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Agnes van den Brandeler was een loner die niet goed alleen kon zijn, een artieste met
een hekel aan armoede. Een standsbewuste aristocrate die kampte met onzekerheid,
en een door heimwee geplaagde reizigster. Intens gehecht aan het verleden, diep
mee-levend met vrienden en familie , rusteloos zoekend naar het Hogere.
Onder een eenvoudig Russisch kruis ligt zij samen met haar man- Didi van den
Brandeler, Tjiwing, haar Patrijs- begraven in Haarlo. Bij haar dood liet zij vele honderden werken na, en een onvoorstelbare hoeveelheid archivalia, schetsen, knipsels,
brieven, manuscripten en droomdag boeken. Dingen waar zij zelf vele malen doorheen
was geweest: lezend, aanvullend, knippend, corrigerend, kopiërend, doorhalend,
selecterend. Zij heeft duidelijk aan 'biografische zelfconstructie' gedaan, wat het werk
voor haar biografen niet gemakkelijker maakt. Wie alles over haar zou willen weten,
zou vastlopen in de details. Zinvoller is het, te pogen haar recht te doen door een beeld
te geven van de kunstenares èn de mens die zij was, geplaatst in het kader van haar
milieu en haar artistieke omgeving. Met het concrete resultaat zou zij waarschijnlijk
niet tevreden zijn geweest; maar wat zij zeker geapprecieerd zou hebben, is de erkenning dat zij een bijzondere vrouw was, en een echte kunstenaar. Over die twee dingen
kan geen twijfel bestaan.

Ontmoeting in Hengelo
In november 1996 bezocht ik in Hengelo (Gld.) mevrouw Agnes van den Brandelervan den Brandeler. Ik was naar haar verwezen door een bejaarde vriendin van mijn
moeder, mevrouw Annie van den Bosch-de Beaufort, die ik had geïnterviewd voor
mijn boek Leven op stand 1890-1940, over het huiselijk leven van de Nederlandse
bovenlaag. Mevrouw van den Bosch had mij verteld hoe het toeging bij haar zelf
vroeger thuis, in een groot burgemeestersgezin met veel personeel op een buitenplaats bij Leusden. Nu zocht ik nog een generatiegenote van haar die in Den Haag
was opgegroeid, liefst in kringen rond het hof. Zo iemand was mevrouw Van den
Brandeler-van den Brandeler.
Tot mijn verbazing deed in Hengelo niet een keurig oud dametje de deur open
maar een forse vrouw met een grote wollen omslagdoek, het grijze haar in een knoet
en met herenschoenen aan haar voeten. Moeilijk lopend, met een stok, voerde ze mij
mee door haar huis, dat in een schilderachtige staat van vervalleek te verkeren. De
kamers waren gevuld met een onvoorstelbare hoeveelheid papieren, boeken, albums,
schilderijen, mappen en rommel, die de meubels- en de vloer!- vrijwel aan het
gezicht ontrok. Het was er schemerig, ook door de donker geschilderde muren.
Toen ik vroeg naar haar ouderlijk huis in de jaren 'zo en '30, bleek dat ik misschien
wel helemaal aan het verkeerde adres was. De ins en outs van een huishouden-opstand, waarover ik gehoopt had, verhalen te horen: was dat waar het me om ging?
Mijn gespreksgenote was kunstenares en had, zo begreep ik uit haar reactie, geen
enkele belangstelling voor de conventies van weleer. Visites, diners, de halfjaarlijkse

Bove n · Portret · AVDBS

was , dat lapte zij aan haar laars!

Ond er· Interieur Het Hof · PART. COLL.
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Zonder titel (Tafel met f ru itschalen voor

Toen zij en haar man hier waren komen wonen, zo vertelde zij met haar nogal

venster met uitzicht op tuin), 1974, aquarel

luide stem, werd natuurlijk van ze verwacht dat ze beleefd zouden gaan kennismaken

en Oost-In dische in kt op papier·

bij 'de families in de streek' . Zelfs haar vriendin, de schilderes Jeanne Bieruma
Oosting, die bevriend was met de familie Staring op de Wildenborch in Almen, had

AVDBS

dat nodig gevonden. Nu, zij hadden het vertikt, dat formele gedoe. Ja, haar man was
wellid geworden van de Koffieclub in Zutphen, waar hij de oude heer Staring op de
kast joeg met zijn vrijmoedigheid, terwijl de andere heren wat zaten te dommelen
- maar dat was dan ook alles.
Allengs werd duidelijk dat het in de praktijk wel meeviel met de verwijdering
tussen mevrouw Van den Brandeler en haar deftige verleden. Bovendien wilde zij
graag vertellen; om te beginnen over het huis dat zij nu bewoonde, Het Hof, en daarna
over het huis waarin zij alle vakanties van haar jeugd had doorgebracht, het huis van
de Van Randwijcken, de familie van haar moeder, in Rossum. De boomgaarden, de
moestuin, de knechts, en al die Van Randwijcken, het was een vervlogen wereld, maar
haar nostalgie was onmiskenbaar.
En ja, vroeger in Den Haag, het huis in de Surinamestraat, een huis met overal
balkons, haar moeder had zich er een ongeluk gesjouwd op de trappen. Het personeel
zat in het souterrain, waar ook de keuken was; op de bel-etage was de salon, met de
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eetkamer vóór en de veranda achter. Ik luisterde gretig: niet alleen kende ik haar
huidige omgeving, de Achterhoek, doordat mijn ouders in de streek woonden (en mijn
vader sinds drie jaar lid was van dezelfde, legendarische Koffieclub), maar ook Den

Het was stijf en

Haag was me van jongsaf vertrouwd; ik had zelfs vlakbij de Surinamestraat gewoond.
Agnes vertelde over de geluiden van haar kindertijd, de roep van de visvrouwen, de
fruitverkopers, de bel van de Sierkan, met de grote melkketels, waar in de winter
een molton overheen lag tegen het bevriezen. Om de hoek in de Javastraat had je de
winkels: bloemenwinkel Barmentloc en Maison Streng, de banketbakker met zijn
heerlijkheden.
Als haar moeder jour had, bestelde zij taartjes en confiserie bij Maison Streng.
Haar moeder had het een vervelende verplichting gevonden, zo'n jour- een vaste

gereglementeerd,
zelfs de gesprekken:
je mocht niet OIJer

ontvangdag- en had die dus alleen gehad in de tijd dat Agnes 'moest uitgaan'. Zij
was toen 18 jaar en had net eindexamen gedaan. Het was de periode waarin een meisje
haar entree in de wereld maakte, en dat was vooral een kwestie van vrouwelijke (dus
moederlijke) connecties. Je moest allejours aflopen waar je was uitgenodigd, bij oude
dames vooral, en die brachten vervolgens tegenbezoeken. Het was stijf en gereglementeerd, zelfs de gesprekken: je mocht niet over jezelf praten, niet over ziekte of narigheid, nooit zeuren.

jezelf praten, niet oiJer
ziekte of narigheid,

Agnes en haar moeder waren ook op bezoek geweest bij freule Van Asbeck, die
hofdame was, in haar salon op de zolderverdieping van Paleis Noordeinde. Zij kwam

nooit zeuren

op haar beurt in de Surinamestraat met een hofrijtuig. Dat rijtuig bleef voor het huis
staan wachten terwijl zij binnen was -een kwartier, twintig minuten. Ik wist nog niet
dat Agnes over dit alles had geschreven, net als over haar huis en de zomers in Rossum.
Ik genoot van haar manier van spreken, onmiskenbaar het dialect van de adel, zoals
Agnies Pauw van Wieldrecht (een vriendin van haar) het heeft genoemd. 'Ach,' zei
Agnes , 'het was allemaal niet zo heel grand genre bij ons hoor. ..'
Uit zichzelfbegon ze over haar werk. Zij vertelde hoe in 1940, toen de oorlog
begon, in één klap dat hele 'uitgaansgedoe' afgelopen was, en zij zich rustig aan haar
werk kon wijden. Al eerder had ze schilderles gehad, van Marie Vlielander Hein, die
een ruim atelier aan de Zoutmanstraat had. Zij had haar nog schetsboeken van Sientje
Mesdag-van Houten nagelaten, wilde ik ze zien? Natuurlijk wilde ik dat. De schetsboeken waren bij haar gekomen via de schilderes Barbara van Houten, een nicht van
haar als ik het goed begreep, terwijl mijnheer Vlielander Hein weer een vriend van
Agnes' vader was geweest (hij had een beetje manie de grandeur, zo vertrouwde Agnes
mij toe); Marie Vlielander Hein zelfwoonde samen met de weduwe van Couperus.
Een ouderwets-deftige preoccupatie met familieconnecties en verhalen over bijzondere personages sprak uit Agnes' woorden, nu ze eenmaal was begonnen over haar
Haagse achtergrond. Ik moest me losrukken, nadat ze me ook nog even een blik in
haar huidige levensomstandigheden had gegund; zo scheen zij iemand te hebben,
een man uit het dorp, die 's ochtends haar luiken kwam opendoen en ze 's avonds
dichtdeed, en op die manier in de gaten hield of ze niet ziek was, of dood.
Er paste maar weinig van haar verhalen in Leven op Stand. Toen ik het haar had
gestuurd, inspireerde dat haar tot een brief aan mij waarin zij weer nieuwe jeugdherin-
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neringen ophaalde. ('Lieve Mevrouw', stond nu boven die brief.) Zo herinnerde zij zich
de grote schoonmaak, waarover ik ook had geschreven: de gordijnen die dan in een
soort witte zakken gingen, de kachelsmid die de kachel kwam weghalen, en wat al die
huishoudelijke opschudding betekende voor de kinderen. 'Als ik tusschen de middag
uit school kwam, moesten we in een kleine soort kinderkamer gepropt worden, omdat
de eetkamer leeggehaald was. Wat een nachtmerrie!'
Aldus beschreef zij in miniatuur- en misschien zelfs met een tikje zelfspot- een
gevoel van ontheemd-zijn waarvan ik pas tien jaar later kon zien hoe kenmerkend het
voor haar was. Nu pas begreep ik hoe gemengd haar gevoelens waren over haar
afkomst, het keurslijf waaruit zij wilde ontsnappen maar waar ze tegelijk aan hechtte,
en dat haar had gevormd.

Leven op de grens
Nostalgie en Fernweh hebben bij Agnes van den Brandeler altijd om voorrang
gestreden. Op haar vele reizen- naar Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland- verlangde zij vaak naar huis, zoals blijkt uit haar brieven. Maar zelfs als ze thuis was,
schenen de huizen waar zij verbleef- in Den Haag, Rossum en Hengelo (Gld.)vaak op de één of andere manier niet veilig. Zij leefde in het besef, te balanceren op
de grens tussen de stabiele wereld van vroeger, en een onherbergzame nieuwe tijd.
Haar leven lang droomde zij van de zomers van haar jeugd en de eenvoud van het
verleden, maar ook van iets nieuws, iets hogers, dat zo moeilijk te bereiken was.
Agnes- toen nogAnkie-werd geboren in Delft, de stad waar haar vader zijn
ingenieursopleiding had voltooid, op het adres Noordeinde 17- Het Noordeinde is het
verlengde van de Oude Delft. Voorspoedig bevallen van eene dochter, de Hoog Welgeboren

Vrouwe H. van den Brandeler, Baronesse van Randwijck. Delft, 18 October 1918, luidde de
tekst van de geboorteannonce, summier en vormelijk, zonder de voornamen van de
baby (die was vernoemd naar haar grootmoeder van moeders kant, een geboren freule
Boreel). De kraamvrouw stamde uit een oud Gelders geslacht, dat sinds de achttiende
eeuw is verdeeld in een baroniale en een grafelijke tak; Hillegonda (ofHilda) behoorde
tot de eerste, iets minder in rang (maar weer hoger dan die van de familie van haar
echtgenoot, die eenvoudig het jonkheerspredikaat droeg). Haar leven lang heeftAgnes
de brieven die zij aan haar moeder schreef- wekelijks, als zij van elkaar gescheiden
waren- zorgvuldig geadresseerd aan de Hoogwelgeboren vrouwe H. van den Brandeler,
geboren baronesse Van Randwijck.
Geboren worden in een adellijke familie was in het Nederland van die tijd van
grotere betekenis dan tegenwoordig. Wie het overkwam, die groeide op in het besef
een schakel te zijn, een schakel in een lange familieketen waarvan het belang uitstijgt
boven dat van de enkeling. En ook al werd de meeste adellijke kindertjes wel ingeprent
dat het verkeerd was, zich ergens op te laten voorstaan, toch was er onontkoombaar het
gevoel van onderscheiding, van anders te zijn dan 'gewone mensen'. Agnes van den
Brandeler heeft tot haar dood in 2002 geleefd met dat besef. Haar levensgevoel werd
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gekleurd door haar afkomst en haar opvoeding in dat speciale milieu, de trots en de
verplichtingen- om niet te zeggen de sociale dwang- die deze met zich meebrachten.
Een jaar na haar geboorte verhuisde het gezin Van den Brandeler naar een groot
huis aan de Surinamestraat in Den Haag, op nummer 4, vlakbij waar Louis Couperus
zijn Eline Vere schreef (nr. 20). In 1921 werd daar een zoon geboren, die Willem Carel
Salomon werd genoemd: Pim, een broertje voor Ankie en een stamhouder voor haar
ouders.
Vader van den Brandeler (1885-1971) had een baan bij de Nederlands-Engelse Technische Handelmaatschappij, het latere Vickers-Armstrong, die een kantoor had aan
het Lange Voorhout. Hij kon goed tekenen en had artistieke belangstelling, net als
overigens zijn vrouw. Een van zijn beste vrienden was de schilder WillemMaris (18721929), zoon van de beroemdere Jacob Maris. Omstreeks 1921 maakte die een portret

van Ankie: een pastel- je zou het een societyportret kunnen noemen- van een blond,

Agnes geportretteerd door Willem Ma ris,
paste/·

PAR T. COLL.
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bijna engelachtig meisje, waarin toch de robuuste trekken die haar gezicht later ken-

)::\is géén aapje, dat
eet nfet uit zijn poot ...
Bis nfet de hakker,
die ha kt n(et

~oor

merkten, al goed te zien zijn. Ook moeder Hillegonda en broer Pim werden door hem
geschilderd, maar dan in aquarel.
Het was zonder twijfel een leven op stand, dat het gezin Van den Brandeler leidde
in de jaren twintig. Een leven met visites en diners, met kleren voor de kinderen die uit
het buitenland kwamen, terwijl vader een kleermaker had op het Lange Voorhout. Op
zondag bezocht men, zoals velen in de Haagse elite, de Eglise Wallonne aan het Noordeinde. Voor de kinderen was er een reeks 'mademoiselles' (de laatste was een in Parijs
geboren Duitse, Klein geheten, die Frans sprak met de kinderen). Verder twee dienstboden, en natuurlijk de gebruikelijke extra hulp van een werkster. Er bestonden grootsere huishoudingen - maar toch niet zo véél.
Misschien was het wel een beetje stijfbij de Van den Brandelers. Een achternicht

ons brood ... '

van Agnes, Sophie van Randwijck, die net als zij vóór de oorlog in de vakanties in
Rossum kwam, vertelde dat zij haar vier jaar oudere nichtje altijd zo 'deftig' vond.
'Keurig gekleed, met witte strikken in het haar, en zij sprak veel netter dan wij .. .' Ook
anderen die het gezin vanWillemen Hilda hebben gekend, spreken van een zekere
'statigheid' . Een achternicht, mevrouw Emijette Visser 't Hooft- Van Randwijck,
observeerde als kind het verschil tussen haar eigen, vrolijke en ietwat bazige moeder,
en die van Ankie. 'Tante Hilda had altijd iets van "o, hemel...": zij was allerliefst, maar
ook zorgelijk, en een tikje somber.'
Een makkelijk kind zal Ankie niet geweest zijn. Er is een anekdote in de familie
over haar als dwarse kleuter, op de leeftijd waarop zij zo engelachtig door Maris is
vereeuwigd. Zij kon goed leren, en kende al vroeg een heel alfabetvers uit haar hoofd.
Haar trotse ouders hoopten dat zij dat kunstje voor het bezoek zou vertonen, maar
Ankie wilde niet. Men drong aan, hè toe, Ankie ... tot, na veel aandringen, Ankie begon:

A is géén aapje, dat eet nîet uit zijn poot ... B is nîet de bakker, die bakt nîet voor ons broodenzovoort, tot het eind.
Veel opgewekter toont zij zich als achtjarige in een briefkaart die bewaard is in
het familiearchief, van 10 oktober 1926: Mademoiselle en de kinderen schrijven naar
Parijs, waarWillemen Hilda verblijven in Hotel Montalembert. Ankie schrijft over een
plotseling overleden vriendinnetje, en doet verslag van een wandeling langs de zee, in
woorden die de toekomstige kunstenares verraden. Lieve Moeder en pappa. Wist u wel
dat Elly dood is? En ik moet morgen ogtend op school geld geeven voor de bloemen van Elly.

Wij zijn van ogtend naarscheveningengegaan en de zoo golven waren zoo wit van schuim
en ze waaren ook hoog. Is het mooi weer? Wij hebben niet geslaapt weet U waarom wij lief
geweest zijn. Ik hebgeschrijftaan tante Lotie. Heel veel zoentjes van Ankie. Namens haar
broertje schrijft Mademoiselle Juvet: Mamanet papa doivent vite revenir Bons baisers
PIM - dat laatste in zijn eigen grote kleuterhand. (Het tekent Agnes' onvermoeibare
historische bewustzijn dat zij jaren later de naam van het overleden klasgenootje op de
kaart heeft genoteerd: Elly Sluyterman van Loo.) Ankie bezocht van 1925 tot 1931 een
particuliere, christelijke lagere school voor meisjes op de hoek Koninginnegrachtf
Agnes, vier jaar, met haar moeder
en haar broertje · AVDBS

Javastraat, vlakbij dus; daarna het Christelijk Gymnasium op de hoek van de Groot
Hertoginnelaan, iets verder weg.

