
zaterdag, 16 juli 2011

mooimooi
Afgrijselijk 

ZIE PAGINA A12/13

 

 
 

fo
to

 R
o

m
y 

va
n

 G
ef

fe
n



zaterdag, 16 juli 2011

Doodziek WEEFSEL, fraai dessin

door Vikkie Bartholomeus

De kankercellen die haar moe-
ders gezondheid aantasten,
vormden voor Romy Geffen uit
Linne de inspiratiebron voor een
modefotografie project. Hoe je
van iets afgrijselijks, iets heel
moois kunt maken.

H et begint op 13 januari 2009.
De diagnose ‘ziekte van Ka-
hler’ (beenmergkanker) die
haar moeder te horen krijgt,
slaat Romy van Geffen zo

goed als knock-out. Ze stopt acuut met
haar studie fotografie in het examenjaar
van de Academie voor Kunst en Vormge-
ving St. Joost in Breda. Wil alleen nog
maar bij haar moeder zijn. „Bij kanker
denk je vooral aan kale hoofden en dat
soort clichés. Maar wat mij opviel, is dat
de meeste mensen tegen mijn moeder zei-

den: wat zie je er goed uit, je ziet er hele-
maal niet ziek uit! Terwijl ik dacht: ze is
hartstikke ziek, ongeneeslijk ziek, ze voelt
zich hartstikke slecht, maar dat ziet de bui-
tenwereld niet.”
De onzichtbaarheid van kanker werd al
snel een thema dat haar fascineerde. „Wat
gebeurt er eigenlijk in je lichaam en hoe
ziet dat er uit? Ik had geen idee hoe zo’n
cel of tumor er uit zag.” Het Kankeronder-
zoekfonds Limburg bleek bereid haar bij
haar zoektocht te helpen. Op de afdeling
pathologie van het Maastricht Universitair
Medisch Centrum staat ze voor het eerst
oog in oog met haar moeders ‘vijand’. En
vreemd genoeg: het fascinerende land-
schap van afwijkend, ziek menselijk weef-
sel dat ze door de lenzen van een micro-
scoop ziet, vindt ze prachtig. „Ik was hele-
maal onder de indruk. Allemaal celletjes
en kleurtjes, wauw! Het zijn hele pure, es-
thetische beelden. Je weet hoe vreselijk
het is, maar het ziet er stiekem toch heel
mooi uit.”
Romy Geffen kiest vijf kankertypes:
darm-, borst-, long-, huidkanker en uiter-
aard beenmergkanker. De microscoop
wordt gekoppeld aan een computer die de

kankercellen vastlegt. Ze spiegelt ze, blaast
ze op, kleurt en bewerkt de microscoop-
preparaten dusdanig dat er een dessin ont-
staat. „Het zijn gewoon heel mooie patro-
nen. Maar de kenner ziet overal een ver-
keerde celdeling of tumor.”
Het Heerlense modeduo HjordisRobin is
enthousiast over het project en assisteert
bij de dessins, maakt ontwerpen om de
kankercellen daadwerkelijk te vertalen in
mode. Bij Print Unlimited in Horst wor-
den de dessins afgedrukt op zijde, viscose
en tal van andere stoffen. Er wordt zelfs
een panty met kankercellen bedrukt. Het
levert vijf outfits op, elke kanker in een an-
dere kleur. Zo wordt een plaveiselcarci-
noom in de long een verrukkelijk blauw
ensemble met hotpants, een multipel
myeloom in het bloed levert een adembe-
nemende paarse tuniek op en huidkanker
verschijnt in de gedaante van een plooien-
rokje. De kanker is letterlijk zichtbaar ge-
worden. „Ik vind dat fascinerend. Want
we kopen en dragen zoveel dessins en
prints waarvan we helemaal niet weten
wat het is.”
Ruim een jaar is Romy Geffen bezig ge-
weest met het project. Ze is er onlangs on-

der de titel ‘The art of research’ op afgestu-
deerd. De modefoto’s zijn te koop en beke-
ken wordt of ook de kleding in productie
genomen kan worden. De opbrengst gaat
naar het goede doel: Kankeronderzoek-
fonds Limburg. En haar moeder? Die is ui-
teraard reuze trots. „Ze heeft het hele pro-
ces gevolgd. Het hele gezin heeft eigenlijk
mee gedaan als een soort verwerking van
de ziekte. We hebben er heel veel over ge-
praat, het heeft ons zeker geholpen.”
De ‘kankermode’ is uiteindelijk vastgelegd
tijdens een fotoshoot. Het model draagt
een pruik. Niet alleen omdat een haar-
kleurspecialist hier bijpassende lokken
voor de outfits in kon verwerken, maar
ook als verwijzing naar kankerpatiënten
die vaak een pruik moeten dragen. „Het
zijn confronterende beelden, maar niet
eng. Ik vind dat de foto’s laten zien hoe je
van een ziekte iets positiefs kunt maken.”

www.romygeffen.nl

Het werk van Romy van Geffen is vandaag en
morgen tussen 11.00 en 17.00 uur te zien op
de expositie Body, Art & Research in Galerie
Maastricht, Stationsstraat 45.


