
De wondere wereld van advocaat, beeldend
kunstenaar en dichter Brigitte SpiegelerVaak onderweg, maarmet Den Haag alsthuishaven: 'Hier heb
je een beter leven'
Brigitte Spiegeler (1971) is een stil en observerend buitenkind_ Op derozenkwekerij van haar vader in Roelofarendsveen, dan nog een kleingag; wslt rrplst gisfsg, gs gENR iánTigtigg. EHááid
brouwseltjes met de buurmeisjes en krijgt voor haar verjaardag een schild-pad. Als driejarige tekent ze en 'schrijft' ze teksten, zoals iemand die hetschrift nog niet machtig is zich van eigen tekens bedient. Teksten? Het zijngedichten. Moeder werkt als leerkracht in het kleuter- en basisonderwijs.Brigitte heeft niet bij haar in de klas gezeten.
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ventura Col-lege te Leidenwordt Spie-gelei al meereen prater, alblijft observe-ren de hoofd-toon voelen. Ze vat het plan op omactrice te worden. Eenakters, En-gelse teksten en Harold Pinter zijnboeiend. Op haar zestiende neemtze een hoofdrol voor haar rekening.No de middelbare school gaat Spie-gelei naar Parijs voor een zoinercur-sus Frans aan de Sorbonne."Ik zat bij twee zusjes in huis. Hetene studeerde rechten, het anderewas gesjeesd. Alle musea af. Allekunstwerken bekijken. Hartstikkegezellig. Er waren feestjes, spannend. En toen dacht ik al: zal ikFrans of zal ik rechten gaan stude-ren? In 1989 heb ik me ingeschre-ven voor beide, Franse taal en rech-ten. Ik dacht: ik ga gewoon kijkenwaar het schip strandt. Bepaaldetentamens waren op dezelfde da-gen. Met Frans had je eewboven-bouwstudie Europese studies enrechten en toen ben ik daarmee ver-dergegaan. Dat was te combineren.In 1992-1993 heb ik in Frankrijk,Grenoble, gestudeerd met een Eras-musbeurs. Het was een Europeseuitwisseling. Fantastisch. Mooi inde Alpen. Studeren, maar ook leukefeestjes en skiën natuurlijk. Hetgoede leven".Van 1990 tot 1995 studeert Spiege-lei Nederlands recht en Europesestudies met hoofdtaal Frans aan

de Universiteit van Amsterdam.• Haar scriptiebegeleider, profes-, sor Ted de Boer, tevens actief in de• kunsthandel, waardeert het zeer• dat Spiegelei haar scriptie overinternationaal privaatrecht in hetFrans schrijft."Ik ben wel nieuwsgierig, leergie-rig. Ik vind studeren gewoon heelleuk. Ik zou ook nu weer kunnenstuderen. Maar ik dacht wel: wat gaik in godsnaam doen in de praktijk?In '95 was ik klaar en toen heb ikeen beurs gekregen van de Duitsestaat. Ik heb in Tfibingen geze-ten voor een 'Einfehrung in dasDeutsche Recht'. Vervolgens naarDüsseldorf, waar we les kregen vanraadsheren bij het gerechtshof daar,het Oberlandesgerecht. Zo'n klasjevan achttien met allemaal Fransen,Russen, Amerikanen et cetera. leuk. Er waren excursies en daarnadrie maanden stage. Ik wilde toenheel graag even iets niet-juridisch.Dat vonden ze goed en toen heb ikstage gelopen bij een weekblad inBerlijn, Die Wochenpost".

'Als ik in mijnatelier bezigben of aan eenjuridisch stukschrijf, bestaat tijdniet'

