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Speech Peter Rawie tijdens Vernissage expo Anne Wetzels  
in Mariapark Sittard, 1 augustus 2020 
 
Goedemiddag dames en heren,  
 
Welkom bij de opening van deze expositie van door Anne Wetzels gemaakte 
schilderijen en foto’s 
 
Anne heeft mij gevraagd om bij deze gelegenheid een paar woorden te 
spreken. 
 
Ik ben Peter Rawie en ben sinds 1999 bevriend met Anne. Wij leerden elkaar 
dat jaar kennen tijdens het carnaval van Venetië.  
 
Ik ben weliswaar een kunstliefhebber die exposities bezoekt en die wel eens 
wat leest, maar ik ben geen deskundige op het gebied van kunst en ga u dus 
niet vertellen waarom het werk van Anne zo goed is.  
 
In het begin van onze vriendschap kende ik de creativiteit van Anne vooral uit 
de creaties die zij jaarlijks voor de carnavalsdagen maakte.  
 
De voor haar echtgenoot Frank ontworpen kostuums en hoofddeksels waren 
prachtig. Tot in detail uitgewerkt en heel fantasierijk. Het waren 
herkenningstekens in de volle straten van Maastricht. 
 
Nadat Anne haar opleiding bij de Pentagoon academie was begonnen kreeg ik 
zo nu en dan te zien waar zij daar mee bezig was.  
 
Die opleiding tot het ambacht van kunstschilder leverde al in de 
oefenopdrachten werk op dat alleszins het aanzien waard was.  
 
Het is voor de beeldende kunst heel waardevol dat een zo gedegen op de 
vakbekwaamheid gerichte opleiding nog bestaat.  
 
Als ik op exposities het werk van jonge kunstenaars bekijk zie ik vooral 
conceptuele kunst.  
 
Soms vraag ik mij af of dat wel beeldende kunst is.  
 



 
2 

Is dat niet eerder denkkunst, waarbij het materiele resultaat een middel is om 
de gedachten van de maker over te brengen, zoals anderen dat doen door hun 
gedachten op papier te zetten.  
Het gaat hen er ook niet in de eerste plaats om, om iets moois te maken   
Misschien is dénkbeeldende kunst een goede omschrijving voor dit soort werk. 
 
Het ambacht lijkt in de beeldende kunst steeds minder een rol te spelen en 
dreigt daardoor verloren te gaan. 
 
Dat die ambachten verloren gaan is niet ondenkbaar.  
Na de instorting van het Romeinse Rijk heeft het tot bijna in de 15e eeuw 
geduurd voordat er in Europa weer kunst van niveau werd gemaakt. 
Daartussen lagen de donkere middeleeuwen. 
 
Vorig jaar bezochten Maud en ik in Arezzo in Italië, de woning van de 16e 
eeuwse Italiaanse schilder Vasari.  
 
Deze Vasari meende dat de beeldende kunst zoals die in zijn tijd werd gemaakt 
op een niet meer te overtreffen hoogtepunt was gekomen.  
 
Toen was het niet, zoals nu, dat iedereen altijd met een camera in zijn zak 
loopt.  
Daarom was het voor schilders en beeldhouwers vooral de kunst, om de 
werkelijkheid zo realistisch mogelijk weer te geven.  
Het was dan weer wel zo, dat Bijbelse- en mythologische taferelen ook als 
werkelijkheid werden gezien.  
 
Vasari was bang dat er nog eens een periode zou komen waarin de 
vaardigheden om beeldende kunst te maken zouden verdwijnen.  
 
Hij besloot daarom de levens en de werken van de beste van de aan hem 
bekende schilders, beeldhouwers en architecten te beschrijven en vast te 
leggen in een paar omvangrijke boeken. Later zou dan op die beschrijvingen 
kunnen worden teruggevallen om de kunsten weer op te bouwen. 
Gelukkig is dat nog niet nodig gebleken. 
 
