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‘DE VOGELKOOI MET
BARBIES
BEDACHT IK
IN AMERIKA’
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SPOTPRIJS

“Voor de huur
die ik betaal
krijg je in Los
Angeles niet eens
een kippenhok.”
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WONEN IN EEN BOE-

“Mijn
huis is een veehouderschuur uit 1925. Het
atelier boven heeft nog
de originele houten balken en in de tuin
staat het bakkershuisje waar ze vroeger
brood bakten. Mijn galerie grenst aan het
woongedeelte. Drie jaar geleden is de schuur
compleet verbouwd door de architect die
verderop aan de landweg woont. Twee
jaar geleden trok ik erin, het was net af.
De buitenkant is authentiek, de binnenkant kreeg een modern jasje – alsof er een
grote box ín de oude schuur is gezet. Met
een extra wand met ruiten. Als je daar
doorheen kijkt, zie je iets verderop de oude
schuurraampjes. De woonkamer heeft
een gietvloer, de kozijnen zijn zwart, de
wanden wit. Simpel, sober. Als een zwartwitfoto die ik zelf kan inkleuren.”
ZINGENDE VOGELTJES “Ik woonde nog
in Los Angeles toen ik werd gevraagd voor
een kunstexpositie in Eersel. De avond
voor de tentoonstelling overnachtte ik in
een natuurspa in de Brabantse Kempen en
werd wakker in volkomen rust. Zingende
vogels, de zon op mijn gezicht, met blote
voeten ontbijten in het weiland. En toen
bleek de schuur aan de overkant van de
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RENSCHUUR
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weg ook nog eens te huur voor een bedrag
waarvoor je in Los Angeles nog geen
kippenhok krijgt.”
GOEDEMORGEN BOER JOS “Op dit
stukje landweg wonen paardenmensen, een
architect, een muzikant, een kunstenaar en
boer Jos, die eruitziet als Bennie Jolink.”

EEN GYPSY IN HET DIEPST VAN MIJN
GEDACHTEN “Ik ben in mijn leven 24

keer verhuisd, geen grap. Als kind omdat
mijn ouders toch-wel-toch-niet uit e lkaar
gingen. Voor ik het wist, was ik acht
verhuizingen verder. Ik ging op kamers.
Trok met mijn man Rob Scholte de
wereld over. Woonde in vier landen in
allerlei verschillende huizen. Ik ben een
gypsy, thuis is waar ik ben. Dat gezegd
hebbende, sjouw ik al jaren het familiezilver, kandelaars en een Titus Leeserbeeldje van mijn moeder met me mee.”
ALTIJD ZON IN HUIS “Tijdens een
bezoek aan de Last Resort Gallery in
Kopenhagen zag ik een lichtinstallatie van
Mandalaki Studio. Een geel-oranje zon
die je groot of klein op de muur projecteert.
Die schijnt nu naast de bank op de muur.
Hij staat altijd aan. Met de berenklauw in
betonnen voetjes op de vloer ervoor geeft
het een prachtig schaduwspel.”
MAAR DAN MINDER ARROGANT “Ik
voel me nog steeds een Amsterdammer,
maar dan minder arrogant. Hier ben ik de
vrolijke dorpsgek. Iedereen zwaait en ik
zwaai terug. Er belde op een dag een wielrenner aan. Hij was van zijn fiets gevallen
en vroeg om een pleister. Ik deed in vol
ornaat de deur open, mijn toch al 1.84
meter lange lijf op hoge hakken, klaar om
naar een gala naar Amsterdam te gaan. ‘Dit
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‘SSST.
HOOR
JE DE
STILTE?’
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‘DE
PIANO
WAS
VIES EN
LELIJK’
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BIBI & WAYLON
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ZON

De Mandalaki
Studio-lamp (linksboven) staat altijd
aan. “Zo heb ik
dag en nacht
de zon in huis.”
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‘ER WAS
OOK EEN
HAAN.
MET DE
NADRUK
OP WÁS’
was wel het laatste wat ik had v erwacht’,
zei de wielrenner. ‘Volgende week val ik
weer van mijn fiets.’”
NIET IN MIJN HUIS “Ik heb niets met
behangetjes, potpourri, de kleur rood. En
al helemaal niks met een perfect huis dat
tot in de puntjes is ingericht door iemand
anders. Ik geef ook niet om merken. Ik
kan wel dure designlampen van 25 mille
ophangen, maar van dat geld produceer ik
liever een nieuwe serie bronzen beelden.”
OP EEN GROTE ZEILBOOT “Meetings of
the Waters heet mijn nieuwe werk. Mijn
fotografie is gebaseerd op kwetsbaarheid
en mijn zoektocht naar vrijheid. Voor de
serie die ik nu exposeer ging ik met een
groep vrouwen in een grote zeilboot naar
de Waddenzee. We lieten ons droogleggen
en ik fotografeerde de vrouwen bij zonsopgang en zonsondergang – mijn favoriete
momenten van de dag.”
LELIJKE VLEUGEL, MOOIE 
GEDICHTEN

