
Vriendelijk naakt

Wat: Expositie Marc Lagrange.
Waar: Supperclub.
Wie: Mickey Hoogendijk, Sunny, Jan Willem Loor, Tertius van 
Oosthuizen, Morris, Esther Meijer, Bagua Jody, Henk Veen, 
Enno Rijpma.
Wanneer: zondag 26 april, 16.00 uur tot 19.00 uur.
Waarom: Hij moet ook hier wereldberoemd worden.
Waardering: 

amsterdam

de dienst uit bij Improv Everywhere.
Elke maand organiseren zij een mis-
sie in New York. Het enige dat ze no-
dig hebben, zijn mensen en horlo-
ges. Inmiddels hebben zich ruim
dertigduizend agents aangemeld
waaruit Improv Everywhere kan
putten. Zij ontvangen een e-mail
met de verzamelplaats. Daar wacht
Charlie Todd ze op, acteur en op-
richter van Improv Everywhere. Met
behulp van een megafoon vertelt hij
over het plan en zorgt hij ervoor dat
de horloges gelijk staan.

De beste plek voor een
missie is het openbaar
vervoer, vertelt Scorde-
lis. “Je krijgt er gemakke-
lijk de aandacht.” Een

goede tweede vindt hij grote win-
kels. Zo deed hij de Slo-Mo Home
Depot-missie. Circa driehonderd
agents liepen in slow motion door
de winkelpaden. Na vijf minuten
bevroren ze hun houding. “Dat was
het mooiste deel, dan is het ineens
compleet stil in de winkel.”

“Soms verzinnen we ook kleinere
missies. Zo hadden we laatst alle
agents een e-mail gestuurd omdat
we op zoek waren naar eeneiige
tweelingen. Twaalf tweelingen
meldden zich. Die hebben we geza-
menlijk tegenover elkaar in een me-
tro gezet. Missie Human Mirror. Bi-
zar gezicht.” 

Af en toe gaat wat fout. “In princi-
pe proberen we iets positiefs te
doen, maar soms pakt het anders
uit.” Zo was er de missie Ted’s Birth-
day. In een café zat een nietsver-
moedende man aan een biertje. Een

agent kwam binnen: “Hé Ted, gefe-
liciteerd.” De man werd een groot
cadeau in zijn handen gedrukt. Hij
probeerde tegen te stribbelen, maar
de agent was al doorgelopen. De
een na de ander feliciteerde hem,
gaf taart, drank en cadeaus. De man
voelde zich extreem ongemakkelijk.
Stel je voor dat de echte Ted zo
binnenkomt, vroeg hij zich af. Hoe-
wel de man steeds ongelukkiger
keek, vielen de agents niet uit hun
rol, dat is strikt verboden.

Scordelis: “Later zag de man zijn
foto terug op de website en vroeg hij
of die verwijderd mocht worden. Hij
voelde zich er nog steeds ongemak-
kelijk over, dat is niet onze bedoe-
ling. We hebben ervan geleerd dat
we mensen niet persoonlijk als
doelwit moeten nemen.”

S
etting: luxe landhuis. Vier
dames kijken schalks de lens
in. Nummer vijf werpt een
blik op de rijkelijk gevulde ta-

fel waar de hoorn des overvloeds
zojuist lijkt te zijn leeggekiept.
Weelderig behangen met juwelen,
maar zonder kleren zitten ze aan ta-
fel. De expositie Lust van fotograaf
Marc Lagrange, een Belg, kenmerkt
zich vooral door ‘naakt’. 

‘Vrouwvriendelijk naakt’, noemt
Mickey Hoogendijk het, die hem
naar de Amsterdamse Supperclub
haalde. “Het is naakt waar vrouwen
zich prettig bij voelen. Geen porno-
grafisch of plat gedoe.” Daarom
laat Hoogendijk zich door Lagrange
rustig in lingerie fotograferen voor
het ‘most sexy issue ever’ van het
magazine Miljonair (voor de geïnte-
resseerden: het juninummer).
“Vrouwen boven de veertig moeten
toch een beetje oppassen, maar
met hem durf ik het wel aan.”

Vanaf de zijlijn bespreken twee
jongens de aanwezige outfits. “Een

catsuit!” gilt de een, waarna de an-
der geschrokken een hand voor zijn
mond houdt. De kopie van fotomo-
del Agyness Deyn, die overigens
Esther Meijer heet, draagt een op-
vallend pak met tijgerprint, maar
eerlijk is eerlijk: ze kan het hebben.

Esther en haar boezemvriend Ba-
gua Jody zijn niet onder de indruk
van Lagrange. “Voor de hand lig-
gend,” verzuchten ze. “Been there,
done that. Leuk voor in een glossy,
maar vooruitstrevend? Nee.” 

Zelf zijn ze voortdurend met kunst
bezig: dans, muziek, mode, art di-
rection, styling, schilderijen, beel-
den. Wat niet eigenlijk? Nederland
is inmiddels te klein, en daarom
gaan ze in mei naar New York ‘op
oriëntatiereis’. Het duo is van plan
de wereld te veroveren: “Zie het als
een moderne kruistocht. Wij zijn
the next best thing. Dat gaan we la-
ten zien door acts, performances,
guerrillagedrag.”

Dat doen ze natuurlijk niet voor
het geld, maar om mensen te inspi-
reren. “En te verwonderen,” voegt
Esther toe. “Dat vind ik ook een
interessante emotie.” Intussen
heeft Micky twee foto’s van Lagran-
ge verkocht. De prijs is ‘op aan-
vraag’. Dat weet je het wel.
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‘Vrouwen boven de
veertig moeten toch
een beetje opppassen’

Lagrange portretteerde personeel van de Supperclub. Mickey
Hoogendijk en Franklin Wijman poseren net zo lief voor Schuim.

‘Lust’ volgens de Belgische fotograaf Marc Lagrange, door 
Mickey Hoogendijk naar Nederland gehaald.

Fotograaf Terius van Oosthuyzen (links) met modemannen Jan
Willem Loor (Mulberry) en Martijn Meeuwsen (Juvenis).

Thessa Lijdsman
(McGregor) en Nick
Mullin (Le Coq Sportif)

Marc Lagrange heeft oog voor vrouwelijk schoon. Hij ziet het dus
wel zitten om met stylist Caroline Kruijssen te poseren.

JISKA FISCHER

Feestje? Schuim@parool.nl

p in onze acties.’ FOTO KLAAS FOPMA
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Esther Meijer en Ba-
gua Jody hebben grote
plannen.

Supperclubmeubelstuk Sunny met assistent Roel
Kleijsen en Jan Grijspeere van wijnbar Vyne. ‘We moe-
ten werken, maar komen even inspiratie opdoen.’

Op improveverywhere.com zijn alle
filmpjes van de missies terug te
zien. Op urbanprankster.com
kunnen geïnteresseerden zich
aansluiten bij een lokale groep. Op
Facebook is de Amsterdamse groep
Streetprov actief.

Alles op internet 

Voor ‘missies’
is openbaar
vervoer ideaal


