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CULTUUR

De brute moord,
hoog in de bergen,
werd nooit opge-
lost. Totdat, der-
tig jaar later,

blijkt dat Nina, uitgegroeid
tot een hoogintelligente da-
me die met succes een krui-
denimperium in Zuid-
Frankrijk heeft opgebouwd,
een Nederlandse tweeling-
zus heeft. Als deze Thea
plotseling en onder ver-
dachte omstandigheden
verdwijnt, wordt de met
raadsels omgeven moord-
zaak heropend.

Anya Niewierra (55) is be-
halve schrijfster, ook direc-
teur van Visit Zuid-Lim-
burg. Een leuke, maar druk-
ke baan, geeft ze toe, terwijl
ze door de kruidentuin bij
Landgoed Heerdeberg in
Cadier en Keer loopt. In de

mergelgrot, achter het res-
taurant, poseert ze voor de
fotograaf. „Behalve in de Py-
reneeën, waar ik graag en
regelmatig kom, speelt mijn
nieuwe boek zich ook af in

Limburg, zelfs in een grot
als deze”, vertelt ze. Over
hoe zij de tijd vindt om naast
haar veeleisende job in het
toerisme toch de rust te ne-
men om thrillers te schrij-
ven, is ze duidelijk: „Ik leid

een heel efficiënt leven.”
„Ik kijk amper tv, heb een

bescheiden sociaal leven en
doe niet aan shoppen. Bo-
vendien ga regelmatig offli-
ne. Niet alleen in de vakan-

ties, maar ook
tijdens de week-
enden. Natuur-
lijk ben ik voor
noodgevallen
wel bereikbaar.
Maar ik heb ge-
merkt dat, als ik
me afsluit van al-
le hijgerigheid
van het nieuws
en sociale me-

dia, er door de rust en
vreugde die je dan overvalt
ruimte ontstaat voor een
enorme creatieve explosie.
Dat heb ik nodig. In mijn
ogen is het een keuze tussen
consumeren en creëren. Ik

wil scheppend bezig zijn”,
legt Niewierra uit. 

Ook haar hoofdpersoon
Nina Fleurie is wars van alle
dwingende applicaties op
haar smartphone en leidt
bij voorkeur een rustig en
teruggetrokken bestaan. De
jonge vrouw heeft boven-
dien een bijzondere gave. Ze
ruikt mensen en gevaar al
voordat zij ze ziet. „Ik ben
ervan overtuigd dat wij alle-
maal die gave hebben. Maar
wij moderne mensen heb-
ben vooral geleerd om te kij-
ken en te luisteren. Onze
andere zintuigen zoals ons
reukvermogen hebben we
verwaarloosd. Maar wie lan-
ger in stilte leeft, wordt zich
bewuster van geuren om
zich heen. Het is een kwes-

tie van oefening. Wie zoals
mijn Nina veel in de natuur
is, heeft geuren nodig om
zich te oriënteren.”

„Sinds ik dit boek heb ge-
schreven, ben ik zelf ook
heel erg met reukzin bezig.
Overal waar ik kom, snuif ik
de geuren op. Ik woon in het
het Limburgs heuvelland-
schap en elke ochtend ga ik
hardlopen. Ook dan probeer
ik om, naast op mijn adem-
haling en loopritme te let-
ten, ook me bewust te zijn
van de verschillende geuren
om mij heen. Dat werkt me-
ditatief. Omdat ik voor het
verhaal van Nina ook vaak
geuren moest omschrijven,
viel het me op hoe weinig
woorden we eigenlijk daar-
voor hebben. Wij koppelen
geur vrijwel altijd aan din-
gen. We zeggen dan ’het
ruikt naar modder’ of ’het
had de geur van koffie’. Het
was een hele uitdaging om
de zintuiglijke wereld van
Nina goed te beschrijven.”

Met deze thriller wil Nie-
wierra ook een boodschap
afgeven. „Mijn boek, waarin
de spanning niet zit in veel
lijken, maar in de emotione-
le ontwikkeling van de
hoofdpersoon en de dreigin-
gen die zij ondergaat, is ook
een ode aan de natuur. Ik

heb het gevoel dat wij door
alle moderne technologie
soms afdrijven van ons
mens zijn. We leven steeds
meer in de schaduwwereld
van de schermen. Nina laat
zich echter niet opjagen
door piepjes en appjes. Zij is
geworteld in de natuur. Ik
hoop dat haar verhaal de le-
zer aanzet om ook vaker be-
wust de rust op te zoeken.”

