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O
nzeeerste ontmoeting
vindtplaatsbij hem
thuis.Opdemooiste
stoel inhet souterrain
ligt eenpoes te spin
nen. ‘Eenaanloopkat’,
zegthij, terwijl hij een

fleswittewijnontkurkt. ‘Ik geefhemeten
en ’s avondsgaathijweernaar zijnbaasje
eenpaarhuizen verderop.’
Vraag vriendenencollega’snaarMaar

tenSpruyt (51) endekwalificaties luiden
aimabel, eerlijk enkunstzinnig.Hij is een
rijzigemanmet een ingevallengezicht ge
domineerddoor een snor.Ditmaaldraagt
hij eenkobaltblauwebroekendito shirt
en schoenen. Zijnhuis inhartjeAmster
damstaat vanonder tot boven vol. Alleen
al zijnwerkkamer is volgestouwdmet
kastenmet tijdschriften, oudearchief
kasten, antiekebokshandschoenen,
posters, foto’s,weelderigeplantenenwe
reldbollen, heel veelwereldbollen, die op
dekasten, op zijnbureauen voorhet raam
staan.Buurtgenotenwetenhemte vinden.

DoorMichouBasu ·Fotografie:KoenHauser

MaartenSpruyt is een vandecreatiefste
mensenvanNederland,maar altijd achter
de schermen.Hijwerkt als stylist, is de
manachter talloze veelbezochtemode-
exposities engeldt zelf als een stijlicoon.
‘Ikbeneenbeelddenker.’

‘Zewetendat ik ze verzamel. Regelmatig
hangt er een tasjemetweer eenwereldbol
ter adoptie aandedeur.’
Deglobes staan voor Spruyt symbool

voordebelevingswereldendiehij schept
inmodebladen, inmuseaenoppodia en
waarmeehij dekijkerwil verleiden.Hij
werkt al sinds zijnnegentiendeals stylist,
maar gaatwel verderdaneen jurkopeen
etalagefiguur laten zien.Hijwil bestaande
modecreaties enobjecten context geven,
zegthij.Dat klinktwat cryptisch, dus
legthij uit: ‘Als ik eenexpositie vormgeef,
kruip ik als eenacteur indehuid vanhet
onderwerp vandeexpositie.’Ofhetde
overzichtsexpositie is vanhetmodeduo
Puck&Hans inhetAmsterdamMuseum,
‘Iwant it tobe soft’ vanBasKosters in
MuseumArnhemof ‘Chanel: de legende’
inhetGemeentemuseuminDenHaag. ‘Ik
leesme in, voer gesprekkenmetbetrokke
nenenexperts, verzamel feitenenweetjes
enhandel opgevoel.’
Zijn stijl als curator laat zichhetbeste

omschrijvenals stromend.Bezoekers
kunnenveel ontdekken, doordathij vooral
veel laat zien. ‘Bijmij draait hetniet om
de laatstemode,maaromhet verhaal.
Datheeftmeerwaardedanhet zoveelste
laatste trendje. Ik schreeuwniet, ikben
niethard,mijnwerk is altijd vloeiend,
metdieptes en schaduwen.Net als inde
jungle,waar zaken in elkaar overlopen.’
Denatuur is altijd een inspirator. ‘Bomen
met al hun takkenenwortels fascineren.’

DE

MaartenSpruyt
werdgefotografeerd
doorKoenHauser,

metwiehij veel
samenwerkt.Hauser

bewerktede foto’s
tot sculpturen.

interview
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nietmijn sterkstepunt.’
Wiedenktdat zijnhuisblindelings vol-
gestouwd isheeft hetmis. ‘Thuis’ is voor
Spruyt ééngrote compositie, die volgens
hemorganisch is gegroeid. ‘Mijnpartner
vindthet af en toe tedruk.Het is eenmix
vanduur enkringloop. Somsgaat er iets
weg,maar vaker komter iets bij.’ Voor
dat laatste gaathij verzamelaarsbeurzen
doorheelhet landaf,maarhij heeft een
broertjedoodaan rommelmarkten. ‘Daar
wil iedereenafdingen,waardoor er een
anderedynamiekheerst.’
‘Ikhou van spullen’, vervolgt Spruyt

bijna verontschuldigend. ‘Wehebbeneen
schoonmaakster, Vera,maar eigenlijk
magzeniets aanraken.’ Afstanddoen van
al die verworvenhedenkanhijmoeilijk.
Daar zit geendieperebetekenis achter,
al is zijn grootste angstwel dathij ooit
als eendaklozemet al zijnbezittingen in
twee tassenover straat zwerft. ‘Dat lijkt
meafschuwelijk.Niet datmijn spullen
eenemotionelewaardehebben, ze zijn
puur esthetisch.’ Zijn verzameldrift komt
goed vanpas.Menige tentoonstellingof
showroomenmenig evenementheeft hij
aangekleedmet iets uit zijn collectie. Voor
eenmode-expositie vormtdekledingde
basis, zijn eigen spullen zorgen voorde
extra laag.

