen zó dat mensen zich gaan inleven in de geportretteerde? 

icrisis 2004 | 1 Deze vraag was het meest relevant voor de fotograaf Adrienne M. Norman: zij moest, 

ook In technische zin, bepalen hoe mooi of lelijk mensen op de foto zouden komen. 

Belichting is essentieel! 

Ik maakte me drukker om de vraag hoe ik de reactie van kijkers zou kunnen sturen, 

Ik zou het verschrikkelijk vinden als mensen achteloos in het boek zouden bladeren, of 
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het Inderdaad als een. griezelboek zouden beschouwen. Hoe kun je weten of een. foto 

je intentie communiceert? In Regarding the pain of others onderzoekt Susan. Sontag dezelf

de soort vragen, met dit verschil dat zij vooral oorlogsfoto's centraal stek. Dat is een. o 

groot verschil: foto's van misère waar niemand Iets aan kan doen zijn veel zeldzamer S 

dan foto's waarin politieke ellende ten toon wordt gesteld. Bovendien, hebben foto's " 

van oorlog, armoede en. ander maatschappelijk onrecht een duidelijker boodschap. Ze J 

bevatten een aansporing aan de kijker: doe iets! i 

Helaas is de westerse mediaconsument zo overspoeld, met foto's van. ellende, dat — 

hij of zij er haast blasé van is geworden. 'The Image as shock and the image as cliché 3?. 

are two aspects of the same presence' (23), concludeert Sontag. Ze staat uitvoerig stil ^ 

bij het feit dat fotografie het onderwerp transformeert tot een beeld dat soms mooier, o 

erger, ondragelijker of juist dragelijker kan zijn dan de realiteit. Fotografie, misschien 3 

wel in het bijzonder journalistieke fotografie, is dubbelzinnig: enerzijds esthetiseert % 

ze de wereld door er kunstzinnige plaatjes van te maken, anderzijds heeft ze tot taak, g" 

de wereld op een waarachtige manier vast te leggen. ^ 

Het laatste aspect, dat foto's pretenderen de waarheid vast te leggen, mag je niet te 

lichtzinnig opvatten. Mensen die beweren dat de realiteit een spektakel is geworden, 

en de waarheid er niet meer toe doet, beschuldigt Sontag van een. ademstokkend pro

vincialisme. 'It universalizes the viewing habits of a small educated population living in 

the rich part: of the world, where news has been converted into entertainment. (...) It 

assumes that everyone is a spectator. It suggests, perversely, unseriously, that there is no 

real suffering in the world' (110). 

Fotografie heeft een duidelijke taak, vindt Sontag. Negatieve effecten van die taak 

(zoals de esthetisering van leed) moeten wel in ogenschouw worden genomen, maar 

mogen niet de ultieme reden zijn om maar op te houden met fotograferen. De plaatjes-

zijn de wereld niet, ze zijn slechts een poging om het leed in de wereld een vorm te geven. 

Sontag schrijft, dat slachtoffers zeer geïnteresseerd zijn in de representatie van hun lijden. 

(Dat, zo bedacht ik me, is de reden waarom ik voor Heftig vel zo gemakkelijk medewerking 

vond.) Slachtoffers stellen wel hun eisen bij de representatie van. hun lijden, aldus Sontag. 

Ze willen, hun pijn beschouwd zien als uniek. Zo waren inwoners van Sarajevo woedend 

toen een professioneel fotograaf de foto's van de belegering van Sarajevo tegelijk, expo

seerde met zijn foto's van een hongersnood in Somalië. Elk lijden is uniek, hoogstper

soonlijk en onvergelijkbaar. De vergelijking met ander leed beledigt het individu. 