In haar gymnasiumtijd, tussen 1931 en 1937, was haar beste vriendin Phili Sixma van
Heemstra. Philis moeder, mevrouw Van Heemstra, née gravin Schimmelpenninck,
was een bijzondere vrouw. Haar echtgenoot was vanaf 1934 particulier secretaris van
Koningin Wilhelmina. (Na de Duitse invasie in mei 1940 vluchtte de koningin naar
Engeland, zonder dat hij daarin was gekend. Van Heemstra stond plotseling min of
meer buiten spel, al probeerde hij nog nuttig te zijn voor zijn vorstin. In de zomer van
1942 verhuisde de familie naar het Regelink, een huis in Hengelo (Gld.), waar Philis
vader een maand later overleed.)
Ankie liep, gedeeltelijk met Phili, dagelijks de anderhalve kilometer naar school en
weer terug, en 's middags opnieuw: 'ik begrijp nog niet hoe ik het heb volgehouden,'
verzucht zij over die toch niet zo hééllange wandeling. Phili ging onderweg graag de
paarden van de Haagse politie in de Alexanderstraat aaien en suikerklontjes geven: de
dieren kenden haar al gauw. Toen Ankie, enigszins geïntimideerd, voor het eerst bij
Phili thuis kwam, was die vol vuur bezig een sijsje te dresseren. Philippine Sixma
barones van Heemstra (1918-2001), die nooit getrouwd is, moet op dit gebied een heel
speciaal talent hebben gehad. Zij heeft haar leven gewijd aan het dresseren van grote
en kleine dieren, en dreef jarenlang een kindercircus in Enschede.
Dat Ankie bij dat eerste bezoek bij Phili thuis geïntimideerd was, lag aan haar ver-

'... alt{jd beschouwd

legenheid (... ik ging niet zoo graag op visite, schrijft zij). Maar waarschijnlijk ook aan het
feit dat het bij de Van Heemstra's wat meer grand genre was dan bij haar thuis. Niet dat
ze erg rijk waren, maar de familie had nu eenmaal die bijzondere connectie met het
hof, en was bovendien van hogere, alsmede van aanzienlijk oudere adel. Dat laatste
was niet moeilijk, want de familie Van den Brandeler was pas rond 1895 in de adelstand verheven.

te worden als
misschien nog nét

Ankie was zich als intelligente dertienjarige zeker van deze dingen bewust. Erbij
(lees: bij de hoogste kringen) te horen of niet, is iets dat haar altijd heeft beziggehouden. Dertig jaar later noteert zij in haar droomdagboek een droom waarin zij zich

erh{j, of ook niet ... '

ergert aan haar moeder, die 'altijd veel te vriendelijk was voor die Ulla Bentinck en
die dochter Mechteld, die ons altijd met duidelijke minachting behandelden .. .' En
verderop: ' ... altijd beschouwd te worden als misschien nog nét erbij, of ook niet .. .'
Maar er was nog iets dat de status van de Van den Brandelers precair maakte. De
beurskrach van 1929 had de familie zwaar getroffen. OfWille~ nu onvoorzichtig was
geweest of gewoon pech had, zijn aandelenbezit was in één klap vrijwel waardeloos.
De man die tien jaar eerder voor zijn vrouw een parelcollier en oorknoppen had
gekocht ter waarde van meer dan 3000 gulden- een fatsoenlijk jaarsalaris in die tijdmocht ineens van geluk spreken dat hij ook nog een baan had. Er moest drastisch
worden bezuinigd, Mademoiselle moest vertrekken, en zelfs stond het huis enige tijd
te koop. Het waren traumatische gebeurtenissen.
Hilda van den Brandeler nam het bestieren van de gezinsfinanciën over. Een
kasboek in het familiearchief, begonnen op 26 november 1929, door haar in paarse
inkt volgeschreven met een keurige dubbele boekhouding, getuigt ervan. En het huis
hoefde uiteindelijk toch niet te worden verkocht.
In mei 1930 overleed Ankies grootvader Frans Willem baron van Randwijck,

Ag nes met haar moeder· Avo as

15

Hilda's vader. Hij had zich juist in 1929, na een lang verblijf in Nederlands-Indië,
geïnstalleerd in het Slot in Rossum, het neogotische familiehuis dat Ankies overgrootvader omstreeks 1850 had gebouwd. Hilda erfde dat huis samen met haar drie zusters
en jongste broer, en slaagde er in om het hypotheekvrij te maken- haar vader, vervreemd van zijn in 1916 overleden echtgenote, had een gat in zijn hand gehad. Zijn
dochters waren verstandiger, en Hilda wist zelfs financiële successen te behalen door
aandelen 'Koninklijke' te kopen, die stegen. Maar de ervaring dat nooit iets echt zeker
Pim

~an

den Brandeler · AVDBS

16

was, kleurde het levensgevoel van het jonge meisje Ankie.

Vakanties in Rossum
Ook rond het Slot hing onzekerheid. Het gezin Van den Brandeler kwam er vanaf
omstreeks 1924, toen Hilda's vader nog in Indië verbleef. Ze logeerden in een huis
aan de overkant van de weg, dat ook van de familie was, bij Hilda's zuster Roline.
Als grootvader terugkwam, zou het met deze vakanties wel eens afgelopen kunnen
zijn, kregen de kinderen te horen.
Gelukkig bleek grootvader Van Randwijck, in 1929 eenmaal op het Slot geïnstalleerd, minder lastig dan gevreesd, en kon hij het zelfs goed vinden met zijn tienjarige
kleindochter. Hij had aardigheid in het dromerige meisje dat danseressen en rozen
tekende , en liet haar de stoffige schatten van het huis zien, zoals oud speelgoed en
ingebonden jaargangen van negentiende-eeuwse modetijdschriften. 'Ik wist niet
wat ik zag, zo iets prachtigs, heerlijks,' noteerde zij later over de prenten daarin. 'Dit
speelde in 1929 toen de mode korte rokken voorschreef met afgezakte tailles. Ik vond
dat afschuwelijk. Hier vond ik een paradijs. Dat mensen eens zóó gekleed gingen.
Alles vriendelijke dames in mooie Franse parken, kanten négligés, brave kindertjes
in Schotse pakjes met hoepels. Het was de tijd van mijn Grootvaders jeugd. Telkens
mocht ik een andere jaargang meenemen ... Het was de beste tijd uit mijn jeugdperiode.'
Het jaar daarop overleed Frans Willem van Randwijck. Zijn oudste dochter Roline,
die samenwoonde met een ziekelijke Duitse vriendin, betrok het Slot, dat allengs
gemoderniseerd werd. Ook in de jaren '30 en '40 bleefhet gezin er komen, en later
ook Ankie alleen. In haar 'Herinneringen aan Rossum' beschrijft zij gelukkige dagen
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in de grote kamers, de oude portretten, het personeel uit het dorp: Janus de knecht die
in de winter 's ochtends de kachels kwam opstoken, de dienstmeisjes die in de schuur
het warme water voor de wastafels gingen halen. Spelletjes op de deel, de moestuin
die tante dreef op biologisch-dynamische grondslag, en hoe het licht naar binnen viel
door de gotische ramen. Ankie genoot ook van het landschap, de rivier de Waal, waar
's zomers werd bootjegevaren-nogal gevaarlijk vanwege de stroming- en gezeten
aan de oever; van uitstapjes naar Zaltbommel, op de fiets , of verder weg gelegen
plaatsen, in de auto van tante Roline. Of zij zat op zolder, te zoeken in koffers en dozen
en te kijken naar oude prenten, oude jurken zelfs. Of ze tuurde uit het raam, om de
rivier te schetsen.
Maar zelfs in deze schijnbaar idyllische perioden voeldeAnkie-of projecteerde zij
De zaal ~ an het Slo t · AVDBS
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achteraf- onbehagen. 'Hoe heerlijk de vacanties voor ons, kinderen uit de stad, ook

waren: toch was er altijd een vage dreiging, een soort angst, dat dit leven niet lang zou
duren.' Vooral in de kerstvakantie was dat gevoel er, omdat het jaar ook ten einde liep

'We omhelsden

-en je al gauw weer naar huis en naar school zou moeten. Uitvoerig beschrijft zij de
kerstviering met al het personeel en hun gezinnen rond de boom, de kerkgang op
Oudejaarsdag, gevolgd door een smulpartij in 'de Zaal', en het wachten op midder-

elkaar allemaal_

nacht. Dan ging iedereen naar buiten.
'Alle boten die voor anker lagen, begonnen dan te toeteren, te fluiten. Hier en daar
luidden klokken ... Boven ons vaak een immense sterrenhemel. Mijn vader kende
er de namen van en onderwees er ons vaak in. Het gaf me nu koude rillingen. We
omhelsden elkaar allemaal. Maar dan bekroop me het gevoel: hoe lang nog? Hoe

Maar dan hekroop

lang nog hier? Hoe lang zullen de ouders nog leven? Wat zal er gebeuren in de nabije

me het ge11oe/:

toekomst, het nieuwe jaar?'
Tweehonderd meter verderop, in het huis Vredelust, woonde een andere familie
Van Randwijck, die van Ankies oudoom, 'Oom Mots' (Maurits). De familiebetrekkingen waren niet altijd warm, en ook binnen het Slot waren er nogal eens stille of
openlijke twisten. Tante Roline, 'de lange freule' voor de dorpelingen, was een over-

hoe lang nog?'

heersende vrouw, die het haar eigen zusters vaak moeilijk maakte. Zo nodigde zij wel
eens gasten van buiten uit- en het huis was niet zó groot dat er altijd genoeg ruimte
was voor iedereen. Maar die praktische en menselijke verstoringen waren duidelijk
bijkomstigheden.
Aan het eind van haar aantekeningen over Rossum beschrijftAgnes haar gevoelens
vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen het huis aan de Surinamestraat uiteindelijk toch
verkocht was, en haar moeder een tijdlang haar intrek op het Slot had genomen. Ankie
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'... een stukje poëzie,
dat steeds met de
jaren wint aan
JUn heid, licht a Is
een stukje kristal'

-nu 27 jaar oud en opgeleid als schilderes, maar nog steeds bij haar ouders wonendzocht er naar eigen zeggen troost na de sombere oorlogsjaren in Den Haag, de honger,
de angst voor de V-bommen en 'het constant waken voor het welzijn van mijn broer,
die zich in huis verstoppen moest.'
'Het was alsof dat jaar na de bevrijding de natuur zich extra tooide en trachtte mij
weer vrede te doen vinden met het bestaan ... Ik had moeite om nog een zin van leven
te vinden na al die ellende die er geweest was en nog was. Ik wist ook dat de tijd
gekomen was om mij los te maken van thuis ... Er moest een nieuw leven beginnen
van buitenlandsche reizen en eindelijk de ontplooiïng die de oorlogsjaren hadden
tegengehouden. Maar op dat moment voelde ik mij angstig, ik had geen grond meer
onder m'n voeten en was nog te zwak, te zeer in de kinderschoenen om dat nieuwe
leven te aanvaarden ... Rossum was de jeugd en als ik er nu op terugzie was het een
stukje poëzie, dat steeds met de jaren wint aan fijnheid, licht als een stukje kristal
waarop zich het voorjaar spiegelt...'- en dan begint zij opnieuw vooroorlogse herinneringen op te halen, herinneringen die vermengd raken met verhalen over vroegere
bewoners, oudooms en -tantes, jong gestorven of ongelukkig in de liefde.

Boven • Ankie en Pim (resp . uiterst links en

rechts) met andere kinderen langs de
bevroren gracht in Rossum - PART.
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Ankie was niet de enige die het zo ervoer. Ook in de brieven van haar ouders en
haar broer duikt het beeld van het allang verloren familiehuis soms op. In die nostalgische gevoelens over Rossum was de familie in elk geval volmaakt eensgezind.

U itgaanswi nters
Of het alleen de oorlog was, die Agnes had belet een eigen bestaan op te bouwen en

... toch had zij zich

zich te ontplooien, is de vraag. Al in 1937 was voor haar een leven begonnen dat zeer
gespleten moet hebben aangevoeld: enerzijds een opleiding tot kunstenares - zij zou
de kunst niet als liefhebberij, maar als beroep gaan beoefenen- en anderzijds haar
eerste 'uitgaanswinter', zoals dat heette, onder leiding van haar moeder. Het ging

nog nooit zó mooi

om een sociaal ritueel dat onder meer inhield dat jonge meisjes van adel aan het hof
werden gepresenteerd, lees: werden voorgesteld aan de koningin. Verder waren er
visites , ontvangsten en feesten, en au fond was het natuurlijk allemaal bedoeld om

geiJoeld als toen, 1n

meisjes uit deze kringen aan een echtgenoot te helpen, ook al werd dat oogmerk
nimmer uitgesproken. Op z'n hoogst werd gezegd dat het goed was om jongelui uit

ripszijde en fluweel

passende kringen te leren kennen.
De jurken waarin Agnes zou 'uitgaan' waren gemaakt door een Belgische naaister:
niet het duurste modehuis, want dat 'konden wij ons niet permitteren' (zo noteerde
zij later), maar toch had zij zich nog nooit zó mooi gevoeld als toen, in ripszijde en
fluweel. De 'voorstellerij', zoals zij het noemde, vond plaats begin december 1937,
en ging gepaard met eindeloos wachten in een balzaal op paleis Noordeinde.
'De koningin was een soort idool. Je keek verschrikkelijk tegen haar op. Ze had
een zilverachtige lamé japon aan. Er ging een hofdame met haar mee, met notities
betreffende de namen van al die meisjes en hun voorliefdes en bezigheden,' schrijft
Agnes. Er waren révérences, een minzaam praatje, en op een gegeven moment liet
Ankie een 'veel te zware, zilveren lepel' van haar theekopje met kletterend lawaai op de
grond vallen. Het geheel, zo schrijft zij, was nogal een teleurstelling, zo onpersoonlijk:
maar ja, dat kon ook nauwelijks anders, met zo veel meisjes, voegt ze er trouwhartig
aan toe.
Een van de schitterendste feesten van dat seizoen werd gegeven door de familie
Van Limburg Stirum uit Noordwijk voor hun dochter Ila, een leeftijdgenote van Ankie,
op 28 januari 1939 in Hotel Des Indes. Het kroonprinselijk paar, Juliana en Bernhard,
verscheen ook even op de dansvloer- Juliana in een japon van goudlamé. Zij was diep
onder de indruk en maakte later een tekening van de twee. Onder de gasten was ook
de Amerikaanse ambassadeur met zijn vrouw ('heel knappe en gedistingeerde menschen,' noteert Agnes. Datzelfde jaar maakte zij een portret van hun dochtertje).
Een paar weken later was er een feest van de Sixma van Heemstra's. Ook dat werd
een succes, vooral dank zij de gastheer en gastvrouw, 'de meest beminnelijke menschen die ik kende'. Ankie kreeg van haar danspartner, Alexander Schimmelpenninck
van der Oye, een cotillonbouquet (een cotillon is een dansspelletje met attributen) van
rood en geel gevlamde tulpen. Die jongen kwam, zo noteert zij, drie jaar later in de
oorlog ellendig om. 'Het is niet in te denken hoe snel zich alles begon te voltrekken
en hoe onwetend we ons nog gedroegen.'
Haar eigen ouders gaven geen feest. In maart 1938, tegen het eind van haar eerste
uitgaanswinter, had haar moeder een muziekmiddag georganiseerd. Ankie zelflag al
weken met griep in bed. De middag moest natuurlijk toch doorgaan. De vrouw van de
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Duitse gezant zou ook komen, maar liet het afweten. Het was de dag van de Anschluss
van Oostenrijk.
Twee seizoenen duurde Ankies uitgaansleven. In de derde winter, die van 1939/40,

'Ik was hopeloos naïef

werd er op bescheidener schaal feest gevierd; zij hoorde bij een dansclub die soirées
organiseerde bij de leden thuis. Steeds meer van haar leeftijdgenoten waren intussen
getrouwd of verloofden zich. ' ... Als zoo'n meisje geëngageerd was moest ik er heen
met bloemen,' noteert zij later. Voor haarzelf was kennelijk geen huwelijkspartner in
zicht. Als er een stille liefde was, heeft zij naderhand alle sporen daarvan uitgewist.
Haar broer vertelde jaren later dat haar ouders vreesden, dat Ankie zou aankomen

en IJOIIJan romantische
IJerlangens na die

met een kunstenaar met lange haren, maar ook daarvoor zijn geen aanwijzingen.
Dat Agnes het hele sociale ritueel van 'uitgaan' maar tijdverspilling vond is duidelijk niet waar, ook al heeft zij dat later wel eens gesuggereerd. Daarvoor zijn haar

ei ndelooze sa a ie

herinneringen eraan te levendig, te betrokken. Zij was teleurgesteld, dat wel. 'Ik was
hopeloos naïef en vol van romantische verlangens na die eindelooze saaie schooljaren- ik maakte me veel te veel illusies .. .' . Agnes leed ongetwijfeld onder haar eigen
onzekerheid, en waarschijnlijk omdat ze niet zo'n elegante verschijning was als zij,
die droomde van balletdanseressen, zou hebben gewild. Maar dat doet niet af aan

schooljaren- ik
maakte me !Jee/

haar zwak voor de feestelijke glamour van de oude, aristocratische wereld.
Die wereld is na de vlucht van de koningin in mei 1940 voorgoed verdwenen.
Hoezeer de Nederlandse adel zich in 1940 aan de kant gezet voelde, om ook na de
oorlog door het koningshuis te worden 'afgedankt als oud vuil' (zoals een lid van die
groep mij toevertrouwde), en wat een diep ingrijpende sociale omwenteling dat was,
is tot de rest van de Nederlandse bevolking nooit echt doorgedrongen. Agnes, met

te !Jee/ illusies ... '

haar gevoeligheid voor vergane glorie, heeft dat verlies zeker gevoeld. Dat zij tegelijk
verkeerde- en wilde verkeren- in de compleet andere wereld van jonge kunstenaars,
gafhaar een gevoel van verwarring en ontheemdheid.
Na de invasie kon zij zich geheel aan haar opleiding en haar werk wijden. Op
oudere leeftijd heeftAgnes wel eens de indruk gewekt dat haar ouders fel gekant
waren tegen haar voornemen, schilderes te worden. Daarvan is in de vele familiebrieven geen spoor terug te vinden. Wat haar vader na zijn eigen financiële debacle
in 1929 wel eiste, was dat zij naast het schilderen een vak zou leren waarmee zij haar
eigen brood kon verdienen: een nogal verlichte opvatting dus. 's Ochtends zou zij
een typiste-opleiding aan de Denneweg volgen, en 's middags naar de Academie
gaan- maar dat eerste weigerde ze. Ankie bleef 's morgens in haar bed liggen; haar
lijdelijk verzet was niet te doorbreken. Typen heeft zij haar leven lang niet geleerd,
net zo min als vele andere praktische vaardigheden, zoals koken, tuinieren en
autorijden.
Willemen Hilda van den Brandeler waren misschien niet blij met de keus van hun
dochter, en er zijn ongetwijfeld conflicten geweest, maar ze hebben haar in het algemeen gesteund en aangemoedigd. Zij hebben haar opleiding betaald, en haar nog
jaren (zeker tot haar late huwelijk in 1963) financieel ondersteund. Bovendien volgden
zij met belangstelling haar loopbaan en bevorderden zij die waar zij konden. De verhouding tussen Agnes en haar ouders bleef innig. Haar levenslange, sombere gevoel,

Boven .
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te zijn beklemd en gehinderd door haar achtergrond, kan niet zonder meer worden

Aan de nachthemel

geweten aan iets wat haar ouders deden, of nalieten.
Agnes had het niet makkelijk met zichzelf, fysiek noch psychisch. Haar moeder

bolJen het RUndal
waren soms de

schrijft in een brief van juli 1964, als Agnes tobt met de overgang, dat zij een 'uitzonderlijk sterk kind' was. Als dat klopt, is haar constitutie na de puberteit erg veranderd.
Telkens opnieuw blijkt uit brieven dat zij ziek is, of herstellende. Kwalen, kuren en
operaties markeerden haar bestaan. Iedere maand was zij dagenlang ziek en zwak.
Haar neiging tot wagenziekte was zo sterk, dat mensen die haar hebben gekend die
spontaan ter sprake brengen. En in emotioneel aangrijpende tijden- zoals in haar
'uitgaanstijd', voor haar eerste verblijf alleen in Frankrijk (1947) en in de tijd rond het

beweeg/ Uke Iicht-

overlijden van haar ouders (1971) is alles nog erger, en wordt zij geplaagd door alle
mogelijke ziekten.