’’BBLLOOEEMMEENNMMEEIISSJJEE IISS OODDEE
AAAANN DDEE NNAATTUUUURR’’

Schrijfster Anya Niewierra in
de grot van Landgoed Heerde-
berg: „Ik heb het gevoel dat
wij door alle moderne techno-
logie soms afdrijven van ons
mens zijn.”
FOTO MARCEL VAN HOORN

Een klimtocht door de Franse Pyreneeën inspireerde Anya Nie-
wierra tot haar derde thriller Het bloemenmeisje. De route bracht
haar naar een bijna paradijselijke plek, waar ze meteen haar
hoofdpersoon voor zich zag: Nina Fleurie, een jonge vrouw die -
ver van de bewoonde wereld - opgroeide middenin de natuur. In
1988 werd het meisje door de politie gevonden: een sterk verwil-
derde tiener, rouwend bij het lijk van haar vermoorde moeder. 

’Overal waar
ik kom,
snuif ik
geuren op’

door Paola van de Velde 
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Dumas, Joep van Lieshout
en Emo Verkerk, heeft er
zelf altijd spijt van gehad dat
hij nooit naar Engeland is
vertrokken in de
vroege jaren ze-
ventig. 

Zijn werk uit
die tijd ziet hij
als een Neder-
landse variant
op de PopArt.
Kunstenaars als
David Hockney,
Ronald B. Kitaj en Gilbert &
George beschouwt hij dan
ook als geestverwanten. 

In Nederland wordt zijn
werk vaak vergeleken met
dat van Jan Roeland en Co
Westerik. In de ogen van
Beutener ten onrechte.
„Hun manier van schilderen

is niet vergelijkbaar met de
mijne”, stelt hij.

„Ik wil graag op niemand
lijken. Ik heb ook niemand

nodig. Al geef
ik grif toe dat
ik grote be-
wondering
heb voor schil-
ders uit de
vroege Itali-
aanse Renais-
sance. Maar ik
noem liever

geen namen. Dat zet de kij-
ker op een fout spoor.”

Opvallend in bijna al zijn
composities is het gebruik
van complementaire kleu-
ren (groen naast rood,
blauw gecombineerd met
geel) en scherpe tegenstel-
lingen. Zo gebruikt hij ron-

de vormen versus hoekige
en plaatst hij bij voorkeur
zachte objecten tegenover
harde, zoals op het doek met
de slappe rubber hand-
schoenen die hangen aan
een harde plastic emmer. 

„Alle elementen die je in
mijn werk ziet, heb ik er-
gens gezien. Maar nooit zo
bij elkaar. Ik zoek wat ik no-
dig heb om het idee dat ik in
mijn hoofd heb te realise-
ren”, legt de kunstenaar uit.
In vrijwel al zijn voorstellin-
gen zijn sporen van mensen
te zien. Maar nooit een ge-
zicht. „Ik hou niet van por-
tretten. Dat is te veel een in-
dividu”, leg hij uit. 

Dankzij zijn nuchtere ti-
tels, opvallend abrupte af-
snijdingen en het benadruk-
ken van bepaalde details,
zoals een plasje van een
hond tegen een schutting of
een roze handdoekje tussen
twee bleke harige mannen-
benen, spreekt hij zijn oeu-
vre ook veel humor. „Ja, ik
kan om veel in het leven la-
chen. Hoe ernstig de situ-
atie ook is. Ook dat hoort, in
mijn ogen, bij de realiteit.”

P.v.d.V.

T/m 31 mei te zien in Museum
More, Gorssel. 

’Ik wil graag op niemand lijken’

Jan Beutener:
„Ik kan om
veel in het
leven lachen.”
FOTO’S APA 

Groot overzicht Jan Beutener in Museum More

Vrijheid en onvoorspel-
baarheid staan hoog in het
vaandel van schilder Jan
Beutener (1932). Eind jaren
zestig, toen geometrisch ab-
stracte schilderkunst de
norm was, besloot hij - voor-
heen vooral actief als grafi-
cus - realistisch te gaan
schilderen. 