Beyoncé-effect
Hoewelhij zijn carrièrebegon indemode,
heeft Spruyt eenhekel aan trends. ‘Ikben
dol opkleren, opeenbeeldof sfeer,maar
het gaatmij niet omde laatste trendof
stijlregels. Alles kán juist.’Hij zegt dat
mensen zelfmoetendurven tekiezen.
‘Doeeenuitspraak. Zoek ietswatbij je
past.Onderscheid je.Op Instagramzie je
dat iedereenerhetzelfdeuitziet. Iknoem
dathetBeyoncé-effect.’Ook succesvolle
vrouwenwillen volgensSpruyt ophaar
lijkenenposerenà lade zangeres. ‘We
hebbenallemaal voorbeelden tegenwie
weopkijkenof aanwieweonsoptrekken,
maarBeyoncé vind ikniet inspirerend.
Waaromwillen vrouwenhunhaar als
tweeplakkatenoverde schouders?’
Spruyt trok van jongs af aan zijn eigen

plan,met alle gevolgen vandien. ‘Vroeger
werd ik veel gepest.Met terugwerkende
kracht snap ikwelwaarom: ikweekaf van
denorm. Ikwas toenal langen leekwel
eenwandelendkunstwerk.’Demodeen

Vroegerwerd ik veel gepest enmet
terugwerkende kracht snap iknu
waarom: ikweekaf vandenorm.
Ik leekwel eenwandelendkunstwerk

cv
Hijheeft eenhekelaaneen
opsommingvanhoogtepun-
ten,want: ‘Voormij isalles

ééngroothoogtepunt. Lijstjes
passennietbijmij.’ Toch

eenkleinegreep:

2003Expositie ‘WomanBy’,
CentraalMuseumUtrecht.

2004-2015Styling showrooms
TommyHilfiger.

2005 ‘AllesDalí’: eersteniet-
mode-expositie inMuseum
BoijmansVanBeuningen.

2006-hedenElk jaar een
modetentoonstellingvoor

GemeentemuseumDenHaag
enartdirectioncatalogus.

2012 ‘DreamsofNature’,
VanGoghMuseum.

2013-2017Stylingen
artdirectiondiverseVlisco-

campagnes.

2014Ontwerpkostuumsvan
dansersbij SensationWhite.

2014Expositie vanbruids-
jurken inhetRijksmuseum.

2017 ‘Chapeaux!Dehoeden
vanKoninginBeatrix’, in

PaleisHetLoo.

2017ExpositiePuck&Hans,
AmsterdamMuseum.

2018Expositie ‘Nothing
New’ voordesignlabel

Lensvelt inMilaanenoeuvre
JanTaminiau inCentraal

MuseumUtrecht.

Daarnaasthaalt Spruyt ideeënuit debeel-
dendekunst, architectuur,mode,film,
museumdepots en rommelwinkels enuit
zijn eigencollectie, die thuis staat en in
eenopslagruimte.
Verzamelen zat er al vroeg in enkwam

vanpas toenhij aande slag gingals
stylist: iemanddiemodellenkleedt voor
fotoshoots, in zijn geval voormodebladen
alshetberoemdeAvenue.Halverwege
de jarennegentigmaaktehij deoverstap
naar tentoonstellingmaker,wantmode
vondhijminder spannendgeworden.
‘Eengemiddelde fotoserie in eenblad
ontstijgt hetniveau vaneenmodel in een
jurkniet. Ik vindhet interessanter om
eenverhaal uit tebeeldendande laatste
modecollecties aan te jagen.’
Indekeukenhangt eenmoodboard

waarop foto’s vanbomen, objectenen
stukjesmacramézijn te zien. Zijn archief
bevat zo’n60.000 foto’s. ‘Heerlijk om
doorheen te scrollen: van foto’s vaneen
lege zaal tot details vanantieke sieraden.’
Terwijl hij kijkt zet hij debeeldenomin
ideeën. ‘Mijnhoofd is eengrotebeeld-
bank. Ikbeneenbeelddenker, schrijven is

