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De Nederlandse fotograaf en schrijver Hans Aarsman (°1951) die

dit voorjaar ook al in Gent schitterde met de tentoonstelling

Onzichtbaar Gent, is niet de eerste de beste. Hij volgde een

opleiding aan de Rijksacademie van Amsterdam, was medestichter

van het fotografietijdschrift Plaatwerk en werkte voor tal van

tijdschriften en kranten zoals De Groene Amsterdammer en NRC

Handelsblad. Toen in de jaren ’80 het pand waarin hij huisde

gesloopt werd, kocht hij een camper en trok daarmee door

Nederland. Een jaar lang verschenen er in het dagblad Trouw foto’s

van hem, vergezeld van dagboekachtige aantekeningen. Die

werden een jaar later, in 1989, gebundeld tot wat zijn definitieve

doorbraak zou blijken, het boek Hollandse taferelen. De combinatie

van afstandelijke foto’s en persoonlijke mijmeringen zijn typisch

voor Aarsman; het doornemen van zijn ‘geïllustreerde dagboeken’

levert een bevreemdende ervaring op, eentje die alvast beklijft. Zijn

beste foto’s maakt hij naar eigen zeggen als hij er niet op bedacht is,per

toeval, onderweg van het een naar het ander.

VRROOOM !  VRROOOM !

Hans Aarsman heeft dus iets met auto’s. Het betreft een familie-

trekje: zijn vader was ook een autoliefhebber. Aarsman staat

overigens niet alleen met zijn fascinatie voor wagens (zie kader).

De manier waarop hij het onderwerp benadert, is echter van een

verbluffende eenvoud en toch hoogst origineel. Aan de hand van

eigen foto’s, diagrammen, dagboekoverpeinzingen, verkeersanaly-

ses en statistieken, maar ook beeldmateriaal van derden stelt

Aarsman een compilatie voor van de rol van de auto in Nederland

aan het begin van de 21e eeuw. De indruk die je krijgt bij het door-

bladeren van Vrrooom! Vrrooom! is die van een collage aan indruk-

ken en impressies. Ooit willen weten hoe snel de verschillende

soorten vogelpoep drogen en bij welke snelheden? Welke kleur

onderbroek de doorsnee Volvo-bestuurder draagt? Hoe je er op de

eerste afspraak al achter komt of je de goede vrouw hebt? De vra-

gen die de fotograaf-schrijver oproept en beantwoordt zijn echter

nooit alleen maar frivool of vrijblijvend, ze doen je ook stilstaan en

nadenken, zoals de grafiek waarin hij over verschillende West-

Europese landen het smartengeld uitzet dat ouders ontvangen na

het verongelukken van een 17-jarig kind in het verkeer: van €0 in

Nederland over €7.500 in België tot €59.090 in Spanje. Enkele

pagina’s verder giet hij het aantal verkeersslachtoffers onder de

zoogdieren in een statistiek; daaruit blijkt de discrepantie tussen

het aantal slachtoffers

onder de viervoeters

versus die onder de

tweevoeters. Of je

mensen met (andere

zoog)dieren mag ver-

gelijken? Of dat de

dodelijke impact van

automobielen verder

reikt dan het – trieste –

lijstje verkeers-

slachtoffers dat de

kranten wél haalt …

Aarsman onderhoudt

HANS AARSMAN:
PORTRET VAN EEN FOTOGRAAF

Het leven gevat1

[ Hilde Schoefs ] “Mensen met een gemiddeld inkomen. De wasmachine hebben we, de

stereo, de computer, we zijn naar Mexico geweest, naar Thailand en nog

steeds is het geld niet op. Wat dan? Een huis is te duur, dat is een droom

te ver. Een auto dan. Dat kan er nog net vanaf. Liever een eigen huis, maar

dat zou het budget te boven gaan. Zo stroomt de wereld vol met auto’s.

De haalbare droom.” Het is een van de overpeinzingen uit het dagboek

van Hans Aarsman, de auteur van onder andere Vrrooom! Vrrooom!, een

foto- en leesboek over de rol van de auto in de samenleving. De uitspraak

typeert Aarsmans leven en denken dat hij zo treffend in beeld en taal

weet om te gieten.
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een haat-liefdeverhouding met auto’s: ze zijn mooi, een essentieel

onderdeel van wat een goede film mag heten, een mogelijkheid om je

te verplaatsen, maar daar betalen we ook een prijs voor:“Ik hoef geen

auto meer. Bezit is ballast. Onhandig, al dat gedoe. Is toch zo, een auto

is toch niet handig? Te veel dromen zijn werkelijkheid geworden.”

HET ONZICHTBARE VERBEELD

Op vraag van Gent Cultuurstad vzw zwierf Aarsman een tijdlang

rond in Gent. Doel: in woord en beeld de verborgen geschiedenis

van de stad en haar inwoners vatten:“De mens die niet weet waar

hij vandaan komt, is een mens op drift. Zeggen ze. Zo’n mens weet

niet wie hij is.Weet de Gentenaar wie hij is? Weet de Gentenaar wat

Gent is?” aldus Aarsman in de intro op het bij de tentoonstelling

verschenen boek Onzichtbaar Gent.5 Aarsman heeft zo z’n eigen

methodes om dat uit te maken, dat is te zeggen: met behulp van

cijfers, van de camera, van de Gentenaren. Hij becijfert het meest

populaire voorgerecht op de Gentse menukaarten, fotografeert

tekens van leven en het ontbreken ervan, bevraagt Gentse jonge-

ren over de ‘stomste’ foto uit zijn reeks, …

Aarsmans kracht schuilt daarin dat hij zichzelf als fotograaf midden

in het leven plaatst en van daaruit, met een quasi kinderlijk onbe-

vangen blik, momentopnames van het dagdagelijkse leven tracht

vast te leggen. Ook etnologie draait om het leven zoals het is, mét

oog voor het kleine, dat wat niet opvalt maar er wel toe doet.

