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tactiele vezels
Op de tast!

De mens kijkt matig, ruikt slecht, hoort gebrekkig, proeft niet geweldig en de tastzin is
ronduit abominabel. De moeder van de bijbelfiguur Jakob maakte mouwen van de huid van
twee geitenbokjes, die Jakob over zijn armen trok en misleidde daarmee zijn blinde vader, die
dacht dat hij zijn eerstgeboren zoon Ezau zegende met de eerstgeborene rechten. Een mooi
vroeg voorbeeld van ons onderontwikkeld vermogen tot tast.

Er zijn vijf manieren waarop we kunnen voelen: aanraking (tastzin), verschil tussen warm en
koud (temperatuurzin), trillingen (vibratiezin) en stompe/scherpe waarneming (pijnzin). In de
kunsthistorische iconografie wordt de laatste met een prachtig zinnebeeld vertolkt: een vogel
pikt in de vinger van een vrouw.

Collectie Rijksmuseum

Volgens neurowetenschapper David Linden zijn er twee aanraaksystemen. Een die de 'feiten'
geeft - de locatie, beweging en kracht van een aanraking – en het émotionele’
aanraaksysteem. Het wordt overgebracht door speciale sensoren die C-tactiele vezels worden
genoemd, en het brengt informatie veel langzamer over. Het is vaag - in termen van waar de
aanraking plaatsvindt - maar het stuurt informatie naar een deel van de hersenen genaamd de
achterste insula die cruciaal is voor sociaal bindende aanraking. Dit omvat dingen als een
knuffel van een vriend, de aanraking die je als kind van je moeder kreeg, tot seksuele
aanraking. Linden zegt: “Het is niet alleen een ander soort informatie dat wordt overgebracht
door dezelfde sensoren in de huid waarmee je een kwartje in je zak kunt voelen. Het is een
compleet andere reeks sensoren en zenuwvezels die in een ander deel van je hersenen
terechtkomen."

In de fotografie van Ron Jagers zie je een weerslag van deze twee aanraaksystemen. Ze raakt –
weliswaar niet echt tastbaar maar via het zien – het emotionele systeem. De afgebeelde
‘feiten’ van locatie, geportretteerden en situaties roepen een sterke - soms vervlogen - wereld
op. Maar meer nog dan dat zijn de foto’s een afdruk van de achterste insula van de
kunstenaar; doordrenkt met die pure sociaal bindende aanraking, zonder franje.

De pandemie heeft onze zintuigelijke waarneming nog meer op achterstand gezet: ‘Wy tasten
in de duysternisse’. Dus ga aan de slag, ga voelen, zet de foto’s van Ron Jagers op je netvlies
en laat ze je raken. Hoor ze zoals je nog nooit hebt gezien. Zie ze zoals je ze nog nooit hebt
gevoeld. Voel ze zoals je ze nog nooit hebt geroken.

Judith D. van Meeuwen | tentoonstellingsmaker Kunsthal KAdE, Amersfoort

RP-P-OB-19.982

Tastzin, anoniem, naar

Abraham van Diepenbeeck,

1630 – 1654

RP-P-OB-26.901

Gevoel/Tastzin, anoniem,

ca. 1550 - ca. 1650

RP-P-1882-A-6508

Gevoel (Tactus), een

vrouw met een vogel,

Hendrick Hondius

(verworpen toeschrijving),

1583 - 1650



de achteloze waarneming

Het is nacht. De wereld is donker, een pikzwarte nacht. Je bent in slaap. Je hart klopt. Je
longen filteren de zuurstof. Geluiden dringen onbewust tot je door. Je neemt tintelende
geuren waar. Je voelt de warmte van je dekens.

De menselijke zintuigen zijn zo basaal. We beseffen vaak niet eens dat ze ons door de wereld
leiden. We zien elk moment, maar beseffen het nauwelijks. We horen elk moment, maar we
beseffen het nauwelijks. We ruiken elk moment, maar we beseffen het nauwelijks.

We voelen, maar we beseffen het nauwelijks. Alles wat we doen is bijna achteloos. We zijn
drukker met begrippen als geld verdienen dan met de werkelijkheid van alledag: zonder zien
knallen we tegen de muur, zonder horen weten we niet welke richting we op moeten, zonder
voelen verbranden we in het zonlicht, zonder...