hu ndels IJ a n IJl iegtu igOorlogsschad uwen

afweergeschut te zien

Na de Krach had het gezin Van den Brandeler de meeste vakanties op Rossum doorgebracht; pas in juli 1938 was er kennelijk weer de mogelijkheid om een reis van drie
weken naar Zwitserland te maken, zoals vroeger. Het gezin, aangevuld met Hilda's
zuster Agneta ('tante Ankie'), bezocht musea en kuuroorden; Ankie hield een schets·
en dagboekje bij.
In juni 1939 werd Ankie, 21 jaar oud, uitgenodigd om met Phili van Heemstra en
haar moeder naar Duitsland te reizen: naar Neuwied in het Rijnland. Daar woonde,
in betrekkelijke armoede, de laatst overgebleven prinses Zu Wied, Louise (een achter·
nicht van koningin Wilhelmina) in het 'Waldheim Monrepos'. Phili, die het gymnasium
had verlaten, had er al geruime tijd gelogeerd om privé-onderwijs te krijgen van
Louises in 1938 overleden, getalenteerde zuster Elisabeth.
Ankie was gecharmeerd van de prinses en van het stille park, waar 's nachts de
glimwormpjes dansten onder de oude bomen. Minder van haar schoonzuster, de
Fürstin zu Wied, die op haar strenge grijze mantelpak het partij-insigne van de
NSDAP droeg. In een torenkamer waar zij mocht zitten om het uitzicht te schetsen
vond zij boeken van Carmen Sylva, een negentiende-eeuwse prinses Zu Wied, die
door haar huwelijk in 1869 koningin van Roemenië werd, en drama's en gedichten
schreef in vier talen: voer voor de romantische Ankie. Aan de nachthemel boven het
Rijndal waren soms de beweeglijke lichtbundels van vliegtuig-afweergeschut te zien.
Het Duitse leger bereidde de oorlog voor.
Phili en Ankie wandelden veel, maar er werden ook excursies gemaakt met de auto
van de prinses, met chauffeur. Op de reis door het kronkelende Lahndal, op weg naar
een paar al evenzeer hoog-adellijke verwanten van prinses Louise, de gravinnen Solms
in Marburg, had Ankie zo veellast van haar wagenziekte (uit haar verslag valt af te
leiden dat ze in de auto moest overgeven) dat de meisjes per trein terug reisden. Na
ook nog een boottochtje over de Rijn van Mainz naar Neuwied- een reuze pretje,
schrijftAgnes daarover een halve eeuw later: er was een blaasorkest en heerlijke
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vruchtentaart aan boord!- reisden de vriendinnen weer naar Nederland. Hun trein
was gevuld met huilende joodse kinderen, die zonder hun ouders- natuurlijk wel
met begeleiding - onderweg waren naar een veilig heenkomen in Engeland.
Bij het uitbreken van de oorlog in september 1939 wasPhili van Heemstra juist te
logeren in Rossum. De twee meisjes fietsten door de Bommelerwaard, zo noteerde
Agnes later; gemobiliseerde soldaten, gestationeerd op strategische punten zoals
spoorwegovergangen, wuifden naar ze. De sfeer was zenuwachtig. Phili moest naar
huis, in Den Haag.
De familie Van den Brandeler bracht de oorlog grotendeels door in Den Haag,
waar Ankie de Eerste Nederlandse Vrije Studio aan het Lange Voorhout bezocht.
Waarschijnlijk in 1940 verruilde zij dit instituut voor de formelere opleiding aan de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.
In juni 1941 gaat zij met een aantal Academieleerlingen mee op een excursie van
een week op Huis 't Joppe in Eefde (Gld.). Er wordt getekend onder leiding van de
docent W. J. Rozendaal, die 'Kras' wordt genoemd door de studenten, en zich ontpopt
als een uitstekende kok. De sfeer is goed, maar uit een brief van Ankie aan haar
moeder blijkt dat zij zich onwennig en zelfs een beetje ziek voelt. Het intensieve
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samenzijn met medestudenten is vermoeiend voor haar, er wordt laat naar bed gegaan,
en opgelucht vertelt zij dat ze door te ruilen met iemand anders een kamer alleen voor
zichzelfheeft veroverd.
Van ongemakkelijkheid in de omgang met collega-kunstenaars heeftAgnes haar
leven lang last gehad. In de loop der tijd kwam daarbij ook het gevoel, miskend te
worden als kunstenares. Het verblijf in Eefde bracht haar in elk geval de eerste prijs
in een prijsvraag onder het motto 'Vakantie 1941', uitgeschreven door de Academie.
Een tekening getiteld 'Brugbouw' leverde haar naast die prijs ook 10 gulden op en de eer, te zijn geëindigd boven haar medeleerlingen Herman Berserik en Jenny
Dalenoord.
Dichtbij Eefde ligt Hengelo (Gld.), het dorp waar de familie Van Heemstra in de
zomer van 1942 naar toe verhuisde. Dit was het begin van Agnes' liefde voor het oosten
van het land. Zij zou in de oorlog veel tijd doorbrengen op het huis 't Regelink. Zij had
veel bewondering voor mevrouw Van Heemstra, die historische kinderboeken schreef
en ook na de oorlog nog publiceerde.
Het huishouden op het Regelink werd allengs uitgebreid met logés, paying guests
waarschijnlijk, te beginnen met emeritus-dominee Barbas en zijn vrouw, en later nog
een professor De Savornin Lohman. Ankie gniffelde met Phili en haar broers over de
eigenaardigheden van de gasten. Er was personeel, Phili had geiten (die melk leverden
voor de roggepap), Siamese katten, een oude pony die een ponywagen trok en andere
kleine huisdieren. Mevrouw van Heemstra bestierde alles met vriendelijke hand; zij
was goed in het omgaan met personeel, schrijftAgnes ergens, en ook in het delegeren
van werk, want (zo had zij van haar Duitse gouvernante geleerd) huishoudelijk werk
was schlecht für die Bildung. Dat moet indruk gemaakt hebben op Ankie, die er haar
leven lang naar heeft verlangd verzorgd te worden, in plaats van zelf te moeten tob ben
met praktische beslommeringen.
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Volgens de familieoverlevering noemden de Duitsers mevrouw Van Heemstra die

Oe laatste

freche Baronin, omdat zij eens bij een huiszoeking streng van Duitse officieren had
geëist dat zij hun voeten zouden vegen. Phili deed koeriersdiensten voor het verzet;
haar moeder maakte zich een keer, toen Phili was gearresteerd, op het politiebureau

hezettingswinter

zo kwaad dat zij zelf eveneens voor korte tijd werd opgesloten.
TjaHing van Heemstra, zes jaar jonger dan Ankie, had zojuist eindexamen gedaan
en bezat een stencilmachine waarmee hij krantjes maakte om het nieuws van Radio
Oranje te verspreiden. Maar hij vermenigvuldigde ook andere zaken, verhalen van
zijn moeder bijvoorbeeld, die Ankie illustreerde. Als dank kreeg Ankie wel eens een

was zwaar
1n Oen Haag

roggebrood of iets anders toegezonden in Den Haag.
Zo nu en dan had zij een opdracht, bijvoorbeeld om een huis te tekenen; contacten
die via haar familie of de Van Heemstra's tot stand moeten zijn gekomen. Hilda deed
voortdurend haar best om haar dochter aan werk te helpen. Ankie illustreerde historische romans van de schrijfster Marie van Zeggelen die verschenen bij Meulenhoff.
In 1940 had zij illustraties gemaakt voor het Tijdschrift voor Gezinsbescherming over de
verplichte verduistering. In 1942 deed zij mee aan de opdracht voor een wandschildering in de kantine van de Goudsche Machinale Garenspinnerij, die werd gemaakt
door de Haagse academieleerlingen-het werk is intussen verdwenen.
Broer Pim studeerde rechten in Leiden, en dook in 1943 onder (de universiteit was
intussen gesloten) om aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. De laatste bezettingswinter was zwaar in Den Haag. Er werden Duitsers ingekwartierd in het souterrain bij de familie Van den Brandeler. In januari 1945 maakten Pim en Ankie samen
een 'hongertocht' op de fiets (Hilda had aan het begin van de oorlog nog juist op tijd
reservebanden weten te bemachtigen) naar familie in Alkmaar, waar een broer van
Willem woonde. Met een hele kaas in een koffer op een karretje achter Pims fiets aanvaardden zij de terugtocht, langs een eindeloze stoet mensen die te voet op weg waren,
met karren en andere bagage - tot hun karretje in Heemstede door zijn as zakte, broer
en zuster bijna in de armen van een Duitse controlepost liepen, en ze nog nèt hun
toevlucht konden zoeken bij ouders van een Leidse jaarclubgenoot van Pim.
Agnes heeft later nooit over het avontuur geschreven, net zo min als over het feit
dat zij in 1945 als verslaggeefster meewerkte aan de Haagse editie van het illegale
Parool, terwijl Pim deel uitmaakte van de redactie. In het Haagse Parool van 5 maart
1945 staat een uitgebreid verslag van het dramatische bombardement op het Bezuidenhout, waarbij Engelse bommenwerpers bij vergissing een Haagse wijk bestookten;
het was volgens haar broer door haar geschreven.
Toen de oorlog voorbij was, was Ankie 26 jaar oud. Zij had de Academie vaarwel
gezegd- of was zij weggestuurd, zoals zij zelflater wel heeft gezegd? -maar van een
zelfstandig bestaan was nog geen sprake. Zij woonde bij haar ouders in Den Haag,
waar ook Pim de laatste maanden weer had doorgebracht. De oorlogsverwoestingen
waren dichtbij; bij alle bommenschade kwam ook de Atlantikwall, de antitankmuur die
de Duitsers hadden aangelegd langs de Raamweg. Alle huizen daar waren afgebroken,
de families verhuisd.
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In de zomer van '45 verschijnt in Den Haag Ankies achterneefDidi, die ook voor de
oorlog wel eens aankwam in de Surinamestraat: een excentrieke figuur, die nu ook het

... datzelfde jaar heeft

aura van bevrijder met zich mee draagt. Didi is Engels officier, en is met de geallieerde
legers door Europa getrokken. Hij biedt aan, Ankiemeteen jeep naar 't Regelink in
Hengelo te brengen. Daar blijft ze een tijdlang, ze krijgt opdracht het huis 't Onstein te
tekenen- en ze wordt weer eens ziek. Toch lijkt zij ook regelmatig te genieten van het
buiten zijn; meer dan eens verzucht zij in brieven dat ze 'nooit meer naar de stad' zou
willen.
Als het huis in de Surinamestraat in 1946 daadwerkelijk wordt verkocht, lijkt dat

Ankie haar eerste
solotentoonstelling

laatste ineens een serieuze mogelijkheid. Hilda verhuist naar Rossum (haar man
logeert in verband met zijn werk voorlopig in Den Haag) en Ankie verhuist als vanzelfsprekend mee.
Maar in de stad is wel het werk, en ook de wereld van de kunst: datzelfde jaar heeft
Ankie haar eerste solotentoonstelling, bij kunsthandel Liernur aan de Zeestraat. De
galeriehoudster, mevrouw Eyffinger, suggereert dat zij naar Parijs zou moeten, waar
zij zelf contacten heeft- misschien kan zij zelfs met haar mee reizen. Daar komt de
eerste maanden niets van vanwege gebrek aan geld. Als er opdrachten komen, zijn
die maar klein. Een sollicitatie bij de Groene Amsterdammer, die iemand zoekt om
modetekeningen te maken, loopt op niets uit, en ook het contact met het legertijdschrift Pen Gun, dat Di di voor haar legt, levert niets op. Wel illustreert ze een of meer
kinderboeken.
Om wat bij te verdienen doet Ankie tussen 1945 en 1958 regelmatig karweitjes in
een archief. In een brief aan haar ouders (1950) valt de naam Graswinckel. In een
interview aan het eind van haar leven is sprake van 'repertoriumwerk voor een oudheidkundige vereniging' - maar waarschijnlijk gaat het niet om een vereniging maar
een reeks , en is de opdrachtgever jhr. D.P.M. Graswinckel, rijksarchivaris 1946-1953,
een contact dat mogelijk aan haar ouders te danken was. Ze verdient daarmee
75 gulden per maand, een bedrag waarover zij nog net geen belasting hoeft te betalen.
Archiefwerk zal voor de historisch geïnteresseerde Agnes geen straf zijn geweesten dat Graswinckel een imposante, aristocratische figuur was, zal haar voor hem
hebben ingenomen.
In de nazomer van 1946 krijgt Ankie de beschikking over twee zolderkamers in het
enorme huis van vrienden van de familie, 'oom en tante Van Lynden' op Riouwstraat 1,
niet ver van de Surinamestraat (W. J. baron van Lynden was kamerheer van de
koningin; zijn zoon Diederik, die vlak na de capitulatie door de Duitsers was gefusilleerd, was de beste vriend geweest van Ankies broer Pim). Dit wordt haar atelier en
pied-à-terre: een hele vooruitgang, zoals zij aan Didi schrijft. Er is een heerlijk uitzicht
op de Scheveningse Bosjes. In 1947 verhuist Hilda weer terug naar Den Haag, waarschijnlijk omdat in Rossum de spanningen tussen de zusters Van Randwijck te hoog
oplopen. Herenigd met Willem betrekt zij een woning in het flatgebouw 'Arendsburg'
op Wassenaarseweg 112 , waar voor Ankie, ongeacht het pied-à-terre aan de Riouwstraat, ook een kamer wordt ingericht.
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je weet niet hoe ik er

Reisjaren
Wie een leven graag in perioden wil verdelen, zou kunnen zeggen dat Agnes' leven in

tegenop zie, om je in
Parijs te weten -

1947 een nieuwe periode in ging: die van haar reisjaren. In de hierna volgende 22 jaar
maakte zij lange reizen naar Frankrijk, en vervolgens naar Spanje, Italië en Griekenland. Na 1969 maakte zij alleen nog korte reizen, voornamelijk naar Parijs.
Op 9 maart 1947 schrijft Hilda een brief vanuit Rossum aan haar dochter in Den
Haag. Zorgzaam sluit zij een paar melkbonnen in (zowat alle levensmiddelen zijn nog
op de bon). Ankie staat op het punt te vertrekken, en Hilda schrijft: 'Je weet niet hoe
ik er tegenop zie, om je in Parijs te weten- beloof me toch dat je nooit laat en in geen

he loof me toch dat je

eenzame straten loopt- en [je] nooit door iemand laat aanspreken .. .' Zij maant haar
dochter te vragen naar de Science Reading Room, de bibliotheek van de Christian

nooit laat en in geen

Science-beweging, en niet te vergeten het adres van de Nederlandse consul.
Agnes, 28 jaar oud, ging een paar maanden logeren bij een schoolvriendin,

eenzame straten

Pauline van den Broek d'Obrenan, die was getrouwd met een Fransman, Guy de
Rougemont. Zij woonden in Sèvres, een lommerrijke voorstad ten zuidwesten van
Parijs, en Pauline verwachtte een baby. Als tegenprestatie voor het logeren zou Ankie
meehelpen in het gezin, en verder zou zij tekenen, schilderen en contacten leggen in
de kunstwereld, iets waar zij zonder twijfel tegenop zag. Haar vertrek naar Parijs werd

loopt- en lje] nooit

dan ook meteen vertraagd door keelpijn (zoals Hilda in haar eigen agenda noteerde)

door iemand laat

maar op 1 april1947 stapte zij op de trein.
Didi heeft haar geholpen aan namen en adressen om de weg te vinden in Parijs .
Een vriend van hem die ook schildert, zal haar meenemen naar de befaamde Académie
de la Grande Chaumière in Montparnasse. Ook heeft zij vermoedelijk via Didi contact
met de familie Suermondt in Sèvres. Verder is in haar brieven naar huis sprake van

aanspreken ... '

een Pools-joodse schilder die 'ontzettend onder de Duitsers geleden heeft'. Ze zoekt
hem op en is blij weer eens op een atelier te komen; ze vertelt er maar niet over aan
haar gastheer Guy, die juist pro-Pétain is en tegen joden ...
En dan waren er de Triboulets, die al vrij spoedig een schilderij van haar kochten,
en wier dochtertje Marie-Aude zij in 1949 zou portretteren. Ook het contact met de
Triboulets kan Agnes heel goed aan Didi te danken hebben gehad. Raymond Triboulet
(1906 -2oo6) was in de oorlog verzetsstrijder geweest en had in de aanloop naar de
invasie in Normandië inlichtingen naar Engeland doorgegeven. In 1946 werd hij
republikeins afgevaardigde; zijn politieke opvattingen gingen dus lijnrecht in tegen
die van de aristocraat en Pétainist Guy de Rougemont. Zo had Agnes ook in Parijs te
kampen met onverenigbare tegenstellingen in haar leven. Maar het echtpaar Triboulet,
dat ook in Sèvres woonde, is zij tot op hoge leeftijd blijven opzoeken.
De Christian Science-contacten waar haar moeder zo op aandringt, brengen haar
in aanraking met de Nederlandse kunstenaar Ronald Lindgreen, die zij kent uit
Den Haag. Lindgreen komt ter sprake in de brieven van B.C. Stuart-Hissink, waarschijnlijk een Christian Science-vriendin van haar moeder: kennelijk is die ook
Christian Scientist. Dit geloof, dat uitgaat van de volmaaktheid van de Schepping,
betekent in deze tijd veel voor Agnes. Later noteert zij dat zij zich 'eraan vastklampte'
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omdat zij 'neurotisch' was. Mevrouw Stuart schrijft Ankie indringende brieven waarin
zij zegt dat Ankie zichzelf moet vergeten, voor anderen moet leven en niet zo negatief

Uitzicht in Sèvres · AVDBS

moet zijn. Of Ankie opknapte van deze vermaningen valt te betwijfelen.
Vele jaren later schrijft Herman Berserik aan Ankie dat hij bij Pulchri een vrij groot
portret van haar door Lindgreen heeft gezien: monumentaal, bijna als van een Griekse
godin! Helaas, of dat in Parijs is gemaakt of ergens anders, en of het nog bestaat, weten

we niet - zoals zoveel.
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Begin juli 1947 komt broer Pim, die binnenkort zal vertrekken naar Nederlands-Indië,
Agnes opzoeken in Parijs. Ze bezoeken samen Versailles, waar Agnes al vaker is
geweest om te tekenen. (Dat had haar moeder ooit ook eens gedaan. Die schreefhaar
op 18 mei 194 T Mijn liefste Muis- wat ben je toch een echt kind van mij, dat je op dezelfde
plaats een tekening maakte van het charmante paleisje van Marie Antoinette ... ). Op 9 juli

zijn broer en zuster terug in Den Haag.
Een maand later vertrekt Ankie weer naar Frankrijk, dit keer naar de Dordogne,
waar een zomerkamp is van de Waalse Kerk. Het Nederlandse gezelschap verblijft op
het landgoed van de familie Girault; er wordt gewandeld, gezongen en er zijn excursies. Agnes schildert en heeft om de vier dagen corvee: dan moet je álles doen, schrijft
zij met merkbare ontzetting naar huis. Maar zij kan het zo goed vinden met de familie
dat zij wordt uitgenodigd om nog een poosje te blijven logeren om te tekenen en te
schilderen op het naburige kasteel van de ouders van de Giraults.
In 1949 krijgtAgnes via de Maison Descartes, het Frans cultureel instituut in
Amsterdam, een beurs van de Franse overheid om vanaf 1 maart vijf maanden in
Frankrijk te studeren: ze krijgt w .ooo (oude) francs per maand. De Waalse kerk, haar
Boven · Pa u fine voedt haar baby · AVDBS

vloeiende Frans, en het feit dat haar vader een steunpilaar is van de Alliance Française,
dat alles zal geholpen hebben. Opnieuw wordt Didi ingeschakeld, die nu in Parijs

Onder · Agnes' Franse verblijfsvergunning,

woont: er wordt een onderkomen gevonden in een oud schoolgebouw in Bellevue,

maart 1949 · AAVOB-NA

vlakbij Sèvres. Bellevue is fraai gelegen halverwege de hoge heuvel die ooit werd
bekroond door het Chateau de Meudon (in 1750 gebouwd voor Madame de Pompadour).
Een brede laan met vier rijen lindebomen, de Avenue du Chateau, loopt omhoog naar
een grote, parkachtige terrasse met een weids uitzicht over de Seineen Parijs. Met de
parken van Meudon en St. Cloud, met het Bois de Boulogne aan gene zijde van de
Seineen de eilanden in de rivier is het een bijzondere, fraaie omgeving.
Al kentAgnes wel wat mensen in Parijs, professioneel moet zij helemaal haar
eigen weg zoeken, en dat valt niet mee. Maar uiteindelijk vindt zij leermeesters die
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haar verder helpen en al met al is zij tevreden met haar verblijf. Zij kan, vindt ze, in
Parijs beter vooruit dan in Den Haag: ze zou wel altijd willen blijven. Ze zoekt een
hotel dat geschikt is voor haar ouders, die haar dan inderdaad komen opzoeken.

