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Dat wil ik niet. Het gecon-
centreerd inzoomen op een
aspect is voor mij belang-
rijk, omdat dan de context
geheel weggesneden is en je
puur en alleen nog naar het
materiaal kijkt.”

Twee van
haar wer-
ken, waar-
onder het
monumen-
tale doek
Sonny and
Red (uit de collectie van
Voorlinden), zijn opgeno-
men in de expositie Realis-
me Nu in het Stedelijk Muse-
um Schiedam. Ook een hele
eer, knikt ze. „Toch zou ik
mezelf geen realistisch
schilder noemen. Vanuit
kunsthistorisch oogpunt
snap ik wel de behoefte om

stijlen en stromingen te or-
denen en te labelen, maar ik
word niet graag in een hokje
gestopt. Bovendien streef ik
geen 1:1 gelijkenis na. Dan
zou ik wel fotograaf zijn ge-
worden.”

Inspiratie
vindt Speijer
vooral thuis
in haar eigen
kledingkast.
Maar ze neust
ook graag in

tweedehands kledingwin-
kels. „Mensen vragen mij
weleens of ik al die stoffen
uit mijn hoofd schilder. Als
ik dan ’nee’ antwoord, zeg-
gen ze: Oh, je schildert het
dus na? Maar ook dat is niet
hoe het werkelijk gaat. Ik
neem de foto’s van de stof-
fen, de textuur en de dessins

die mij intrigeren slechts als
uitgangspunt. Vaak pas ik al
schilderend de kleurstelling
aan, of zet ik de lijnen van
een patroon naar mijn hand,
want de compositie moet
wel kloppen.”

Controle
Als een ware regisseur

stuurt ze de compositie en
daarmee de blik van de kij-
ker precies zoals zij wil.
„Dat is een rol die bij me
past. Ik ben iemand die
graag alles zelf in de hand
houdt en de controle heeft.
Vooral met de scherpte-
diepte is het soms worste-
len, zeker bij een groot
werk. Als ik de stiksels in
het textiel bijvoorbeeld
overal even gedetailleerd
zou schilderen, zoals de rea-
liteit feitelijk voorschrijft,
wordt het doek voor de toe-
schouwer te intens. Dan
weet hij niet waar hij moet
kijken en wendt hij zijn blik
af. Terwijl ik de kijker juist
in mijn beeld wil vangen.”

De gebreide rood-gele
sjaal op Sonny and Red is ei-
gendom van haar broer, ver-
telt Speijer. „Sommige men-
sen herkennen het als een
sjaal van Oeteldonk. Maar ik
ben van boven de rivieren
en wist dat niet. Die associa-
tie met carnaval heeft voor
mij geen betekenis. Wie
goed oplet, ontdekt ook dat
ik het wit, dat eigenlijk ook
in die sjaal hoort, heb weg-
gelaten. Dat vond ik mooier.
Bij andere stoffen en des-
sins hebben kijkers soms
nostalgische gevoelens, die
vrijheid gun ik hen natuur-
lijk. Maar mij gaat het sim-
pelweg altijd over kijken en
om kleur, textuur en het rit-
me van het patroon.”

P.v.d.V.

De tentoonstelling Realisme
Nu is nog t/m 4 oktober te
zien in het Stedelijk Museum
Schiedam.

Inspiratie uit de kledingkast

Robin Speijer: „Ik kom van boven de rivieren en wist niet dat dit een Oeteldonk-sjaal was.”
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Robin Speijer jongste winnaar van de Sacha Tanja Penning

Robin Speijer is pas 23
lentes jong en net een jaar
afgestudeerd van de Hoge-
school voor de Kunsten in
Utrecht, maar haar doeken
van in close-up geschilder-
de, vaak felgekleurde stof-
fen zijn al opgenomen in di-
verse privéverzamelingen.
Ook Museum Voorlinden in
Wassenaar kocht vier van
haar schilderijen. Vandaag
krijgt de kunstenares uit
handen van Wim Pijbes,
oud-directeur van het Rijks-
museum, de Sacha Tanja
Penning uitgereikt. Ze is de
jongste winnaar ooit van de-
ze prijs, die de hedendaagse
figuratieve kunst in Neder-
land wil stimuleren. 

Een beetje beduusd is
Speijer nog wel door alle lof
en aandacht. „Het is alle-
maal zo snel gegaan”, zegt ze
bescheiden. „Vijf jaar gele-
den had ik nog helemaal
geen eigen onderwerp en
stijl. In mijn eerste periode
op de academie schilderde
ik nog behoorlijk oubollig.
Ik voelde wel dat ik echt een
schilder ben, maar ik had
nog geen richting gevonden.
Ik wist niet waar ik het zoe-
ken moest. Totdat ik op een
dag een sjaal van een klasge-
noot die over een stoel lag
gedrapeerd van heel dicht-
bij fotografeerde.”

