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Fotografe maakt van tweeling kunst
door Ingrid Willems
i.willems@destentor.nl

E

en tweeling heeft iets fascinerends.
En een tweeling fotograferen helemaal. Willen de twee precies hetzelfde voor de camera staan? Of
juist niet? Willen ze dezelfde kleding dragen, of juist niet? De
Zwolse fotograaf Monique Eller
is er nog niet uit. Iedere tweeling is anders. ,,Maar in het
beeld valt alles mooi samen.’’
Eller fotografeerde samen
met oud-studiegenote Bodine
Koopmans zo’n dertig Nederlandse tweelingen in de leeftijd van 3
tot en met 93 jaar. De serie toont de
tweeling in de huidige moderne Nederlandse maatschappij. Het resultaat is sinds deze
week tot en met 5 april te zien op de Vrije
Universiteit van Amsterdam, waar ook het
Nederlands Tweeling Register huist. Eller
heeft de smaak van het fotograferen van
tweelingen te pakken. ,,Dit is pas Volume 1.
Volume 2 is al in voorbereiding en wie
weet volgen er nog meer edities,’’ zegt ze in
haar buitenverblijf in Heino, tevens haar
werkatelier. In de bossen hier is ze even
weg van de drukte van deze week: de opening van de tentoonstelling Double Dutch
en de vele media-aandacht. ,,Maar wat was
de opening dinsdag een topdag. Wat kwamen kunst en wetenschap daar mooi sa-

‘Het was heel
leuk, maar op de
foto mochten
we niet lachen’

men,’’ zo blikt Eller terug.
,,Weet je, hoogleraar Dorret Boomsma
van het Tweelingregister toonde tijdens
haar lezing een foto - niet door ons gemaakt overigens - van een tweeling van
wie er een rookt. Confronterend was dat;
de roker leek wel 10 jaar ouder. Op zo’n
foto zie je wat roken met iemand
aanricht. Die foto moeten ze op
een pakje sigaretten plakken.’’
Eller en Koopmans werden
getipt hun idee voor te dragen
bij het Nederlands Tweeling
Register, verbonden aan de
Vrije Universiteit. Dat resulteerde in de samenwerking. Samen
met het Nederlands Tweeling Register werd gezocht naar tweelingen. Eller
en Koopmans lieten zich bij de foto’s inspireren door de gelijkenis en de verschillen
bij tweelingen, maar ook door de onderlinge verbondenheid. Anderhalf jaar is het
duo ermee bezig geweest.
Bijzonder was volgens Eller de totstandkoming van het portret van tweelingzussen
uit Staphorst. ,,Bij toeval kwam ik op dat
idee. In een tuincentrum in Zwolle zag ik
een vrouw in klederdracht. Een tweeling in
klederdracht, dat zou mooi zijn voor Double
Dutch, schoot direct door me heen. Ik durfde haar eigenlijk nauwelijks aan te klampen, maar toch trok ik de stoute schoenen
aan. Uiteindelijk kwamen we uit op Klaasje
en Jentje. En ze wilden nog meedoen ook!’’

De 55-jarige tweelingzussen Jentje Compagner en
Klaasje Brinkman uit Staphorst zijn enthousiast over
hun deelname aan de fotoserie Double Dutch. ,,Zoiets
hebben we nog nooit meegemaakt. Niet alleen de openingsdag deze week in Amsterdam was een hele ervaring voor het duo, maar ook
de dag dat de foto’s werden

gemaakt. ,,We zijn heel tevreden over de foto, maar lachen mochten we niet, dat
viel niet altijd mee,’’ vertelt
Klaasje .
Uit de regio zijn niet alleen
de tweelingzussen uit Staphorst voor de serie gefotografeerd, ook de uit Zwolle
afkomstige 16-jarigen Maud
en Puck van Kessel werden
geportretteerd.