'Liefde op afstand

Voordat het zover is stuurt haar moeder naast brieven ook voedselpakketten- boter,
thee- om Ankie op de been te houden wat- afgezien van de gebruikelijke ziekte·
perioden, waaronder een galaanval in mei- aardig lukt.
Na afloop van haar verblijf reist Ankie op aanraden van Didi, die de schilderachtige
kwaliteiten van de Franse kust roemt, met de familie Suermondt mee naar de Ile de
Ré, het vakantie·eiland voor de kust bij la Rochelle. Zij heeft nieuwe vrienden gemaakt:

kan groeien en ook
goed gaan en

haar leraar Dorfinant ('lithograaf', heeftAgnes later aangetekend) en zijn vrouw
sturen een ansichtkaart uit hun eigen vakantieverblijf met de hartelijke aanhef:

Pim z'n l!oorheeld

Chère petite Agnès .. . In de zomer van 1949 komt zij weer thuis in Den Haag, om in
het daaropvolgende jaar een nieuw land te gaan ontdekken: Spanje.

geeft weer moed'
De liefde , het leven en de kunst
Elke week gaan er brieven heen en weer tussen Agnes en haar moeder, of haar ouders,
als zij op reis is. Haar leven lang was Agnes een toegewijd brievenschrijfster. Brieven
die zij ontving bewaarde zij , lijkt het, altijd- wat het ontbreken van sommige belang·
rijke brieven, althans brieven uit belangrijke perioden, des te opvallender maakt. Van
de brieven die zij ontving beginnen er vele met dankzeggingen voor het toezenden
van een verjaardagswens, of van foto's, of knipsels: Agnes moet vaak zelfhet initiatief
hebben genomen. Mensen te verblijden met (gekopieerde) foto's ofkrantenknipsels
was een specialiteit van haar.
Vanuit het zomerkamp in de Dordogne, in '47, heeft zij contact met een Parijse
kennis die zij tijdens de logeerpartij bij Pauline moet hebben leren kennen; ze schrijft
erover aan haar ouders. Zij duidt hem alleen met zijn achternaam aan: Paneff, een
Bulgaar. Ze vertelt dat hij heeft aangeboden, haar in Parijs te introduceren bij andere
schilders, maar ze gaat niet, want haar geld is op.
Drie jaar later, niet lang na haar terugkeer uit Bellevue, is zij in Spanje (meer
over dit verblijf in het hierna volgende). De naam Paneff valt opnieuw. Het is
merkbaar een aangrijpende periode voor Agnes. Blijkens een brief aan haar ouders
(4 november 1950) is zij zeer geroerd door het bericht dat haar broer in Indonesië
trouwplannen heeft. Er is in de briefwisseling tussen hem en jonkvrouwe Marie
Adèle (Mia) vanSwinderen iets moois opgebloeid. Ankie hoopt maar dat ze gauw
gaan trouwen ... 'Liefde op afstand kan groeien en ook goed gaan en Pim z'n voorbeeld
geeft weer moed.' Ze vervolgt: 'Stel u voor dat ik ineens van die Bulgaarsche jongen
uit Parijs, Paneff een briefkreeg dat hij afgestudeerd is en nu aan z'n toekomst wil
denken en wat of mijn plannen zijn! ... Ik ken hem zoo weinig en wat ik me er van
herinner, de laatste keer was ik er niets verliefd op. En in mijn geval moet ik wel
heelemaal kapot van liefde voor iemand zijn wil ik daar ooit iets mee beginnen .. .'
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Misschien was zij op dat moment wel 'kapot van liefde' voor iemand anders, daar in

'... al moest je

Barcelona. Daarvoor zijn aanwijzingen te vinden in de brieven van Jettie van Lennep.
Jonkvrouwe Henriëtte van Lennep (1894-1972) was componiste, harpiste en schrijfster
over muziek. Ze was bevriend met Ankies ouders, bij wie zij in leeftijd dichter stond,

borden wassen,

maar in de zomer van 1950 is er opeens een brief aan Agnes, die begint: 'Mijn lieve
Ankie - eindelijk kan ik je van harte gelukwensen, dat je bezig bent de kinderschoenen
te ontwassen. Elk overgangstijdperk, Ankielief, brengt conflicten met zich. (... )'

kinderjuffrouw zUn,

Ankies brieven aan Jettie zijn helaas niet te vinden. Maar deze eerste brief van Jettie
moet een reactie zijn op een brief uit Spanje, waarin zij haar vroeg om raad of hulp: zij
heeft een liefdesverhouding, die waarschijnlijk al voorbij is. Ankie heeft geklaagd dat

b!Ufin het Zuiden'

haar moeder haar niet heeft voorgelicht, wat Jettie kinderachtig noemt (niet onbegrijpelijk: zij is 31!). Ankie moet flinker zijn, vindt Jettie: ' ... alle overdreven genot moet
betaald worden met een kater. (... )Aanvaard in erotische zaken de nederlaag als die
zich voordoet, zo schrijft Jettie wijs, want het kan niet altijd de conquête zijn. Pas op
voor syphilis. Wees voorzichtig met wijn drinken( ... )'
Met een zekere Juan Pedro Garcia Léon in Granada heeftAgnes tot het eind van
haar leven hartelijk contact gehouden. Of hij met deze liefdesaffaire te maken heeft,
weten wij niet.
Ankie heeft in deze periode niet alleen liefdesproblemen, ook worstelt zij met haar
kunstenaarschap: met de vraag hoe zij moet leven. Zij is eenzaam. Jettie van Lennep,
ongetrouwde kunstenares en zelfbewuste vrouw van de wereld, zet haar in bloemrijke
bewoordingen op haar nummer. Zij moedigt Ankie aan om te kiezen voor haar kunst
en haar eigen leven. Ze moet bijvoorbeeld vooral niet tussentijds naar Nederland
reizen om kennis te maken met Pims aanstaande vrouw. Die zal binnenkort - op
ouderwetse wijze 'met de handschoen' getrouwd- naar Indonesië afreizen, en Pim
heeft van daar uit aangedrongen op de kennismaking tussen de aanstaande schoonzusters, vóór Mia's vertrek. (Hij stuurt Ankie uiteindelijk het geld voor een vliegretour
naar Nederland, waarna zij inderdaad komt. Het huwelijk vindt plaats op 23 januari
1951.) Haar eigen geld is bijna op, zodat langer in Spanje blijven toch al lastig wordt.
Maar Jettie kent geen pardon, zij vindt dat het moet. 'Koester het leven, dat immers
niet alleen het liefdeleven is,' schrijft zij, 'al moest je borden wassen, kinderjuffrouw
zijn, blijf in het Zuiden.'
'Ankie-lief, hoe komt het dat een binnenvetje als jij, zich eenzaam voelt, wanneer
ze ALLEEN is en ten gevolge daarvan overspannen raakt?' vraagt Jettie op 22 april1951.
Het antwoord dat zij zelf geeft is, dat Ankie veel te veel verdringt. Onder andere, dat ze
heel goed wist dat 'het Andelousje met al zijn innemendheid en liefdesbetuigingen in
woorden en daden, die nu eenmaal behoren bij een amoureuze verbintenis, diezelfde
verbintenis als een episode beschouwde.' De ervarener vriendin ziet een conflict in
Agnes' gemoed tussen de schilderes, die zelfstandig wil zijn, en het Gretchen in haar
dat wil trouwen en kinderen krijgen. De eerste kant is belangrijk, maar de tweede moet
zij ook erkennen (waarbij de briefschrijfster miskent dat Agnes die keus feitelijk niet

Henriëtte

~an

heeft). In 1951 dringt zij erop aan dat Ankie nog een tijd in Frankrijk zal doorbrengen,
waar de mensen zo'n waardevol gevoelsleven hebben.

Lennep.

32

In januari 1952 bedankt Jettie haar voor drie brieven (zelf heeft ze maar weinig tijd
voor particuliere correspondentie, zo excuseert zij zich) en prijst Agnes' bijdrage aan het
boek van de dichteres Stella Corvalàn: buitengewoon fors en van hoog gehalte, schrijft zij;
getuigend van een volkomen persoonlijke bron. Zij heeft meteen twee exemplaren, die
van haar ouders en van mijnheer Van Rijckevorsel (een vriend van de familie), naar
de pers gebracht: respectievelijk aan Het Vaderland en de Nieuwe Haagsche Courant.
Opnieuw raadt zij Ankie, zo lang mogelijk in het buitenland te blijven en liefst naar
Zuid-Amerika te reizen, via Parijs. De Van Lyndens moet zij maar de rug toekeren
(Rijn van Lynden, de oudste zoon van de Van Lyndens uit de Riouwstraat, is in deze

'... IJerstomd, hoe je
als een alter ego
precies dat oplet en

tijd verbonden aan de ambassade in Madrid).
De (vrij spaarzame) brieven gaan door tot februari 1971. Steeds heeft Jettie veel

hUeengaart wat ik

redenen om Agnes te bedanken: zo heeft zij in 1953 een 'invitatiebiljet' voor een concert in Brussel van haar getekend: je bent een engel voor me, schrijft Jettie. En dan zijn
er tekeningen, foto's, knipsels en voorwerpen, telkens opnieuw, met het oog op Jetties
antropologische onderzoekingen (in 1956 verschijnt haar boek De muziek der volkeren).
Ankie schetst muziekinstrumenten in Napels, brengt fluitjes mee uit Mallorca, bestelt
foto's in musea. Tussen uitbundige dankzeggingen door vuurt Jettie haar aan, haar

nodig heb ... '

verblijven in het buitenland zo lang mogelijk te rekken. Als Ankie in Italië is (1957)
geeft zij haar het telefoonnummer van de consul honorair in Florence, Willy [baron]
Röell, met groeten. Zij is ' ... verrukt van het documentatie-materiaal - verstomd, hoe je
als een alter ego precies dat oplet en bijeengaart wat ik nodig heb ... ' Ze mistAgnes
zeer, schrijft zij, omdat ze met niemand praten kan zoals met haar.
In 1958 en 1960 zijn er weer levenslessen. Ankieleert vertrouwen op haar binnenwereld, zo stelt Jettie vast, en plukt de vruchten van een rijpingsproces; in mei 1960
leest zij vernieuwinguit een brief van haar. In 1963, na Ankies huwelijk, schrijft zij
dat zij er zo lief (en zelfs gelukkig!) uitziet op de bruiloftsfoto.
Geen andere correspondentie geeft zo veel inzicht, als het ware 'van buiten af',
in Agnes' karakter en problemen. De moederlijke, om niet te zeggen bevoogdende
toon van haar oudere vriendin laat de ontvangster zien als eeuwig meisje, altijd op
zoek naar leiding. De enige echte aanwijzingen in Agnes' hele, grote archief voor een
concrete liefdesverhouding vóór haar huwelijk met Didi zijn te vinden in deze brieven.
Dat die zorgvuldig bewaard zijn toont hoeveel waarde zij eraan hechtte.
Maar van betekenis is ook Ankies vermogen om met veel zorg en een valkenblik,
zoals Jettie een keer schrijft, dingen op te sporen die voor haar vriendin van waarde
zijn. Voor mensen op wie zij gesteld is, kent haar inlevingsvermogen nauwelijks
grenzen. Dat blijkt ook uit attenties voor anderen, de cadeautjes voor haar ouders, de
foto's, tekeningen en knipsels voor andere mensen. Het is moeilijk je te onttrekken
aan de indruk dat het evenzovele uitingen van verlangen zijn: verlangen naar de ander.
Van Ankies jeugdvriendin Phili Sixma van Heemstra zijn geen brieven aangetroffen
in het archief; wel zijn er (fotokopieën van) portrettekeningen van haar, die zij waarschijnlijk in de Tweede Wereldoorlog op 't Regelink heeft gemaakt, en ook bewaarde zij
later wat knipsels over Philis curieuze loopbaan als dierentemster. Maar voor iemand die
zo trouw brieven bewaarde is het ontbreken van brieven van deze vriendin verwonderlijk.
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CO LL.

'Reizen is leuk, maar

Ver weg: Spanje
Agnes van den Brandeler, als bejaarde schilderes geïnterviewd door Hanneke Nagel,

je moet wel geld

laat zich ontvallen: 'De jaren vijftig waren voor mij een afschuwelijke tijd.' Toen zij
de tekst vóór publicatie ter inzage kreeg, streepte ze die laatste woorden door, en zette
daarvoor in de plaats: ' ... een moeilijke maar leerzame tijd.' De tekst vervolgde:
'Reizen is leuk, maar je moet wel geld hebben. Ik kon niet goed tegen armoede.'

hebben. Ik kon niet

Toch hebben haar lange verblijven in Spanje, tussen 1950 tot 1955, ook goede
momenten en successen gebracht. Zij heeft in deze tijd meer exposities dan ooit,
publiceert tekeningen en artikelen en wordt geïnterviewd, bijvoorbeeld als zij tijdelijk

goed tegen armoede'

terug in Nederland is, in september 1952 in Het Binnenhof
Daar vertelt zij dat ze in Den Haag een Spaanse vriendin had die aan de Academie
model zat, Carmen Garcia. Met haar reisde zij in 1950 naar Barcelona, haar eerste verblijfplaats. Dat het leven er goedkoop was, moet een rol hebben gespeeld bij de keus
voor Spanje. Maar zij vond het Spaanse landschap indrukwekkend, en er moet ook iets
in de Spaanse cultuur zijn geweest- iets hoofs en traditioneels- dat haar aansprak.
In het gesprek met Het Binnenhofformuleert zij het zo: 'Ze leven daarginds in sommige opzichten nog in een tijd, die de onze niet meer is en hoe prettig is het om dat
mee te maken. De vrouwen zijn er zoveel vrouwelijker en, met al de winst die de
vrouwenemancipatie zonder twijfel gebracht heeft, in Spanje voelt men, dat er toch
iets verloren gegaan is, dat lieflijkheid had en dat gezellig is.'
Aan haar ouders schrijft ze vanuit Barcelona (4 december 1950) dat de mensen
roerend lief zijn, aardiger dan in Parijs: ze wordt steeds geholpen en vriendelijk
behandeld. En ze vraagt: zouden Hilda en Willem niet in Spanje willen komen wonen?
Elektrotechnische ingenieurs zijn hier erg welkom, heeft ze gehoord ...
In Barcelona ontmoet zij waarschijnlijk ook de Chileense dichteres Stella Corvalàn
(1910-1994). met wie zij bevriend raakt. De ondernemende Corvalàn, naar wie tegenwoordig een literaire prijs in Chili is genoemd, was bereisder dan Agnes , en veel beter
in het leggen van contacten. Of Stella, of Carmen moet haar hebben geholpen aan
de contacten voor een eigen expositie in de Sala Icaria in Figueras, ten noorden van
Barcelona; de opening is blijkens een uitnodigingskaart op 20 mei 1950. Op 30 juni
1950 staat in Het Vaderland een tekening met een verhaal van Agnes over het Corpus
Christi-feest (Sacramentsdag, n juni) in Granada, duizend kilometer zuidelijker.
Een jaar later zijn Stella en zij opnieuw in Granada. 'Door zulke vriendinnen als
Stella of Carmen maak je altijd zulke merkwaardige dingen mee ,' schrijftAgnes van
daar uit aan haar ouders (19 november 1951) . Zij doet verhalen over belevenissen in
verschillende plaatsen: zo heeft ze min of meer toevallig met Stella in de No-Do
gefigureerd, het Spaanse bioscoopjournaaL Er waren opnamen gemaakt bij de
bekende romanschrijver Pio Baroja, waar Stella en zij in de zomer van 1951 vaak
kwamen. De bejaarde Pio (1872-1956) woonde in een deftig huis in Madrid, dicht bij
het Prado, omringd door herinneringen, boeken en de schilderijen van zijn broer
Ricardo: ' ... zoo gezellig ouderwetsch dat ik me er dadelijk thuis voelde,' aldus Agnes.
Zij beschrijft uitvoerig de filmopnamen en toont zich voor een keer tevreden over
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haar eigen uiterlijk: ' ... ik 'had m'n zwart kanten aan en m'n haar op zolder zooals ik

ik 'had m'n zwart

tegenwoordig vaak doe .. .'
Dat zij zichzelf meermalen als Spaanse, of met Spaanse attributen heeft geschilderd, is een aanwijzing dat Agnes in haar Spaanse tijd meer vrede had met haar uiterlijk dan in andere tijden. In dezelfde brief vertelt zij dat ze in Granada model zit voor
Don Paco, een schilder die zij via Franse kennissen heeft ontmoet. 'Ik ben ook nog
nooit zoo mooi, licht en teer van kleur en haast poëtisch uitgeschilderd, met m'n

kanten aan en m'n

paarse jasje en goudgele trui en gele halsdoek, wat erg mooi uitkomt tegen 't haar, dat
los is en [een] zacht grijze achtergrond ...' Zij poseert, vertelt ze, als dank voor de vele
middagen dat ze er 's zondags welkom was: het is zo'n engelachtige man. Hij gaat haar

haar op zolder zooals

nu helpen een kist voor haar gitaar te laten maken: het is de eerste en laatste keer dat

ik tegenwoordig IJaak

we horen over Agnes als musicienne.
Ook in Granada heeft zij een tentoonstelling gehad (juni 1951), en wel in de Casa de
America, een centrum voor Latijns-Amerikaanse cultuur (daar kan Stella weer achter
zitten) . Het lukt zelfs om er een stukje over in Het Vaderland te krijgen. De krantenfoto
bij het artikel toont een mooie, donkere Agnes. In april1952 is er uiteindelijk een

doe ... '

expositie in Madrid, in deSalade estampas (het prentenkabinet) van het Museo de
Arte Moderno. Op een foto van de opening staat Agnes met de Nederlandse ambassadeur en zijn vrouw, Graaf en gravin van Rechteren-van Heemstra, en Stella Corvalán.
Bij de recensie in het Algemeen Handelsblad (10 mei 1952) staat ook een foto van een
portret van Agnes door Manuel Maldonado, een schilder wiens naam meermalen valt
in Agnes' brieven. In haar nalatenschap is een aardig portret van een zittende Agnes
- een met aquarel ingekleurde tekening- met een warme opdracht van Maldonado
bewaard.
Kortom, het lijkt allemaal goed te gaan met Agnes in Spanje. Ook Stella's boek,

Sinfon.ia del Ven.to, m et tekeningen van Agnes krijgt aandacht in de Nederlandse pers
-mede dankzij inspanningen van Jettie van Lennep. De NRC publiceert een recensie
van de hand van de hispanoloog G.J. Geers (21 juni 1952).
Zij woont in pensions of eenvoudige hotels. Ze leeft sober ('ze zorgde slecht voor
zichzelf, ze leefde van wijn en tomaten', zou haar schoonzuster later zeggen) en is blij
met alles wat zij kan verdienen : een opdracht voor een kerstkaart, een prijsje voor een
teken wedstrijd. Niets is haar te min, als het maar bij haar vak hoort, want bijbaantjes

Of t.:.U.. """""'• - - - -- - --.....,

,1.. .:,.".

