
Beste	  mensen,	  
	  
Toen	  Annemiek	  me	  vroeg	  of	  ik	  de	  expositie	  ‘Vrouwenvertellingen’	  wilde	  openen	  vandaag,	  hoefde	  ik	  niet	  lang	  
na	  te	  denken.	  Niet	  als	  begaafd	  kunstkenner	  maar	  gewoon	  als	  vriendin,	  wil	  ik	  dit	  heel	  graag	  voor	  haar	  doen.	  
Ik	  denk	  dat	  ik	  wel	  iets	  kan	  vertellen	  over	  wat	  de	  werken	  voor	  mij	  betekenen.	  Temeer	  omdat	  het	  een	  
verzameling	  schilderijen	  en	  schetsen	  is	  die	  bijzonder	  tot	  de	  verbeelding	  spreekt.	  Prachtige	  werken.	  Stuk	  
voor	  stuk.	  
	  
Ik	  heb	  Annemiek	  het	  laatste	  jaar	  een	  beetje	  mogen	  volgen,	  terwijl	  ze	  zich	  letterlijk	  en	  figuurlijk	  in	  de	  bocht	  
gooide	  om	  haar	  gevoelens	  en	  ervaringen	  te	  vangen	  in	  kleur	  en	  vorm	  op	  het	  doek.	  	  Alleen	  dat	  al	  was	  een	  feest	  
om	  te	  zien.	  Er	  is	  niets	  mooiers	  dan	  iemand	  aan	  het	  werk	  te	  zien,	  waarbij	  de	  vrijheid	  en	  de	  dynamiek	  ervan	  
afspat.	  Waarbij	  je	  ziet	  dat	  hoofd,	  handen	  en	  hart	  een	  driespan	  vormen	  dat	  precies	  weet	  waar	  het	  naartoe	  
moet	  en	  wat	  het	  zeggen	  wil.	  	  
	  
Wat	  een	  energie	  zit	  er	  in	  Annemiek.	  Wat	  een	  warme,	  liefdevolle	  en	  kordate	  energie.	  En	  wat	  in	  Annemiek	  zit,	  
zit	  in	  haar	  werk.	  Dromen,	  verlangens,	  humor,	  een	  sterke	  spirituele	  verbinding	  met	  de	  mensen	  en	  de	  wereld	  
om	  haar	  heen.	  Zij	  weet	  dat	  alles	  in	  een	  heel	  eigen	  stijl	  te	  vangen.	  Telkens	  verrassend,	  steeds	  weer	  anders,	  
maar	  altijd	  sterk,	  bijzonder	  kleurrijk	  en	  vooral…spannend.	  Ik	  moest	  even	  zoeken	  naar	  het	  juiste	  woord.	  Maar	  
spannend	  is	  het	  goede	  ja.	  
	  
Wat	  maakt	  het	  werk	  van	  Annemiek	  zo	  spannend,	  zo	  boeiend?	  Ik	  zie	  in	  de	  schilderijen	  schijnbaar	  
tegenstrijdige	  elementen	  met	  elkaar	  verbonden.	  Kracht	  en	  kwetsbaarheid.	  Troost	  en	  trots.	  In	  Rendez	  vous,	  
een	  werk	  dat	  hier	  boven	  hangt,	  meteen	  recht	  voor	  je	  als	  je	  de	  zaal	  in	  gaat,	  zie	  je	  een	  mooie	  vrouw	  die	  zich	  
nog	  mooier	  maakt	  voor	  iets	  of	  iemand,	  met	  op	  de	  achtergrond	  een	  donker,	  schimmig	  bosje.	  Het	  is	  een	  beeld	  
dat	  je	  bijblijft,	  ook	  nadat	  je	  al	  lang	  naar	  huis	  bent	  gegaan.	  Wat	  gebeurt	  er	  met	  de	  vrouw?	  Wordt	  het	  wel	  zo	  
leuk	  in	  het	  bosje	  als	  ze	  denkt?	  Wie	  is	  hier	  eigenlijk	  verdwaald?	  De	  vrouw	  of	  de	  keukenstoel?	  Maar	  goed,	  dat	  
zijn	  maar	  wat	  persoonlijke	  associaties	  bij	  dit	  ene	  werk.	  	  
	  
Ik	  moet	  denken	  aan	  een	  avond	  dat	  ik	  samen	  met	  Annemiek	  ook	  een	  beetje	  verdwaalde	  en	  terecht	  kwam	  in	  
het	  Openluchttheater	  in	  Valkenburg.	  We	  luisterden	  naar	  een	  Nederlands-‐Portugese	  fadozanger:	  Emanuel	  
Pessanha.	  
Voordat	  hij	  zijn	  vingers	  op	  de	  snaren	  zette,	  vertelde	  hij	  zijn	  publiek	  een	  verhaal.	  Over	  een	  vrouw.	  Een	  
vrouwenvertelling.	  	  
	  
