
FOTO 
TENTOONSTELLING 
LIJF-ELIJK ANDERS
LIJF-elijk ANDERS is een (visueel) onderzoek door fotografe en 

cultuurwetenschapper Hilde Braet, dat grenzen aftast van ‘vrouwen’ met 

een ‘beperking’ en hun seksualiteitsbeleving.

Bij de tentoonstelling hoort een bijzonder fotoboek, ter plaatse te koop.

VAN WOENSDAG 1 FEBRUARI 
T/M VRIJDAG 24 FEBRUARI 2023

GEUZENHUIS
KANTIENBERG 9

9000 GENT

VERNISSAGE: 
woensdag 1 februari 2023 

 19.30 uur (onthaal vanaf 19.00 uur)

SEKSSALON:  
dinsdag 14 februari 2023 

 19.30 uur (onthaal vanaf 19.00 uur)



 
 
 

PROGRAMMA VERNISSAGE (woensdag 1 februari)

19.00 uur deuren open

19.30 uur  welkom door Griet Engelrelst,  
  coördinator Geuzenhuis
19.40 uur toelichting project door Hilde Braet en  
  model/respondente Lies Van Peperstaete

20.00 uur bezoek tentoonstelling, boekverkoop  
  en receptie

PROGRAMMA SEKSSALON (dinsdag 14 februari)

Thema: een ludieke gespreksavond waarop enkele (seks)
mythes worden doorprikt (orgasme, monogamie …).  
Met slam poetry  door Josefien Cornette en randanimatie.

19.00 uur deuren open

19.30 uur welkom en start van het salon
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Kijken naar foto’s van Hilde Braet 
wijzigt onze waarneming, maar 
laat ons fotografisch genoegen 
er niet onder lijden. Ze beschrijft 
in haar krachtige fotobeelden de 
context waarin de wereld zich aan 
haar voordoet en maakt de echte 
wereld dramatischer. Wij kunnen 
als kijkers naar haar foto’s niet 
altijd oordelen en niet altijd weten 
wat we zien. Aldus is de relatie 
met haar foto’s slipperig in het 
gunstigste geval en dubbelzinnig in 
de meeste gevallen. Daarin ligt dan 
ook de uiteindelijke uitdaging van 
Hilde Braet als fotograaf die ook de 
rol op zich neemt van toeschouwer, 
criticus, fototherapeut en filosoof. 
Fotografie is een aspect geworden 
van een nieuwe zintuiglijke wereld 
die een ingewikkelder structuur 
heeft op een kruispunt van vier 
wegen: esthetiek, kunst, politiek  
en technologie.

Prof. dr. Johan Swinnen 

kunstexpert

9 789461 172617

ISBN 978 94 61 17261 7

Seksualiteit is een mensenrecht. In LIJF-elijk ANDERS doorbreekt 
fotografe en cultuurwetenschapper Hilde Braet het taboe over 
seksualiteit bij vrouwen met een beperking. Veertien krachtige 
portretten en getuigenissen breken het begrip ‘beperking’ open. De 
mythes van het orgasme en de monogamie worden ontrafeld. Ook 
de kwetsbaarheid van vrouwen met een verstandelijke beperking 
wordt niet uit de weg gegaan.

LIJF-elijk ANDERS toont wat niet altijd in woorden te beschrijven 
valt. “Mijn beperking is geen beperking voor de beleving van 
intimiteit en seksualiteit,” betoogt Christine, een van de geportret-
teerde vrouwen. Bene, een van de andere vrouwen, voegt toe: “Het 
onderwijs ondersteunt seksuele voorlichting maar het domein dat 
niet aangeraakt wordt, is de beleving ervan: het emotionele leuk.” 
Josefien en Lies klagen dan weer de toxische schoonheidsnormen 
aan die hen beletten te zijn wie ze willen zijn. Bij de eerste reeks 
portretten van deze veertien zelfbewuste vrouwen dirigeerde de 
fotograaf de modellen, bij de tweede reeks beslisten ze zelf wanneer 
en hoe vaak ze de knop indrukten. 

In het essay Seksualiteit bij vrouwen met een beperking: een ‘vergeten’ 
groep? kaart Hilde Braet vanuit een vrijzinnig-humanistisch gedach- 
 tegoed de dubbele seksuele standaard aan en pleit ze voor open- 
heid over sekswerk en seksuele dienstverlening. Haar werk is een 
pleidooi om als ‘intieme burger’ vrijheid in verbondenheid te beleven.

www.aspeditions.be

LIJF-ELIJK

ANDERS

Hilde Braet laat niets aan het 
toeval over en selecteert enkel  
het essentiële. Maar wat overblijft, 
is het subtiele en kwetsbare  
geheel van menselijke relaties  
die zij stap voor stap tracht te  
ont leden en zichtbaar te maken 
zowel in bindende als  
in bevrijdende betekenis.

