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IN GESPREK ME T

Een vader houdt zijn pasgeboren kind vast, zacht tegen 
zijn schouder. Zijn hand aait het hoofdje. Rustig. Lang-
zaam. Ik voel de ontspanning. De liefde. De warmte. Het 
erbij horen. Ik hoor het knisperende geluid van de huid, 
de haren. Zo geborgen. Goed zoals het is. Zo gewoon. Het 
raakt me.

Het is dit moment uit de korte documentaire Huidhonger 
waar ik aan denk terwijl ik op weg ben naar een ontmoe-
ting met de maakster ervan. Of beter gezegd, het is dit 
moment dat ik weer voel in mijn lichaam. Want de film 
Huidhonger neem je tot je als een totaalervaring. Met 
huid en haar. De documentaire, die in 2019 getoond werd 
op het Nederlands Film Festival en genomineerd werd 
voor een Gouden Kalf, heeft veel aandacht gekregen. 
Aanraken is essentieel voor de mens, daar kun je na het 
zien van deze film niet meer omheen. De beginzin van de 
documentaire zegt genoeg: ‘Ik raak en word aangeraakt, 
dus ik ben.’

Even later zie ik, als een oase van rust te midden van het 
drukke Amsterdam, de woonboot liggen waar Lieza 
Röben woont met haar gezin. Terwijl ik nader, zie ik haar 

al staan. Aan boord word ik vrolijk en gastvrij ontvangen. 
Ik verheug me op ons gesprek. Niet alleen omdat wij 
beiden blijkbaar een belang zien in geraakt worden en 
voelen, maar ook omdat ik in haar documentaire denk op 
te vangen dat Lieza er in haar werk op uit is de mens op 
een luchtige manier iets diepgaands te laten ervaren. Het 
boeit me. Er is genoeg om over te praten.

Binnen gaan we zitten aan de keukentafel. Lieza oogt als 
iemand die makkelijk contact legt, een warm en open 
mens. ‘Toch voelt het nog wat ongemakkelijk’ vertelt 
ze, terwijl ze thee zet. ‘Met mijn werk wil ik een bepaald 
verhaal vertellen en het is heel leuk als dat gezien wordt. 
Maar het voelt vreemd om ook de aandacht op mezelf 
gericht te krijgen. Het gaat om het maken.’ 

Ze wijst naar het schilderij achter mij. ‘Een schilderij 
van mijn moeder. Ik ben opgegroeid met beelden. Met 
maken. Mijn moeder schildert. Mijn vader was vorm-
gever.’ Lieza leerde al vroeg dat ieder beeld een verhaal 
vertelt. Tot het potje pindakaas op de ontbijttafel aan toe. 
‘Hier heeft iemand over nagedacht,’ zeiden haar ouders 
dan. Het heeft haar gevormd. 

woorden Nadia Mennes
beelden Nienke Wind

Lieza Röben
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‘Ik dacht een tijdje dat ik actrice wilde worden. Tijdens 
acteerklas merkte ik dat ik vaak de leiding nam bij het 
verzinnen van een stuk. Dat ik direct een idee had, het 
meteen voor me zag. Daar werd me al wel duidelijk dat 
ik misschien iets áchter de camera zou moeten doen, in 
plaats van ervoor. Op de middelbare school volgde ik 
toen een workshop filmmaken. Dat vond ik fantastisch. 
Daarna schreef ik me in voor lessen bij Open Studio in 
Amsterdam, de vooropleiding waar ik nu zelf ook lesgeef. 
Op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht is uitein-
delijk mijn liefde voor documentaire gevormd.’

Nu maakt zij documentaires en commercials. Maken voelt 
als een doel in haar leven. Iets wat er eerst niet is, maar een 
tijd later gezien wordt en de kijker beweegt. Vanuit een 
eigen idee. ‘Dat mensen na afloop van je film vertellen 
waar ze door geraakt zijn, dat is echt een cadeau. Creëren 
geeft me veel voldoening en grijze haren tegelijk. Film 
is een taal waarmee je mensen kunt bereiken. Waarmee 
je iets dat je als maker belangrijk vindt de wereld in kan 
brengen. Het is spannend om te doen en tegelijk het hele 
traject met alle hoogte- en dieptepunten waard.’

Ik kijk naar Lieza. Ze is stoer, bevlogen, jeugdig. Hoe weet 
zij of iets de moeite waard is om te maken en vervolgens 
de juiste vorm te vinden? 

‘Ik ben dol op verhalen van mensen. Ik heb een oprechte 
nieuwsgierigheid. Mijn vriendinnen worden soms gek 
van me, ik wil alles heel gedetailleerd weten. Soms kom je 
iets tegen waarvan je in een keer voelt: dit moet ik maken. 
Waar je als het ware verliefd op bent.’ 