Silhouet-
tenuit de
expositie ‘To
Audreywith
Love’, inhet
Gemeente-
museum
DenHaag.
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MaartenSpruyt
met achter

hemslechts
een zeer klein
deel van zijn
verzameling.
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Het is opvallend inhoeveel collecties je
referenties ziet aan vluchtelingen: van
Prada-rugzakken tot de creatiesmet
visnetten en zwembandjes vanBotter

demuziekstromingNewRomantic,met
bandsals JapanenDuranDuran,waren
zijn voorbeelden. ‘Wat eengeweldige tijd
wasdat. Erwas ruimte voor serieus goede
looks.Net alsDuranDuran-toetsenist
NickRhodesdroeg ikmake-up: dikke
bruine strepen rougeopmijnwangen.
Dat vond ikmooi.’
Dathij opmannenvielwas volgens

Spruyt ookeen redenomhemtepesten.
‘Liep ik langshetfietsenhok,werder “Hé,
homo”geroepen.Keek ikopdan lagenze
dubbel,wantdanwashundoel bereikt.’
Hij heeft zijnpestersnooitmeer terugge-
zien. ‘Geenbehoefte aan.’ Zodrahet kon
ontvluchttehij zijn geboorteplaatsBox-
meer en vertroknaarAmsterdam,waar
hij zichzelf konzijn. ‘Ik konhier ademen,
mensenkekenniet raar opals ikbinnen-
kwam. ’sAvondsdoste ikmeextrauit. Ik
ginguit indenachtclubDoken indeRoxy
enwerdnooit geweigerd voordedeur.
Mijnouders spraken vaakhunzorgenuit.
Die rakenwekwijt aanhetnachtleven,
dachten ze.’
Voorhet zover kwammelddehij zichbij

demodeopleidingVogue,waarde latere
ontwerperRonald vanderKempookop
zat. In tegenstelling totVanderKemp,die
nuhogeogengooitmet zijn eigenmerk
RVDK,wildeSpruytniet ontwerpenmaar
stylen. ‘Combinatiesmakenenvanbe-
staande spullen ietsnieuwsmakenvond
ik toenal bevredigend. Leukebijkomstig-
heidwasdat ikmezelf elkedagkonstylen.’

Groeiendbewustzijn
Zijn eerstebaanals stylist kreeghij op zijn
negentiende via fotograafCarliHermès,
die toenassistentwas vanmodefotograaf
ThedLenssen. In1988 schoten ze een
campagne voorkledingmerkMexx.Dertig
jaar later is demodewereld ingrijpendaan
het veranderen. ‘Mensen realiseren zich
datdemodeeen vervuilende industrie is
enkomen inactie.’Ookdebedrijfstak zelf
geeft blijk vaneengroeiendbewustzijn.
‘Ik vindhet opvallend inhoeveel collecties
je referenties ziet aan vluchtelingen: van
de rugzakken vanPrada tot de creaties
met visnettenenzwembandjes van
Botter.’DitNederlandsemerkwon inapril
bij hetmodefestivalHyèresdebelangrijk-
steprijs.
Spruyt signaleert dat erbehoefte is aan

eenandere esthetiek. ‘Langwas jongde

Boven: beeld
vanontwer-
penvanMary
Katrantzou
voorde
expositie
‘Femmes
Fatales’;
links: deope-
raLesContes
d’Hoffmann.

Links: foto
voorhet
DeLaMar
magazine;
rechts:
beelduit de
expositie
‘Femmes
Fatales’.
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norm,nuzijnouderemodellengewild.’
Datheeft volgenshemtemakenmetonze
hangnaar authenticiteit. ‘Kijknaarhaute
couture: diewas tot eenpaar seizoenen
geledenopstervennadood.Nu leeft het
weer, doordathaute coutureoverhand-
werkgaat, over iets unieks.’ Spruyt denkt
datdiebewegingookhetuiterlijk van
mensenzal beïnvloeden. ‘Het gros ziet er
nuhetzelfdeuit, alsof er eenmal iswaar
iedereen inpast. Ikhou vanmensendiede
wereldkleur geven. Zoals zangeresCher,
diemethaar 72 jaardoetwat zewil.Daar
teken ik voor.Maar jemoetuiteraardwel
je gezondheidmeehebben.’
Ook ishij klaarmetdeoppervlakkig-