~,....-..~~·

<, ,~ .... ,;;

~~~ ~- ""'• 11

zoals Jettie van Lennep haar raadt, zoekt zij nooit. In Granada schildert zij tuinen,
waarover zij vertelt in het eerder aangehaalde interview met Het Bin.n.en.hof de tuinen
zijn vaak afgesloten door hoge muren en worden angstvallig bewaakt. Zij noemt ze
'werkelijk grandioos', met 'een gloed van kleuren en imponerende rust', en toont de
journalist een album van Francisco Prieto-Moreno over Los ]ardin.es de Gran.ada, waarin
twee tekeningen van haar hand zijn opgenomen. Dit is duidelijk werk waarvoor introducties onontbeerlijk zijn; ook haar contact met de ambassade is van nut. In april1952
koopt mevrouw van Rechteren zelf een werk van haar hand.
Rond kerstmis 1951 is zij niettemin gedeprimeerd. Zij zit in een pension in Madrid
temidden van haar schilderijen, Stella is in Sevilla, en zij vraagt haar ouders vaak te

Portret van Agnes door Ma rio Maldonado,

schrijven, omdat dat h elpt tegen de eenzaamheid: in zulke dagen voel je je dubbel

Granada 1951, aquarel, 52 x 65 cm. · AVDBS
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alleen, zegt ze. Ze is teleurgesteld dat de Nouvelles Littéraires die haar moeder had

'... kon u maar eens

gestuurd niet is aangekomen, alleen de Elle- het doorsturen van tijdschriften is
een vast bestanddeel van de correspondentie. Speciale belangstelling had Agnes ,
net als haar moeder, voor artikelen over vorstenhuizen; helaas was ook een

hier zijn, wat zouden

speciaal nummer over prinses Margaret niet aangekomen (misschien dat de
'wilde' Britse prinses haar speciale belangstelling had). Wel was zij blij met de
[Connaissance des] Arts waarin een artikel van André Malraux stond- 'zoo

we samen genieten'

geweldig inspireerend en moed gevend' .
In april1952 heeft zij het razend druk, gelukkig samen met Stella, met de
grote tentoonstelling in het museum voor moderne kunst: 'het lijkt wel een
retrospectief'. Vervolgens moet zij dag in, dag uit in de zalen aanwezig zijn, ook
omdat Stella's boek met haar illustraties daar wordt verkocht, en Stella is er dan
weer vandoor. De kritieken zijn vriendelijk, maar het is allemaal vermoeiend,
zij heeft geldzorgen en is diep teleurgesteld dat haar ouders toch de reis niet
zullen maken. Ze wil naar huis. 'Kwam u me maar halen ...' verzucht zij. Met
de opbrengst van wat zij zelf verkoopt hoopt zij een boekuitgave van haar
Rossumse tekeningen te kunnen bekostigen. (Dit worden de Dibujos de
Agnes van den Brandeler, die nog datzelfde jaar verschijnen.)
Voor de terugreis naar Nederland, waar zij tegen opziet als een 'rijstebrijberg',
stuurt haar moeder een 'luxe treinbiljet'. In mei 1952 komtAgnes weer thuis.
Het Spaanse avontuur heeft haar wel degelijk iets opgeleverd, zij exposeert haar
werk uit die tijd en houdt twee of drie keer een causerie over het land. In mei 1953
wordt haar expositie in het nieuwe gebouw van Het Vaderland door Jos. de Gruyter
overwegend lovend besproken. Ook Jan Greshoff, dichter en literair medewerker
bij de krant, waardeert haar werk. Anderhalf jaar later, bij de tentoonstelling '
acht exposanten' in Pulchri Studio november-december 1954, wordt haar werk
zo gunstig besproken dat zij later spreekt van een 'doorbraak'.
In de tussentijd, in mei 1954, is Agnes weer in Spanje, met een uitstap naar
Palma de Mallorca. Er wordt weer een expositie in Granada voorbereid. En eind
1955 schildert zij in Barcelona, blijkens een brief aan haar ouders (21 oktober 1955)
parken en particuliere tuinen. Zij werkt in opdracht mee aan een collectie etsen.
Vanafhet dak van haar pension maakt zij een ingekleurde tekening die zij voor
1000

pesetas verkoopt. Ook Ronald Lindgreen, een van de mede-oprichters van

de Haagse Aquarellisten in datzelfde jaar, is in Barcelona. Hij moet 'nog steeds
aan 't landschap wennen,' schrijft zij,' 't is zooiets anders voor een vreemde,
maar af en toe maakt hij heel mooie aquarellen, verrassend van compositie en
dat maakt me gewoon jaloersch, zoo begaafd is die man.'
Weer is daar de zucht van gemis van haar ouders: kon u maar eens hier zijn,
wat zouden we samen genieten. Wat zij wel prettig vindt, is dat zij in h et pension
verzorgd wordt. 'Ik ben weer helemaal verwend: maar daardoor werk ik ook meer
dan thuis, geen wonder.'
Hilda van den Brandeler, 1953 · AVDBS

Het verlangen om verzorgd te worden heeftAgnes haar leven lang niet
verlaten. Het is tekenend voor het meisje, om niet te zeggen de prinses in haar.

Het was de emotionele tegenhanger van het besef, in een geprivilegieerde wereld te
zijn geboren, en in zekere zin moet het haar op de been hebben gehouden. Corvee

'Ik hen weer

doen, een huishouding bestieren, ze wilde het niet en ze kon het niet; zij vond dat
ze dat niet hoefde. Maar gemakkelijker maakte ze het zich daardoor niet.

helemaal verwend:
In de Mallemolen

maar daardoor werk

Het 'thuis' uit de hierboven aangehaalde brief uit Barcelona was sinds oktober 1954
een kleine hofjeswoning in de Mallemolen, op een steenworp afstand van het huis
waar Agnes was opgegroeid. De Mallemolen is een complex dat als een onopvallende

ik ook meer dan

zijstraat aftakt van de Javastraat. Het heeft een lange geschiedenis. Zoals het er nu
staat, is het in 1868/69 gebouwd voor onderofficieren van de nabijgelegen Alexanderkazerne. Toen Pim en Ankie klein waren, was het vervallen tot een wijkje voor 'asocialen' zoals dat toen heette. Tjalling Sixma van Heemstra ('''1924) herinnert zich vele
decennia later nog dat er 'een beruchte inbreker' scheen te wonen, en dat er een snoep-

thuis, geen wonder'

winkeltj e was , waar kinderen voor een cent allerlei heerlijks konden kopen- maar dat
mocht niet, want de Mallemolen was streng verboden terrein voor nette jongetjes en
meisjes.
In de jaren vijftig werd de Mallemolen bewoond door een mélange van asocialen
en bohème: het Montmartre van Den Haag. Achterin, zo herinnert oud-bewoner Paul
van Vliet zich, had je ook zigeuners. Omstreeks 1950 was op nummer 61 (officieel
55 / 61, want 55 was het huisnummer van het hele complex) de Zingende Zolder van
Mies van der Schrieck opgericht, een ontmoetingsplaats waar werd gemusiceerd en
geëxposeerd.
Het huisje dat Agnes betrok was nummer 59· Hoe zij in 1954 in contact kwam met
de verhuurder- toen nog niet, zoals later, de beruchte vastgoedkoning Reinder
Zwolsman-is niet duidelijk; via Pulchri en kunsthandel Liernur zijn verschillende
connecties met de Mallemolen mogelijk. Agnes twijfelde aanvankelijk of zij wel
wilde wonen vlakbij die Zingende Zolder en vooral 'dat vreeselijke zood je daarnaast,
schreeuwerige scheldstemmen en echt a-sociale menschen .. .' zoals ze vanaf de
Riouwstraat schreef aan haar ouders (16 juli 1954)- maar de verhuizing ging door.
In 1956 verlaten haar ouders Den Haag. Zij gaan wonen in Het Hof in Hengelo
(Gld.) . Hilda had zich als Van Randwijck altijd verbonden gevoeld met Gelderland,
Willem was gepensioneerd, en de tot herenhuis verbouwde hofstede met zijn grote
tuin, toen nog aan de rand van het dorp Hengelo (waar mevrouw Van Heemstra, Phili's
moeder nog steeds woonde) trok het echtpaar aan. Ooit was het burgemeesterswoning
geweest, en de tuin was begin twintigste eeuw fraai aangelegd. Ankie zou haar moeder
op loopafstand missen (het verhaal wil dat Hilda regelmatig tegen etenstijd met een
pannetje bij haar dochter verscheen) maar daar tegenover stond nu een mooi ouderlijk
huis buiten. Er werd voor haar, de ongetrouwde dochter, een kamer ingericht waar zij
vaak zou verblijven, soms wekenlang.
Interieur Mallemole n · AVDBS
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Opnieuw gaan wekelijks brieven heen en weer. Zij geven misschien geen compleet
beeld van het leven van de dochter. Haar ouders vertegenwoordigden voorAgnes
slechts één pool van haar leven. Naruurlijk kon zij met hen, hoe meelevend ook, niet
spreken over haar liefdeleven, en evenmin over de artistieke en religieuze twijfels die
haar bezighielden. Haar moeder kon nu ook niet meer, zoals vroeger, Agnes' loopbaan
bevorderen door contacten te onderhouden, knipsels te verzamelen en dergelijke.
Maar de banden waren en bleven innig.
Haar broer is in 1956 met zijn gezin uit Indonesië terug in Nederland gekomen.
Zij gaan wonen in Oldenzaal; Pim gaat werken voor de NAM , de Nederlandse Aardolie
Maatschappij. Mia en hij hebben nu twee zonen, Joan en Frank; in 1957 wordt in
Nederland de jongste, Wicher, geboren.
Het optimisme en de vernieuwing van de jaren vijftig waren aan Ankie niet
besteed. Ook al was zij een redelijk succesvolle artieste, zij bleef alles somber inzien.

'dat l!reeselijke
zoodje daarnaast,
schreeuwerige
scheldstemmen

Den Haag bedrukt haar, zo schrijft zij in april1959 aan haar ouders. Er zijn 'teveel
jeugdherinneringen ... je zoudt altijd weer wat beters willen, maar al de jeugdillusies
zijn nu wel in duigen gevallen. Achterafben je als kind 't gelukkigst...' Zij heeft,
schrijft ze, veel geprobeerd er uit te breken, maar dan kom je terug en zit je weer.
'Ik geloof toch wel dat vroeger, in de tijd vóór de malaise, het leven meer stijl had,
dat alles op een hooger punt van beschaving stond .. .'
Haar gezondheid is vaak niet goed. Nu eens slaapt zij slecht, dan weer is zij
chronisch vermoeid en denkt zelf dat dat psychisch is (13 september 1957). Als Pim op
bezoek komt met zijn jonge gezin, valt de drukte haar zwaar. Ze wordt somber van het
voorjaar, ze valt van de trap doordat ze zeepsop heeft gemorst, en heeft reumatiek en
galaanvallen. Bovendien is zij iedere maand dagenlang onwel. Agnes lijdt aan zichzelf.
Een belangrijke vriendin en collega is de in Amsterdam wonende Dinie Hendrix
('''1905), met wie Agnes in mei 1959 bij Galerie Liernur exposeert. Met een andere
vriendin, Coosje Greve, huurt zij in het voorjaar van 1957 twee piepkleine huisjes

en echt a-socia Ie
menschen ... '

(voor ieder één) aan het oude Begijnhof in Thorn (L.) , waar ze die zomer geniet van
wandelingen langs de Maas, die haar zal hebben herinnerd aan de rivier bij Rossum.
De vriendschap met Coosje houdt geen stand. Die met Dinie wel: eind maart 1959
bezoeken zij samen een expositie van beeldhouwster Charlotte van Pallandt in
Amsterdam, en Dinie komt ook wel in Hengelo op bezoek. In de jaren zestig zijn
ze samen in Parijs.
Van oktober 1957 tot februari 1958 is Ankie in Italië. In Rome woont tante Ankie,
de jongste en vertrouwdste zuster van haar moeder, getrouwd met een Italiaan. Agnes
logeert als paying guest in de ruime flat van haar en haar man Uccio- 'de zon schijnt
nog lekker en de pijnbomen geuren. Het doet denken aan Spanje maar toch anders ...
Met grijs weer is het nog 't mooist, zooals ik altijd vind in't Zuiden.'
Zij 'doet' de bezienswaardigheden en tracht contacten te leggen; zij wil zich
speciaal bezighouden met muurschilderingen. Bij het Nederlands Instituut in Rome
botst zij met de formidabele onderdirectrice, mr. H. (Jet) van Dam van Isselt. Enerzijds
vreest zij steeds, te worden gezien als een keurig meisje dat liefhebbert in de kunst,

Mallemolen · Avoas

anderzijds maakt ze dankbaar gebruik van het netwerk van 'de families'.

In november '57 bezoekt zij Florence, waar ze een pension vindt aan de Via di
Bellosguardo, in de heuvels aan de zuidwestkant van de stad, en ziek wordt. Grieperig

'Achteraf hen je a Is

maar enthousiast schrijft zij aan haar moeder over haar bezoek aan de Medici-kapel:
' ... Uw groeten aan Lorenzo de Medici heb ik al overgebracht, maandag j.l.. Ik vond het
een ongelooflijk prachtig meesterwerk van vakmanschap en ruimtelijke vulling, en
begrijp niet hoe ze dat met zoo weinig licht hebben kunnen maken.' Ook schrijft zij
over een indrukwekkende avondmis die zij meemaakte in de Santa Croce-kerk: alle
wandschilderingen van Giotto en zijn leerlingen verlicht.

kind 't gelukkigst ... '

Van alle kanten krijgt zij raad en steun. Jettie van Lennep beveelt haar in verband
met het fresco-schilderen aan, in Florence contact op te nemen met Godfried
Hoogewerff, directeur van het nieuwe Nederlands Kunsthistorisch Instituut. En
Hester Oberstadt, een Haagse vriendin, biedt aan om over de kwestie met juffrouw
Van Dam van Isselt te spreken op het ministerie van 0, Ken W, waar zij iemand kent.
Agnes zou zich veilig en gesterkt moeten voelen, maar haar zelfvertrouwen blijft
wankel. Liefdevol schrijft zij aan haar vader dat zij na haar reis spoedig in Hengelo zal
komen: ' .. .ik verlang er naar met u over alles te liefhebberen en wat historie te leeren
over deze stad.'
Zij vertrekt uit Rome voornamelijk omdat haar geld op is, al mag ze van tante
Ankie best langer blijven. Ze is moe. Over St Agnese fuori le Mura, met het mozaïek
achter 't altaar en de catacomben, schrijft ze: 'gelukkig geen lange wandeling-( ... ) er
is nog zooveel, maar je wordt gekraakt als je alles tegelijk gaat zien ... Alles lijkt toch al
zoo op een droom .. .' (16 jan. 1958).

Intermezzo: Didi van den Brandeler
Andries Willem van den Brandeler (1902-1991) was een man van vele bijnamen: 'Didi'
voor zijn vrienden, Tjiwing'- de koosnaam die zijn moeder hem gaf - voor intimi,
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'Brandy' in de Engelstalige wereld, waar hij vele jaren doorbracht. Na hun huwelijk
in 1963 noemde Agnes hem teder haar 'Patrijs'. Samen waren zij de patrijsjes, die
beschutting bij elkaar zochten in een onherbergzame wereld.
Agnes en hij waren verre verwanten, waarbij hij van een oudere generatie was dan
zij. Haar overgrootvader en zijn grootvader waren broers, omstreeks 1815 geboren in
Willemstad (ZH) als zonen van een Zeeuwse arts en notabel. Didi's grootvader werd
burgemeester, onder andere van het Zeeuwse Brielle en van Leiden; in Brielle (ZH)
werd in 1856 zijn vader geboren. Zelfkwam hij ter wereld in Medan (Sumatra, Nederlands-Indië), waar zijn vader officier van justitie was. De moeder van zijn moeder was
Indische. Een gedeeltelijk Indische afkomst was in het koloniale tijdperk een smet, en
die van Didi zal in zijn omgeving geen geheim zijn geweest- alleen al omdat het hem
was aan te zien. Ook zijn exuberante optreden zal steevast met dat 'Indische bloed' in
verband zijn gebracht.
Didi werd zoals veel jongens naar het vaderland gestuurd om naar de middelbare
school te gaan. Hij woonde in Deventer, in het grote gezin Van Drooge, een doops-
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gezinde domineesfamilie. Daarna ging hij studeren aan de Technische Hogeschool in
Delft. Eigenlijk had hij bij de marine gewild: adelborst worden was een geliefde loopbaan voor jonge mannen in zijn kringen. Maar uit die opleiding in Dordrecht werd hij
na anderhalfjaar ontslagen 'wegens gebrek aan militaire geschiktheid en eigenschappen'. Over zijn studie in Delft deed hij buitengewoon lang: hij werd een bekende,
kleurrijke figuur in corpskringen.
Na zijn afstuderen als civiel ingenieur vertrok Andries naar Grenoble om zich
verder te bekwamen in de waterbouwkunde, en bleef daar vervolgens werken bij een
technisch adviesbureau. Erg stabiellijkt zijn loopbaan toen al niet te zijn geweest, en
dat zou die ook nooit worden. Dat was deels te wijten aan een onrustige, avontuurlijke
aard - maar deels ook aan ongelukkige omstandigheden.
Bij de mobilisatie in 1939 meldde hij zich alsnog bij het Nederlandse leger, en werd
hij ingenieur bij het Centraal Inundatie- en Technisch bureau van de staf der genie.
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Op de dag van de Duitse invasie in Nederland was hij in Luik om als technisch gedelegeerde toezicht te houden op de fabricage van geschutskoepels en prikkeldraad door
de Belgische industrie. Met veel moeilijkheden (en zonder geld) wist hij van daar
uit Parijs te bereiken en vervolgens, via Bordeaux, Londen. Daar meldde hij zich als
gewoon soldaat bij de Nederlandse legereenheid, die bekend zou worden als de
Prinses Irenebrigade. Hij was inmiddels 38.
Vele jaren later beschreef jhr. mr. M.W.C. (Marien) de Jonge in een brief aan Agnes
zijn herinneringen aan Didi uit die tijd. Hij herinnerde zich ' ... hoe zijn vrolijke verhalen ons opvrolijkten, en hoe hij op lange zware marsen de geweren overnam van
jongere soldaten die niet meer konden ... Didi met zweetdruppels glinsterend aan elk
van zijn korte haren .. .'
Didi van den Brandeler werd uitverkoren voor een Engelse officiersopleiding in
Wolverhampton. Na een tijd te hebben gediend bij de Prinses Irenebrigade werd hij
verbindingsofficier bij de Royal Engineers van het Britse leger. Hij kwam, nu als
Engels officier, te werken aan een van de belangrijkste militaire projecten van de
oorlog: het ontwerpen en uitvoeren van drijvende havens, die het ontschepen van