Dit gebeurde bij Huidhonger. Maar het kan ook aanvoe-
len als pure noodzaak, begrijp ik van Lieza. Zoals bij Paul’s 
Last Walz, een film die terugkijkt op de laatste dagen voor 
het overlijden van haar vader (hij koos voor euthanasie). 
Toen dit gebeurde, moest zij daar echt iets mee.

‘Wat betreft de juiste vorm vinden, heb ik het gevoel dat 
ik steeds meer mijn eigen stem ontwikkel. Ik vind bijvoor-
beeld niet langer dat een documentaire per se een heel 
journalistiek of intellectueel verhaal hoeft te vertellen. 
Iets wat ik vroeger wel dacht. Ik ben veel sterker in het 
neerzetten van een gevoel. Gebouwd op de literatuur 
over het onderwerp en de verhalen van de mensen die ik 
gesproken heb. Het is best spannend om een producent 
of omroep te overtuigen dat je iets poëtisch wilt maken. 
Lange tijd dacht ik, het is te zweverig. Nu ik ouder ben 
en mensen heb ontmoet waar ik graag mee samenwerk, 
weet ik: dit voelt goed en past bij mij als maker.’ 

Ik vertel haar dat het woord ‘honger’ iets extreems bij mij 
oproept. Ik hoor de woorden uit mijn jeugd. ‘We hebben 
hier geen honger in Nederland. We hebben trek.’ Wat 
denkt zij, zijn we als het op aanraken aankomt een ontwik-
kelingsland?

‘Ja, dat is een goede vraag. Ik maak me weleens zorgen 
als ik hoor dat aanraken steeds minder normaal is. Op 
aanraken is een taboe gekomen. Mensen koppelen 
het bijvoorbeeld aan seks of aan ongewenst, terwijl het 
belang ervan over het hoofd wordt gezien. Laatst las ik 
over scholen in Engeland waar het wordt afgeraden om 
kinderen op schoot te nemen. Omdat het verkeerd geïn-
terpreteerd kan worden. Dat kun je toch niet menen. Wat 
leer je een kind dan? Dat een aanraking verkeerd is? Dan 
komen we van onszelf en onze natuurlijke bron af te staan. 
Terwijl aanraken echt een eerste levensbehoefte is, daar 
ben ik van overtuigd. Het maakt ons als mens compleet. 
Natuurlijk zitten er verschillende kanten aan. Ik heb er bij 
mijn film bewust voor gekozen het mooie, het normale 
ervan te laten zien.’ 

Ik zie aan Lieza dat het haar raakt. Dat zij het erg vindt als 
aanraken verdwijnt uit onze maatschappij. Het doet haar 
iets. Wat is dat?

beeld uit Huidhonger
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‘Ja, ik vind dat vreselijk. Ik sta heel positief in het leven, 
maar hier word ik verdrietig van. Dat er steeds minder 
contact is. En dan niet alleen de fysieke aanraking, maar 
ook bijvoorbeeld door beeldschermen. Dat er een gene-
ratie opgroeit die bezig is met het perfecte plaatje, jezelf 
goed laten zien, de buitenkant. Maar wie ben je zelf? En 
wat voel je? Als je daar niet meer bij kunt en dus niet meer 
die intimiteit met jezelf hebt, kun je die intimiteit ook niet 
hebben met een ander. Dat is een ziekte van deze tijd.’

En daar vinden we elkaar. Blijkbaar gaat raken dus over 
meer dan alleen een fysieke aanraking. Het onderwerp is 
breder. En blijkbaar is dat van belang voor het behouden 
van een gezonde en gelukkige wereld. 

Of ze zelf makkelijk aanraakt? ‘Ja, zeker. Ik ben een echte 
knuffelaar. Ik heb dat ook nodig, die warmte, dat vasthou-
den. Ook om weer even bij mezelf te komen. Ik kom uit 
een gezin waar veel warmte en aanraking was. Ik besef dat 
dat een voorrecht is. Daar bovenop komt ook dat ik graag 
open en in verbinding sta met het leven. Dat ik geraakt 
kan blijven worden. Soms is dat zo moeilijk in de haast van 
de dag. Ik merk dat als ik te lang niet de tijd neem om te 
verbinden, ik daar ook ongelukkig van kan worden. Dan 
zie ik de regen ineens als iets dat tegenzit in plaats van dat 
ik de frisse druppels voel.’  

Lieza hoopt dat haar visie over aanraken aanzet tot 
gesprek. Over de vraag of mensen behoefte hebben aan 
aanraking. Bijvoorbeeld in de zorg. Daar is het regelmatig 
nog een blinde vlek. Maar ook op scholen. Ze maakte 
de film Huidhonger nog voordat het coronavirus ons 
bezocht. De komst van het virus heeft de interesse in het 
onderwerp enorm vergroot. De term huidhonger wordt 
ineens overal gebruikt. 