Er	  was	  eens	  een	  prinses.	  Niemand	  wist	  dat	  ze	  bokkenpootjes	  had.	  Ze	  verstopte	  haar	  bokkenpootjes	  onder	  
mooie	  lange	  jurken.	  De	  prins	  die	  dolverliefd	  op	  haar	  was,	  wist	  het	  ook	  niet.	  De	  prins	  wilde	  met	  haar	  trouwen	  
en	  probeerde	  haar	  over	  te	  halen	  om	  mooie	  schoenen	  voor	  de	  bruiloft	  te	  kopen.	  Maar	  het	  prinsesje	  weigerde.	  
Ze	  was	  bang	  dat	  haar	  geheim	  ontmaskerd	  werd.	  Toen	  bedacht	  de	  prins	  een	  list.	  ’s	  Nachts	  strooide	  hij	  meel	  in	  
het	  paleis,	  zodat	  het	  prinsesje	  als	  ze	  s	  nachts	  moest	  plassen,	  haar	  voetafdruk	  zou	  achterlaten	  in	  	  het	  meel.	  Zo	  
geschiedde.	  En	  jawel:	  bokkenpootjes	  in	  het	  meel.	  De	  prins	  schrok	  zich	  rot.	  Hij	  voerde	  een	  moeilijk	  en	  ernstig	  
gesprek	  met	  de	  prinses:	  als	  je	  bokkenpootjes	  hebt	  moet	  je	  niet	  verliefd	  worden	  op	  een	  prins	  maar	  op	  een	  
hoefsmid.	  
	  
En	  toen,	  na	  de	  vertelling	  kwam	  het	  lied,	  de	  fado.	  De	  muziek	  sprak	  voor	  zichzelf.	  Het	  was	  helemaal	  niet	  nodig	  
geweest	  om	  het	  verhaal	  over	  het	  prinsesje	  met	  de	  bokkenpootjes	  tot	  in	  detail	  te	  vertellen.	  De	  luisteraar	  
voelde	  haarfijn	  aan	  hoe	  liefde,	  lust,	  verlangen,	  verdriet	  en	  teleurstelling	  hier	  samenvielen.	  De	  fado	  is	  niet	  
voor	  niets	  het	  lied	  waarvan	  de	  Portugees	  zegt:	  ‘Het	  is	  het	  geluk	  waaraan	  men	  lijdt,	  het	  verdriet	  dat	  men	  
geniet.’	  Het	  is	  de	  schijnbare	  tegenstelling	  die	  de	  muziek	  zo	  spannend	  en	  boeiend	  maakt	  dat	  je	  een	  fado	  altijd	  
tot	  het	  einde	  toe	  zult	  uit	  luisteren.	  Wat	  heeft	  dit	  nu	  met	  het	  werk	  van	  Annemiek	  te	  maken?	  
	  
Het	  werk	  van	  Annemiek	  is	  voor	  mij	  als	  de	  sfeer	  van	  de	  fado.	  Je	  hoeft	  het	  hele	  verhaal	  niet	  te	  kennen	  om	  
gepakt	  te	  worden	  door	  de	  het	  beeld	  en	  de	  sfeer	  waarin	  dat	  wordt	  neergezet.	  Annemiek	  geeft	  je	  de	  compositie	  
in	  geuren	  en	  kleuren	  cadeau.	  Vergezeld	  van	  een	  titel	  	  (let	  op	  al	  die	  mooie	  titels:	  Verlaten	  muze,	  De	  getuige,	  de	  
Ziel	  van	  mijn	  moeder,	  om	  er	  maar	  een	  paar	  te	  noemen).	  Het	  zijn	  momentopnames	  uit	  Vrouwenvertellingen,	  
die	  je	  zelf	  mag	  afmaken	  en	  invullen.	  Je	  mag	  ermee	  doen	  wat	  je	  doet,	  erin	  zien	  wat	  je	  ziet.	  Vrijheid,	  blijheid.	  
Vrijheid,	  blijheid	  en	  zusterschap.	  Ook	  dat	  is	  Annemiek.	  
	  
Ik	  nodig	  jullie	  heel	  graag	  uit	  om	  mee	  te	  gaan	  naar	  boven	  waar	  de	  werken	  op	  ons	  hangen	  te	  wachten.	  Ik	  wil	  
Annemiek	  graag	  alvast	  van	  harte	  feliciteren	  met	  deze	  fantastische	  verzameling	  werken	  en	  ik	  wens	  jullie	  
allemaal	  	  heel	  veel	  inspiratie	  en	  plezier	  bij	  het	  genieten	  van	  Vrouwenvertellingen.	  


