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“Kun	  je	  even	  het	  licht	  uit	  doen?	  Of	  ben	  je	  daar	  soms	  te	  lui	  voor?”	  Van	  achter	  stapels	  dozen	  met	  oud	  
papier	  komt	  een	  oudere	  dame	  tevoorschijn.	  Haar	  haar	  steekt	  warrig	  alle	  kanten	  op,	  ze	  heeft	  drie	  
schorten	  over	  elkaar	  heen	  geknoopt	  en	  glimlacht	  met	  een	  plagerige	  blik	  in	  haar	  ogen.	  Fotografe	  
Hanne	  van	  der	  Woude	  schrikt	  op.	  Na	  testportretten	  te	  hebben	  geschoten	  van	  de	  gepensioneerde	  
graficus	  Ben	  in	  zijn	  imposante	  huis,	  een	  oud	  schoolgebouw	  in	  de	  Betuwe,	  was	  ze	  door	  hem	  
aangemoedigd	  vooral	  even	  op	  onderzoek	  uit	  te	  gaan.	  Nu,	  in	  een	  van	  de	  zolderkamers,	  stond	  ze	  plots	  
tegenover	  diens	  eega	  en	  was	  als	  bij	  toverslag	  getroffen.	  Wie	  is	  deze	  vrouw,	  met	  de	  excentrieke	  
fysionomie	  en	  ongekunstelde,	  franke	  manier	  waarmee	  ze	  haar	  omgeving	  tegemoet	  treedt?	  Ze	  moest	  
en	  zou	  het	  uitzoeken,	  benaderen,	  vangen	  op	  beeld.	  	  	  
	  
Het	  bleek	  kunstenares	  Emmy	  Eerdmans	  (1931),	  en	  dat	  ‘uitzoeken’	  nog	  niet	  zo	  gemakkelijk.	  Hanne	  
besloot	  zich	  onder	  te	  dompelen	  in	  de	  wondere	  sfeer	  die	  ze	  tijdens	  die	  eerste,	  ongewone	  
kennismaking	  met	  Emmy	  had	  gevoeld,	  en	  werd	  al	  gauw	  kind	  aan	  huis	  bij	  het	  kunstenaarskoppel.	  Zes	  
jaar	  lang	  documenteerde	  ze	  het	  dagelijkse	  bestaan	  van	  Emmy	  en	  Ben,	  een	  gedeeld	  creatief	  leven	  
waarin	  persoonlijke	  vrijheid	  het	  hoogste	  goed	  is	  en	  maatschappelijke	  verwachtingen	  secundair.	  
Hanne	  ging	  maar	  al	  te	  graag	  in	  op	  dit	  surreële	  en	  speelse	  huishouden,	  zo	  anders	  dan	  het	  hare,	  terwijl	  
ze	  grip	  probeerde	  te	  krijgen	  op	  haar	  beweeglijke	  personages.	  Ben	  maakte	  werk	  in	  zijn	  drukkerij-‐aan-‐
huis	  of	  wroette	  in	  de	  tuin	  met	  zijn	  metershoge	  berenklauwen	  en	  woeste	  bessenstruiken;	  Emmy	  vulde	  
haar	  dagen	  met	  tekenen	  of	  schilderen	  (soms	  portretteerde	  ze	  zelfs	  Hanne),	  het	  verzamelen	  van	  
allerhande	  materialen	  “voor	  je	  weet	  het	  maar	  nooit”	  of	  het	  verzorgen	  van	  haar	  meest	  geliefde	  
parelhoen,	  Klara.	  Vooral	  Emmy,	  met	  haar	  nonchalante	  en	  eenvoudige	  voorkomen,	  zat	  nooit	  stil	  en	  
vloeide	  van	  de	  ene	  bezigheid	  naar	  de	  ander,	  stroomde	  van	  één	  stemming	  naar	  een	  andere.	  Zo	  
rommelden	  ze	  gedrieën	  dagenlang	  in	  elkaars	  gezelschap,	  gemoedelijk	  en	  veilig,	  mentale	  mijlen	  van	  
de	  drukkende	  samenleving	  vandaan.	  	  
	  