Spiegelei haalt een handhoge stapelbladen uit de kast en bladert liefko-zend. "Dit is dus in '96. Deze krantheeft een heel bijzondere geschie-denis. Het is een voormalig Oost-Duits blad. Ik was bij de afdelingBinnenlandse politiek geplaatst. Depaus was toen net in Duitsland enhet ging over de rol van de Katho-lieke Kerk in de Tweede Wereldoor-log. Ik heb een man geïnterviewdvan wie de familie was omgebrachttijdens de oorlog. Ontzettend moei-lijk, een telefonisch intex view inhet Duits. Ik zat in Berlijn en hij zatin Keulen. En je had een 'Umfrage',waarbij je politici belt en hun me-ning vraagt over een statement uitde actualiteit. Die hadden zoietsvan: Wochenpost in Berlijn? Kunt ude vraag faxen? Het klinkt natuur-lijk heel gek als iemand met een Ne-derlands accent belt van de Wochen-post_ Dat roept vragen op"."Het hele blad bestaat niet meet.In de tijd dat ik daar zat, werden zeovergenomen door een heel rijkeman uit München en kwam er eengemengde West- en Oost-Duitseredactie. Voor de Wende hadden zeeen oplage van een miljoen en nade Wende honderdduizend, ja... Hetis helemaal in elkaar gestort. jammer. Er stond altijd een rechtszaak op de achterkant en er warencontinu plaagtoontjes naar het re-gime".Spiegelei is eentalig opgevoed.Heeft ze in haar Duitse studietijd detaal opgedaan? "Op de middelbareschool deed ik alle talen. Ik was erniet slecht in en ik vind talen leuk.Mensen denken vaak dat ik Franseof Duitse ouders heb. Vader komt
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Pete: Piet Cispen
uit Voorschoten, moeder uit DenHaag. liet voordeel als je Nederlan-der bent, is dat je veel makkelijkerhet Duits aanraakt. Tussen Russenen Amerikanen ben je algauw de-gene die het beste Duits spreekt. Zevroegen me dan: 'Hoe vaak ben je inDuitsland geweest?' 'Nou, ik ben bijde Weibinachtsmarkt geweest, vorigjaar...'. Haha, ik maakte ook een he-leboel fouten, hoor!"
Twee vakken
In 1997 belandt Spiegelei in de ad-vocatuur. Ze werkt twee jaar bijRussell Advocaten, waarbij de talenFrans en Duits goed van pas komen.Daarna anderhalfjaar bij Van Die-pen Van der Kroef Advocaten. "Daarwerkte ik met Intellectuele Eigen-dom. Ook daar, als er een Duitse ofFranse zaak was, dan ging het overde verkoop van een huis zeg maar,werd ik erbij betrokken". In 2001gaat Spiegelei een orientatiecursusvolgen op de Rietveld Academie,want 'advocatuur is leuk, maar eris nog meer in het leven'. Rietveldmoedigt haar aan de dagopleiding tevolgen, maar dat stuit op praktischebezwaren. 'Hallo, ik heb geen geld-boom in mijn achtertuin'.Spiegelei wordt senior medewerkerbij het ministerie van EconomischeZaken (EZ), gaat de avondopleiding• volgen aan de KABK (KoninklijkeAcademie van Beeldende Kunsten)
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en verhuist in 2003 naar Den Haag."Ik vond het meteen al heel superhier. Je hebt de zee, lekker naar hetstrand fietsen. Hier heb je een beterleven dan in Amsterdam".Bij EZ werkt Spiegelei voor inter-nationaal opererende bedrijven,ze gaat mee op handelsmissie naarChina, doet veel onderhandelingenin Brussel en is in Genève betrok-ken bij de Wereldorganisatie voorIntellectuele Eigendom. Ondertus-sen studeert ze autonome beelden-de kunst, de meest vrije vorm, aande KABK en er Moet veel gemaakt worden. Tekenen, schilde-ren, houtdruk, lithografie, steen-druk."In het derde jaar kon je kiezen voor3D of 2D. Toen koos ik 3D, dat is ge-woon nog vrijer en dan ga je bijvoor-beeld installaties maken. Er was neteen nieuwe ruimte op EZ, net alle-maal glazen aquaria, met een flexi-bele vverkplek, en de kunstcommis-sie vroeg: 'Wil je werk maken voordaar?' Ik zei: 'Eigenlijk wil ik eencontainer in die ruimte hebben, meteen heel andere sfeer dan de restvan de ruimte'."Spiegelei vindt een demontabelecontainer, die ze op een zaterdagplaatst. Samen met EZ-collega JaapBroersen, die gedichten levert,wordt er een knusse hoek gemaakt,met een lampje, een stoel en eenboek van Jan Arende

"In mijn academietijd, dat is wel delink naar wat ik nu doe, moest ikin het vierde jaar een presentatiegeven en bij dat werk, een video-in-stallatie, had ik gedichten. Zo kwa-men mijn klasgenoten erachter: hé,ze schrijft ook gedichten".Via een klasgenoot komt een gedichten Van Spiegelei in literairtijdschrift Nynade (2007-2013) testaan. Bij een presentatie in een caféin Amsterdam leest Spiegelei werkvoor en ontmoet ze haar huidigeuitgever Franc Knipscheer.In 2008 rondt Spiegelei de acade-mie af en start ze haar eigen advoca-tenkantoor.Nu is er 'Spiegelei Advocaten-Inter-nationaal handelsrecht en Intel-lectuele Eigendom', gevestigd in deHaagse Oranjestraat. Maar er zijnook kantoren in Amsterdam en Pa-rijs. Bovendien zijn er plannen vooreen vestiging in Duitsland.
Avant-gardeNu is er dan de bundel 'Kriigskunsf.Spiegelei: "Wat ik interessant vind,is dat veel militaire termen later ookin de dagelijkse taal komen en in dekunst. Avant-garde is een militaireterm. In krijgskunst zit ook krijg-kunst, een soort hebben, maar de re-latie tot de ander zit er ook in". Aande lezers van Den Haag Centraal wilSpiegelei graag 'Langs de prijsgeven.