Zijn inmiddels iconisch
geworden doek Aardappels,
dat onmiddellijk werd aan-
gekocht door het Stedelijk
Museum Amsterdam, sloeg
in als een bom. „Ik wil wel
een realiteit aanbieden,
maar anders dan iedereen
gewend is om te zien.”

In Museum More in Gors-
sel is sinds zaterdag een gro-
te overzichtstentoonstel-
ling van zijn werk te zien,
onder de titel After All. Niet
minder dan 70 werken zijn
bijeengebracht: van zijn
vroegste tot meer recente
werken, die in een zachtere,
bijna impressionistische
toets zijn geschilderd. 

De selectie biedt een com-
pleet beeld van zijn oeuvre
dat niet extreem groot is.
Jan Beutener maakt gemid-
deld slechts twee schilderij-
en per jaar, vertelt hij. „Al-
tijd in olieverf, want ik houd
van de rijkdom van dat ma-
teriaal.”

„Soms waren het er drie of
vier. Dan stond ik weer een
tijdje stil. Dat kwam ook om-
dat ik het zo druk had met
andere bezigheden, zoals
lesgeven. Ik doceerde jaren-
lang aan de Ateliers ’63 in
Haarlem en de Amsterdam-
se Rijksakademie. Ook ont-
wierp ik decors en theater-
kostuums, onder meer voor
de musicals van Annie M.G.
Schmidt.”

„Dat moest om in mijn le-
vensonderhoud te voorzien,
want vroeger verkocht ik
niets. Ik had dan wel naam
gemaakt en ik hing inder-
daad in Stedelijk, maar dat
zegt niets over je inkomen.
Ik kon lang niet van mijn
schilderwerk leven. Daar
ben ik heel eerlijk in.”

Beutener, die als docent
mede aan de wieg stond van
internationaal succesvolle
kunstenaars zoals Marlene

Marlene
Dumas 
kreeg les
van hem

Schrijven maakt herin-
neringen los. Dat is wat
Herman Koch doet in
Finse dagen. De auteur
van bestseller Het diner
put uit zijn eigen geschie-
denis, reconstrueert en
reflecteert, maar blijft
romancier. 

Zijn nieuwe boek is
nadrukkelijk een roman
waarin hij met zichtbaar
plezier waarheid en fictie
vermengt. ’De enige
waarheid is die van het
boek’, stelt hij. Samen
vormen oude liefdes,
trauma’s van
vroeger, hap-
snap-anekdotes
en schrijversver-
zinsels een mooi
portret van de
ontwikkeling
van een verle-
gen jongen tot
een volwassen
man.

Startpunt
is letterlijk
een reis. Het
is 1973. De
negentienja-
rige Herman, lasti-
ge ex-scholier uit Am-
sterdam-Zuid, weet niet
wat hij met zijn leven wil.
Met de ziel onder de arm
omdat zijn moeder re-
cent overleed, besluit hij
’iets met zijn handen te
gaan doen’. Eigenlijk wil
hij het liefst verdwijnen,
oplossen in het niets,
omdat het leven zinloos
lijkt. Zo komt hij op een
boerderij op een veraf
afgelegen Fins schierei-
land terecht. In ijzige
omstandigheden sjouwt
hij boomstammen, ploegt
hij akkers en racet hij
met tractoren. Eenzaam-
heid is zijn beste vriend. 

Al die beelden komen
terug als Herman, inmid-
dels een succesvol schrij-
ver, in 2012 voor het
eerst weer voet op Finse
bodem zet. Zijn schrij-
versbrein herinnert zich
zijn eerste Finse liefde,
Anna, een mooi meisje
met de trekken en raad-
selachtigheid van de
gelijknamige Tsjechovi-
aanse heldin. En de inten-
siteit van die beleving
roept weer andere herin-
neringen op.