'Vindje me knap?" 7 

Sontag reserveert voor foto's als medium een aparte plek. Ze vindt fotografie op een 

belangrijke manier verschillen van (video)film, omdat een foto één moment weet te Krisis 2004 | 1 

bevriezen en daardoor een leven op zichzelf gaat lelden. Daar zit wat in: het waren de ^pressie 

foto's van. mensen die uit wanhoop uit de Twin Towers sprongen en niet de tv-beel-

den die het ontzaglijke drama van 11 september 2001 tot mij lieten doordringen. Maar 

ik betwijfel, of er een essentieel verschil is tussen fotografie en .film als het gaat om het 



communiceren van de realiteit. Overeenkomsten zijn gemakkelijker te benoemen. 

Laat ik er één. uitlichten: de man of vrouw achter de camera is een dief die, voor plezier 

of professie, afbeeldingen steelt. Zelf blijft de dief buiten schot, verscholen als degene 

die registreert en niet verder met de omgeving In contact hoeft te treden dan de foto 

of film vereist. 

Hoe ingewikkeld die relatie tussen filmer en gefilmde kan zijn, laat de kunstenaar 

Renzo Martens zien. in. een film die zowel ongelofelijk irritant als amusant als gênant als 

shockerend Is. Martens reisde met zijn videocamera naar het kapotgeschoten, totaal ver

nielde Tsjetsjenië. Daar filmt hij slachtoffers van de oorlog: vrouwen die in de rij staan 

voor voedselhulp, geamputeerde benen in een ziekenhuis, ruïnes die ooit huizen zijn 

geweest. Martens, een jonge dertiger met prachtig krulhaar en volle lippen, filmt en 

stek gênante vragen. Zijn favoriet: 'Wat vindt u eigenlijk van mij?' Vrouwen in het 

vluchtelingenkamp worden woedend: 'Waarom film. je ons. Jullie journalisten zijn onze 

enige hoop, maar wat doen jullie? jullie komen, filmen en gaan weer! Jullie zouden ons 

moeten, helpen!' 

Martens filmt door, terwijl hij antwoordt: 'Ik help jullie niet.' En. opnieuw vraagt 

hij: 'Trouwens, wat vinden jullie van mij?' Een oude vrouw, met hoofddoek en nog 

enkele tanden, in. de mond: 'Je bent een mooie jongen met blauwe ogen.' Aan de man. 

met een verkoolde hand in het verband en brandwonden in het gezicht vraagt hij: 

'Vind je me knap?' De man zegt verbitterd: 'Vergeleken met mij ben. je de knapste. 

Iedereen zou graag jou willen, zijn.' Deze interviews wisselt Renzo Martens af met beel

den, van het totaal kapotte Grozny, terwijl hij ondertussen zijn vriendinnetje thuis ver

telt hoeveel hij van haar houdt. Daarnaast komen, mensen, in beeld die vertellen, over de 

macht van de camera. Zonder media vindt: er geen voedselhulp plaats, want ja, ook de 

hulpverleners en. hun. organisaties hebben media-aandacht nodig om hun fondsen te 

verzamelen. 

Deze mediapraktijken waarin iedereen. - de hulpverleners, de slachtoffers, de journa

listen zelf- een eigen belang heeft bij het gefilmde, laat Martens prachtig zien. Dat dit 

eigenbelang echt contact met de Tsjetsjenen In de weg staat, is ai snel duidelijk Toch ga 

je op het puntje van je stoei zitten, ais Martens een bloedmooi, stralend Tsjetsjeens meis

je advies vraagt over zijn vriendin in België. Ze voeren een Inriem gesprek over de liefde 

waardoor je vergeet dat dit meisje de komende jaren in dit steenkoude, uitzichtloze 

vluchtelingenkamp zal verblijven, Pas ais de camera afscheid van haar neemt, zie je hoe 

beroerd haar omstandigheden zijn. Daarmee raak je als kijker opeens echt betrokken: al 

68 het voyeurisme, alle verveeldheid die je kan hebben bij leed datje al te vaak hebt gezien, 

is verdwenen. 