Ritme
Het sterk ingezoomde

beeld fascineerde haar. „De
onregelmatigheid van die
pluizige, zachte stof, gecom-
bineerd met het juist gelijk-
matige ritme van het weef-
sel vond ik prachtig”, vertelt
ze. „Later heb ik ook uitsne-
den van hoofdhaar geschil-
derd en zelfs beide – stof en
haar – gecombineerd. Maar
dat laatste werkte niet goed
naar mijn idee. Dan werd
het toch weer iemand met
een sjaal om of een trui aan.

Textiel in
close-up
geschilderd

’Vraag me niet
waarom pre-
cies mijn keu-
ze op Emma
viel. Ik durf

het niet te zeggen, het ge-
beurde simpelweg”, zegt de
Vlaamse auteur lachend. „Ik
vroeg me af hoe het zou zijn
als zij niet in de vroege ne-
gentiende eeuw, maar in het
hier en nu zou leven. En met
welke problemen een jonge
vrouw van 21 en haar vrien-
den tegenwoordig gecon-
fronteerd zouden worden:
van voldoen aan het juiste
schoonheidsideaal tot racis-
me en vluchtelingenproble-
matiek.”

Haar Emma is een kind
van gescheiden ouders. Tot
volle tevredenheid heeft ze
jarenlang heen en weer ge-
pendeld tussen de huizen
van haar vader en haar moe-
der, die verschillende nieu-
we levenspartners kregen.
Omdat die nieuwe liefdes
soms ook eigen kinderen in-
brachten, heeft Emma in-
middels een flinke schare
aan stiefbroers en zelfs een
Ghanees stiefzusje verza-
meld, op wie ze allemaal
even dol is. Een verfrissende
kijk op het patchworkgezin,
dat meestal – in films en lite-
ratuur – als ingewikkeld en
problematisch wordt neer-
gezet. 

Bonuskinderen
„Ik ken nogal wat mensen

die op een positieve manier
met hun scheiding en ver-
volgens hun nieuwe samen-
gestelde gezinnen omgaan”,
knikt Hemmerechts. „Ik
heb zelf ook een echtschei-
dingssituatie gekend en heb
ervaring met pluskinderen,
of bonuskinderen zoals jul-
lie in Nederland zeggen. Ik
zie hen als een verrijking.
Natuurlijk is het weleens
moeilijk. Maar vergis je niet,
niet elk conflict is een ge-
volg van een scheiding, zoals
ook mijn niet-gescheiden
vriendinnen benadrukken.
Ruzies en problemen ko-
men in alle families voor.
Tussen echte broers en zus-

sen botst het soms ook kei-
hard.”

De complexe familierela-
ties gaven Hemmerechts
bovendien de kans om met
humoristische scènes uit te
pakken. „Jane Austen is niet
zomaar de schrijfster van
luchtige liefdesromannetjes
zoals mensen weleens den-
ken. Ze is een zeer intelli-
gente auteur, die in haar
boeken maatschappij-
kritiek subtiel verpakt. Je
kunt ze keer op keer lezen
en steeds nieuwe dingen
ontdekken. Ik hou vooral
van de ironie in haar werk.

Ze fileert fijntjes het snobis-
me en de hypocrisie van de
mensen. Dat is natuurlijk
van alle tijden. Het was dan
ook heerlijk om al die socia-
le komedie in het verhaal te
schrijven. Het is af en toe
net slapstick.”

Praatziek
Het plezier spat inder-

daad van de pagina’s af in Ik
ben Emma. Vooral als de
praatzieke nouveau riche
buurvrouw Nannette – als
influencer en tv-persoon-

lijkheid – haar intrede doet.
Maar easy reading is hard
writing, beaamt Hemme-
rechts. „Het schrijven heeft
me ook flink wat hoofdbre-
kens gekost. Het romanti-
sche plot naar deze moder-
ne tijd vertalen, was niet

eenvoudig.
Sterker nog,
als ik eerlijk
ben, was het
een uiterst in-
gewikkelde
puzzel. Neem
bijvoorbeeld
een onder-
werp als seks.

Dat kwam bij Austen niet
voor, daarover werd beslist
niet gepraat. Hooguit werd
soms over een personage ge-
zegd dat zij in de greep van
de lust zou zijn.”

„Zo’n meisje liep dan van
huis weg om in het geheim
met haar minnaar te trou-
wen. Maar Austen verhulde
niet dat het met de jongeda-
mes die dat deden, door-
gaans niet goed afliep. Het
idee dat Emma zoiets zou
doen, was uitgesloten. Dat
paste absoluut niet bij haar

klasse en stand”, legt ze uit.
„Terwijl het in mijn versie
juist ongeloofwaardig zou
zijn als mijn eigentijdse Em-
ma aan het einde, zonder
ooit enige seksuele ervaring
te hebben opgedaan, met-
een een huwelijksaanzoek
zou accepteren.”