zwaar materiaal op de stranden van Normandië mogelijk maakten. Voor zijn rol bij dat
project, essentieel voor de invasie op D-day, kreeg hij later een Engelse onderscheiding
(OBE).
Na de invasie in 1944 nam hij als liaison officer deel aan de opmars van de geallieerde
legers naar de Rijn. Hij diende- waarschijnlijk vanwege zijn talenkennis- bij verschillende stafkwartieren, ook dat van de Poolse pantserdivisie en van het Amerikaanse
Etappen-hoofdkwartier.
Hoezeer hij in deze tijd bloeide, is af te lezen aan een getuigschrift uit mei 1946
van een van zijn Britse superieuren van toen, John Shelbourne. Die schrijft over
Capt. Jhr. A.L. van den Brandeler: 'As an engineer I have found him capable and
technically sound. As an officer I found him efficient and tactful in circumstances
often far from easy, viz. as a foreigner in immediate command ofEnglish troops. As a
liaison officer his cheerfulness, his knowledge ofEurope and its languages, his ability
to adapt himself to all classes of people in differing situations, rendered him invaluable.'

Zo dook Didi in de zomer van 1945 weer op in Nederland. Hij maakte zijn entree
bij de familie met een jeep, misschien nog als Brits militair, maar misschien ook in
Nederlands uniform; na de bevrijding had hij zich opnieuw bij het Nederlandse leger
gemeld. (In 1946-47 werkte hij bij de Generale Stafin Den Haag, eerst bij de inlichtingendienst, later als adjudant van generaal-majoor P.L.G. Doorman.)
Al voor de oorlog was Didi zo nu en dan op bezoek geweest bij de Van den Brandelers aan de Surinamestraat: in leeftijd lag hij halverwege tussen Ankie en haar ouders,
en hij had net als vaderWillemin Delft gestudeerd. Ankies broer Pim hield niet van
zijn drukke optreden en gemaniëreerde spreekwijze; hij vond hem een 'kwast', en Didi
zal hem op zijn beurt hebben geplaagd- 'gefeut', zoals dat in studententaal heette.
Maar de romantische Ankie moet zich tot haar buitenissige achterneef aangetrokken
hebben gevoeld.
Vanaf 1945 hebben beiden een tijdlang regelmatig contact, vooral schriftelijk. Zij
schrijft hem naar Londen (zijn adres is de Dutch Club, Sackville Street 31 in Piccadilly),
maar vaker naar de kazerne in Clingendael (Den Haag). Didi, zijn leven lang bezeten
van auto's, neemt haar een keer mee van Den Haag naar 't Regelink- met hem aan
het stuur wordt zij kennelijk niet wagenziek. In 1946 probeert hij tekeningen van haar
hand gepubliceerd te krijgen in de Pen Gun, het weekblad voor de Nederlandse strijdkrachten. Ook nodigt hij haar uit voor een feest op kasteel Oud Wassenaar, waar ze
met veel spijt van af ziet omdat ze 'niet fit' is en tegen de reis vanuit Rossum op ziet.
Didi brengt ook cadeautjes mee uit Engeland: thee, een Engels modeblad- traetaties
voor Ankie en haar moeder. De hoofse, kleurrijke neef is een graag geziene gast. Hilda
schrijft hem in juni 1946 om te bedanken voor de gezelligheid die hij in het leven van
haar dochter brengt: nu geniet ze van hier en de drukte door logees, maar weldra wordt het

De hoofse, kleurrijke

weer stil en te eenzaam voor haar ... Het kaartje is toegevoegd aan een van Ankies brieven

aan Didi vanuit Rossum.
Veellater schrijft hij eens dat zij altijd een 'idooltje' voor hem is geweest, en dat hij,

neefis een graag

als hij meer lefhad gehad in de tijd van zijn adjudantschap bij Pieter Doorman, zich
meer bij haar zou hebben 'opgedrongen'. Zijn financiële zorgen en onzekerheid over
het oordeel van de families deden hem in zijn schulp kruipen, schrijft hij. 'Waarschijn-

geziene gast

lijk is het zoo ook beter geweest, want je ziet het, het is niets met me geworden.'
(29 maart 1960)
Inderdaad heeft de oorlog, Didi'sfinest hour, geen gunstige wending in zijn loopbaan gebracht, maar eerder zijn lot als maatschappelijk ontheemde bezegeld. In de
zomer van 1947 moet hij uit het leger. Hij vindt tijdelijk werk bij het Koninklijk Instituut
van Ingenieurs in Den Haag en solliciteert naar alle mogelijke betrekkingen: bij TNO,
bij een aannemersverbond, bij de gemeentewerken van Leiden. In 1949 is hij in Parijs
en helpt Ankie opnieuw haar weg te vinden in de stad. In 1951 solliciteert hij nog
steeds, onder meer bij de FAO in Rome en bij het waterleidingbedrijf Gelderland.
Eind 1951 vertrekt hij naar Canada. Hij heeft werk gevonden bij een bedrijf dat
waterleidingen aanlegt in Regina, Saskatchewan. Maar tijdens een tussenstop in
Montreal krijgt hij een baan aangeboden bij de Aluminium Company of Canada, die

Didi

hij aanneemt. Hij excuseert zich bij de waterleidingen: het is de handelwijze van een
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avonturier, iets waarvoor sommigen hem wel hebben uitgemaakt. Hij blijft jaren in
1
•••

het ongelooflijke

Canada, vermoedelijk in verschillende betrekkingen.
Als Didi en Agnes elkaar in 1960 opnieuw ontmoeten is hij terug in Parijs. Hij is,

belang dat hij

op zijn achtenvijftigste, ingénieur-stagiaire bij het waterloopkundig laboratorium in
Chatou, niet ver van Sèvres. Hij logeert in het Nederlands Instituut aan de Rue de Lille.
De neerlandicus W.P. (Wim) Gerritsen, die daar toen eveneens verbleef, herinnert zich
hem later goed. Hij schrijft na Didi's overlijden in 1991 aan Agnes: 'Die wonderlijke
onvergetelijke maanden in Parijs, voorjaar 1960, toen Didi ineens opdook in dat keurige Institut Néerlandais en ons, vlijtige proefschriftschrijvers, met grandseigneuriale

hechtte aan

gulheid meetroonde naar vreemde cafeetjes waar hij ons tot diep in de nacht mooie

immateriële zaken'

verhalen vertelde. Een levenskunstenaar, dat was hij.' Gerritsen heeft het niet alleen
over Didi's uitbundige optreden maar ook over zijn karakter en' ... het ongelooflijke
belang dat hij hechtte aan immateriële zaken, vooral als het ging om resten uit het
verleden .. .'
Gerritsen is niet de enige die Didi ziet als een grand seigneur, met een combinatie
van ouderwetse deftigheid en charme. Door schrijfster dezes geraadpleegd, herinnert
hij zich verhalen over een losbandige jeugd en een familiefortuin dat hij erdoor zou
hebben gejaagd ... en beaamt de suggestie dat Didi uiteindelijk een gedeplaceerde was.
Dat gevoel spreekt ook uit Didi's eigen brieven uit 1960 aan Ankie. Op 29 maart
verkeert hij in zalige afWachtingvan haar komst naar Parijs; ze hebben samen een
reisje gepland. Anderzijds maant hij zijn 'lief nichtje' (en zichzelf) dat zij niet 'gek op
elkaar mogen worden', wat hem maar al te gemakkelijk zou kunnen overkomen. Want
het gaat heel slecht met hem en hij verwacht zelfs elk moment een finale crisis. Hij
moet misschien terug naar Canada of anderszins verdwijnen, zij het overzeesch, zij het

in een hospitaal of in het Leger des Heils .... Wat zou hij hebben uitgespookt?
Een week later is hij zo mogelijk nog somberder. Hij wil haar voorbereiden op
menige desillusie bij het aanstaande reisje- Grenoble is zo helemaal niet meer wat het
vroeger was. En hij staat er, zegt hij, sociaal en moreel allebelabberdst voor. .. Hij
spreekt van zijn vele échecs, door gebrek aan geld op het juiste oogenblik ... Maar Agnes laat
zich niet ontmoedigen. Op- voor haar doen- opvallend vastberaden toon beurt zij
hem in een brief (7 april196o) op over de toekomst. 'Laten we het ons voortaan prettig
maken, lieve Di di, en geen zwart gepieker over de toekomst, erger purée dan ik al tien
jaren in heb gezeten kun je je niet voorstellen, maar ik houd maar goede hoop.' Terwijl
ze schrijft is zijn brief aan haar al onderweg. Hij schrijft: 'We moeten elkaar maar
opbeuren. Trek stevige schoenen aan.'

Ha lverwege het leven
Een vriendin van Agnes vertrouwde mij toe dat het huwelijk tussen Agnes en Didi volgens haar een mariage de convenanee was- een ongeconsumeerd huwelijk. Of dat waar
is, valt noch uit de brieven van het paar, noch uit de droomboeken op te maken, maar
dat er een sterke wederzijdse liefde was, is zeker. Ergens begin 1960 moet hun gene-
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'Wij IJOrmden een
kleine kern'

genheid als neef en nicht zijn veranderd in de band tussen een man en een vrouw. Als
zij daarover hebben gecorrespondeerd, zijn die brieven verdwenen. Slechts één brief
van Didi aan haar, hierboven aangehaald (van 29 maart 1960) heeft een uitgesproken
romantische toon, maar uit vele tientallen andere, ook van haar, spreken toewijding
en zorg. Het waren allebei rusteloze naturen, allebei misten ze maatschappelijke
vastigheid terwijl zij daar juist diep naar verlangden, en zo sloten zij een veilig verbond
tegen de wereld. 'Wij vormden een kleine kern', zo schreef Agnes telkens opnieuw
in haar antwoorden op de condoléancebrieven die na Didi's dood in 1991 binnenstroomden.
Bij al zijn ouderwetse hoofsheid was Didi veel beter in staat om te gaan met
mensen, en met emoties. Zijn warmte moet weldadig zijn geweest voor Ankie, een
verademing, vooral omdat hij duidelijk ook begrip had voor wat zij als kunstenares
nodig had: bewegingsvrijheid en inspiratie door tentoonstellingen, boeken en reizen.
Dankbaar noteerde Ankie in een brief aan haar moeder (september 1960) dat het goed
ging met haar werk, en dat wat zij vroeger maakte haar nu saai toescheen vergeleken
bij wat zij de laatste tijd maakte: de amour maakt je een ander mensch ...
Haar huisje in de Mallemolen is tochtig, lek en gammel, en als de huurders teveel
klagen, dreigt de huisbaas dat hij de hele boel onbewoonbaar zallaten verklaren (zodat
alles kan worden afgebroken). Om er met z'n tweeën te wonen is het bovendien veel te
klein, zeker als er ook nog geschilderd moet worden, en werk opgeslagen.
Maar voor een huwelijk is er nog een belangrijker obstakel: Didi heeft geen werk,
geen vast inkomen. Telkens keert het onderwerp terug in de briefwisseling tussen
Ankie en haar ouders: Didi solliciteert. Voor iemand van zijn leeftijd, bijna zestig, is
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dat niet gemakkelijk. Hij is in 196oj61 een tijdj e leraar natuurkunde aan een school
in Haarlem (wat haar moeder de troostende woorden ontlokt dat het leraarschap heus
geen 'burgermansbestaan' hoeft te zijn: in de goede oude tijd was een goede naam
toch ook een aanbeveling ... ) maar niets 'pakt'. Intussen wonen zij toch min of meer
samen in het Mallemolen-huisje , terwijl ze zich tegelijkertijd aan de conventies van
hun milieu houden, en een rondgang langs de familieleden maken om zich als paar
te presenteren.
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Als zij uiteindelijk toch trouwen, op 2 augustus 1963 in Brielle, heeft hij nog steeds
geen vaste baan. Het huwelijk is een heel kleine plechtigheid, met niet meer dan een
handvol gasten. De vader van de bruid is er wel bij, maar Hilda (die tobt met haar
gezondheid) niet. Het pasgetrouwde paar maakt een reisje door Duitsland. Ze bezoeken
onder andere Neuwied, de plaats waar Ankie een kwart eeuw eerder zoveel indrukken
heeft opgedaan.
Om aan de kost te komen verdient Ankie wat bij met het illustreren van kinderboeken. Boeken als Paul Kruger, de Leeuw van Zuid-Afrika door P. de Leeuw J. Gzn.,
en Willem de Zwijger van dezelfde auteur: oude titels die door uitgeverij Van Goor
van een moderner omslag en dito illustraties worden voorzien. Een vertaald boek
over Albert Schweitzer, een Cor Bruijn-omnibus. Het is vaak haastwerk, en Ankies
tekentalent komt er veel minder tot zijn recht dan in de stadsgezichten en landschappen
die zij voor Het Vaderland maakte, maar daarvandaan komen geen opdrachten meer.
Van 1964 tot 1967 (als hij 65 wordt) is Didi verbonden aan de Deltawerken als
voorlichter en rondleider. Met zijn achtergrond als waterbouwkundige, gecombineerd met zijn grote talenkennis en niet te vergeten zijn charme is hij bij uitstek
geschikt om buitenlandse gasten- ook prominente, zoals politici en parlementariërs- te ontvangen. Ook reist hij in de jaren daarvoor èn daarna meermalen naar

Boven · Agnes aan het werk in de Malle-

Kongo en naar Marokko in verband met waterbouwkundige projecten van de E.E.G.
die worden uitgevoerd door de Grontmij. Het zijn tijdelijke opdrachten die hem
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steeds zwaarder vallen, omdat hij slecht tegen de hitte en het licht kan.
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Ankie werkt en exposeert, zelfs in het buitenland- in 1961 doet zij mee aan een
internationale tentoonstelling van vrouwelijke schilders in het Grand Palais in Parijsmaar blijft rusteloos. Zij is lid geworden van de Soroptimisten, een internationaal
vrouwennetwerk met idealistische inslag, vergelijkbaar met de Rotary. Een Seroptimistencongres in Parijs in oktober 1964 is aanleiding voor een reisje naar die stad, waar zij
logeert in het Institut Néerlandais aan de Rue de Lille. Dankbaar schrijft ze Didi dat ze
zo heerlijk logeert dank zij zijn bemiddeling. Ze blijft een paar weken: Parijs doet haar
goed, ze doet er ideeën op en houdt van de mensen, die ze 'charmanter en spiritueeler'
vindt dan in Holland, 'en zelf ga je je ook al anders bewegen en voordoen .. .' Ze droomt
ervan dat Didi en zij zich er kunnen vestigen, misschien kan hij werk krijgen bij de
Unesco ... maar krijgt te horen dat er al te veel Hollanders zijn, er is geen kans op.
In januari 1965 is zij opnieuw in Parijs, ten prooi aan hevige emoties. Nog nooit,
zo schrijft ze aan Didi, 'heeft deze stad, deze taal me zoo in de greep gehad .. .' Zij voelt
zich opstandig tegen het leven in Holland, en verwijt de Voorzienigheid dat zij niet
hier geboren is. 'Ik heb al vóór de oorlog altijd hierheen gesnakt en eigenlijk hebben
de voornaamste gebeurtenissen in mijn leven zich altijd hier afgespeeld .. .'
Van een expositie van Nicolas deStaël (1914-1955) in de galerie van Louis Carré aan
de Avenue de Messine is zij ondersteboven. '0 Patrijs,' schrijft zij aan Didi, 'ik heb
hier zulke rare emoties.' Zij denkt weemoedig aan haar gemiste jeugd- 'dat ik mijn
mooiste jeugdjaren gefrustreerd heb gezeten door de oorlog en dat verstikkende
milieu thuis! En nu ben je een dame van middelbare leeftijd!'
De nadere kennismaking metDeStaëls werk heeft grote betekenis voorAgnes als
schilderes: hier vindt zij een vorm van abstractie die zij zoekt. Zijn invloed op haar
werk is zichtbaar en langdurig. Even voelt zij zich ondernemend, zij valt af, tot haar
eigen vreugde, en vat moed om nieuwe contacten te leggen en oude relaties- bijvoorbeeld met de Tribeulets -weer op te vatten. Maar zeker van haar eigen richting is zij
nog steeds niet. 'Kon ik me maar met hart en ziel op mijn werk storten,' schrijft zij
aan Didi.
Voorlopig stort zij zich vooral op de persoon van De Staël; haar obsessie lijkt haast
een verliefdheid. De Staël, telg van een Russische adellijke familie, is als kind van
Petersburg naar Polen, en vervolgens naar Brussel gevlucht. In het mondaine Antibes
is hij, 41 jaar oud, overleden na een sprong uit het raam van zijn atelier. Agnes zoekt
in Parijs meteen mensen die hem hebben gekend, en ontmoet zo onder meer de fotografe Edith Michaëlis, bij wie zij foto's van hem koopt. Later zal zij ook naar Antibes
reizen om daar de sporen van haar idool na te lopen. In juni 1968 spreekt zij uitvoerig
met Antoine Tudal, een stiefzoon vanDeStaël die over hem heeft gepubliceerd, en
haar sterkt in de gedachte dat De Staël, hoewel niet gelovig, toch zijn werk niet had
kunnen maken zonder een ondergrond van orthodoxe mystiek.
In mei 1965 is zij voor de derde keer in één jaar tijd in Parijs . Nu heeft zij iconen
meegebracht, die zij op eigen houtje is gaan schilderen. Ze neemt ze mee naar de
bekende iconenschilder, schildermeester en schrijver van een boek over iconen Leonid
Zonder titel (Portret Nicolas de Staë f?) ,

Ouspensky - zou hij de grote leermeester worden waarvan zij droomt? Voorlopig in elk
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geval niet; Ouspensky ziet niks in haar pogingen, en reageert onvriendelijk. Zij besluit

het iconenschilderen voorlopig op te geven. Moedeloos en vol twijfel bezoekt ze de
Russisch-orthodoxe kerk St. Serge, aan de Rue de Crimée bij de Buttes Chaumont.
Haar droomboeken verraden hoe de kennismaking met het werk van De Staël, haar
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PatrUs,' schruft zU

verlangen naar de vastigheid van een nieuw geloof, en de gedachte aan de Russische
orthodoxie haar bezighouden. Op
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september 1965 noteert zij een symbolische

aan Did i, 'ik heb hier

droom met daarin de woorden ES BREN NT! (brand!)- de eerste helft van haar leven
verbrandt. En op 4 december 1965 droomt ze: Waag het, te gelaovent

zulke rare emoties.'
Doop in Athene
Eind januari 1966 vertrektAgnes via Genua naar Athene. Dat zij dat voor elkaar krijgt,
