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Tienhoven 1970 - Utrecht 2013. Dat
zijn in essentie de data die bij Daan
Hansen (43) zullen horen. De kans
dat hij er volgend jaar nog is, is
nihil en hij weet het. ,,De kop is
goed, maar het lijf niet.’’
Hansen ligt thuis in bed. Zijn vele

fototoestellen en lenzen binnen
handbereik, verzorging nabij.
Mager, breekbaar, maar de ogen
twinkelen soms. Praten vermoeit
hem zichtbaar. ,,Maar ik hoop tij-
dens de opening van mijn tentoon-
stelling nog wat te zeggen.’’
Hansen kreeg de liefde voor de foto-
grafie mee van zijn moeder. ,,Ze
maakte tijdens vakanties foto’s en
vond het belangrijk dat wij dat ook
deden.’’ Glimlachend vertelt hij over
de beroepskeuzetest die hij op
school deed. ,,Daar kwam uit dat ik
imker of kunstenaar moest worden.
Dat ging ik dus niet doen, want daar
is niks mee te verdienen.’’

Hij kwam op de Heao in Groningen
terecht, waar hij uitgroeide tot De
Flipperkoning, tevens titel van een
fotoboek met zijn werk. ,,Mijn geu-
zennaam bij studentenvereniging
Cleopatra. Ik kon vier uur op één
gulden spelen.’’
Met de studie zelf ging het minder

goed. In 1994 ging hij daarom maar
in dienst, waar het spaak liep met
zijn gezondheid. ,,Ik kon geen trap
op, was uitgeput en benauwd. Ver-
groot hart met ontsteking stelden ze
in het ziekenhuis vast. Ik zou het
niet redden, zei de arts.’’
Maar Hansen krabbelde op, kreeg

er wel een auto-immuunziekte bij
die hem zijn dikke darm kostte, en
door medicatie liep hij diabetes op.
,,Het lukte me desondanks een tijd
lang om te sporten en te werken. Tot
ik uiteindelijk werd afgekeurd.’’

FOTOGRAFIE
Een cursus webdesign leerde hem
dat hij grafisch zwak is, maar met
het onderdeel fotografie klikte het.
,,Ik zie het beeld al voordat het een
foto is: vorm, licht, compositie. Een
handschoen op straat, de koplamp
van een auto. Of ik zie een gevoel.
Hoe dat werkt kan ik niet uitleggen.
Dat zit ergens in mijn buik. Ik maak
de foto, analoog of digitaal, en hoop
dat anderen het daarna ook voelen.
Ik experimenteer graag. Bij mij mag

er stof op de foto zitten of het beeld
onscherp zijn. Mooiste plaat? Die
van de vliegers op Schiermonnikoog
uit 2012, titel Eye in the Sky.’’
Hij noemt zich - bescheiden - geen

fotograaf. Dat zijn beroeps. ,,Ik
maak alleen foto’s, eerder van objec-
ten dan van mensen. Het is hobby
en uitlaatklep, uit de sleur van de
dag komen. Zelfs nu, vanuit bed kan
ik er nog mee bezig zijn. Ooit had ik
de hoop er mijn brood mee te ver-
dienen. Maar door mijn ziekte had
ik de durf niet om ervoor te gaan.’’
Ups en downs waren er genoeg.

Een paar dagen actief en dan twee
dagen voor pampus liggen. En het

ging langzamerhand steeds slechter
met Hansen. Tot hij het in oktober
vorig jaar erg benauwd had en ge-
strest was. ,,Het bleek dat mijn hart
op was, mijn nieren ook. Einde oe-
fening, zei de arts, gaat u maar naar
een hospice. Maar ik wilde thuis
zijn. Mijn wereld stortte in. Ik wil
nog zoveel. Reizen, leven, foto’s
maken. Mijn vrienden gingen naar
New York. ‘Je moet een heel goede
reden hebben om niet mee te gaan’,
zeiden ze. Nou, die had ik dus.’’
Misschien was hij er wat langer

geweest, als hij voorzichtiger en re-
gelmatiger had geleefd. ,,Maar dan
had ik ook veel gemist, mooie foto’s

niet gemaakt, interessante mensen
niet ontmoet. Nee, het is goed zo. De
enige verkeerde keuze die ik heb ge-
maakt, is dat ik me niet heb open-
gesteld voor een relatie. Ik wilde een
ander niet met mijn ziekte opzade-
len en heb een muur om me heen
gemetseld. Dat was fout, weet ik nu.’’

FLAUWE KOMEDIE
Ondanks de diagnose van de artsen
is hij er nu, acht maanden later, nog
steeds. Drie keer al trommelde hij
de familie op om definitief afscheid
te nemen. ,,Maar ik krabbelde weer
op. Net een flauwe komedie: patiënt
denkt dat hij dood gaat, harde

scheet in de ambulance en hij is
weer kiplekker. Gaat voor mij na-
tuurlijk niet helemaal op. Ik heb op-
gezette benen en pijn van het vocht
dat naar buiten wil.’’
In april vertelde Fotograaf des Va-

derlands Ilvy Njiokiktjien inDWDD
dat ze voor haar fotoproject op zoek
was naar een jarige terminale pa-
tiënt. Hansen zag het, maar hoefde
die aandacht niet. ,,Maar familie en
vrienden hebben ook gekeken en
vonden allemaal dat het echt iets
voor mij was. Ik uiteindelijk ook. Ik
wil iets wil nalaten, zodat mensen
aan me blijven denken als ik er niet
meer ben. Toe maar dus.’’
Njiokiktjien kwam om te fotogra-

feren, het klikte met Hansen en ze
zag meteen ook dat het werk van
hem van hoge kwaliteit is. ,,Daan is
technisch heel goed, zijn foto’s zijn
knap gemaakt en het is vaak eerder

een abstract schilderij dan een foto.
Hij had een goeie beroepfotograaf
kunnen worden.’’
Njiokiktjien klom in de telefoon

om voor hem een expositie te rege-
len. Met hulp van vrienden en fami-
lie is het gelukt. Hansen: ,,Ik ben als
een pauw zo trots dat ik mijn werk
mag laten zien. Ik wil dolgraag bij
de opening zijn. Verder ben ik reëel:
dit is mijn eerste en laatste tentoon-
stelling. De volgende is postuum.’’

Van 3 juli tot en met 22 augus-
tus in het stadhuis van Utrecht.
www.daanhansen.nl

EERSTE EXPOSITIE VANDAANHANSENZAL OOKMETEENDE LAATSTE ZIJN

‘Ikwilietsnalaten,dustoemaar’
UTRECHT • De eerste
foto-expositie van Daan
Hansen zal ook meteen
zijn laatste zijn. De dood-
zieke Utrechter toont -
met dank aan Fotograaf
des Vaderlands Ilvy
Njiokiktjien - vanaf 3 juli
in het Utrechtse stadhuis
een selectie uit de twin-
tigduizend foto’s die hij
sinds 2006 maakte. ,,Ik
ben als een pauw zo
trots.’’

HANS VAN DEN HAM

Daan Hansen: ‘Ooit had ik de hoopmijn brood te verdienenmet fotografie. Door mijn ziekte had ik de durf niet om ervoor te gaan.’
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‘Eye in the
Sky’. De lieve-
lingsfoto van
Daan Hansen,
in 2012 ge-
maakt op
Schiermonnik-
oog.
FOTO DAAN
HANSEN

DaanHansen

‘Einde oefening
zei de dokter,
ga maar naar
een hospice’

Ilvy Njiokiktjien

‘Hij is technisch
heel goed en
de foto’s zijn
knap gemaakt’


