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B E N S C H O P

Het vloeipapieren moment
'Her skin is like nothing he's ever seen: on every limb, and on. her hips and belly, there
are ... what can he call, them? Tiger stripes. Swirling geometric patterns of peeling dryness alternating with reddened flesh. They are symmetrical as if scored on. her skin by
a painstaking aesthete, or an African savage. (Doctor Curlew, if he were here, could, have
told William, and Sugar for that matter, that she suffers from an unusually generalised
psoriasis which, in places, crosses the diagnostic line into a rarer and more spectacular
condition called ichthyosis. He might prescribe expensive ointments which would
have no more effect on the cracks in Sugar's hands or the flaky stripes on her thighs
than the cheap oil she's already using.) To William the patterns are beguiling, a fitting
mark of her animal nature' (173).
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In Michel Fabers roman The crimson petal and the white (2002) valt in Victoriaans Londen
William Rackam, bijna baas van een parfumerie-imperium, als een blok voor de slimme,
prachtige hoer Sugar. Samen met William en, als hij er zou zijn, de dokter, bekijken we
In deze scène Sugar. Haar huid is als een doek waarop geschilderd is, een goede en mooie
representatie van wie ze is. De negentiende-eeuwse huid was toevallig ook het onderwerp van een presentatie waar ik gisteren was. Mieneke te Hennepe vertelde over veranderende concepties van de huid. Ze vertelde over het ontstaan van het idee van de huid
als zelfstandig orgaan en barrière in de negentiende eeuw. Daarvoor werd de huid opgevat als poreus, niet als oppervlak maar als passage. Wat zou die verandering betekenen?
Ik denk aan Sugar en haar tijgervel dat haar aard omvat, verbergt en verraadt.
In Heftig vel, een fotoboek waarin chronische huidpatiënten zijn geportretteerd,
staat volgens de inleiding die relatie tussen innerlijk en uiterlijk ter discussie. En dat
gebeurt niet alleen in woord en beeld. Om huid te zien moet ik de vloeipapieren vellen, die om de foto's zijn geslagen opensnijden. Pas als een vel is opengesneden, kan ik
de geportretteerde goed zien. Ik kijk en zoek, waar zit het? Ja, daar zijn ze: rode huid,
schilfers, vlekken. Het vloeipapier is als de negentiende-eeuwse huid van Sugar: het
omvat, verbergt en verraadt. Maar wat?
In haar impressie in dit nummer, zet Dobbelaar Heftig vel aftegen de objectiviteit
van. klinische griezelfoto's. Op de foto's in Heftig vel zijn échte mensen te zien met échte
ervaringen. Hier geen koude blik die wordt gestuurd door medische representaties die
ervoor 'zorgen datje als kijker niet aan personen denkt, maar alleen aan hun vel Als er
al gezichten in beeld komen, zijn ze discreet anoniem gemaakt met een zwarte balk'
(Dobbelaar in dit nummer). Nee, in Heftig vel wordt ons het persoonlijke leven getoond

dat compassie oproept. Maar het boek onderscheidt zich ook van hoe we normaal,
gesproken, naar anderen kijken. Normaal gesproken, zo stek Dobbelaar in de inleiding,
worden, huidpatiënten steels bekeken: je loopt op straat, uitje ooghoeken zie je iets ...
je kijkt, en snel. weer weg. Maar het kwaad is al geschied. Hiertegenover representeert
het boek de controle van de huidpatiënt over de blik die op haar wordt geworpen. De
blik die zijn eigen gang kan gaan. - op straat - blijkt een. kwetsende blik te zijn.
Heftig vel zoekt een plek ergens tussen twee uitersten: de medische griezel object!viteit enerzijds en de snelle onverschilligheid op straat anderzijds. Dat is geen sinecure, immers traditioneel wordt om. medische objectivering te vermijden, ruimte voor
subjectiviteit en het persoonlijke bepleit. Een dergelijke positie biedt hier echter geen
soelaas. Hoe een. boek te maken dat twee tegenover elkaar staande onverschilligheden
vermijdt? Hoe, zoals Dobbelaar het zegt 'te fotograferen zó dat mensen zich gaan inleven in de geportretteerde'?
Ik loop niet op straat en studeer geen. medicijnen. Ik zit met een vrij groot, hagelwit boek voor me op tafel Een echt cojfeatable-kunstboek, zo ziet het eruit, maar de uitgeverij, zie ik op de voorkant, is Elsevier Gezondheidszorg. Zoals gezegd, ik heb een
mes in de hand om de pagina's open. te snijden die me vooralsnog een heldere blik ontnemen op de huidpariënten die ik weet te gaan zien. Op het vloeipapier staan, begeleidende teksten, korte citaten van de geportretteerde. Dit vloeipapier ontneemt me de
mogelijkheid om snel, steels te kijken, zo stelt de inleiding. Maar dat is het niet precies.
Als het vloeipapier open is gesneden zou ik alsnog steels kunnen, kijken. Maar daar heb
ik dan helemaal geen, zin meer in. Ik heb net in de inleiding gelezen dat ik dat doe als
ik op straat loop en weet me nu betrapt. Anders dan. op straat, ben ik. voorbereid.
Daarbij ben ik: onderhand nieuwsgierig geworden, maar ook behoedzaam. Bovenal ben.
ik me van de daad van mijn kijken bewust. Het heftige vel dat me op straat overvalt en.
waar ik me verschrikt, beschroomd van afwend, wendt zich nu tot mij en kijkt terug.
Doordat ik me bekeken voel, kijk ik niet alleen, naar de ander, maar ook naar mezelf
Op straat gaat het niet, maar dit boek leert me goed kijken. Het formaat en de
vormgeving van. het boek nemen, me mee ver van medische handboeken vandaan.
Niet de mores van ziekte en. kennis zijn hier aan. de orde, maar die van kunst en
beschouwing. De inleiding vertelt wat er van me wordt verwacht. Het vloeipapier dat
om de foto's heen is gevouwen zorgt dat ik me aan dat protocol houd. De kaft van het
boek en het vloeipapier is wit. Er is niets dat me kan afleiden van. de foto's die ik ga
zien. Het witte papier dat ik los moet snijden om te kunnen kijken, is een lege zone
die me als het ware zuivert. Door te snijden passeer ik een grens, ik verlaat de alledaagse wereld van, de straat en van de steelse blik en kom schoon en alert tegenover de
foto's te staan. Steeds opnieuw, want om de volgende foto te zien, moet. ik snijden. kijken - lezen - snijden - kijken - lezen. En hoewel me persoonlijke foto's vol echt
leven zijn beloofd, zijn de geportretteerden, net als ik inmiddels, nogal schoon en
kaal Ze staan of zitten stil met als achtergrond steeds een suggestie van een tuin, een.
muur, een schilderijtje, een. bad. Er is weinig om me te leiden, of af te leiden, geen.
enkele reden om niet eens goed te kijken.