„Nu ben ik gelukkig een
ervaren puzzelaar”, ver-
volgt Hemmerechts. „Mijn
moeder kocht elke school-
vakantie een nieuwe voor
me, dan had ze dagen geen
kind aan mij. En ook nu ben
ik er na heel wat hoofdbre-
kens toch weer uitgekomen.
Al heb ik daarvoor wel drie
verschillende eindes moe-
ten bedenken.”

Lesbisch
Eerst speelde de schrijf-

ster met de gedachte dat
haar Emma, die met haar
Afrikaanse stiefzus Malika
in een bed slaapt, misschien
lesbisch zou zijn. In het oor-
spronkelijke boek schemert
immers ook door dat Emma
haar nieuwe vriendin Har-
riet Smith, die ze probeert
te koppelen aan een plaatse-

lijke dominee, heel mooi en
aantrekkelijk vindt. „Maar
die optie vond ik uiteinde-
lijk te gemakkelijk, bijna
een cliché.”

Knappe losbol
Daarna vroeg Hemme-

rechts aan haar vrienden:
„Zeg eens eerlijk, als je moet
kiezen tussen een degelijke
man, een goed iemand maar
saai, of een avontuurlijke
maar onbetrouwbare fliere-
fluiter, wie neem je dan? Ie-
dereen zei zonder aarzelen:
de flierefluiter. Daarop heb
ik serieus overwogen om
haar te laten verleiden door
de knappe losbol Frederik
met wie ze graag flirt.”

„Maar dat werd me toch te
ingewikkeld. Vooral ook
omdat het bij Jane Austen
nooit alleen om de liefde
draait, maar in al haar boe-
ken het ook heel erg over
geld gaat. Een thema dat nog
altijd actueel is. Want ik ver-
moed dat ook vandaag de
dag nog – bij veel vrouwen –
financiële zekerheid een rol
speelt bij de keuze voor een
partner.”
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Kristien
Hemme-

rechts: „Als je
moet kiezen

tussen een
degelijke man

of een avon-
tuurlijke

flierefluiter,
wie kies je

dan?”
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JOYCE VAN
BELKOM
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Eigenlijk is Pride and Prejudice haar favoriete roman
van Jane Austen. Maar nadat Kristien Hemmerechts
(65) een serie radioreportages had gemaakt over de
Britse schrijfster en weer helemaal vertrouwd was
geraakt met al haar boeken en onvergetelijke persona-
ges, was het de jonge, slimme en mooie, maar ook nog-
al zelfingenomen Emma (uit de gelijknamige roman),
die haar inspireerde tot een moderne versie van dit
geestige liefdesverhaal.

’Ik hou van
de ironie in
haar romans’

door Paola van de Velde

BOEKEN
TOP 5 1. ARJEN LUBACH, STOORZENDER

2. MARIEKE LUCAS RIJNEVELD, DE AVOND IS ONGEMAK
3. RAYNOR WINN, HET ZOUTPAD
4. RUTGER BREGMAN, DE MEESTE MENSEN DEUGEN 
5. KLUUN, FAMILIEOPSTELLINGEN 

De Beer. Zo luidde de
bijnaam van Edgar De-
gas, zeker in zijn nada-
gen toen de beroemde
Franse impressionist
oud, blind en eenzaam
was. De kunstenaar,
kinderloos, zonder con-
tact met familie, was een
narrige man. Arthur
Japin beschrijft in zijn
nieuwste boek Mrs.
Degas het isolement van
de oude schilder in Pa-
rijs en onderzoekt in
deze weemoedige ro-
man het waarom van
zijn humeurige, wrokki-
ge karakter. 

Opnieuw duikt Japin
vol overgave in een be-
wogen kunstenaarsle-
ven. Na Kolja, zijn ont-
roerende roman over de
Russische componist
Tsjaikovski en Vaslav,
zijn meeslepende ver-
haal over de legendari-
sche balletdanser Vaslav
Nijinski, koos hij er dit-
maal voor een vergeten
episode uit het leven van
Degas – befaamd om zijn
schilderingen en sculp-
turen van ballerina’s,
paarden, jockeys en
badende vrouwen – uit
te diepen. 

De schrijver brengt de
lezer naar Parijs, 1912,
als Degas
hulpbehoe-
vend is en
noodge-
dwongen
moet verhui-
zen. Een
onbekende
jonge vrouw biedt hem
onverwacht haar dien-
sten aan en helpt hem
zijn spullen en archief uit
te zoeken. Wie zij is,
waarom zij de hoogbe-
jaarde kunstenaar zo
vriendelijk helpt en aan
wie zij verslag uitbrengt,
houdt Japin tot het eind
toe geheim. 