heid vanbepaalde aspecten van sociale
media. ‘Leukdat er jongebloggers zijndie
vanposerenmet gekregenproductenhun
werkhebbengemaakt,maar er is ookken-
nisnodig.Het kannietnóg vluchtiger.We

moetenonsweer gaan verdiepen. Jewilt
tochworden verrijkt en confrontaties aan-
gaan?Het leven ismeerdanopgepoetste
foto’s op Instagramennetdoenalsofhet
altijd leuk is.’
Vorig jaar overledenzijnouders. ‘Elf

maandennaelkaar.’Datheeft hemop
scherpgezet. ‘Ik kreeg een soortmidlife-
crisis.’Dieuitte zichniet in eencabrio
of eenaffairemet een jongereman–
Spruyt is al jarengelukkigmetpartner
Reli –maar inbezinning. ‘Hetpast zo in
dehuidige tijdgeest. Langkonhet inde
modeniet extreemgenoeg: gelduitgeven,
reizen, extremeshows, divagedrag van
ontwerpers.Daar isnueenkentering in
gekomen.Vrouwenzijn aan zet. Aanhet
hoofd vangrotemodehuizenalsGivenchy
enDior staan vrouwenendeopmars van
zwartemodellen is geengril,maar een
feit.’Dat is het leuke vanmode, vindthij:

‘Modegeeft de toekomstweer.’
Zijnpersoonlijke confrontatiebeleeft

hij ophetmomentdat eenexpositie klaar
is ende zalenopengaan voorhetpubliek.
‘Tijdensdeopeningben ik ernooit bij.
Ik trekdatniet. Ikben vergiftigd, heb
deexpositie zó vaakgeziendat ikniet
meerobjectief benenaltijd iets ziewat
nógbeterhadgekund.Daarbij staathet
meestal bomvol genodigdenenzie jewei-
nig vanhet tentoongestelde.’ Later, als de
expositie voorbij is enhij voor zijnwebsite
de foto’s bekijkt, kanhij er alsnog van
genieten.Ofbalen.Wantniet alles gaat
naarwens. ‘Ikhebéénkeer eenmisser ge-
maakt.De inhuldigingsjurk vankoningin
Máxima,die te zienwasbij JanTaminiaus
expositie inUtrecht, stondachter glas. Je
kon ’mdaardoorniet goed fotograferen
endatheeftme veel kritiek vanmetname
royaltyliefhebbers opgeleverd.Daarbaal
ik oprecht van.’

Wildeschoonheid
Debeste in zijn vak? ‘Demodetentoon-
stellingen inTheMetropolitanMuseum
ofArt inNewYork zijn interessant. Ze
hebbengrotebudgettenenkunnen veel.
De expositie “SavageBeauty”, overhet
werk vanwijlenAlexanderMcQueen,was
subliem.’Hij noemtookBetroffenheit, een
performance vanacteur JonathonYoung
enchoreograafCrystal Pite, over verlies en
troost. ‘Aangrijpend,het raakteme.Die
details:waanzinnig.’Minder te spreken is
hij overde expositie vanViktor&Rolf inde
Kunsthal. ‘Dat is eenplatte tentoonstel-
ling’, oordeelt Spruyt. ‘Er is geen verhaal,
ikmisde lagen, sfeer.Het zijn louter
prachtige creaties opfiguren.Enaanhet
eind vande tentoonstellingbeland je in
demuseumwinkel. Zo zou ikdatnooit
hebbengedaan.’
‘SavageBeauty’ trok662duizendbe-

zoekers,maarookSpruyts exposities zijn
blockbusters.DieoverGivenchy inhetGe-
meentemuseumDenHaag verwelkomde
200duizendbezoekers en ‘JanTaminiau
–Reflections’ is debest bezochte exposi-
tie vanhetCentraalMuseuminUtrecht.
Kanhij die interesse inmode-exposities
verklaren? ‘Mode is laagdrempelig.Het
streelt je oogen raakt je ziel.Het roept een
emotie op.Ookbijmannen,hoor.’
Bij onze tweedeontmoetingheeft Spruyt
zich van top tot teen inhet groengehuld:

De jurkdie
Máxima
droeg tij-
densde in-
huldiging,
te zien in
hetCentraal
Museum.