m
w

i
"^
1
J
<_
2.
w
S"
3

3
o

§
S

71

Krisis 2004 | 1
I^P^^

72

Krisis 2004 f 1
Impressie

Om een beeld te krijgen van. de ervaringen van. mensen met een huidaandoening
is het niet genoeg om. de objectiverende middelen van. de geneeskundige griezelfotografie weg te halen.. Het is niet genoeg om de blik de ruimte te geven, want dan kan
hij ook snel en gemeen ontsnappen.. Eigenlijk moet er net zoiets gebeuren als met de
blik van. de proefpersoon gebeurt die in. psychologische experimenten naar visuele
perceptie figureert. Dergelijke proefpersonen worden door de inrichting en de
instructie, door de vermaningen en de cadans van. het experiment tegelijk verleid en,
getraind om goed te kijken. Er is ook een verschil: in dergelijke experimenten gaat het
erom de korte, enkelvoudige blik van de proefpersoon te vangen. Ook hij leert goed
kijken, maar steeds voor heel even. Terwijl alles in Heftig vel gericht is op vertraging.
De herhaalde omweg van het artistieke, witte vloeipapier stek de dreigende onverschilligheid van de kijker uit. Daardoor dient er zich een weg aan. die niet naar binnen
leidt, door de gehavende huid heen die een innerlijk omvat, verbergt en verraadt
waarin we ons kunnen, verplaatsen, maar buitenom. Ik blijf hangen op de huid en
wordt steeds heen en weer gestuurd, van. foto naar foto, van. citaat naar citaat en weer
naar een foto. Of naar een eigen herinnering. Triviaal, de moedervlek bij de kleine teen.
van. mijn. dochter; of wat dan ook: de lezing van Te Hennepe, de wulpse Sugar ... Wat
Dobbelaar graag wilde, dat de kijker zich zou kunnen Inleven, in het echte leven van
de geportretteerde, ontstaat niet doordat je hier wél het individuele leven binnen
kunt kijken. Dat inleven in het echte leven vormt zich eerder in de kieren die ontstaan
als je steeds weer kijkt, vergelijkt, relateert, onderscheidt.
In de krant las ik dat de plaats in de hersenen waar de ervaring van. pijn zichtbaar
gemaakt kan worden, dezelfde is voor fysieke en. sociale pijn. Sticks and stones may break
my bones, hut words will, never hurt me - niet dus. Net zo echt, net zo erg. Heftig vel heeft iets
weg van zo'n hersenscan. In de uitspraken die de foto's begeleiden, wordt geen verschil gemaakt tussen, sociale en fysieke pijn. Het gaat in één moeite door: pijn van de
jeuk, pijn omdat, iemand je geen hand durft te geven. Die pijn heb ik niet. Door me
aan te spreken als degene die meestal tersluiks kijkt en me vanuit de schilfers en. de
moedervlekken, het brandende ofjeukende vel aan te kijken, voel ik onwillekeurig de
afwezigheid van. het fysieke ongemak of de sociale pijn van mijn eigen huid. Ik ben
herkend als de norm die ik in dit geval ook ben, En zij zijn. de ander.
Zo is Heftig vel een. boek voor de norm, ter reflectie. Dat kan het zijn doordat het
steeds twee kijkers tegenover elkaar zet op een. door vloeipapier omzoomd moment.
In een stukje tekst dat één van de foto's uit het boek begeleidt, vertelt iemand hoe het
was om. een andere huidpatiënt met dezelfde aandoening tegen het lijf te lopen. 'Je
herkent de soort vlekken, die vlindervorm. We zijn elkaar Intensief gaan aanstaren, de
gezichten bij elkaar. Dat was heel bijzonder* (p. 49). Deze ontmoeting deed me denken aan de verhalen die je wel eens hoort over het ontmoeten van je evenbeeld. Je zit
in de trein en er komt iemand tegenover je zitten die sprekend op je lijkt. Je staart
elkaar sprakeloos aan waarna het evenbeeld weer opstaat om op te lossen in de wereld
van het station van Meppel of zo. Heftig vel is als die trein. Het organiseert een sprakeloze ontmoeting waarin, intensief wordt gekeken. Lijk jij op mij?

