
Devluchtigheid vannieuwsfoto’s is
niet aanHansAarsmanbesteed.
InWat jij niet zietwijst hij ons
treiterigmaaraccuraat opde
dubbelebodems indeactualiteit.

DIRK LEYMAN

HansAarsman (°1951) is eenberoepskijker.
Dagelijks vlooit hij duizendennieuwsfoto’suit,
op zoeknaarhet sprekendedetail ennaarwat
ongezienblijft.Wekelijksbrengthij inde
Volkskrantover tweevollepagina’s verslaguit
vandiequeeste. “Foto’s gevennooit prijswat er
voordeopname is gebeurdenooknietwat
erna staat te gebeuren.”Enbovendienzie je
alles vaneenkant enblijft de andere zijde
onderbelicht.Dus ligtAarsmanals eenvogel-
spotter ophet vinkentouwenpuzzelt hijwat af.
Hij probeerthetmoment voor enna te trace-
renéndecontext vande foto te achterhalen. In
navolgingvanzijn leermeester Sherlock
Holmespoogthij “het ongewoneophet spoor
tekomendoorhet gewone tegenhet licht te
houden”.Als eenvolbloeddetective, pas tevre-
denalsdewaarheidaanhet licht is gebracht.

OoitwasAarsmanzelf eenbegenadigd foto-
graaf.Maarplotshadhij er genoegvanenhing
hij zijnprofessionele camera’s aandewilgen,
moegeworsteldmet vormkwesties endat eeu-
wigegebodvande schoonheid. Zijnnieuwe
missie, aandachtig en scherpkijkennaar foto’s
vanallerlei pluimage, verschaft hemzichtbaar
meergenoegen. InWat jij niet ziet is eenbunde-
linggemaakt vandebesteAarsman-fotocom-

mentarenvandevoorbije vijf jaar. Er trekt een
verbazingwekkendedwarsdoorsnedevande
wereld langs je oogvoorbij.Ophet eerste
gezichtbanalenieuwsfoto’s zijnhet,waarde
esthetieknauwelijks van tel is.Aarsman
bewijst dat elke foto een “voorstellingvan
zaken” is, “hoewaarachtighij ook lijkt.”
Voortdurendwordenwe inhet ootje genomen,
meerdanooit, omdatdewereld vandenieuws-
fotografie viaFacebookenTwitternogmeer
aanmanipulatie onderhevig is.

Oorlogsgeweld
Zijn selectie is grillig engeestig, tergendenont-
regelendmaar steeds to thepoint.Kijkmaar
naardeChinese enZuid-Koreaanse staatslie-
denopbezoek in Japan, kortnadekernramp
inFukushimaende tsunami. Zekrijgenvande
gouverneurvanFukushimastralingsvrije
tomaatjes voorgeschoteld.Maar inwerkelijk-
heid sliktniemandzedoor.Wat tedenkenook
vandeplots geopenbaardegeslachtsdelenvan
stierenvechterElCid,wiensbroek tijdensde
esbattementengewoonweg is opengescheurd?
Zonder tussenkomst vandehoornsvande
stier.Aarsmanamuseert zichvaakkostelijk,
maar schuwtdeernstniet. Er is veel oorlogsge-
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DeromanDeverzameldewer-
kenvanA.J. Fikry, boekhande-
laarvandeAmerikaanse
GabrielleZevin is eenwarmeen
charmanteodeaande lokale
boekhandel.De cynischebrom-
potA.J. Fikrybeantwoordt aan
allemogelijke stereotypenvan
eenmisantropischeboekhande-
laar. Zijn leven lijkt te zijn vast-
gelopen: zijn vrouw is gestor-
ven, deboekhandel zwalkt van
seizoennaar seizoenenzijn
kostbaarsteboek (eeneersteuit-
gavevaneenwerkvanE.A.Poe)
is gestolen.Opeendagvindthij
in zijnwinkel eenbabydie zijn
levenopsteltenzet.Opeenpret-
tigemanier evolueert debrom-

potFikry in eenzorgzameman
die zijn zaakenzijn leveneen
nieuwelangeeft.Hetboekbiedt
eenaccurateblik inhet leven
vaneenboekenzaak, endat op
eenzeer speelse en levendige
manier.