Het verlies van de capaciteit om met eigen handen iets te creëren dreigt in 
onze tijd weer.  Overigens niet alleen in de kunsten, maar in allerlei ambachten. 
Mechanisering, automatisering en robotisering maken dat de mens zijn 
vaardigheden verliest.  
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Daar staat dan weer tegenover dat, zoals ik onlangs bij een ervaren 
beeldhouwer zag, moderne technieken, zoals scannen, digitaal bewerken van 
ontwerpen, en het uitsnijden of frezen met behulp van een laser, tot objecten 
leidt die zonder zulke technieken niet gemaakt zouden kunnen worden. Het 
beheersen van die nieuwe technieken is dan een waardevolle aanvulling op het 
ambachtelijke kunstenaarschap.  
 
U begrijpt al dat ik blij ben met Anne’s manier van werken.    
  
Over Anne zelf ga ik u niets vertellen. Op haar website geeft zij zelf uitgebreide 
informatie en daar verwijs ik graag naar. 
 
Bij het zien van haar schilderijen ben ik steeds weer onder de indruk van de 
wijze waarop Anne reflecties weet weer te geven en hoe zij transparantie, zoals 
van glas of water in verf vastlegt.  
Ik vind dat bijzonder knap. 
 
Alles wat Anne schildert, schildert zij met olieverf. Olieverf moet als het ware 
op het doek rijpen.  
Dat kost tijd, maar die tijd geeft haar wel de mogelijkheid om tijdens dat proces 
nog bij te sturen.  
 
Ook met het gebruik van ruw, ongeprepareerd doek kiest Anne niet voor de 
makkelijkste weg.  
Maar met dat materiaal kan zij wel bijzondere effecten aan haar werken 
meegeven.   
 
Soms is een werk een worsteling en is het een hele strijd om het te realiseren. 
 
Misschien heeft u het ook wel eens.   
Zo’n moment waarop je iets wat je al lang van plan was eindelijk ook doet.  
 
Ik ben bestuurslid van de vereniging voor Italiaanse cultuur, de vereniging 
Dante Alighieri in Maastricht -hier in Sittard is ook zo´n vereniging- en ik vond 
dat ik het aan mijn stand verplicht was om Dante’s belangrijkste werk te lezen.   
Juist in de periode dat Anne mij voor deze opening vroeg was ik dan eindelijk 
De Goddelijke Komedie aan het lezen.  
Geloof mij, dat werk lezen is ook best een worsteling. 
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In het 1e vers over het Paradijs vielen mij de volgende woorden op die Beatrice 
tot Dante spreekt. Zij zegt daar: 
 
“Zoals de vorm van een kunstwerk niet altijd aan de bedoeling van de 
kunstenaar beantwoord omdat de stof doof blijkt te zijn voor wat de 
kunstenaar in zijn hoofd heeft, zo wijkt een schepsel soms af van de richting 
naar zijn voorbestemde doel.” 
 
De stof die doof blijkt te zijn; of wel dat de verf niet in die vorm of in die tint op 
het doek komt die de kunstenaar in gedachte heeft. 
Dat moet Anne vaak hebben ervaren. Maar dat heeft haar er niet van 
weerhouden om steeds weer door te werken in de voorgenomen richting. Naar 
een nog weer mooier en nog weer bevredigender werk.  
 
Wat mij bij Anne ook opvalt is haar manier van kijken, wat zij ziet, wat zij 
waarneemt.  
 
Anne herkent schoonheid in allerlei situaties. In het landschap, in details van 
voorwerpen, in de lucht, in het water, in alledaagse dingen. Overal eigenlijk.  
 
Die aparte manier van kijken merk je als je met haar in de natuur aan het 
wandelen bent of als je met haar exposities of bezienswaardigheden bezoekt. 
Zij neemt dingen anders waar dan een ander. 
 
Hoe Anne een onderwerp ziet en in foto’s vastlegt, verrast zelfs degene die bij 
het maken van die foto naast haar stond. 
 
Zie je later die foto terug dan merk je dat je wel hetzelfde zag als Anne, maar 
niet hetzelfde waarnam.      
 
Sommige van haar foto’s werken vervolgens als inspiratie voor een schilderij. 
 
Zoals u in de expositie zult zien, ontstaan dan op het doek landschappen die 
er niet waren voor dat Anne ze zag. 
 
Bekijkt u de expositie. Ik verwacht dat u ervan zult genieten en hoop dat u van 
Anne en van haar werk zult houden. 
 
 
Dank u wel. 


