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O
pdeschool voorkinde-
renmeteenverstande-
lijkebeperking,waar
mijnvaderbijnaveer-
tig jaarwerkte, kwam

éénkeer inhet jaarde schoolfoto-
graaf. Elk schooljaarmaaktehij
naastklassenfoto’sookvan ieder
kind tweeportretfoto’s. Bijhetma-
kenvanheteersteportretwaszijn
instructie: ‘Doegewoonenkijk inde
lens.’Doegewoon.Meestal ver-
straktehetkinddanensprongver-
volgensnognetniet indehouding.
Alsbevrorenstaardendemeesten in
de lens. Zededenhunbestneutraal
tekijken. Indepraktijkwerddat
vaak:uitdrukkingsloos.
Bijhet tweedeportretmochthet

kinddoenwathetwilde.Datwas
voor iedereeneen feest. Vreemdis
datnatuurlijkniet: iederkinddat
magdoenwathetwil, laat zichdit
geen tweekeer zeggen, verstande-
lijkebeperkingof niet. Sommige
kinderenuitmijnvadersklas lach-
tendirectbreeduit. Andere trokken
een langeneusnaarde fotograaf.
Weeranderenmaakteneendansje,
dedeneenhandstand, spreidden
hunarmen, toondende fotograaf
eenopgestokenduimof huppelden
eenbeetje inhet rond.
Ouderswarenvrijwel altijden-

thousiastover juistdie tweede foto.
Indie fotoherkendenzehetmeest
vanhunkind.Opdeeerste fotowas
hunkindvaak ‘niet zichzelf’, zoals ze
het zeiden. Tochbesteldende
meesteoudersbeideportretten;de
eerste foto lietenzijdesgewenst zien
aanmensenzonderervaringmet
kinderenmeteenverstandelijkebe-
perking. ‘Mooie foto’, zeidendie
dan.
De tweede fotobewaardendeou-

ders vaakvoorzichzelf.Uit ervaring
wistenzijdatdie fotonietgoedwerd
begrependoormensendiehunkind
nietpersoonlijkkenden.Diemen-
senwarenvaakvanmeningdatdie
blije enonbezorgde foto torndeaan

dewaardigheidvanhetgeestelijk
gehandicaptekind. Zezeidennog
nétnietdatde schoolfotograaf het
kind,of dan tochdiensverstande-
lijkebeperking,hadgeëxploiteerd.

Hoefotografeer jevolwassenenen
kinderenmeteenverstandelijkebe-
perkingzonderdit laatste verwijt
over jeaf te roepen?Twee jaarvoor
haarzelfmoord in 1971bezochtde
Amerikaanse fotografeDianeArbus
(1923) eenaantalkeereen tehuis
voor ‘the retarded’, zoals ze indeVS
toennogheetten, enzoalsArbushet
inhaardagboekenenbrieven
schreef.Wezien inhaar fotoboek
Untitled tehuisbewonersdiedansen,
maskersdragenen indeverkleed-
kisthebbengegraaid1. Anderen
dragenbeschilderdepapierenzak-
kenoverhunhoofd,metuitge-
knipteooggaten.Weeranderen
wandelenmeteengroepsleidster.
Pas in 1995, 24 jaarnaArbus’dood,

werdendeze foto’sgepubliceerd,op
initiatief vanhaardochterDoonAr-
bus. IndeVSweigerdedegerenom-
meerdekunstcriticusA.D.Coleman
Untitled te recenseren. Ineenopen
brief aandeNewYorkObserver lichtte
hijdieweigering toe: ‘Hetpubliek
makenvandezebeelden, eenreeks
foto’s vangeestelijkgehandicapten,
exploiteertdezemensenopeenma-
nierdie ikmoreel verwerpelijkacht.
Als ikeenrecensieoverhetboekzou

schrijven,neemik indirectdeel aan
dieexploitatie.’
Ook in 1995publiceerdeErwin

Olaf het fotoboekMindOf TheirOwn.
Eenaantalkinderenmethet syn-
droomvanDownkreegbijOlaf een
vipbehandeling:hijmaakte je rein-
steglamour-portretten.Mindof Their
Own toontdekinderen tegeneen
decorvanbijnapsychedelische
kleurexplosies.Opgemaakt,met
ontblote schoudersenperfectge-
kapt,poserendekinderenopeen
manierdiegewoonlijk is voorbe-
houdenaanpopsterrenenpublieks-
idolen.
Inhetnawoordbij hetboekbena-

druktOlaf dat verstandelijkbeperk-
ten ‘zelfstandigemensenzijn,met
eeneigengevoelsleveneneeneigen
uiterlijke schoonheid’. Die schoon-
heidhoudtmisschienverbandmet
demate van inlevingwaartoe veel
verstandelijkbeperkte volwassenen
enkinderenbereid zijn en in staat
zijn. Inmijn jeugdwas ikbuiten
schooltijd vaakbijmijn vaderop
school,waar andere lestijdengol-
den. Vaak zat ik laat indemiddag
achterin zijnklas. Alsmijn vader
voorlas, gingendemeestekinderen
naenige tijd totaal op inhet ver-
haal. Sommigenbeelddenuitwat
mijn vader voorlas. Genietend stap-
ten zij indepersonagesoverwie
mijn vader voorlas. Zemaakten ter
plekke eeneigen theater vanhet
verhaalwaarnaar zij luisterden.