Snor de woorden af. Ik wil geen tiendegeneratie allochtoon zijnZij kwamen hier dan wel niet van-daanmaar waar was jij, toen zij er waren?Er was geen contour van je bestaanJe was zelfs geen fictie
Maar zij waren er En hebben gewerkt, gewerktgewerktmet een zwak voor omwegentot ze dachten erbij te horen
Alles in het werk stellenom de strijdwagente mogen berijdenHet hart erop inzettenvanuit het perspectiefvan de schildpad
Spiegelei: "Het begrip 'tiende genera-tie allochtoon' zag ik in De GroeneAmsterdammer staan. Ik dacht: hoekan je een tiende generatie alloch-toon zijn? Als je al tien generaties er-gens woont en iemand anders vraagtje: 'Én, waar komje vandaan?', dandenk ik: waar haal je het lef vandaan?"Maar de dichter Spiegelei wil de le-zers niet vastleggen. "Ik vind juist,en dat is het lekkere bij gedichten, bijeen roman trouwens ook, daar kunje ook je eigen personen inbeelden;je schept een beeld en dat hoeft he-lemaal niet een-op-een gelijk te zijn.

Iedereen krijgt zijn eigen beeld bijhet lezen van het gedicht".Spiegelei houdt van woorden. IVIaro-deren (stropen, plunderen), kaaien(graaien, snaaien) en zoetelaarster(een vrouw die tijdens de Tachtigja-rige Oorlog met het leger meereisten een verzorgende rol heeft). "Ikkan zomaar in de trein zitten en daniets zien of horen. Maar ik heb ookeen oud etymologisch woordenboek,Uit de jaren 6o geloof ik, en daar kunje zo heerlijk in bladeren en wachteven... daar wil ik wat mee doen...,maar ook uit kranten, bladen, of ietsis niet juist geschreven. Daar ontstaateen beeld uit, daar komt een gedichtuit. In een weekend verzamel ik allewoorden en teksten. Als ik zo'n zinzie, gaat het alweer bewegen".Beweging is er volop in het levenvan deze ondernemer. Binnenkortvliegt ze voor de opening van haarderde expositie daar, deze keer foto's,naar Istanbul, de stad die haar inspi-reerde. De eerder geplande openingging niet door vanwege weersom-standigheden. Spiegelei: "Het had zoontzettend hard gesneeuwd en danligt het hele sociale leven daar plat.Niemand heeft daar winterbandenvoor die drie dagen per jaar dat het ersneeuwt. Boten varen ook niet en ikmoest naar de overkant... Wat er ooknog bij kwam, is dat er twee pijnbo-men op de galerie waren gevallen.Die trokken die sneeuw niet. Dit
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'In een weekendverzamel ik allewoorden enteksten. Als ikdan zo'n zin zie,gaat het alweerbewege
moest gewoon zo zijn. De weergo-den wilden het niet. Ik ben weer te-ruggevlogen en toen was die sneeuwweg. Ik dacht: nou dan kan het alleenmaar veel beter worden. Er is nu eennieuwe opening gepland".In het gedicht 'MarOderen en staat: 'De tijdgeest vatten / bij dehoorns / Nu heeft ie mijn horloge...'.Wat heeft Spiegelei met tijd?"Tijd vind ik gewoon een heel fasci-nerend fenomeen. Eigenlijk bestaattijd niet. Weetje, als ik bezig ben inmijn atelier of helemaal in mijn juri-dische stuk zit, bestaat tijd niet. Danben je gewoon bezig".'Alice in Wonderland' speelt in de gedichten als in de beeldendekunst een belangrijke rol. Hoe is derelatie Spiegeler-Alice?Spiegelei: "Dat vind ik zo fascine-rend. De dingen die je ziet, maardie niet zo zijn, ofjuist wel zo zijn.De symboliek, de verrassingen dieineens komen. Je denkt controle tehebben en die is er helemaal niet. Jemaakt een planning, een lijntje, enondertussen maak je bochtjes".Het leven van Brigitte Spiegelei be-staat uit meerdere werelden. "Kijk,op het moment dat jij bezig bent meteen bepaald werk, is dat jouw wereld.Als je die tentoonstellingen hebt, isdat een andere wereld. Ik heb nogheel veel ideeën. Nog meer gedich-ten schrijven. Ik zou ook wel eenroman willen schrijven, maar dat isecht pittig, een enorme kluif. Maarsoms heb je ook even niks nodig. Omeen beetje ruimte te hebben. Je moet -altijd ruimte hebben, om alles weerte kunnen vullen".
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