Liefde en dood zijn
daarin constanten: hoe
de jarenlange relatie van
zijn vader met ’de wedu-
we’ het gezinsleven ont-
wrichtte. Hoe Herman
zich verbonden voelt, ook
na haar overlijden, met
zijn creatieve moeder, en
wat de impact van zijn

eerste dode
is: een
oude

vrouw die
op een

zebrapad
door een

botsing de
lucht in ge-

slingerd
wordt. Ook

zijn eigen
risicomijdende

gedrag van
destijds is een

ijkpunt: ongeluk-
ken met de motor en
een aanranding op zijn
vijftiende in een morsige
buitenwijk van Baltimore.

Terugkijken op een
leven is het even stilzet-
ten van de tijd. Finse
dagen is een mooie, goed
geconstrueerde en ook
montere coming-of-age-
roman, waarin betekenis-
volle levensmomenten
aan de vergetelheid zijn
ontrukt. Ontroostbaar is
de hoofdpersoon nooit,
want zo redeneert hij:
’Achter elke heuvel
doemt een nieuw land-
schap op’.

Lies Schut

WAT: autobiografische
roman
WIE: Herman Koch 

’Finse dagen’

EERSTE LIEFDE EN
EERSTE DODE

BOEKEN
TOP 5 1. SELMA VAN DE PERRE, MIJN NAAM IS SELMA

2. RUTGER BREGMAN, DE MEESTE MENSEN DEUGEN
3. HERMAN FINKERS, DE CURSUS OMGAAN MET TELEURSTELLINGEN GAAT WEDEROM NIET DOOR
4. FOKKE OBBEMA, DE ZIN VAN HET LEVEN 
5. HAN VAN BREE, HET AANZIEN VAN 2019 BRON: BESTSELLER60

VVV-directeur vond inspiratie voor 3de thriller in Franse Pyreneeën

Het iconische
werk ’Aardap-
pels’ ont-
breekt niet in
Gorssel. 

Lang waren er twijfels
over het zelfportret van
Vincent van Gogh uit de
collectie van het Nasjonal-
museet in Oslo. Maar het
Van Gogh Museum in Am-
sterdam heeft een einde
gemaakt aan alle onzeker-
heid. Het zelfportret dat al
sinds 1910 in het Noorse
museum hangt, is toch
echt van de hand van de
wereldberoemde schilder.

Uitgebreid technisch en
stilistisch onderzoek
toonde aan dat Vincent
het doek in de late zomer
van 1889 vervaardigde. In
die periode verbleef de

kunstenaar in de inrich-
ting in Saint-Rémy. Hij
was er opgenomen vanwe-
ge zijn eerste, zware psy-
chose, die anderhalve
maand duurde.

Volgens onderzoeker
Louis van Tilborgh is het
doek enigszins afwijkend
werk in zijn oeuvre. „Maar
op basis van stijl en mate-
riaalkeuze is er geen re-
den om aan de authentici-
teit te twijfelen. Boven-
dien wordt dit zelfportret
ook genoemd in zijn brie-
ven.” 

Opvallend is dat Vincent
zijn anders zo nerveuze en

levendige verfstreken
hier platgedrukt heeft
met een paletmes. „Dat is
afwijkend en zorgde me-
de voor de twijfel aan de
echtheid van dit doek.
Maar ik ben ervan over-
tuigd dat Van Gogh dit ex-
pres heeft gedaan om de
verf minder levendig te
maken. Juist om de stem-
ming, waarin hij verkeer-
de, angstig, verward en
depressief, te benadruk-
ken.”

Voorheen werd aange-
nomen dat Van Gogh niet
werkte als hij ziek was.
Maar nu blijkt dat hij toch

het penseel ter hand
heeft genomen tijdens
een inzinking. 

Vooralsnog is dit het
enige werk waarvan met
zekerheid bekend is dat
hij het werkelijk geschil-
derd moet hebben tijdens

een psychose. 
Het Noorse zelfportret

is tijdelijk te zien in het
Van Gogh Museum. Eerst
in de vaste collectie en
vanaf 21 februari in de
nieuwe tentoonstelling In
the picture. 

Toch een Van Gogh 
Onderzoe-
ker Louis
van 
Tilborgh:
„Dit zelf-
portret
wordt ook
in de brie-
ven ge-
noemd. 
FOTO REUTERS