Hilde Braet geeft niet alleen aan 
eenieder een zeker communicatief 
en beeldend elan als wapen 
in de dagelijkse strijd rondom 
leegte, maar geeft ook een rijke, 
in scène gezette erotiek aan in 
een eigentijdse en overtuigende 
zoektocht naar de diepere 
gevoelswereld achter de zichtbare 
en oppervlakkige werkelijkheid. 

Prof. dr. Johan Swinnen
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HILDE BRAET OVER  
LIJF-ELIJK ANDERS
De fotoreeks LIJF-elijk ANDERS is 
het resultaat van het (visuele) on-
derzoek dat de grenzen aftast van 
‘vrouw’, een ‘beperking’ en seksua-
liteitsbeleving. Vertrekkende van de 
geleefde ervaring van deze vrou-
wen verwoord in hun verhalen en 
portretten, maak ik de relatie met 
dominante discoursen die de beeld-
vorming over seksualiteit sturen.

Mijn drijfveer is het taboe over 
seksualiteit te doorbreken en 
het losweken van vastgeroeste 
meningen te bevorderen zodat de 
blinde vlek ‘seks en vrouwen die 
niet beantwoorden aan de norm’ 
opgelost kan worden.

Dit kadert in mijn niet aflatende 
strijd tegen onrechtvaardigheid, 
ongelijkheid, onrecht en vooral 
discriminatie, marginalisering en 
stigmatisering van mensen met 
een functiebeperking op grond van 
hun lichamelijke, verstandelijke 
en/of psychologische 
ingesteldheid. Deze discriminatie 
wordt ook ableïsme genoemd.

Op het kruispunt van gender 
en disability bevraag ik de 
seksualiteitsbeleving van vrouwen 
met een ‘beperking’.

Met het tussen haakjes plaatsen 
van ‘beperking’ verwijs ik naar de 
kneedbaarheid van dit begrip dat 
pas betekenis krijgt binnen een 
brede historische, culturele en 
maatschappelijke context.

Met het tussen haakjes plaatsen 
verwijs ik eveneens naar de 
fenomenologische eigenschap 
van de fotografie. Doorheen 

het objectief wordt subjectief het 
onderwerp geframed. Het ‘tussen 
haakjes’ plaatsen in de fenomenologie 
betekent immers ook het kadreren 
in de fotografie waardoor de kijker 
uitgenodigd wordt om het onderwerp 
zintuigelijk waar te nemen, er langer bij 
stil te staan, zijn persoonlijke beleving 
te voelen en er betekenis aan te geven.

Ik nodig je uit om de portretten 
van LIJF-elijk ANDERS  vanuit de 
humanistische ethiek van het anti-
voyeuristisch kijken te benaderen. 
Deze vrouwen (net zoals vele andere 
vrouwen) worden in het dagelijkse 
leven misschien niet alleen bekeken 
maar ook aangestaard.  Hier in dit 
visuele onderzoek staren en spreken 
ze krachtig terug. Met hun Leib, hun lijf 
dat van hen is.

Hilde  Braet is 
master in de 
tropische en 
subtropische 
landbouw, foto-
grafe en cultuur-
wetenschapper. 
Vorig jaar  
behaalde ze de 
master in Gender 
en Diversiteit. De 
focus van haar 
werk gaat uit 

naar de menselijke kwetsbaarheid die 
ze op een gevoelige manier verbeeldt. 
Voor haar is fotografie een onafhanke-
lijk en scherp beeldinstrument en een 
krachtig medium in de ontwikkeling 
van mens en samenleving. Zij publi-
ceerde eerder Vrouwen fotoboudoir 
(VUBPRESS), De kracht van een foto 
(Garant) en Ontbloot: vernaculaire ero-
tische fotografie (ASP).

WWW.HILDEBRAET.BE

Hilde Braet, LIJF-elijk ANDERS, 
ASP, 104 pp., groot formaat 
en vierkleurendruk (€ 20 i.p.v. 
winkelprijs € 25)

BOEKVERKOOP
Het fotoboek, met de foto’s van de 
tentoonstelling, de verhalen van 
de vrouwen en de neerslag van het 
onderzoeksproject, kan ter plaatse 
worden aangekocht  
(met korting).

http://www.hildebraet.be
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Een organisatie van het Geuzenhuis Gent, het Humanistisch Verbond en het Humanistisch Verbond Gent,  
Kunst in het Geuzenhuis, Vermeylenfonds.

INFO EN INSCHRIJVINGEN
De tentoonstelling opent op woensdag 1 februari 2023 in het 
Geuzenhuis te Gent. Ze is te bezichtigen op afspraak via  
admin@geuzenhuis.be en/of T 09 220 80 20.

Meer info: 

 » Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent, admin@geuzenhuis.be  
T 09 220 80 20, www.geuzenhuis.be

 » Humanistisch Verbond, Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, 
secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32, 
 www.humanistischverbond.be 

Inkom vernissage en sekssalon gratis. 
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