SEF THISSEN ONTMOET
PORTRETSCHILDERES ANNELIES HOEK

Nooit genoeg
van ogen,
neus en mond

De special over Weert en Leudal verleidde Sef Thissen een
bezoek te brengen aan portretschilderes Annelies Hoek.
De vrouw die ooit onder meer het officiële staatsportret
van Koningin Beatrix aan het doek toevertrouwde, praat
met de bariton over haar voorliefde voor ogen, neus
en mond. Op verzoek van Sef kijkt ze in de spiegel en
portretteert ze voor één keer zichzelf.
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je werkt, ik ga wel even voor je staan.’ Had ik
ineens een half uur de tijd om haar te portretteren. De mooiste schilderijen gaan vaak heel
snel”, peinst ze.

et is zo’n dag begin mei waarop de wind vrij
spel heeft en als een waakzame ruis om het
atelier van Annelies Hoek cirkelt. De ruimte
van de portretschilderes in het buitengebied
van Weert ademt voor de rest rust en is het
perfecte decor voor een gesprek tussen twee
creatievelingen. De bariton stelt de vragen, de
schilderes antwoordt. Maar al snel is het een
geanimeerd gesprek tussen twee mensen met
een gezamenlijke fascinatie voor perfectie,
verwondering en emotie. Annelies: “Ik zoek
altijd het spannende en mooiste in de mens.”

IN DE VINGERS

Samen met de bariton praat ze over haar
jeugd. Over hoe het was om als creatieveling
op te groeien in een gezin met zes broertjes en
zusjes. En dat vader haar liever niet richting
een creatieve opleiding zag gaan, maar dat
moeder haar die kans juist wel gunde omdat
zij zelf die kans ontzegd was. Op de Rijksacademie viel ze op door haar inzet en talent. In
tegenstelling tot haar klasgenoten waagde ze
zich niet aan verboden vruchten van drank
en drugs. Annelies wilde het vak in de vingers
krijgen en liet zich door niets of niemand
tegenhouden. “Ik heb er veel geleerd, maar het
voldeed niet helemaal aan mijn verwachtingen.
Vaktechnisch was het allemaal prima, maar ik
had gedacht meer over kunst te leren. Tijdens
mijn studie bleek al snel dat ik bovenmatig
aanleg had voor portretteren. Dat werd extra
kracht bij gezet door mijn leraar, meneer Van
Kan. Mijn tekeningen op het schoolbord
werden nooit direct uitgeveegd. Het voelde
vertrouwd en natuurlijk.”

FANTASIE

Het gesprek dat begon tussen kwasten, verf en
doeken heeft zich ondertussen verplaatst naar
de zithoek van het atelier. Annelies’ kleinkinderen wagen een poging op de trampoline als
de wind even spaarzaam op zich laat wachten.
Ze vertelt dat een goed portret eigenlijk nooit
af is. Continu borrelt die drang om het werk te
verbeteren of met een extra penseelstreek van
meer karakter te voorzien. Annelies: “Toch
moet je in een portret ook niet alles vertellen
en juist een deel aan de fantasie overlaten. Ik
hoop dat mensen mijn werk niet alleen als een
‘portret’ zien, maar meer als een ‘schilderij’.
Zodat ze er meer plezier aan beleven dan aan
een foto.”

ZUID-AFRIKA
EXPRESSIE

Al snel blijkt dat Annelies een echt familiemens is. Niet alleen zijn de kleinkinderen te
gast op de gerestaureerde boerderij gedurende
de voorjaarsvakantie, de nieuwe generaties
Hoek zijn ook op verschillende van haar doeken te bewonderen. Zowel de jongste telgen

“IK HOOP DAT MENSEN MIJN
WERK NIET ALLEEN ALS EEN
‘PORTRET’ ZIEN, MAAR MEER ALS
EEN ‘SCHILDERIJ’. ZODAT ZE ER
MEER PLEZIER AAN BELEVEN DAN
EEN FOTO”
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als haar man Hans zijn geportretteerd en vervullen een prominente plek in haar dagelijkse
habitat. “Er is tegenwoordig zoveel ellende in
de wereld, beangstigend vind ik. Zeker voor
de kinderen. Ik houd mijn hart voor ze vast,
omdat je ‘het kwaad’ tegenwoordig niet meer
ziet. Heel eng.” Als Sef vraag of het lastig is
om je eigen familie te schilderen, antwoordt
ze bevestigend: “Ik vond het heel erg lastig
om mijn moeder te portretteren.” Annelies
laat een stilte vallen en zegt dan voorzichtig: “Alsof je dan té dichtbij komt. Op je
familie heb je natuurlijk een subjectieve kijk,
emotioneler. Het is lastig om die bewegelijke
expressie van mijn moeder te vangen.”