De longen worden gevormd in de eerste vier weken van de embryonale ontwikkeling. De
huid ontwikkelt zich uit dezelfde celstructuur. Longen en huid hebben meer gemeen dan veel
mensen weten. Ogen = zien. Oren = luisteren. Longen = ademhaling. Huid = voelen.



de blinde fotograaf

installatie

2,4 x 2,4 x 2,4 m

In de zwarte doos flitst ad random kort een
licht. De sluitertijd die een fotograaf gebruikt
om zijn foto te maken.



herinnering

fotomontage

42 x 64 cm

Uit een serie van zeven montages.
Museumkwaliteit print



herinnering

fotomontage

42 x 64 cm

Uit een serie van zeven montages.
Museumkwaliteit print



herinnering

fotoprint in lijst

37,5 x 57 cm

Digitale print op papier , gebroken glas
museum kwaliteit print



herinnering

fotoprint met grafiet

61 x 150 cm

Digitale print op papier , grafiet
museum kwaliteit print



…

fotoprint

53 x 93 cm

Digitale print op papier , oude lijst
museum kwaliteit print



…

fotoprint

64 x 84 cm

Digitale print op papier , oude lijst
museum kwaliteit print



…

fotoprint

81 x 70 cm

Digitale print op papier , oude lijst
museum kwaliteit print



…

fotomontage

105 x 170 cm

Digitale print op doek met gouden lijst



…

fotomontage

105 x 170 cm

Digitale print op doek met gouden lijst



…

foto

? x ? cm

Digitale print op doek met gouden lijst



…

foto

16 x 24,5 cm

Digitale print op aluminium, rubbed papier,
hout
museumkwaliteit print



…

foto

16 x 24,5 cm

Digitale print op aluminium, rubbed papier,
hout
museumkwaliteit print



…

foto

16 x 24,5 cm

Digitale print op aluminium, rubbed papier,
hout
museumkwaliteit print



…

foto

16 x 24,5 cm

Digitale print op aluminium, rubbed papier,
hout
museumkwaliteit print



banier

fotomontage

135 x 150 cm

Digitale print op doek, hout, bladgoud



banier

fotomontage

135 x 150 cm

Digitale print op doek, hout, bladgoud



stoel

mixed media

90 x 105 x 100 cm

Digitale print op doek, hout, ijzer, papier-
mache



knaapje

mixed media

40 x 100 x 105 cm

Digitale print op doek, hout, ijzer, papier-
mache



droogrek

mixed media

120 x 73 x 188 cm

Digitale print op doek, hout, ijzer, papier-
mache



processiezuilen

mixed media

36 x 36 x 162 cm

3d-print van foto’s, hout, glas, bladgoud



longtabernakel

mixed media

55 x 53 x 210 cm

3d-print van foto’s, hout, ijzer, bladgoud



...

pseudo 3d

55 x 53 x 210 cm

bewegende foto’s, hout, motor, bladgoud



bewegende foto

video

loop



bewegende foto

video

loop



bewegende foto

video

loop



adem

video

loop



Foto Cees de Vries

de versierde mens

Videoregistratie performance

loop



dick de zeeman

Videoregistratie performance

loop



de halsde neus

de kinde ogen

de lippende kruin



colofon

uitgave bij de expositie ‘Op de tast’

De expositie ‘Op de tast’ is door Machtelt Halewijn en kinderen
aangeboden aan Ron Jagers. De expositie is mede mogelijk gemaakt
door de inzet van Gerard de Kleijn die de financiering heeft
georganiseerd.

‘Op de tast’ vond plaats in het Rietveld-paviljoen in Amersfoort van
31 oktober tot en met 14 november 2021.

Het ontwerp van de catalogus is gemaakt door Ron Jagers, KEES,
bureau voor grafisch ontwerp.

Meer informatie over het werk van Ron Jagers is te vinden op:

• www.ronjagers.nl
• www.keesontwer.pt
• www.op-de-tast.nl

Nummer:

Amersfoort, november 2021