Tijdensdeopeningben ik er nooit.
Ik trekdat niet. Ik ben vergiftigd,
hebde expositie zó vaakgezien en zie
altijd ietswat nógbeter hadgekund
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groen linnen shirt, flesgroene ribbroek,
groene instappers. ‘Vankledingword
ikheel blij, ikhaal erwaardigheiduit. Ik
bendol ophethele kleurenspectrum.Het
geeftmeenergie.Deenedagkies ik voor
bruin, de anderedag voorblauwof rood.
Nethoehetuitkomt. Zwarte kledingheb
ik amper. Zwart vind ik verstikkend.’
Dekunst vanhetweglaten is aanSpruyt

niet besteed. ‘Inde theorie vanMarie
Kondo–gooi spullenenkledingwegdie
je een jaarniet hebt aangeraakt –kan ik
meniet vinden.Een stukdat ik eenpaar
jaarniet hebgedragenkannu juistweer
erg leuk zijn.’Gelukkigheeft hij dezelfde
maat als vroeger enook zijngarderobe is

deelshetzelfde gebleven. ‘Ikdraagmijn
Yamamoto-broekenuit de jarennegentig
enwissel ze afmetRickOwens. Zijnont-
werpen voormannenzijn zógoed. Ze zijn
niet louter avant-gardistischof formeel,
ze zittenoveral tussenin. Ikkanniet alles
vanhemaan,wantmetmijn lengteword
jedoordebijzondere vormenal snel een
soort sculptuur.’Deontwerpen vanhet
JapansemerkCommedesGarçons vindt
hij prachtig,maarniet voorhem. ‘Inhun
driekwartbroeken lijkthet alsof ik aande
groeihormonenzit.’
Sportendoethijwel. ‘Alleenomde

zwaartekracht tegen te gaan,niet omdat
ikhet zo leuk vind.’Maarontspannen

vindthij lastig. ‘Ikbenhet liefst aanhet
werk.Dat is al zo sinds ikmetwerkenbe-
goneneigenlijk ishetnooit gestopt.Ook
als ik stilzit ga ikdoor.Danbegintmijn
hoofd tewerkenendenk ik aanbeelden,
compositiesdie ik zoukunnenmaken.’
Somsgunthij zichwel een reis.Naar
NewYorkbijvoorbeeld, omvrienden te
zienen–ookweer – tentoonstellingen te
bezoeken.Genietenkanhij vaneengoede
dansvoorstelling. ‘Eendie zogoed isdat
de adrenalinedoormijn lijf giert, zodat ik
ontspanen tegelijkertijdoplaad.’

Muziek
Het echte loslatenkomtnogweleensdoor
muziek. ‘Ik kanbedwelmdrakendoor
klankendie als een soortwierrookblijven
hangen. Zonderuitschieters, eenmooi
constant, haastmonotoongeluid. Luister
jebeter, danhoor je veel details, als een tik
vaneen triangel of eenkreun. ZoalsGizeh
vanOskar Schuster enGentlePour van
KoralBanko.’
Het staat op zijn Spotify-lijst enhij

speelt het af alshij na een langedag inde
auto zit en ingedachtendedagdoor-
neemt. Zoalsnu.VoorhetKröller-Müller
Museumishij bezigmetde tentoonstel-
ling ‘Als kunst je lief is’, een initiatief van
deVerenigingRembrandt,waarin één
keerde tachtig aanwinsten voor zo’n veer-
tigmuseawordengetoond.Heeft hijmet
zijn lange staat vandienstnogwensen?
‘Ik zoumeerkunstwillen stylen, nieuwe
beeldenwillenmakenvanoude stukken.
Demogelijkhedenzijn eindeloos.’❑

Deenedagkies ik voor bruin, deandere
dag voor blauwof rood.Net hoehet
uitkomt.Zwarte kledingheb ikamper.
Zwart vind ik verstikkend

MeerMaartenSpruyt
Masterly DenHaag, 20 t/m23
september,masterlythehague.com

Als kunst je lief is, 30 september
t/m3 februari, Kröller-Müller,
krollermuller.nl/als-kunst-je-lief-is

Femmes Fatales, 17 november
t/m24maart, Gemeentemuseum
DenHaag, gemeentemuseum.nl

Zijaanzicht
sculptuur
vanMaar-
tenSpruyt
doorKoen
Hauser.
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