Ondanks zijn egotripperij - hoe durft hij voor dat vreselijk deprimerende oorlogsde-

Krisis 2004 I 1 cor, het marktplein van Grozny, te zeiken over zijn relatieproblemen? - krijgt Martens 

het voor elkaar de kijker te betrekken bij het leven van dit meisje. Door zijn onbetame

lijke vragen weet hij de kijker te engageren; het is onmogelijk geen. mening te hebben, 

over de confrontaties die hij creëert. Op een. knappe manier omzeilt Renzo Martens de 

standaardreacties van de gemiddelde consument: van, zeg, het NOS-journaal. 

Impressie 



Gevangen in een vel 

Terug naar Heftig vel Hoe konden we daar standaardreacties van de kijkers voorko- o 

men? We kwamen er niet zo goed uit. De fotograaf trof het meest 'menselijke' in haar CD 

modellen na uren. poseren. De modellen waren dan dood- en. doodmoe, ze lieten als !~ 

het ware hun 'masker' vallen - en. juist daardoor kon, je iets ervaren van de zwaarte van ^ 

het dragen van een afwijkend, vel Toch was dat niet voldoende, getuige de eerste reac- I 

ties. Mensen wilden toch in de eerste plaats een ziekte zien. •-- 'en wat heeft deze nou?' ~ 

- en niet een persoon. Bij de foto's plaatste ik korte interviews, waarin de geportret- 3=: 

teerden, iets vertellen over de betekenis die ze aan hun. aandoening toekennen. Daarin -^ 

staat niet zozeer hun. ellende centraal Met opzet niet, want, contra Tolstoi, denk ik o 

dat het ongeluk van de een juist te veel lijkt op het ongeluk van de ander. Bij deze cate- 3 

gorie mensen zijn. veel elementen in hun levensverhaal dezelfde: de pesterijen, de ^ 

schaamte, de depressies, de pijn. Het gaat er mij juist om waarin, ze zich. als het om g" 

hun ziekte gaat juist onderscheiden van een. ander. ^ 

Door die interviews kwam er een context voor de foto's. Maar dat was nog steeds niet 

genoeg om. te voorkomen dat mensen de foto's net zo passief zouden consumeren, als ze 

ook andere ellende op tv tot zich riemen. Ik wilde zo graag de kijker in beweging krij

gen, ze iets nieuws laten ervaren. De oplossing voor dit probleem kwam uit onverwach

te hoek. Sybren Kuiper, vormgever van het boek waarin, foto's en tekst werden gepubli

ceerd, stelde voor de foto's 'in te pakken' in amper doorzichtig papier. Bladeren was 

daardoor niet meer mogelijk. De lezer moest op zoek naar een mesje om de bladen, net 

zoals bij oude boeken, een voor een van elkaar te scheiden. 

Het voorwoord geeft de gebruiksaanwijzing: 

'(...) This skin is me, I can't get out, De achttien geportrcttcerden in dit boek weten zich 

vaak bekeken. Ze zitten gevangen, in een vel dat schilfert, pijn doet of jeukt. Hun uiterlijk 

valt niet samen met hun zelfbeeld. Alleen, ze hebben geen controle over wat anderen, van 

hen zien, over hen denken of fantaseren. Ontmoetingen zijn te vluchtig, er is geen verweer, 

In dit boek is de relatie tussen kijker en bekekene gelijkwaardiger. Kijken kan pas 

nadat een handeling is verricht, de portretten, letterlijk zijn vrijgemaakt. Pas na het: 

openscheuren van de perforatie kun je de hoofdpersonen van dit boek ontmoeten. Je 

mag kijken. Niet steels, niet vanuitje ooghoeken, niet als een voyeur die vreest betrapt 

te worden. De gcportrettccrdcn geven toestemming. Je mag kijken, het liefst lang en 

geconcentreerd. Recht: in de ogen/ gn 
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