‘Tijdens de coronatijd werd ik vanuit de geestelijke 
gezondheidszorg gevraagd om op een creatieve manier 
te laten zien hoe patiënten omgaan met het gemis van 
aanraking. Ook heb ik in die tijd een voetnoot bij Huidhon-
ger kunnen maken. Dat is de korte film Huidhongersnood 
geworden, over hoe het is om afstand te moeten houden 
terwijl je in je laatste levensfase zit. Het coronavirus heeft 
geleid tot meer aandacht voor het gemis aan aanraking, 
maar de urgentie was er al lang daarvoor.’

‘Huidhonger is van alle leeftijden. Dat wilde ik ook per se in 
de film vertellen. We denken bij een gemis aan aanraking 
snel aan kinderen of eenzame ouderen maar aangezien 
een aanraking stress vermindert en een geluksgevoel 
geeft, is het een behoefte van iedereen, ons hele leven 
lang.’

Ook hoopt Lieza dat haar film daadwerkelijk leidt tot meer 
aanraking. 

‘Pas kwam een vrouw naar mij toe. Ze had mijn film gezien 
en vertelde dat zij regelmatig kookte voor haar buurman 
die alleen was komen te staan. Ze gaf terug dat zij door 
mijn film dacht: Jeetje, ik heb hem nog nooit aangeraakt. 
Even een klopje op zijn schouder of zo. Ik heb eigenlijk 
ook geen idee of hij daar behoefte aan heeft. Alleen die 
gedachtegang vind ik al prachtig. Dat mensen zich bewust 
worden, misschien het gesprek aangaan, misschien wat 
vaker wél dat klopje op die schouder geven.’

Het feit dat Huidhonger omarmd is door zoveel mensen 
geeft denk ik aan dat Lieza iets universeels heeft weten 
te raken. Iets wat we allemaal herkennen, maar ons toch 
verrast. Wat is dat volgens haar? 

beeld uit Huidhonger
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Lieza zoekt naar de juiste woorden. Ik laat haar even. Dan 
ineens zie ik haar ogen oplichten en weet ik dat wat zij nu 
gaat zeggen me in één klap uitlegt waar het om draait.

‘Ken je de animatiefilm WALL-E? Daarin vind ik dit zo 
mooi gedaan. Het gaat over een robotje die op aarde de 
boel moet opruimen, want de mensen hebben er een 
rotzooi van gemaakt. De mensen zijn in raketten naar de 
ruimte gelanceerd waar ze wachten tot er weer bomen 
op aarde groeien, want die zijn verdwenen. Ze bewegen 
nauwelijks meer en zitten de hele dag met een scherm 
voor hun hoofd. Op een gegeven moment komt er een 
oud computertje in het moederschip terecht die verwar-
ring zaait. Twee mensen vallen daardoor uit hun stoel en 
raken elkaar per ongeluk aan. Tijdens die aanraking kijken 
ze naar elkaar en ineens vliegt er een vonk over. En dan 
zie je dus gebeuren dat die ene aanraking ertoe leidt dat 
de mensen weer met elkaar praten, weer open staan voor 
contact, voor het leven. En verliefd worden. Het is mijn 
lievelingskinderfilm.‘

Terwijl Lieza dit vertelt, zie ik het voor me. Hoe we wakker 
geschud worden door een aanraking. Hoe we ons, dat 
wat we diep van binnen weten, maar wat misschien onder 
een laag stof is komen te liggen, ineens weer herinneren. 
Teruggehaald uit deze gedachte hoor ik Lieza vrolijk vra-
gen: ‘Wil je trouwens een wijntje?’

Ik lach. Lieza Röben. Een positieve kijker, een maker, een 
verhalenverteller. In woorden en beelden. Maar belang-
rijker nog, in gevoel. Ik bedenk me dat de documentaire 
Huidhonger een aanraking is op zich. Sterker nog: elke 
creatie die iets wakker schudt in de ander, is een aanraking. 
De film Huidhonger laat ons het belang van verbinden 
herinneren. Van lichamelijk contact. Van de menselijke 
behoefte aan een hoofd tegen een schouder. Aan liefde. 
Aan erbij horen. Aan het knisperende geluid van de huid, 
de haren. Zo geborgen. Goed zoals het is. Zo gewoon. En 
daarom raakt het ons.

EN DAN ZIE JE DUS GEBEUREN DAT 
DIE ENE AANRAKING ERTOE LEIDT 
DAT DE MENSEN WEER MET ELKAAR 
PRATEN, WEER OPEN STAAN VOOR 
CONTACT, VOOR HET LEVEN.