zonder geld en in afwezigheid van Didi, die in de zomer van 1965 in Kongo is en eind
1965 in Marokko, toont haar vastberadenheid. Een van haar connecties in Griekenland
is het echtpaar (baron en barones) Van Lynden-van Pallandt, Rijn en Ada. Rijn, die tijdens haar verblijven in Spanje in Madrid was gestationeerd, is nu ambassadeur in
Athene. Ook heeft Dinie Hendrix een adres van vrienden voor haar; bovendien zijn er
ook in Athene 'sorren', Soroptimisten. Kort na Agnes' aankomst in Athene komt Didi
een week of twee over om zijn vrouw te helpen zich te installeren. Zij betrekt twee
kamertjes onder de hanebalken van Hotel Tempi, zes trappen hoog, met uitzicht op
de St. Irene-kerk en is blij dat zij zo toch een soort atelier heeft.
Al het regelen en redderen kost frustrerend veel tijd, maar via een winkeltje in
schilderbenodigdheden, Kolefas, komt zij in contact met iconenschilders en leraren.
Zij ziet voor het eerst hoe ingewikkeld de techniek is, het prepareren van het paneel,
linnen dat op hout wordt geplakt, met daarop weer een dikke stucco lijmlaag, en het
schilderen met gewreven verf en eidooier: 'Mocht ik dit op de traditionele manier
willen leren, dan zal ik hier nog moeten blijven om materiaal te krijgen en alles bij
de hand te hebben, terwijl ik soms naar buiten snak!' zo schrijft zij aan Didi (6 april
1966). De taal is een extra probleem, vooral omdat zij liever Russisch willeren dan
Grieks (zij bezoekt ook bij voorkeur de Russische kerk). Zij vindt een Russische
lerares, mevrouw Chegounnie, en de vriendschap met haar en haar echtgenoot doet
haar goed.
Agnes' verblijf in Athene duurt uiteindelijk tien maanden, tot november 1966.
Haar brieven aan Didi, die terug is in Den Haag, geven een beeld van de ups en downs
die zij doormaakt. Zij heeft buien van wanhoop en heimwee, maar vindt toch steeds
beter haar weg, en is in staat om Didi moed in te spreken wanneer die zelf somber is.
Zij doet contacten op via de ambassade, zoals mevrouw Grewel, een Nederlandse die
'kunstzinnig en begrijpend' is, en met wie zij tentoonstellingen bezoekt. Zij maakt
uitstapjes, bijvoorbeeld naar het Byzantijnse klooster Daou Pendeli in de bergen ten
oosten van de stad. Rijn en Ada van Lynden nodigen haar een paar keer uit, ook wel
eens voor een weekend in hun schitterende buitenhuis aan de oostkust van Attika.
Agnes geniet van de luxe en de vertrouwde kring, maar reageert gebeten op een neerbuigende opmerking van Ada over 'intellectuelen', die haar herinnert aan de oude,

47

mocht ik de groote
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bekrompen sfeer van vroeger thuis. Toch is Ada een van de mensen die met begrip
en belangstelling reageren op Agnes' verlangen om zich tot de orthodoxie te bekeren.
Het verschil tussen de Russische en de Griekse orthodoxie is niet zeer belangrijk,
en zit vooral in de gebezigde taal. Beide richtingen erkennen elkaars doop. Dat Agnes
de orthodoxie in Griekenland zocht, terwijl zij intuïtief en vanwege haar bewondering
voor Nicholas de Staël, eigenlijk naar de Russische variant neigde, moet puur uit de
praktische omstandigheden worden verklaard. Griekenland was in de jaren zestig
oneindig veel gemakkelijker te bezoeken dan de Sovjetunie, en de aanwezigheid van
Uitzicht in Athene · AVDBS

de Van Lyndens was een steun.

VoorAgnes beloofde de overgang naar het orthodoxe geloofvooral geborgenheid:
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nieuwe geborgenheid, los van het 'oude leven' in haar eigen deftige milieu in het
vaderland. In mei 1966 schrijft zij aan Didi dat zij bij het Aartsbisschoppelijk paleis
katechisatie heeft aangevraagd door een Frans-sprekende priester. In de nazomer
verzucht zij , in een briefvol heimwee en zorgen vanuit herfstig Mythilini (Lesbos):
'Misschien, mocht ik de groote stap wagen tot de orthodoxie over te gaan, zal het leven

'.O.por!.~r

278!

-----·-- -"

l1toTOÜ"\t'- 1h& '!:oV n~p 6v"'"oç , llu ~ ;,mrrz '!.·\l•
0
IiErl Iffii.ND7':'Lr:::t', \.-À ÀirV6tKfiç t«<'ta"j'wy i'jç Ka( ll11'1)f'06-n:TOÇ0ÄPt.aTH;V~ .::.t.;:n:.ttpTup •!J.lVt! 1 ~!'f~ae~ Q:~'(f}Ç X!JC
~V't'OÀ~ 'Î/~e-répq 1 M!:T1lX"!.SCt'o::~ 6dvtwÇ fcptul:~(a'hj

•tt-

óu:-c'6~tv Tl'iç ' Vptio1.6;:ov ~pi;v • \vo::-toh,.:lis.~
' E~KÀflo l'o:•h1''ó !vv&TÇ (<J:v) -roO' P.l'J"6ç Noeu~l)(t<\1 ""''~

-r& f11v

er heel anders uit gaan zien en me misschien in nieuwe kringen brengen, vooral om

~vta-cG:iToç x_~Ä.l-OO'iOÎi lvaKCIHOO"t~ti !~f!'IU)c,:"Jo\i E~-<-t~v
( 19Q6o;.o) hovç 1 ÜJ"J6 '!Oti ;tav.Jo o&;ï-lo-t.av6p{To'J '.,v:.; C:+

al dat oude vermolmde in Holland te kunnen loslaten. En dat is toch iets, dat jij ook

!WU :i'c11oao:,l.-q!1e:plnu 1oi1 ~cpot> v.:to-0: Ü:y{pl.l I."'lo~\ d
ov .Jo~vydiv"v o~t .x€ ~vó~t&alh~ ' <I.V«Q:"t«O(a . •
B:tç •l'Ö.T80"\V XOP1l•(t:.! U t. -:& '!tflp~v , tv{: XP1ll!\.--

wel wilt? Of voel je je teveel aan Holland gebonden? Het wordt er steeds "moderner"

~ûooq Öaov h:t.
' zy ' M ~vcnç "'~ llltj .o~ Q,t.tt~ P Cov 196€

04PA;~1

maar niet beter.. .' (30 augustus 1966)
Het is duidelijk dat zij zo nu en dan droomt dat in Griekenland een toekomst voor
haar en Didi samen zou liggen- precies zoals zij vroeger in Spanje hoopte dat haar
ouders naar dat land zouden willen verhuizen. Maar ook zonder dat werkt zij gestaag
aan haar overgang naar de orthodoxie.
Een eenvoudig getypt document, in het Grieks, gedateerd 18 november 1966 en
getekend door een aartsbisschop, is het bewijs dat Agnes van den Brandeler op die dag
is gedoopt, en daarmee lid is geworden van tot de orthodoxe kerk. Haar peetmoeder
was een Griekse vriendin, Eva Sifneos , die zij via de ambassade had leren kennen. De
Griekse doop geschiedt via drievoudige onderdompeling in een bad of rivier, waarbij
de dopeling een wit kanten hemd draagt.
Er is geen enkele aantekening ofbriefbewaard gebleven waarin Agnes verslag doet
van haar doop . De hevige emoties in brieven en droomdagboeken maken duidelijk hoe
belangrijk die voor haar was. Zij was toegetreden tot een nieuwe gemeenschap, een
volkomen andere wereld dan die waarin zij was opgegroeid. Een kiekje van een tiental
jaren later, dat mij getoond wordt door Augusta Haveman-Jumelet, de weduwe van
orthodox priester Vader Jan Haveman, toontAgnes in een informele kring van geloofs-
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genoten, in rotan stoelen in een zomers voortuintje. Agnes zit er lachend bij, ontspannener dan op enige andere foto die ooit van haar is gemaakt. Het is te zien: zij voelt
zich thuis.
Uit gesprekken met mevrouw Haveman en andere geloofsgenoten rijst een ander
beeld op van Agnes van den Brandeler dan uit die met mensen die haar op een andere
wijze, als familie bijvoorbeeld, kenden. 'Een zeer gelovige vrouw', noemt men haar.
Augusta Haveman, door de gemeenteleden van haar man 'Matoesjka', moedertje
genoemd, had in 1971 zelfhet contact aangeknoopt met Agnes , die zij slechts uit de
verte als geloofsgenote kende. Zij had gehoord dat Agnes ernstig ziek was (het betrof
haar borstamputatie in april van dat jaar).
Kort na haar doop, eind 1966, reistAgnes terug naar Nederland, waarbij zij een
grote hoeveelheid schilderijen en iconen die zij niet kan vervoeren, moet achterlaten.
(Twee jaar later krijgt zij van het Prins Bernhard Fonds subsidie om ze te gaan halen,
en knoopt aan die reis opnieuw een lang verblijf vast.) Haar lessen zet zij elders voort,
onder andere in Parijs, waar zij zo nu en dan heen reist en waar Leonid Ouspensky
haar nu iets welwillender ontvangt. Als orthodoxe kan zij aanspraak maken op gratis
lessen, maar de tijd is altijd te kort. Hij maant haar tot rust, zij wil sneller werken: zo
gaat het telkens weer.
In orthodoxe kring in Nederland ontstaat belangstelling voor Agnes' iconen. Zij
krijgt in de loop van de jaren verzoeken- of opdrachten, maar geld mag eigenlijk niet
voor iconen worden betaald - van verschillende kerken om werk te leveren. Soms zelfs
zo veel, vertelt mevrouw Haveman, dat zij bijna té hard moest werken. Maar het geloof
en het schilderen van iconen zijn tot het einde van Agnes' leven- de tweede helft van
haar leven - van grote betekenis voor haar geweest.

Naar Hengelo
Agnes' familie en vrienden vonden haar bekering tot het orthodoxe gelooflang niet zo
scandaleus als zij zelf verwachtte. Toen zij in oktober 1966 na rijp beraad haar ouders
had geschreven over haar voornemen, reageerde haar moeder hartelijk. In haar brief
(met zoals altijd de aanhef 'Lieve Muis') schreef zij te hopen dat het nieuwe geloofhaar
dochter tot grote steun zou zijn- en vertelde dat Wendela Boreel, een schilderes en
ver familielid (1898-1984), dezelfde stap had gedaan.
Hilda schreef ook dat Didi op dat moment in Hengelo te logeren was, en dat vader
Willem het altijd zo prettig vond als zijn schoonzoon kwam. Het tekent de goede
familieverhoudingen, die ondanks Agnes' gemengde gevoelens over haar ouderlijk
milieu (en die van broer Pim voor zijn zwager) bleven bestaan.
Agnes' ouders waren nu rond de tachtig. Vooral haar moeder werd zwakker en
hulpbehoevender. Brieven werden in toenemende mate door vader Willem geschreven,
en als zij er was, zag Agnes met leedwezen dat met Hilda's afnemende vitaliteit ook
veel warmte en sfeer uit het huis in Hengelo verdween. De rol van Alie, de huishoudelijke hulp uit het dorp die al kookte voor het echtpaar sinds zij er woonden, werd steeds

so

belangrijker, maar die werd ook oud, en er was eigenlijk inwonende hulp nodig. Bij het
huis was gelukkig een personeelswoning, die gedurende de laatste jaren van het leven
van Agnes' ouders werd bewoond door het echtpaar Smit; mevrouw Smit nam de zorg

{(/oosters oefenen

voor de Van den Brandelers van de 'trouwe Alie' over.
Agnes en Didi kwamen, als zij niet in het buitenland waren, regelmatig logeren, of
Agnes kwam alleen. Zij betrok daar in de buurt het hout voor haar iconen, bij de firma
Grootbod in Doetinchem. Maar zelf waren beiden ook regelmatig ziele Agnes had in
1965, het jaar van zoveel reizen en innerlijke onrust, in Den Haag haar kaak gebroken

een hijzondere
aantrekkingskracht

bij een val met de fiets, een ongeluk waarvan zij maar moeilijk genas. Zij kreeg last
van rheuma, en haar maandelijkse misère mondde in deze tijd uit in langdurige,
zware overgangsklachten. Zij onderging enkele kleine operaties, gevolgd door een

op Agnes uit

borstamputatie in april1971.
In 1967 is zij meermalen in Parijs, in mei, in september en in november-december.
Zij logeert opnieuw in het Nederlands Instituut, 'dit heerlijke huis', bezoekt de Russisch orthodoxe kerk en heeft contact met Georgette Chadourne, een fotografe die een
huis in Antibes heeft en DeStaël goed heeft gekend. In brieven aan Didi schrijft zij
over de mondaine sfeer en het chique interieur van Mme Chadourne, maar ook over
haar eigen onzekerheden. Zo voelt zij zich een 'moeke' vergeleken bij de jongere logés
in het Institut, en als zij ter communie wil gaan moet zij van tevoren vasten, maar is
bang dat haar 'droge-brood-eterij' tot opmerkingen zalleiden in de gezellige ontbijtruimte aan de Rue de Lille.
Intussen heeft zij nu echt les van Ouspensky, en bezoekt zij meermalen een grote
iconententoonstelling in het Grand Palais, waarvan zij zeer onder de indruk is. Zelf
bezoekt zij met een grote rol eigen werk, tekeningen en gouaches, een kunsthandel in
de hoop iets te kunnen verkopen, maar zonder succes.
Kloosters oefenen een bijzondere aantrekkingskracht op Agnes uit. In 1966 heeft
zij in Griekenland al gezocht naar een klooster om te logeren; als het daarvan is
gekomen, was dat slechts voor korte perioden. In Russisch of Grieks orthodoxe kloosters worden vaak ook iconen geschilderd, en de combinatie van een verblijf met lessen
zou natuurlijk helemaal een ideale mogelijkheid zijn. Blijkens het aantekeningenboekje over iconenschilderen dat Agnes bijhoudt, is zij in oktober 1967 voor het eerst
in het orthodoxe klooster in Provémont, 8o km ten noordwesten van Parijs. Het is het
klooster van de heilige Maagd van Lesna, waar zij les krijgt van Moeder Flaviana. Zij
vlucht daar ook heen in mei 1968, als zij in Parijs is en de politieke onrust en de
demonstraties op straat het leven daar lastig maken.
Ook is zij meerdere keren in Chevetogne geweest, ook samen met Didi die,
hoewel zelf niet gelovig, wel met haar meeleefde in geloofszaken. Chevetogne is
een Benedictijner klooster in de Belgische Ardennen met een speciaal, oecumenisch,
intellectueel karakter, waar godsdiensten volgens de latijnse èn de orthodoxe (Byzantijnse) ritus worden gehouden, in twee afzonderlijke kerken. Beide soorten monniken
van Chevetogne vallen onder de paus in Rome; de Byzantijnse tak van het klooster is
de zogenaamde 'geünieerde' variant, en hoort dus niet bij een 'echte' orthodoxe kerk,
Russisch of Grieks. Dat schijntAgnes niet te hebben gehinderd.
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In 1969 is zij opnieuw maandenlang in Griekenland. Door een vriendin van haar
ouders, mevrouw Van den Wall Bake uit Vorden, wordt zij op de hoogte gehouden van
de wankele toestand in Hengelo. Didi is regelmatig in het buitenland. In deze tijd is
voor het eerst sprake van een eventuele verhuizing van Agnes en Didi naar Hengelo:
het zou een oplossing zijn voor hun beroerde woonomstandigheden in Den Haag, en
bovendien zijn beiden gehecht aan de streek rond Hengelo en het oosten van het land.
In oktober 1970 schrijftAgnes een sombere brief vanuit Hengelo aan Didi in
Kenitra (Marokko). Zij beschrijft de wanhopige toestand van haar moeder, die verlangt
naar de dood, maar wier leven met alle middelen wordt gerekt. Zelf voelt zij zich zo
beroerd dat zij besluit, haar verjaardag (18 oktober) niet in Hengelo te vieren zoals haar
vader wenst, maar naar Den Haag te vertrekken. Zij heeft bange voorgevoelens. Op
Agnes' verjaardag krijgt haar moeder een maagbloeding, en op 26 oktober overlijdt zij.
Willem van den Brandeler, bijna 85, neemt voortvarend het afhandelen van de nalatenschap van zijn vrouw ter hand. Agnes bedenkt met kenmerkende zorgzaamheid
om een groepsfoto uit Hilda's Engelse kostschooltijd naar haar oude vriendinnen te
sturen, als aandenken. Een speciaal dierbare vriendin, Mrs. Alex, zou een oude broche
in de vorm van een scarabee kunnen krijgen.
Op 24 januari 1971 overlijdt mevrouw Van Heemstra, Philis moeder, op het
Meenink. Na haar begrafenis wordt Willem van den Brandder ziek. Hij overlijdt op
8 februari 1971, drie en een halve maand na zijn vrouw. Zo verliestAgnes in korte
tijd haar ouders èn een dierbare moederlijke vriendin. Zoals wel vaker het geval is,
ontbreken juist in deze emotioneel aangrijpende periode alle brieven.
Het is voor iedereen een zware tijd. Didi's gezondheid gaat ook achteruit; het is
vooral met het oog daarop dat er iets moet veranderen in de huisvesting van hem en
Agnes. In november 1970 betrekt Agnes, terwijl Didi in Marokko is, een ander huisje
in de Mallemolen, nummer 32. Zij noemt het in een aantekening een 'noodverhuizing'
en suggereert dat zij het heeft gekraakt. De nieuwe woning is nauwelijks beter dan de
oude, maar wel groter, doordat hij op een hoek staat, en er is een tuintje bij (de gewone
huisjes in de Mallemolen hadden toen, anders dan nu, geen voortuin). Agnes is blij
met de ruimtewinst en wil zelfs gaan tuinieren, iets waarvan zij geen enkel verstand
heeft, zodat zij in brieven haar vader om advies vraagt.
Pim komt een enkele maal logeren, als hij voor zijn werk in Den Haag moet zijn.
Hij wil de ouderlijke nalatenschap graag afhandelen. Agnes is besluiteloos over het
huis in Hengelo (waarop wordt gepast door mevrouw Smit, die in het bijhuis woont) wil zij er nu gaan wonen, of niet? In Maas bommel, niet ver van Rossum, staat nog een
boerderij, die eigendom was van Hilda en aan een boer is verpacht. Agnes, die om geld
verlegen zit, dringt aan op verkoop en dat gebeurt- alleen het huis, terwijl de grond in
Pims bezit blijft. De opbrengst van de boerderij geeft enige verlichting in de nood van
Didi en Agnes.
In de zomer van 1971 is Didi voor het laatst in Marokko, waar hij voor de Grontmij
projecten heeft geïnspecteerd. Hij heeft er her en der warme betrekkingen aangeknoopt, niet alleen met mede-ex-pats maar ook met Marokkanen, die hij in zijn levendige brieven van de jaren hiervóór vaak heeft beschreven als goedhartig en toegewijd.

52

Nu neemt hij afscheid en bezoekt onder meer vrienden in een chique buitenwijk van
de hoofdstad Rabat, voor wie hij een geschenk heeft meegebracht. Hij schrijft, tekenend
voor zijn en Agnes' levensomstandigheden, dat zijn vrienden blij waren met het cadeau,
misschien wel té blij, want ze hebben gezegd dat ze bij hun eerstvolgende bezoek aan