“Acht weken geleden lag ik op de bank
en wilde ik uit mijn vel kruipen, zo claustrofobisch voelde ik me op de aardkloot.
Door de lockdown kwam mijn 
lekker
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drukke leven tot stilstand. Donkere,
eenzame avonden vol gedachtes. Waar

gaat het naartoe met de pandemie? Voel
ik me zo naar omdat mijn ego niet meer
kan schitteren op een podium? Ik wilde er
niet volgevreten uitkomen en kocht een
Samick-vleugel. Een lelijke, vieze, witte.
De toetsen beplakte ik met gekleurde
notenstickers – ik moet nog leren spelen.
De vleugel zelf kreeg gedichten opgeplakt
die in lettertype Courier zijn geschreven
door mijn vriendin Maddy Stolk. De
mooiste schreef ze na haar hersenbloeding:
Lover, come find me, I am ready, to be, both
ravaged and held in your arms.”
HET LIJKT HIER WEL IBIZA “In de zomer
lig ik in de lighoek van mijn tuin met mijn
laptop, dan is het mijn buitenkantoor.”
HUISDIEREN “Ik heb alleen een uil in mijn
tuin. Er was ook een haan, met de nadruk
op ‘was’. Oeps.”
EEN GROOT GEVOEL VAN VRIJHEID

“In Los Angeles was de wijk van hotel
Chateau Marmont mijn buurtje. Lopend
over Mulholland, met panoramisch uitzicht over de stad, kreeg ik altijd een groot
gevoel van vrijheid. Hier in de Brabantse
bossen beleef ik dat net zo. Elke ochtend,
in de winter nog in het donker, wandel ik
met de buurvrouw, haar peuter en baby.”
ZES METER KEUKEN “Ik heb een granieten
aanrechtblad van zes meter lang in de
woonkamer. Take-out in deze omgeving
betekent pizza en daarmee houdt maatje 38
snel op. Ik hou van koken. Gooi zomaar wat
in de pan: groenten, het beste vlees dat ik
kan vinden, olie, kurkuma. Mijn o ntbijtjes
zijn top: torentjes van havermoutpannenkoeken met yoghurt, verse vruchten en
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agavesiroop. Ga ik daarna nog maar een
keer wandelen.”
KAAS UIT HET DORP “Helemaal geweldig:
de duizenddagenkaas van kaasboerderij
De Ruurhoeve, hier in het dorp. Sterrenchef Dirk Middelweerd van De Treeswijkhoeve serveert hem ook. Na het eten zet ik
zo’n blok duizend dagen gerijpte op tafel.
En dan de gezichten van mijn gasten.”
NAAKT BOVEN MIJN BED “Aan mijn
muren veel kunst. Ik heb voor veel fotografen model gestaan, in ruil daarvoor
kreeg ik vaak een print. In de keuken
hangt Erwin Olafs Le Dernier Cri, waarop
ik een vervreemdend masker draag. Boven
mijn bed heel groot Millionaire Woman,
een naaktportret door Marc Lagrange.”
ALLEMAAL GEVANGEN IN IDENTIEKE

HUIZEN “Een van de eerste objecten die
ik maakte is een vogelkooi vol Barbies.
Golden Cage, over vrouwen gevangen in
een gouden kooi. Gecreëerd toen ik in
Austin, Texas woonde en door een woonwijk reed waarin iedereen in dezelfde
koek
huisjes woonde met dezelfde auto
op de oprijlaan en dezelfde hond in het
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MICKY MIRJAM
HOOGENDIJK
GEBOREN
Amsterdam, 8 juli 1970
BEROEP kunstenaar,
fotograaf, acteur
BOEK Through the
eyes of others, I see
me NIEUW WERK
Bronzen beelden in
de serie The Ones
EXPOSITIE Micky’s
fotoserie The Meetings
of the Waters is te
zien in haar galerie in
Hoogeloon. Bezoek
op afspraak (gallery
mickyhoogendijk.com).

TEKST NICOLE GABRIËLS FOTOGRAFIE OOF VERSCHUREN VISAGIE INGRID VAN HEMERT
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WONEN

‘DE
BUURMAN
ZIET ER
NET ZO UIT
ALS BENNIE
JOLINK’

gras. Een exemplaar hangt bij een leuk
acteurs
echtpaar in Amerika, de mijne
hangt naast de koelkast.”
NET ZO OUD ALS MIJN BANK “Mijn
bank heb ik gevonden bij Equilibre
Heritage Interiors. We delen hetzelfde
geboortejaar: 1970.”
STOM “Dat oma’s kastje sneuvelde tijdens
de verhuizing. Eeuwig zonde.”
OORVERDOVENDE STILTE “Stil eens.
Moet je luisteren, helemaal niets. Ik hoefde
niet te wennen aan de stilte van het
platteland. Mijn vrienden wel. Ze zitten
eerst heel onrustig om zich heen te kijken,
maar na een nacht in de logeerkamer
willen ze niet meer weg.” 
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SHOPPING

IN DE
STIJL VAN
MICKY

VOUW ’M OP

De opvouwbare
Zambia-mand
kost € 19,96
(30 x 30 cm,
casashops.com).

VONDST

AAN DE RIEM

Mooi is-ie: deze
plafondlamp aan
een leren riem
(€ 189, zuiver.com).

Gescoord in de
onlineshop van
bloomingville.
com (€ 26,90).

WEGDROMER
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Loungebank Marlind is gemaakt
van wit steigerhout (210 x 77 cm,
€ 369, karwei.nl).

ERFSTUK
SCHOONHEID

Met bladgoud
vergulde spiegel
(€ 8500, anoukbeerents.nl).

SHOPPING DJAMILLA VAN BRUSSEL

‘THUIS
IS WAAR
IK BEN’

Kruk van geverfd
mangohout
(€ 179, jotex.nl).

STRAFFE OUDJES

Hongaarse houten stoelen
(€ 45, vandijkenko.nl).

NOOIT MEER
OPSTAAN

De fauteuil heeft
de stoere naam
Rodeo (€ 599,
Loods5.nl).
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ZACHT & ZACHT

Fluwelen kussens
van 35 x 50 cm
(€ 39, made.com).
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