
Kleren maken de man. Maar hoe ziet
iemand daaronder eruit? Het is een
nieuwsgierigheid die waarschijnlijk
niemand vreemd is. Zo ook foto-
graaf Ewoud Broeksma. Bij foto-
shoots vroeg hij zijn mannelijke mo-
dellen zowel gekleed als naakt te po-
seren, in precies dezelfde positie. Na
acht jaar heeft hij deze foto’s gebun-
deld in het fotoboek Dubbelaars.

Het resultaat is fascinerend. Kij-
kend naar de foto’s lijkt het alsof je
de mannen uitkleedt. Door de iden-
tieke houding en gezichtsuitdruk-
king komen de mannen neutraal
over. Alsof er geen verschil is tussen
hoe ze zich gekleed danwel naakt
voelen. De schaamte voorbij.

„Als de foto’s niet precies op el-
kaar lijken, zou het alleen om het
naakt gaan”, legt Ewoud Broeksma
uit. „De foto’s hebben betrekking op
elkaar en dat maakt het verhaal ster-
ker. Het gaat om het verband tussen
het aangeklede en het naakte li-
chaam. Het is een beetje ‘zoek de
tien verschillen’. Daardoor wordt
het niet erotisch geladen. In onze
cultuur is naaktheid erg geseksuali-
seerd. Op deze manier valt dat weg.”

Niet iedereen is even gemakkelijk
in vol ornaat voor de camera te krij-
gen. „De grootste hindernis ben ik,
de fotograaf, zelf. Als je iemand
vraagt of hij zijn kleren wil uitdoen,
kan het als een onbeleefde vraag
overkomen. Dan is de sfeer kapot.
Zeker als je de vraag pas tijdens de
fotoshoot stelt. Als iemand nee zegt,
voelt het alsof ik een blauwtje loop.
Ik verwacht ook dat mensen geen
nee zeggen. Dan denk ik vaak: hoe
durf je! Dat ik geen nee wil horen,
zorgt ervoor dat ik mezelf in allerlei
bochten wring. Niet iedereen wil
frontaal naakt. Daarmee probeer ik
rekening te houden.”

In de introductie van Dubbelaars
wordt verwezen naar de zondeval in
de Bijbel. Adam en Eva nemen een
hap van de appel en kijken naar el-
kaar: ‘Toen gingen hun beiden de
ogen open en merkten ze dat ze
naakt waren. Daarom regen ze vij-
genbladeren aan elkaar en maakten
er lendenschorten van’, valt te lezen
in Genesis 3:7.

En zo is het: de naaktheid springt
meteen in het oog. De blik daalt di-
rect af naar het kruis. Maar maken
onze kleren – of lendenschorten –
daadwerkelijk zo’n groot verschil?
Laat de ogen over het complete
beeld dwalen en oordeel zelf. Zoek
de tien verschillen.

Tom Janssen

De expositie Dubbelaars is t/m 27 mei
te zien in galerie MooiMan in Gronin-
gen. Het fotoboek is te bestellen via
e w o u d b ro e k s m a . c o m .

Kijk goed
en zoek de
v e r s ch i l l e n

EXPOSITI E


