
◆
dinsdag 14 maart 2023 11Regio11

Zaandam ■ Het kan enorm op-
luchten om te praten over wat je is
overkomen, maar verkrachting of
aanranding is een gespreksonder-
werp dat veel mensen het liefst uit
de weg gaan. Slachtoffers van een
zedendelict staan er vaak alleen voor
en dat wil Henriëtte van Gasteren
proberen te doorbreken. De fotogra-
fe exposeert deze week nog in gale-
rie PLAYroom in Zaandam.

Ze is nu in deze regio op zoek naar
haar twee doelgroepen. Henriëtte
wil namelijk daders en slachtoffers
fotograferen op de plaats delict en
van beiden horen wat er precies is
gebeurd. De twee treffen elkaar niet
direct maar worden wel samen in
een video gemonteerd waarin zij om
beurten praten over de gebeurtenis.
Het resultaat moet een rondreizen-
de expositie worden die in politie-
bureaus in het hele land te zien zal
zijn. De Limburgse kunstenares
heeft het idee besproken met een ze-
denagent in Roermond. ,,Hij vond
het een heel goed idee. Vooral voor
zijn collega’s omdat hij merkt dat
die geen idee hebben wat verkrach-
ting met een slachtoffer doet.’’

IJdeltuit
De kunstenares kwam op het idee
nadat haar dochter verkracht is in
een Amsterdams studentenhuis
door twee huisgenoten. Henriëtte
hielp haar daarna met verhuizen en
zag de twee toen ook. ,,De een speel-
de piano, de ander was een ijdeltuit.
Het liefst zou ik de ene zijn vingers
breken en de ander zuur in zijn ge-
zicht gooien. Maar je kunt niks. Op
de trap maakten we nog een foto
waarop ik mijn armen om mijn
dochter houd. Zo kwam ik op het
idee om het aan de hand van foto’s
bespreekbaar te maken. Ik wil snap-
pen wat er is gebeurd. Ik wil niet
oordelen of veroordelen. Ik wil in
het hoofd kunnen kijken van het
slachtoffer en de dader.’’

Inmiddels heeft zij vijftig namen
van slachtoffers die zich bij haar
hebben gemeld maar daders doen
dat niet. ,,Ik heb contact gehad met
een dader die zijn straf heeft uitge-
zeten. Maar hij wil er niet over pra-
ten. Die man voelt zichzelf bijna
slachtoffer.’’

,,Ik ben bij tbs-instellingen ge-
weest en bij de reclassering. De in-
stellingen willen wel helpen maar
ook dat leverde tot nu toe niets op.
Daders zijn bang dat zij bekend
worden en niet meer over straat
kunnen.’’ Het is de bedoeling van

Henriëtte dat slachtoffers en daders
herkenbaar gefotografeerd worden.
,,Ik wil dat we ze in de ogen kunnen
kijken. Maar als dat echt een pro-
bleem is, kan het ook onherken-
baar.’’

Verhalen
De foto’s van Henriëtte die nu in
Zaandam te zien zijn, heeft zij niet
alleen als fotograaf gemaakt, zij is
ook het model. Het zijn allemaal
zelfportretten. ,,Na de geboorte van
ons derde kind heb ik mijn baan als
directiesecretaresse opgezegd. Ik
wilde verhalen gaan schrijven. Op
een gegeven moment had ik een ca-

mera met afstandbediening en ont-
dekte ik dat ik met foto’s en mijn ge-
zicht ook verhalen kan vertellen.’’

Alleen werken is niet altijd mak-
kelijk. Zo maakte zij een foto waar-
op zij een echte Hollandse meid laat
zien. In rood, wit en blauw, met
klompen aan en op een fiets met tul-
pen in haar mandje. De camera
hangt ergens aan en onder haar
hoofd is de afstandbediening ver-
stopt. ,,Ik had vijf seconden tijd om
die weg te stoppen. Ik heb de foto in
mijn tuin gemaakt. De buurvrouw
zag mij bezig en moest lachen.’’
Henriëtte is te zien als sexy model
op naaldhakken, liggend op de

bank. Als schoonmaakster in een
duur huis. Als leerling die walgt van
school. En op een deel van die foto’s
is zij nagenoeg naakt. ,,Ik ben het
meisje met het korte rokje’’, waar-
mee zij bedoelt dat bloot geen uit-
nodiging is om je aan een vrouw te
vergrijpen.

Vertrouwen
Een deel van de foto’s maakte zij in
huizen van mensen die zij niet ken-
de maar die na een oproep toch hun
huis beschikbaar stelden. Zo kwam
zij op plekken die zij tevoren niet
had geselecteerd en het verhaal van
haar foto ter plekke moest beden-

ken. ,,Ik wilde de bewoners er niet
bij hebben. Die moesten weg. Ik
vond het vertrouwen dat ik kreeg
heel bijzonder.’’

Haar werk is wel eens geweigerd
door een museum. ,,Ik heb een keer
een expositie in Duitsland gehad
waar vijf foto’s niet mochten han-
gen. Van de 28 foto’s die ik in de hui-
zen maakte, zijn er een keer acht ge-
weigerd. Waarom? Ik weet het niet.
De ene blootfoto mocht wel, de an-
dere niet. Als je dan vraagt waarom,
hoor je: nou die is mooi. Het gaat er
mij om dat het natuurlijk moet zijn.
Bloot om de kassa te laten rinkelen,
daar snap ik niets van.’’

INTERVIEW Kunstenares Henriëtte van Gasteren zoekt daders en slachtoffers voor fotoproject 

In het hoofd kijken van
een zedendelinquent 
Kunstenares Henriëtte
van Gasteren zoekt da-
ders en slachtoffers van
zedenmisdrijven. Slacht-
offers melden zich veel-
vuldig maar met de da-
ders staat de teller nog
op nul. 
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Henriëtte van Gasteren: ,,Ik wil snappen wat er is gebeurd. Ik wil niet oordelen of veroordelen.’' FOTO ERIK RIETMAN 

❜❜Ik heb contact
gehad met een
dader die zijn

straf heeft
uitgezeten. Maar

hij wil er niet
over praten
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Contact
Henriëtte van Gasteren wil in
contact komen met slachtoffers
en daders van zedenmisdrijven.
Wie zich wel melden kan dat
doen via een e-mail naar:
hvangasteren@ziggo.nl. 
Informatie over haar werk is te
vinden op hjimvangasteren.eu

De foto waarmee het zedenproject
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Kunst met een zelfontspanner.
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