Wanneer	  Ben	  besluit	  om	  zijn	  oudere	  broer	  Egbert	  op	  te	  zoeken,	  is	  er	  ook	  een	  plek	  voor	  Hanne	  in	  het	  
busje.	  Samen	  rijden	  leggen	  ze	  vijftienhonderd	  kilometer	  af	  naar	  het	  zuidelijkste	  puntje	  van	  Frankrijk,	  
waar	  Egbert	  in	  een	  povere	  hut,	  verstoken	  van	  elektriciteit	  en	  water,	  boven	  op	  een	  verlaten	  berg	  
woont.	  Na	  een	  rijkgeschakeerde	  loopbaan,	  waarin	  hij	  zowel	  zeeman,	  beeldhouwer	  als	  bronsgieter	  
was	  geweest,	  dreef	  zijn	  soevereiniteitsdrang	  hem	  steeds	  verder	  van	  de	  bewoonde	  wereld	  af.	  Ook	  
een	  derde	  broer,	  Herman,	  voegt	  zich	  bij	  het	  gezelschap:	  een	  blijmoedige,	  onbezwaarde	  tijd	  volgt,	  
gevuld	  met	  douchen	  met	  regenwater,	  gezamenlijke	  bergtochten	  en	  overnachtingen	  in	  een	  gammele,	  
verroeste	  schoolbus.	  Wanneer	  Egbert	  een	  half	  jaar	  later	  plots	  onaangekondigd	  en	  zichtbaar	  zwak	  op	  
de	  stoep	  staat	  bij	  Emmy	  en	  Ben,	  nemen	  ze	  hem,	  vanzelfsprekend,	  op.	  Hij	  blijkt	  een	  halstumor	  te	  
hebben,	  is	  ongeneeslijk	  ziek.	  Van	  zijn	  laatste	  centen	  kocht	  hij	  een	  treinkaartje	  naar	  Nederland,	  zijn	  lot	  
aanvoelend.	  Tot	  aan	  zijn	  dood	  wordt	  hij	  liefdevol	  verzorgd	  te	  midden	  van	  zijn	  familie.	  Emmy	  mag	  
haar	  zorgen	  voortzetten:	  niet	  veel	  later	  worden	  er	  ook	  bij	  Ben	  uitzaaiingen	  van	  kanker	  vastgesteld	  en	  
is	  afscheid	  nemen	  wederom	  onontkoombaar.	  Hanne	  wordt,	  met	  haar	  camera,	  deelgenoot	  van	  een	  
hechte	  intimiteit,	  waaruit	  een	  levenslange	  genegenheid	  en	  tijdloze	  affectie	  blijkt.	  In	  haar	  vertaling	  
gaan	  de	  zware	  momenten	  evenzeer	  gepaard	  met	  droefenis	  als	  met	  hoop:	  ze	  zijn	  moeilijk,	  en	  mooi.	  	  	  
	  
Hanne	  brengt	  met	  Emmy’s	  World	  een	  ode	  aan	  haar	  vrouwelijke	  protagonist,	  maar	  meer	  nog	  aan	  de	  
eigenzinnige	  positie	  die	  ze	  durft	  in	  te	  nemen.	  Met	  de	  analoge	  fototechniek	  waar	  ze	  gebruik	  van	  
maakte,	  zwaar	  en	  tijdrovend,	  dwong	  de	  fotografe	  zichzelf	  tot	  de	  grootst	  mogelijke	  concentratie	  en	  
beperkte	  zich	  tot	  het	  zeer	  bewust,	  aandachtig	  schieten	  van	  beelden,	  geheel	  passend	  bij	  de	  
doelbewuste	  traagheid	  die	  ze	  vond	  bij	  Ben	  en	  Emmy.	  Dankzij	  de	  totaalaanpak	  die	  ze	  hanteerde,	  werd	  
Hanne	  deel	  van	  hetgeen	  ze	  aan	  het	  vastleggen	  was:	  de	  beelden	  zijn	  dan	  ook	  doorspekt	  met	  gevoel,	  
háár	  gevoel,	  en	  raken,	  ondanks	  het	  ongeënsceneerde	  karakter,	  dan	  ook	  aan	  een	  sprookjesachtige	  
sfeer.	  Of	  ze,	  haar	  aanvankelijke	  doel	  in	  ogenschouw	  nemende,	  Emmy	  ook	  daadwerkelijk	  heeft	  
kunnen	  ‘vangen’?	  Hanne	  kan	  er	  alleen	  om	  lachen:	  Emmy	  is	  totaal	  ongrijpbaar,	  zelfs	  na	  die	  zes	  jaar.	  
Maar	  dat	  is	  misschien	  wel	  de	  magie,	  en	  die	  blijft.	  	  