Het opruimen en orde-
nen van de bezittingen
brengt tal van herinne-
ringen boven, ook de
meest pijnlijke. De schil-
der, die ongetrouwd
bleef, heeft wel degelijk
een grote liefde gekend:
zijn Amerikaanse nichtje

Estelle uit New Orleans.
Verlegen als hij was,
sprak hij zijn gevoelens
echter nooit duidelijk uit,
waardoor hij haar ver-
loor aan zijn brutalere
jongste broer René, die
haar wel tot Mrs. Degas
maakte. 

Japin is natuurlijk een
romanticus pur sang. En
ook nu weer beschrijft
hij beeldend, met veel
schwung en omhaal, het
negentiende-eeuwse
Parijs, maar ook het
klamme, broeierige
zuiden van de Verenigde
Staten, kort na de bur-
geroorlog, waar Degas
zijn Creoolse familie en
het gezin van zijn broer
bezoekt. 

Zo elegant en zwierig
als zijn woordkeus en
zinsbouw zijn, zo melan-
cholisch is de ondertoon
van het verhaal. Een

happy
end zit
er voor
Degas en
zijn ge-
liefde
Estelle
niet in. Al

komt de geheimzinnige
jonge vrouw uiteindelijk
met een bewijs dat die
onuitgesproken, nooit
geconsumeerde liefde
wel degelijk wederzijds
is geweest. Het maakt
het besef van de gemiste
kans, het familieleven
dat hij niet gehad heeft,
des te schrijnender. 

Een mooi, maar droe-
vig stemmend verhaal,
dat gezien kan worden
als een aansporing om
altijd je gevoelens – hoe
moeilijk ook – eerlijk en
zonder omhaal uit te
spreken. 

P.v.d.V.

WAT: Historische roman
WIE: Arthur Japin

’Mrs. Degas’

VERLOREN LIEFDE VAN
EEN IMPRESSIONIST

Japin is
romanticus
pur sang Eind jaren zestig

schreef de Deense Tove
Ditlevsen (1917-1976) in drie
summiere delen haar
memoires. Tot haar zelf-
verkozen dood was ze in
eigen land een gerespec-
teerd auteur, maar ook
een buitenbeentje. 

Het meisje uit de arbei-
derswijk die dichteres
wilde worden, slaagde
erin om haar professione-
le ambities waar te ma-
ken. Maar haar privéleven
was een worsteling: met
armoede, kilte, mannen
en met het verwachtings-
patroon in een tijdsge-
wricht waaraan zij als
authentieke figuur niet
voldeed.

Van die Kopen-
hagen-trilogie is
nu Jeugd ver-
schenen, net als
het eerder dit
jaar uitgebrach-
te Kindertijd
indrukwekkend
in zijn eenvoud
en absoluut
’eigen’. Tove is
nu vijftien,
slim genoeg
voor het
gymnasium,
maar verplicht
om te gaan werken. Er
moet brood op de plank.
Ondertussen droomt ze
van een carrière als dich-
teres.

Vader, vaak werkloos,
maakt nauwelijks deel uit
van het gezin. Moeder,
verbitterd, ziet haar doch-
ter het liefst snel ge-
trouwd. Maar jongens
interesseren Tove niet;

mannen op
leeftijd,

geletterd
en myste-

rieus, des te
meer. 

Van een
van hen, me-

neer Krogh,
gekleed in een

zijden kamer-
jas en rode

pantoffels, leert
ze wat opportu-

nisme is. ’Men-
sen willen altijd

iets van elkaar.’
Het is een inzicht dat Tove
onbewust inzet als ze ene
Viggo F. Møller ontmoet.
De uitgever van een po-
ezieblad die haar eerste
gedicht publiceert, onge-
trouwd en vijftiger, ziet ze
onmiddellijk als huwelijks-
kandidaat.

Ondertussen staat de
wereld in brand. Hitler

valt Oostenrijk binnen en
Tove huurt een onver-
warmde kamer bij iemand
die de Führer aanbidt.
Desondanks heeft ze
hoop. ’Je jeugd is tijdelijk,
broos en vergankelijk. Je
moet erdoorheen.’ Haar
optimisme is roerend.
Niets houdt haar tegen
om te worden wat ze wil:
schrijver.

Jeugd gaat over een
arm meisje dat zich
warmt aan de literatuur,
dat gepassioneerd fanta-
seert over oneindige ver-
ten, en zich niet ingeperkt
ziet door de tijd waarin ze
leeft. Tove Ditlevsen weet
het zo mooi te vertellen,
die ontworsteling aan
conventies en dat verlan-
gen naar het kunstenaar-
schap.

Lies Schut

Memoire/vier sterren

WAT: memoires
WIE: Tove Ditlevsen

’JEUGD’

ROERENDE ARME MEISJESDROMEN