Bijhet zienvande foto’s vande
Franse fotograaf DenisDarzacq in
de tentoonstelling Faces now.De Eu-
ropese portretfotografie sinds 1990 in
museumBozar inBrussel, herin-
nerde ikmij die expressiviteit van
dekinderenuitmijn vaders klas.
Darzacqs foto’s inBozarmakendeel
uit vande reeksActuit 2010. VoorAct
steldeDarzacq jongemensenmet
eenverstandelijkehandicap in staat
omopeen locatie vanhunkeuze
eenzoeigenenexpressief moge-

lijkehoudingaan tenemen.Het
stondhunvrij iets of iemanduit te
beelden – iets andersdanzijzelf.
Naar ikbegreep, duurdehet enige

tijd voordatDarzacqhunvertrou-
wenhadgewonnen.Hetwas van
belangdat zij zich in zijngezel-
schapveilig voelden. Alleendan
durfdenzij tedoenwat zijwilden,
precies zoalsdekinderenuitmijn
vaders klasbij de schoolfotograaf.
Nadathij inderdaadhunvertrou-

wenhadgewonnen, legdeDarzacq
eenaantal opmerkelijkeposes vast.
Ophetportret Jack Riley. Act 41 vouwt
Jack zichzelf alshetwareop. In ze-
kere zinwordthij eenbankje-op-
een-bank,met zijnonderbenenen
zijnhoofdals armleuningen.Opan-
dere foto’suit de reeks staat Jackop
éénbeenof hefthij zijn armen. Elk
decor vraagtomeenkarakteristieke
pose.
Watdoe je als jebentbelandop

een ruigwandelpadopeenheuvel?
DarzaqsgroepsfotoGroup01. Act 50
toontonversnedenvreugdeenvrij-
heid.Degeportretteerden rennen
deheuvel op, zonder zich tebekom-
merenomdeblik vanalle anderen
diehen reduceert totdeultieme ‘an-
der’, opgesloten indekleinegroep
van lotgenoten.

InActkeertde tienerAdrien
Kempaeenaantal keer terug.2Op
de foto inBozar,AdrienKempa, Act
23, ligt Adrianophet laminaat van
eenmuseumzaal.Het ishetMusée
desBeaux-Arts inBrest. Adrien imi-
teertde afbeeldingopeenvande
schilderijen inde zaal. Dat schilderij
is niet echtgoed te zienopde foto.
Eenafbeeldingvan Jezus’ kruisi-
ging,meende ik aanvankelijk.Maar
navraagbij eenkunstredacteur van
dezekrant leerdedatAdrienzich
liet inspirerendoorde Sint Sebasti-
aan (1620) vanDanieleCrespi.
MeernogdanArbus enOlaf heeft

DenisDarzacqoogvoor verstande-
lijkbeperktenals, inOlafswoorden,

‘zelfstandigemensen,met eenei-
gengevoelsleven’.Wieuit onbeha-
genenuitmorele verontwaardi-
gingklaagtover ‘exploitatie’,mis-
kentdie zelfstandigheid endatge-
voelsleven. ArbusnochOlaf noch
Darzacqgaf depersonenophun fo-
to’s ooit de instructie vande foto-
graaf opmijn vaders school: ‘Doe
gewoon, enkijk inde lens.’ Integen-
deel: zijmochten juist doenwat zij
wilden. Je ziethenvervolgensner-
gens verstrakkenen indehouding
schieten.Nooitwordthunblikuit-
drukkingsloos.
Darzacqs fotoserieAct toontdeex-

pressiviteit vanmensenwierge-
voelslevenwij doorgaansniet leren
kennen.Wie tegendeafbeelding
vandie expressiemorelebezwaren
heeft,meentkennelijkdat juisthet
gevoelslevenvanverstandelijkbe-
perktenbuitenonsgezichtsveld
moetblijven, achterdedeur van
school, tehuis of internaat.Het lijkt
mij bevoogdendhungevoelsleven
enexpressiviteit tot eenno-go-area
te verklaren, ontoegankelijk voor
kunstenaars en fotografen.Geluk-
kig toondenDianeArbus, Erwin
Olaf enDenisDarzacqzichniet ge-
voelig voordiebevoogding.
Joost Zwagerman

Faces Now. Europese portretfo-
tografie sinds 1990: t/m 17/5 te
zien inMuseumBozar in Brussel.

Wemoetenminder bevoogdend zijn over foto’s vanverstandelijk gehandicapten.

Wie uit onbehagen
en uitmorele

verontwaardiging
klaagt over ‘exploitatie’,

miskent het
gevoelsleven van

verstandelijk beperkten

‘Alsmijn vader voorlas, gingen
demeeste kinderenna enige tijd

totaal op in het verhaal’

1UitUntitled van Diane Arbus. FotoDianeArbus/Fraenkel Gallery
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2Adrien Kempa, Act 23, (2010). FotoDenis Darzacq
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