BEATRIX

Annelies praat eenvoudig en vlot. Alsof ze
met haar woorden de portretten extra diepgang en verhalen meegeeft. De blik van Sef
blijft hangen bij de twee portretten van onze
ex-koningin Beatrix. De schilderes vertelt
over haar persoonlijke ontmoetingen met
Hare Majesteit Koningin Beatrix op Paleis
Huis ten Bosch. Soms over randzaken, af en
toe over vrouwenkwaaltjes. Altijd met respect
voor elkaar en wederzijds begrip. “Was ik
soms alleen in een ruimte met onze toenmalige
Koningin. Heel bijzonder natuurlijk, maar het
voelde alsof ik bij een vriendin op bezoek was.
Op een gegeven moment zei ze: ‘ik weet hoe

Na haar studie leert Annelies Hans kennen.
Manlief is ondertussen aangeschoven en
samen vertellen ze over hun periode in Kenia,
waar Hans als internist werkte. Het was voor
Annelies een bevrijding om het werelddeel
te bezoeken. In Nederland was ze druk met
kinderen en huishouden, maar in Afrika
bloeide haar liefde voor het penseel wederom
op. Hans vertelt: “Ik was verantwoordelijk
voor het Kenia. Maar we reisden ook veel
naar Ethiopië, Tanzania en Soedan. We
toerden met een grote Landrover rond en dat
gaf Annelies de kans veel te schilderen.” Zijn
echtgenote knikt bevestigend: “De mensen
en stammen zijn zo indrukwekkend. Ik vond
het super om hoog in de Landrover te zitten
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en ‘stiekem’ mensen te portretteren. Dat
heeft schitterende aquarellen opgeleverd. Ik
vond het ook heerlijk om onder de boom bij
de kliniek, die als wachtkamer fungeerde, te
werken. Afrika is een fantastisch werelddeel.
Wat je daar meemaakt, gebeurt je hier in tien
jaar niet. Je voelt je bijna geen Nederlander
meer als je terugkomt.”
KARAKTER

Toch keerden Hans en Annelies wel terug
naar Nederland, Weert welteverstaan. Van
de uitgestrekte natuurgebieden en wildernis
naar een geordende stad met verplichtingen in
Midden-Limburg. In die periode had de schilderes moeite zichzelf te zijn, maar toch besloot
ze haar vertrouwde kwasten en doeken weer
te omarmen. Sef bestudeert ondertussen een
schilderij aan de muur en vraagt wat iemand
interessant maakt om te portretteren. Annelies:
“Voor mij is dat de botstructuur in het gezicht.

OP MIJN LEEFTIJD WEET IK AL
SNEL WELKE KARAKTERTREK EN
UITDRUKKING IK ZAL GEBRUIKEN
VOOR HET SCHILDERIJ
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Ik zoek altijd het spannende in de mens. Als
iemand een karakteristieke kop heeft, laat ik
dat zien. Elk gezicht is voor mij een reisje. Het
ene naar Afrika, het andere naar Finland.”
SAMENSMELTEN

Ondertussen zijn de uitgangspunten ‘vragensteller’ en ‘geïnterviewde’ bijna volledig
naar de achtergrond verdwenen. Tussen
Hans, Annelies en Sef ontstaat een levendige
conversatie die op en neer beweegt tussen
angsten, creativiteit van kinderen en liefde.
In haar werk is mensenkennis een belangrijke
vaardigheid, vertelt de gastvrouw niet veel
later. “Je moet goed kunnen kijken en observeren. Op mijn leeftijd weet ik al snel welke
karaktertrek en uitdrukking ik zal gebruiken
voor het schilderij. Dat moet ook wel; een
fotograaf kan schieten wat hij wil, ik moet al
die momenten samensmelten tot één moment.
Daarom heb ik steeds weer plankenkoorts
om een werk aan iemand te laten zien. Je
blijft geprikkeld, omdat je weet dat het altijd
beter kan, hoe frustrerend dat ook is. Ik krijg
nu eenmaal nooit genoeg van ogen, neus en
mond.” 
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