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Over de schrijfster: Lieve Blancquaert is een Belgische fotografe. Zij groeide op in 
Wetteren en studeerde af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te 
Gent. Ze woont samen met haar man Nic Balthazar en haar twee kinderen Martha en 
Boris in Gent. Lieve werkt als freelance fotografe en maakte vele bekende 
documentaire reportages voor de televisie en diverse fotoboeken en is vooral bekend 
om haar portretfotografie. 
 
Soort boek/stijl: In Mijn zachtste huid zijn portretten van mensen met 
brandwonden opgenomen. Lieve Blancquaert maakte ze op basis van interviews en 
fotografie. Met uitleg over hoe je moet handelen bij ongelukken en enige toelichting 
van hulpverleners en specialisten. 
 
Korte beschrijving: In dit boek staan elf portretten van personen die 
brandwonden hebben opgelopen. Het zijn verhalen van jonge en oudere patiënten en 
ze staan heel verschillend op de foto. Zij vertellen zelf of laten door hun familie 
vertellen hoe het is en is geweest om met brandwonden te leven. Hun verhalen zijn 
aangrijpend en ook heel verschillend. Dat komt niet alleen door de diversiteit onder 
de geïnterviewde personen, maar ook door bijvoorbeeld zoiets als de zichtbaarheid of 
onzichtbaarheid van brandwonden. Soms wordt dan gezegd dat iemand zich niet zo 
moet aanstellen, omdat de brandwonden niet op zichtbare delen van het lichaam 
zitten. Terwijl bij anderen waar de brandwonden wel zichtbaar zijn vaak wel wordt 
gereageerd. Er zijn dus vele verschillen tussen de verhalen, maar ook 
overeenkomsten. Zo is in alle verhalen te lezen hoe intensief en pijnlijk de 
behandelingen zijn geweest. Ook vertellen ze of het hen moeite heeft gekost om de 
buitenwereld hun brandwonden te tonen en waarom. Bijna allemaal hebben ze de 
brandwonden te danken aan een ongelukje met iets heets. Die ongelukjes zijn zo 
gebeurd en leveren veel schuldgevoelens op. Ook vele andere onderwerpen en 
gevoelens, angsten, schaamtegevoelens, vriendschappen en relaties komen aan bod. 
 
Wat viel op: Ik was onder de indruk van de verhalen. Het zijn dappere portretten 
van mensen die zich kwetsbaar durven op te stellen met mooie pakkende 
indrukwekkende foto’s. Daarbij valt weer eens op hoe verschillend er met een 
aandoening omgegaan kan worden en dat dat zowel te maken heeft met 
omstandigheden (omgeving, leeftijd, vrienden, soort en plaats van de brandwond), 
als van de persoon zelf (verberg ik het het liefst of hoort het juist bij mijn identiteit). 
 
Citaten: (Het boek moet je kopen om de verschillende portretten te zien) 
Pag. 37: (Maarten) ‘Ik schaam me niet om mijn littekens. Maar toch laat ik ze liever 
niet zien. Onlangs moest ik het enkele weken zonder drukvest doen, en dat was 
moeilijk. Alsof mijn bescherming was verdwenen.’ 
Pag. 59-61: (Lien) ‘Mijn littekens, dat ben ik.’(…). De pesterijen hielden geleidelijk 
aan op. Mensen kunnen nog weleens staren. Maar verder dan dat gaat het niet. 
Integendeel. Vrienden kijken zelfs naar me op. Omdat ik mijn leven leid, zoals zij dat 
van hen (…) Ik ben toevallig een beetje beschadigd aan de buitenkant. Maar mijn 
binnenkant is helemaal intact, geloof me. 
 
Recensie: Anja Schüller (www.leefwijzer.nl ):’(…)Vaak is niet alleen de huid 
beschadigd maar ook de persoon zelf krijgt een flinke dreun. Soms kan de 



persoonlijkheid van iemand hierdoor veranderen. Littekens van brandwonden zijn 
zacht. Het stigma is hard.( …)Mijn zachtste huid is een boek vol getuigenissen én 
beelden van mensen die leven met brandwonden. Hoe kunnen wij mensen met 
littekens beter begrijpen? Welke taboes leven er nog steeds? Kunnen littekens ook 
mooi zijn? (…)‘Ik vind het een prachtig boek. Een aanrader voor alle mensen die met 
brandwonden in aanraking komen. En zeker voor mensen die niet weten hoe ze om 
moeten gaan met mensen die er door brandwonden anders uitzien. ‘ 