LUDOVIC BEKAERT
PASSAPORTA, BRUSSEL
CONFITUURBOEKHANDELS.BE

Gabrielle Zevin,
De verzamelde
werken van A.J.
Fikry, boekhan-
delaar, Atlas
Contact, 182 p.,
19,99 euro.
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Aleksandra en
Daniel Mizielinscy,
Tekenatlas (Een creatieve reis rond de
wereld), Lannoo, 101 p., 9,99 euro, 6+
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Hans Aarsman,
Wat jij niet ziet.
De Aarsman Collectie,
Podium, 175 p., 16 euro.

lDianeArbus:
Jongetje met
speelgoedgranaat,
Central Park, New
York, 1962. © DIANE
ARBUS REVELATIONS

Metdeprecisie vaneenscherpschutter

De selectie nieuwsfoto’s
vanHansAarsman is
grillig en geestig, tergend
en ontregelendmaar
steeds to the point

weld te zien. Schietpartijen, tanksof suizende
kogels. Enmensenopde loop.Telkensweer
zoomthij inopeenonooglijkdetail, dat jeuit
balansbrengt. Zoalsbij het beeld vanaange-
spoeldedodevluchtelingenaanhet strandvan
Sicilië, enhungeïmproviseerde, onhandige
afscheidsplechtigheid.

Deblik vanAarsmanmeandert alle kanten
op.OokdeZ-golf inde jurkvanMadMen-ster
ChristinaHendricksontsnaptniet aanzijn
aandacht. Enwatmetdeootmoedigeblik van

eenknappebrunette, als sierstukgezet bij een
Monet-schilderij, op eenChristie’s-veiling?Of
hij spiedtnaarhet jasje vanJackieOnassis, een
paar lutteleurennademoordophaarman
JohnKennedy.Waaromstaat zebij de eedaf-
leggingzogeprangd tegendenieuwepresident
Johnson?Omhaarbloedvlekken te verbergen,
want tijdomeen jasje te verwisselenwaser
niet.Het vizier vanAarsman is genadeloospre-
cies.Hij is een scherpschuttermethet oog.En
hij doet onzeblikkantelen.

JEUGDBOEK— “101 creatieve tekenideeënvoor
jongeontdekkingsreizigers”, zo staat te lezen
opdeachterflapvandit originele tekenboek.
HetPoolse illustratoren-koppelAleksandraen
DanielMizielinscy zorgdevorig jaar al voor een
opmerkelijke atlasdieherinneringenopriep
aandeoude indrukwekkende landkaarten.Nu
komenzemet eenwaardig enplezierig vervolg
waarvoor zehet tekenwerkvooral overlaten
aande jongekijker/lezer.

Deopdrachtenzijn zeer gevarieerd; zo
openthetboekheel toepasselijkmetdevraag
omeenkaart vaneenzelfbedacht land te teke-
nen.Verderopword jeuitgenodigdomhet
gezicht vaneenman te versierenmet tatoeages
inde traditie vandeMaori’s, of omeenpatroon
teontwerpenvoor eenJapansekimono.Om
legeborden te vullenmet gerechtenuit Italië,
JapanofMarokko, of omeenThaisedrijvende
markt vanbovenaf gezienweer te geven.

Enzogaathet 101pagina’s langdoor.Het

fijne is ookdat jedebladzijdenmakkelijk kunt
losmakenomvrijer tewerk te gaan.Aande
achterzijde vandeopdrachtpagina’s ten slotte
staat in een tekstballon telkens een leukgeo-
grafischof cultureelweetje. Eenheerlijk, fraai
vormgegevendoe-boekvoorwiegraagmet
zijn verbeeldingopavontuurgaat, enhet ideale
geschenkomregenachtigeof langevakantie-
dagenmeedoor tekomen.

PATRICK JORDENS