Precies zo’n fotograaf is Aarsman. Natuurlijk is technische verfij-

ning belangrijk, maar dat zou de basis moeten zijn, niet het eind-

punt. In die zin zijn de foto’s die de Amsterdamse fotograaf maakt

ook etnologisch waardevol. Noch de geposeerde, uitgelokte of

bestudeerde scène zijn ‘s mans handelsmerk:“Soms beeld ik me in

dat ik een huisvader ben

die met het gezin een

dagje in Gent is. Of ik ben

een ambtenaar die voor

een of andere stedelijke

dienst de toestand van

het wegdek fotografeert.

Allemaal om af te komen

van de ambitie iets pre-

sentabels te maken, iets

esthetisch. Dat zit het kij-

ken maar in de weg. De

fotograaf moet uit het

beeld. Foto’s moeten eruit

zien alsof ze zichzelf

gemaakt hebben.” �

Hans Aarsman: portret van een fotograaf

1 Recensie van Hans AARSMAN, Vrrooom! Vrrooom! Rotterdam, NAi

Uitgevers/Nederlands Fotomuseum, 2003 en van Hans AARSMAN,

Onzichtbaar Gent. Foto’s van de stad. Gent, Gent Cultuurstad, 2004. De

illustraties zijn uit  de betreffende publicaties

2 Pawel HUELLE, Mercedes-Benz. Uit de brieven aan Hrabal. Breda, De Geus, 2003 

3 Daniel MILLER (red.), Car cultures. Oxford/New York, Berg Publishers, 2002.

Voor een bespreking van dit boek: zie Hilde SCHOEFS, Hit the road, Jack,

cULTUUR. Tijdschrift voor etnologie, 1 (2004) 1 (in voorbereiding)

4 2wice - Inside Cars, 5 (2001) 2

5 Zie www.ediepeters.nl/OnzichtbaarGent.pdf voor de volledige tekst 

AUTO’S & LITERATUUR

Het hoeft ons niet te verwonderen dat de trend om de
geschiedenis van autogerelateerde aspecten van het dagelijks
leven vanuit historisch perspectief te benaderen voor het eerst
en bij uitstek in de Verenigde Staten een voedingsbodem vond:
boeken over de geschiedenis van drive-inns, de befaamde route
66 of pompstations zijn daar niet alleen schering en inslag,
maar bereiken een groot publiek. Ook het aantal literaire en
wetenschappelijke boeken – biografieën, romans, … –  over
wagens neemt steeds meer toe. Waar wagens tot voor enkele
jaren als uitzonderlijke staaltjes van techniek en esthetiek
hetzij op glossy papier in luxe-banden, hetzij in met vrouwelijk
schoon verder aangeklede magazines een beperkt doch
verschillend marktsegment aanspraken, lijkt de impact van een
auto op iemands leven ineens stof tot publiceren te geven.
Zo bundelde Tessa de Loo in De heilige koe de literaire columns
die ze voor het Nederlandse autotijdschrift Caros schreef.
Daarin verhaalt ze de bijtijds hilarische belevenissen die ze als
niet-technisch aangelegde vrouw met haar wagentje beleeft,
pendelend tussen het Portugese heuvelland en de Neder-
landse vlakten.Vermeldenswaard is verder de roman Mercedes-
Benz, één lange open brief aan de Tsjechische schrijver
Bohumil Hrabal, de auteur van De avondrijles. De Poolse
schrijver Pawel Huelle reageert hiermee niet alleen op een
verhaal over auto’s, maar schrijft tegelijkertijd zijn familiege-
schiedenis aan de hand van gebeurtenissen in en met auto’s.2

Een andere auteur die regelmatig in zijn pen kruipt om het
thema ‘auto’ op de korrel te nemen en bij uitstek het
maatschappelijk fenomeen ‘autorijles’ is Maarten ’t Hart. In tal
van kortverhalen en columns ageert hij furieus tegen de heilige
vierwieler.Zo noteert hij in Een deerne in lokkend postuur:“Goed, ik
heb altijd gevonden: een fatsoenlijk mens rijdt geen auto.”
Maar ook de academische wereld lijkt de auto ontdekt te
hebben. In 2001 verscheen bij Berg Publishers de verzamel-
bundel Car cultures. Hierin publiceerde onder leiding van
Daniel Miller een keur aan sociologen, antropologen en etno-
logen bijdragen over ‘autoculturen’ in de 20e eeuw.3 In
datzelfde jaar wijdde het cultuurmagazine 2wice, in samen-
werking met het Davis Museum en het Cultural Center of
Wellesley College een nummer aan auto-interieurs. 4 Inside Cars
benadert de psychologische en fysieke aspecten daarvan door
de interdisciplinair-wetenschappelijke bril van design, video,
film en fotografie. Wie (nog) niet overtuigd is, neemt best een
kijkje op Autoboeken Service Nederland (www.asnbooks.nl):
deze website is gespecialiseerd in de verkoop van boeken over
eender welk aspect van auto’s en voertuigen en de culturen die
daarmee samenhangen.


