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SELFIE Kunstenares Lilith Love fotografeert dames in ondermode, deels als protest tegen Facebookactie

Poseren in onderjurk voor de kunst
Kunstenares Lilith Love fotografeerde gisteren in Roermond dames in onderjurk.
Uit protest tegen een straf
van Facebook. „Iedereen
moet zichzelf kunnen zijn.”
door Susan Jöris

M

ien Geerlings uit Reuver mag dan „bijna
81” zijn, maar vandaag
staat ze in haar Betty
Boop-onderjurk op het Munsterplein in Roermond te poseren voor
de camera van kunstenares Lilith
Love uit Reuver. Ze draagt de onderjurk wel over haar gewone kleding, want zo ver als Lilith, slechts
in onderjurk en sexy kousen gekleed, durft ze niet te gaan.
Geerlings reageerde op de Facebookoproep van de in Sevenum geboren kunstenares om vandaag een
‘selfie’ te komen nemen op het
Munsterplein, in onderjurk. Niet
met een smartphone maar met de
professionele camera van Lilith via
de afstandsbediening. „Ik zit de hele dag op Facebook, want ik ben
slecht ter been en kan niet meer zo
veel wandelen”, zegt ze. „Vind het
zo mooi, dat Facebook! Reageer op
best veel dingen. Eigenlijk zei ik dat
ik dat best had willen doen, als ik
maar dertig jaar jonger was, maar
Lilith daagde me uit. Toen had ik
niks meer te zeggen. Ach, ik kan
haar niks weigeren, ze komt vaak
bij me thee drinken. Ik zeg dan:
kom maar op de koffie, maar ze wil
alleen maar thee. Wat een selfie
was, wist ik wel. Dat heeft mijn
kleindochter me uitgelegd.”
In de ECI Cultuurfabriek opent
Lilith Love op 26 september de expositie Self-constructive. Een deel
van die tentoonstelling bestaat uit
foto’s die mensen van zichzelf heb-

Lilith Love en Mien Geerlings uit Reuver nemen in hun onderjurken via een afstandsbediening een selfie.
ben genomen, de zogenoemde
selfie. Daaruit wordt ook een winnaar gekozen. Maar de fotografiesessie van vandaag op het Munsterplein is voor een groot deel ook
een protestactie. Lilith, die veel actief is op Facebook, is door het social medium voor dertig dagen geblokkeerd. „Ik had een artikel over
kunstenares Lucy Hilmer gepost”,
zegt Lilith Love. „Er stond een top-

less foto in en toen heeft iemand
daar bij Facebook een klacht over
ingediend.” Het preutse Amerikaanse Facebook houdt niet van blote
foto’s en omdat Lilith al eens eerder op het strafbankje had gezeten,
is haar account voor dertig dagen
geblokkeerd. De ‘ban’ kwam toen
ze net een foto van zichzelf in een
onderjurk op het terras had gepost
met de woorden ‘als kunstenares

kom je overal mee weg’. Niet dus.
„Jezelf kunnen zijn, staat altijd centraal in mijn werk”, legt ze uit. Lilith heeft nog een ‘reserveaccount’
en postte daarop de oproep om in
onderjurk naar het Munsterplein te
komen.
Er is maar een handjevol dames te
bekennen vandaag. Of het ligt aan
het aan het feit dat het fris is of
omdat de Limburgse dames te be-
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schroomd zijn, laten we in het midden. Degenen die er zijn, poseren
vol overgave. „Die straf van Facebook slaat nergens op”, zegt Francisca Otterspeer uit Tilburg. De fan
van Lilith Love is dan ook een
handtekeningenactie begonnen om
de straf ongedaan te maken. „Ze
heeft een artikel gedeeld. Dit gaat
om vrijheid van meningsuiting. Dit
is kunst, geen porno.”

