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Dubois, lachend: “Dat bedoel ik met dat ik 
het vaak drie keer moet uitleggen.”

Met een grove kwast brengt ze een laag-
je lijm aan. Die koelt snel af, dus ze pakt 
een potje met mergel uit de Sint Pieters-
berg. Door opwarming heeft die mergel 
een zalmkleur gekregen, voor de huids-
kleur.

“Kijk, hier is het nog wat plat,” zegt ze, 
en strooit de mergel over het voorhoofd. 
Met een spatel schraapt ze het mergelgruis 
in banen. “Het moet niet te braaf worden.”

Een beetje steenkool voor een lijntje bij 
de neus, een rimpel op het voorhoofd met 
zand van de Veluwe, stukjes koraal voor de 
lippen.

Het liefst werkt Dubois aan meerdere 
schilderijen tegelijk. Zo’n laagje lijm moet 
telkens drogen, hier en daar wordt weer 
iets weggekrast, en dan opnieuw. Zo wordt 
een portret opgebouwd, laag voor laag 
voor laag voor laag.

Het is een magisch gezicht. Sint-ja-
kobsschelp, reuzensequoiabast, zoetwater-
mossel, lapis lazuli-steen (mooi blauw), 
kokkels, een veer – en zand uit de hele 
wereld. Dat is de verf van Judith Dubois.

Vermalen dakpan
“Eigenlijk ben ik sinds een paar jaar in 
Rembrandt verzand,” zegt ze – en ja, dat 
grapje maakt ze vaker.

We beginnen bij het begin. Judith 

Dubois (1966, Den Briel) groeide op in 
Zuid-Limburg. Haar vader, voor het zui-
den van Limburg heel klassiek, werkte bij 
de DSM en haar moeder was een telg uit 
een familie met een dakpannenfabriek. 
Zo’n dakpan staat uiteraard, vermalen in 
een potje, bij Dubois in het atelier.

Als kind zat ze al eindeloos te tekenen 
en schetsen op zolder. Na haar Athe-
neum-B wilde ze bosbouw gaan studeren, 
maar ze mocht van haar ouders een jaar 
naar Italië, om daar de kunst een kans te 
geven. Het werden negen jaren.

In Florence deed ze een kunstopleiding, 
ze gaf modeltekenles, werkte in een atelier 
voor restauratie en decoratie van oude 
meubels, waar ze de oude technieken leer-
de, zoals die van werken met ambachtelij-
ke lijm, die haar later zo van pas zou 
komen. Net als een cursus fresco schilde-
ren in Venetië, want het schilderen met 
gemalen aardepigment is erg verwant aan 
wat ze later zou doen aardemateriaal.

Maar dat wist Dubois toen nog allemaal 
niet. Ze maakte vooral modeltekeningen 
en schilderde landschappen. Haar eerste 
tentoonstelling was in Zuid-Duitsland en 
snel daarna volgden twee tentoonstellin-
gen in Amsterdam, in 1990.

Toen leerde ze Amsterdam kennen. De 
vrijheid en blijheid hier trok haar meteen 
aan. “Italië is mooi, zeker Toscane. Ik 
woonde toen buiten de stad, en ik hoefde 

maar mijn deur uit te lopen om het land-
schap te kunnen schilderen. Maar het was 
toch ook erg macho. Als vrouw was je toen 
een tweederangsburger.”

De laatste twee jaar van die negen in 
Italië woonde Dubois in Toscane én 
Amsterdam. “Daar en hier. Dat was de ide-
ale wereld. Best of both worlds.”

Maar twee woningen aanhouden is toch 
ook een dure grap, en toen de maffi  a in 
1992 zelfs rechters begon te vermoorden, 
dacht ze: het is tijd om terug te gaan naar 
Nederland.

In 1993 vertrok ze defi nitief naar 
Amsterdam en kwam terecht in een woon-
groep aan de Overtoom, waar nu nog haar 
atelier is, maar waar ze ook twintig jaar 
woonde. “Ik leefde letterlijk tussen de 
schilderijen.”

Ze deed werk in opdracht, had tussen-
door exposities en twaalf jaar geleden 
begon ze ook als tolk Italiaans in de recht-
bank. Haar thema was altijd de natuur en 
rechtvaardigheid. “Met die opleiding Bos-
bouw wilde ik actievoeren, bossen redden. 
In plaats daarvan ben ik bossen gaan schil-
deren, en zo te vereeuwigen.”

Haar epifanie kwam in 1996, tijdens een 
werkreis in Californië, waar ze twee schil-
derijen had verkocht. Ze reisde over High-
way 1 en maakte overal schetsen met pas-
tel. Langs de kust, tegen de rotsen, zag je 
overal prachtige lagen zand boven op 

‘Hij begint me al aan te 
kijken. Dat gevoel krijg je als 
je naar het schilderij kijkt, 
net als bij Rembrandt.’
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