Holland langs willen komen ... 'Patrijsje, wat móeten we doen!' (22 juni 1971)
Het gemis van een representatieve woning wordt eindelijk verholpen op 1 mei 1973.
Agnes en Didi verhuizen naar Hengelo; Agnes komt opnieuw, nu fysiek, thuis.

Een eigen huis
Negenentwintig jaar zou Agnes van de Brandeler wonen in het oude huis van haar
ouders in Hengelo; achttien daarvan met haar man, die in 1991 overleed. Het lichte
huis met de keurig aangelegde tuin zou in de loop van die periode geleidelijk verwilderen, en steeds meer krijgen van de oude rommeligheid van de Mallemolen. Deels
was dat uit gebrek aan middelen of talent voor de huishouding, deels wilden Didi
en Agnes misschien niet anders. Een vriendin en buurvrouw, mevrouw Van Beeck
Calkoen-Van Dam van Isselt, vertelt hoezeer Didi op de schaduw in de tuin was
gesteld; er mocht niets uit worden geplukt, ook geen bloemen, en dat het 'dichtgroeide'
vonden zij beiden prettig, al kwam er zo nu en dan wel een tuinman om de paden vrij
te houden. Ook binnenshuis hieldenAgnes en hij het graag schemerig: alsof de blakerende zon van Afrika, waarvan Didi zoveellast had gehad, nog steeds moest worden
geweerd.

Het iconen-atelier in Hengelo · PART.
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Agnes was geen huisvrouw, en werd dat ook niet nu zij een groot huis had. Wel ontvingen zij en Didi graag bezoek, hun gastvrijheid was groot en warm- al bleef h et uit
huishoudelijk oogpunt behelpen, en konden zij niet koken. Agnes had eindelijk de
ruimte om een atelier te installeren, of beter gezegd twee: een voor haar 'wereldse'
werk en een atelier speciaal voor de iconen, waar zij op zondag werkte. Het echtpaar
Van Beeck Calkoen, dat in 1986 in het nieuwe burgemeestershuis om de hoek kwam
wonen, was 'de enige aanspraak in het dorp' voor de Van den Brandelers (althans, dat
was de indruk van mevrouw Van Beeck Calkoen) -andere vrienden woonden verder
weg, en veelal in de Randstad. Zo bleef Agnes' kijk op h et leven: sociaal gesproken
speelden eigenlijk alleen de mensen uit haar eigen milieu een rol. En daarnaast haar
geloofsgenoten. In Arnhem was een Russisch-orthodoxe gemeente, de Parochie
Moeder Gods Bescherming, maar intensief was haar betrokkenheid niet, hoe
belangrijk ook het geloof in haar eigen leven was.
Een paar vrienden die in de buurt woonden waren er trouwens wel. Jeanne
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Bieruma Oosting bijvoorbeeld, die de zomers doorbracht in haar huis in Almen. In
Wijnbergen woonde op de Kemnade het echtpaar Beelaerts van Blokland-Pauw van
Wieldrecht; Agnies, een paar jaar jonger dan Agnes, was een kennis uit Agnes' Haagse
jeugdjaren. Haar zusje Jeanne, in de oorlog door Duitsers vermoord, was even oud als
Agnes, en is een keer door haar geportretteerd (helaas had zij het portret al gauw weer
overgeschilderd). Op de Kieftskamp in Vorden woonde de familie Van den Wall Bake,

buurhuis, 1973. penjgouache op papier ·

en op Kasteel Keppel Rijn en Ada van Lynden. Broer Pim en zijn gezin daarentegen
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waren juist niet meer in de buurt: zij vertrokken enkele maanden vóór Agnes en Didi's
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verhuizing uit Oldenzaal naar Drente, waar zij eerst in Assen en later vlak daarbuiten,
in Deurze gingen wonen.
Agnes was nu eenmaal verlegen èn kritisch in de omgang met mensen. Didi, de
charmeur, verweet haar blijkens een aantekening in het droomdagboek

(12

oktober

1967) wel eens dat zij zich van de wereld afsloot, terwijl zij juist met lede ogen aanzag
hoe hij flirtte, en zich met overgave stortte in het 'familiegedoe'. Alleen in één opzicht
was zij uitgesproken 'kontaktfreudig' : in haar brieven. Zij correspondeerde met vele
tientallen mensen uit alle sferen en perioden van haar leven, van mademoiselle Helene
Steinegger, die nu als Mme Walter Schertenleib in Zwitserland woonde, tot haar
Griekse petemoei Eva Sifneos.
Artistiek bewandelde zij -athans ten dele- nieuwe wegen. Wim Gerritsen, die in
de jaren zeventig op bezoek kwam, was onder de indruk van haar werk, en ook van
haar grote scheppingsdrift. Terwijl ze zaten te praten, vertelt hij , was Agnes een groot
houtblok aan h et bewerken, kennelijk bezig met een houtsnede. Haar houtsneden
hadden vaak religieuze thema's, en zij gaf ze graag weg aan vrienden. Ook de tweede
nieuwe kunstvorm die Agnes ging beoefenen, het maken van wandkleden, stelde zij
vaker wel dan niet in h et teken van godsdienst. Zij maakte kleden met religieuze
voorstellingen, zoals Madonna's m et kind, waarvan zij er in 1975 een schonk aan het
nieuwe Amsterdams Medisch Centrum voor het stiltecentrum, maar ook in sommige
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abstracte wandkleden is, door de aanwezigheid van kruisen en andere symbolen,
wel een religieuze intentie te vinden.
De aanleiding om ze te gaan maken was, zo herinnert mevrouw Van Beeck Calkoen
zich, dat zij oude jurken van haar moeder had gevonden. Daar wilde zij iets mee doen.
Het maken van de wandkleden was dus ook een manier om deze betekenisvolle oude
dingen een nieuwe bestemming te geven. Bovendien was Agnes gefascineerd door
kazuifels, religieuze gewaden; zij bezat een boek over dat onderwerp dat haar dierbaar
was.
Zij ging ook vaker aquarellen; een aquarel kostte haar één middag, vertelt mevrouw
Van Beeck Calkoen. Een geliefd, door verschillende bezoekers genoemd onderwerp
waren de boeketten die bezoekers meebrachten, ofDidi voor haar kocht (uit de tuin
mocht immers niets geplukt worden). Die stonden weken- , soms maandenlang te
verwelken en werden dan toch nog vereeuwigd; Agnes legde uit dat dat stadium van
neergang juist van grote betekenis was , zo herinnert Wim Gerritsen zich .
Didi, ruim boven de zeventig nu, moedigde zijn vrouw aan om te werken en te
exposeren. Er was ook wel degelijk belangstelling voor haar werk, het oude zowel als
het nieuwe. In 1973 verkocht zij aan het Haags Gemeentearchief 22 tekeningen van de
stad voor 48oo gulden (en schonk op de koop toe nog een heleboel méér) . Het werk
werd ten toon gesteld bij gelegenheid van de inwijding van een nieuw gebouw van
het Gemeentearchief onder het motto Den Haag rond 1950. In 1975 exposeerde zij
De tuin in Hengelo · AVDBS
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in Galerie Lenten, dicht bij de IJssel in Epse (Gld.), en in 1982 in de beide Stedelijke
Musea in Zutphen: het Museum Henriëtte Polak en het oudere stedelijke museum.

Een bundeltje brieven uit 1980 en '81, als zij weer eens in Parijs is, toontAgnes
vitaal en ondernemend. Het is op Didi's aandringen dat zij deze reis maakt, en ze

'... heel boeiend en

is dankbaar dat hij haar 'gestuurd' heeft, want hij had gelijk: ze was hier aan toe. Ze
had last gehad van angsten, voor oud worden, voor ziekte, voor alles, zo schrijft ze.
' ... misschien dat we in Hengelo samen teveel ons er mee bezig houden, het is haast
onvermijdelijk. Er is behalve het heerlijke huis en uitzicht op de tuin, zoo weinig
anders en je gaat je zoo dood staren. Ik hoop, dat je me vergeeft, dat ik me zoo heb

hier en daar een

verzet tegen deze reis .... '
Zij logeert in de Rue Petit, dichtbij de orthodoxe kerk van St Serge, en bezoekt een
nieuwe Poolse film (Dyrygent, van Andrzej Wajda): ' ... heel boeiend en hier en daar een

antwoord op mijn

antwoord op mijn tergende wanhoop van de laatste jaren .. .' De film gaat over de vraag

tergende wanhoop

van de authenticiteit van het kunstenaarschap. Twee musici worden tegenover elkaar
geplaatst, één die vooral kunstenaar wil zijn, en daarmee feitelijk meer een rol speelt
dan dat hij de kunst dient, en een andere die dat laatste juist wel doet, en er daardoor
in slaagt om samen te vallen met zichzelf, compleet met zijn wortels. Het moetAgnes
hebben bevestigd in haar eigen voortdurende verlangen naar wat 'echt' is.

!Jan de laatste ja ren ... '
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Levendig beschrijft zij voor Didi wat zij ziet en beleeft. Het nieuwe Centre Pompidou

... het zien !Jan nilleau

(gebouwd in 1977) vindt zij prachtig: 'Je zou denken, dat zoo iets alleen in droomen
kan bestaan .. .' en zij waardeert een expositie van de schilderes Christine Bouwmeester, ' ... een vrij stil talent, met veel geduld, maar heel veel verfijning tot stand

heft jezelf ook op

gekomen. Dat is dan weer zoo'n ontdekking.' Bij Galerie Maeght ziet zij werk van de
Baskische beeldhouwer Chillida, grote, abstracte, hoekige sculpturen die zij erg
interessant vindt: ' .. .iets voor jou,' voegt ze eraan toe.
Zij wordt ontvangen in de orthodoxe kring rond St Serge, en bezoekt oude vrienden
zoals het echtpaar Trihoulet in Sèvres, en de Ouspenskys. De oude meester heeft last
van jicht, zijn lessen liggen stil. Ook zoekt ze de van origine Duitse schilder Wolfram
Aichele en zijn vrouw op, die zij kent via de kerk, in hun woning aan de oostrand van
Parijs. Aichele ('''1924) -later vooral succesvol als aquarellist- maakt ook iconen, maar
werkt daarnaast in textiel, het huis heeft een on- Franse sfeer van volkskunst, schrijft
Agnes. Mevrouw Aichele vertelt in 2008 dat Agnes ook eigen, op iconen geïnspireerde
wandkleden meebracht om te laten zien. Zij herinnert zich haar als een 'onconventionele, warme vrouw met een sterke artistieke uitstraling' .
Natuurlijk is er ook een galerie waar werk vanDeStaël wordt geëxposeerd, werk dat
Agnes tot haar verwondering nog niet kent. Haar honger naar cultuur is onstilbaar, zij
loopt en kijkt maar door. Met meisjesachtig enthousiasme verklaart zij, haar vriendin
mevrouw Grewel citerend: het zien van niveau heft jezelf ook op. 'Ik was achteraf in
Hengelo geestelijk doodgebloed, dat heb jij eerder begrepen dan ik.'
Toch verlangt zij ook naar huis en haar Patrijs, die dit alles moet missen. In juli
1981 is zij opnieuw in Parijs, want er is een grote DeStaël-tentoonstelling in het
Grand Palais. Opnieuw loopt zij opgetogen door de stad die haar zo lief is, bezoekt
tentoonstellingen en toneelvoorstellingen, en excuseert zij zich dat zij Didi alleen laat:
' ... je zou zoo genieten!'

Samen oud
In hun huis vol herinneringen waren Didi en Agnes veel bezig met het verleden. Niet
alleen hun eigen verleden overigens: zij waren ook actief in de streek. Zij spanden zich
bijvoorbeeld samen in voor het behoud van industrieel erfgoed, zoals bruggen, en het
redden van de spoorwegstationnetjes van plaatsen als Vorden en Lochem. Didi was
niet alleen liefhebber van auto's- er stonden in de garage twee oude Citroëns- maar
ook van spoorwegen.
Agnes schreef over episodes uit haar jeugd. Van haar relaas over de 'Haagse jours
en feesten' werd een versie gepubliceerd in een Haags historisch blad (Ons Den Haag,
1988), en in hetjaarboek Achterhoek en Liemers verscheen datzelfde jaar een stuk van

haar over Het Hof. Maar zij schreef ook zo wel, zonder uitzicht op publicatie. Zo
noteerde zij in haar onstuimige, tekenachtige handschrift Didi's verhalen over zijn
jeugd in Indië en Deventer, en over zijn wederwaardigheden in de oorlog. Ook
beschreef zij uitvoerig haar eigen herinneringen aan de familie Sixma van Heemstra.
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Volgens TjaHing van Heemstra, de jongste broer van Ankies jeugdvriendin Phili, deed
zij dit laatste op zijn initiatief, voor de zeventigste verjaardag van Phili (30 januari
1988). Agnes schreef en herschreef, knipte en plakte, kopieerde foto's en manuscripten. Daarnaast was zij voortdurend bezig, dingen- oude portretten, documenten
en andere zaken- onder te brengen bij mensen of instellingen waar zij op hun plaats
zouden zijn. Maar er was veel te veel.
Zij en Didi begonnen zich zorgen te maken over wat er met het huis en alles daarin
zou gebeuren na hun dood. Het onbegrip tussen haar en haar broer was kennelijk zo
groot geworden dat zij haar nalatenschap niet wilde toevertrouwen aan hem en Mia;
die waren natuurlijk ook niet zoveel jonger. Met Pims zonen, haar neven, was zo lang
als Di di leefde, ook weinig contact. (Dat neemt niet weg dat Agnes zeer aangedaan was
toen de middelste zoon, Frank, in 1981 ernstig ziek werd. In een brief van augustus
1983 bedankt Frank haar en Didi voor hun medeleven tijdens zijn ziekte, en voor een
ets van een Maria met kind die Didi, zelf net uit het ziekenhuis, aan hem had
gestuurd. Een conceptbrief van een jaar later toont Agnes' hevige bewogenheid over
de ellendige toestand van haar neef. Frank van den Brandeler stierf in oktober 1984,
nog geen 31 jaar oud.)
Bij de opening van Agnes' tekeningen-tentoonstelling in Den Haag, eind 1973,
hadden Didi en zij kennis gemaakt met Robert de Haas, Rijksinspecteur voor Roerende
Monumenten (en later directeur van de Rijksdienst Beeldende Kunst), wat tot vriendschappelijk contact leidde. In overleg met Nouk Ruitenberg werd op 23 mei 1991 in

Boven ·

Hengelo de Stichting Agnes van den Brandeler opgericht. De naamgeefster werd voor-

Vorden (c. 1980) · AVOBS
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Onder

Agnes en Didi voor het station van
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bestuurslid toe: Koeno Sluyterman van Loo, toen directeur van de Stichting tot behoud

'Zondag zei hU

van particuliere historische buitenplaatsen, en in de verte familie van Agnes. Het doel
van de stichting: het werk van Agnes voor de toekomst te bewaren en haar naam
bekendheid te geven.

steeds: ik heb een

Eind november 1991, toen Didi net een paar dagen terug was uit het ziekenhuis
waar hij voor hartklachten was opgenomen, werd besloten Agnes' testament en de
statuten van de Stichting Agnes van den Brandeler zo te veranderen dat ook Het Hof

b!Ue zondag'

eigendom van de Stichting zou worden. Didi was op zijn oude dag steeds bezorgder
geworden, vooral over de toekomst van Agnes, die alleen zou achterblijven en het
moeilijk had met zo veel dingen in het leven. Nu kon hij zeker zijn dat zij hier tot het
einde van haar leven kon blijven wonen.
Die stap betekende, dat zo goed als niets van het oude huis en zijn inhoud ooit nog
terug zou gaan naar Agnes' familie. Voor haar broer en zijn gezin was dat materieel,
maar ook persoonlijk en emotioneel, een teleurstelling. Dat Agnes en Didi het zo
regelden, was vanuit hun standpunt misschien praktisch; maar het was ook een uiting
van Agnes' levenslange, onberedeneerde wrevel tegen haar ouderlijk milieu. En die
wrevel was op zijn minst gedeeltelijk te wijten aan het paradoxale feit dat zij zich van
dat milieu nooit echt kon losmaken.
Twee dagen later, op 25 november 1991, overleed Didi van den Brandeler. In een
antwoord op een condoléancebriefbeschreef Agnes het zo: 'Zondag zei hij steeds: ik
heb een blije zondag. Dat heb ik hem lang niet horen zeggen. En ja, maandagmorgen
kwam de depressie, eigenlijk al een begin van het plotselinge einde, zittend in zijn
geliefd interieur op de oude groene bank. Er is hem enorm veel ellende bespaard, we
waren allebei erg bang en ongerust over de toekomst. Gelukkig heb ik alles zelfkunnen
regelen, ik begrijp nog niet waar ik de kracht vandaan heb gehaald. De begrafenis was
zo mooi als maar kon, stil, zonnig vriezerig weer op het oude kerkhof dat over akkers
uitziet. Ik had gezorgd, dat er alleen witte anjers op de baar waren. TanKlomp deed het
heel goed - ik heb ook nog gebeden bij een icoon. Er vielen ineens donkerroodbruine
blaadjes uit de hooge bomen. Toen we eindelijk weggingen, hoorde ik ganzen en jawel:
een reuze vlucht ganzen kwam over. Het leven komt en het leven gaat.'
Tan Klomp, spreker bij Didi's begrafenis, was een vriend van hem en Agnes die in
de tijd van haar expositie in het Haags Gemeentearchief daar adjunct-archivaris was
geweest, en nu in Eerbeek woonde. Didi werd begraven onder een Russisch kruis op
de landelijke begraafplaats van Haarlo, 25 km ten zuidwesten van Hengelo. Agnes en
hij hadden daar een paar jaar tevoren twee graven gekocht, iets waarmee zij zeer blij
waren.
Het verlies trof Agnes zwaar. Niet alleen miste zij zijn gezelschap, maar ook ontbrak nu de stem die haar aanmoedigde in haar werk- en de vaderlijke man die haar,
eeuwig meisjesachtig als zij was, altijd een beschermd gevoel had gegeven. In de iconenkamer maakte zij een soort altaartje rond een tekening die zij na zijn dood van
hem had gemaakt. Zij was nooit goed bestand geweest tegen eenzaamheid, en nu zij
opnieuw alleen was, was de toestand des te moeilijker omdat zij door rugklachten,
spataderen en arthrose in toenemende mate slecht ter been was.
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Wel was er hulp van buitenaf. Een steunpilaar die nog bij Didi's leven was gekomen
was de heer Arie Fukkink, chauffeur bij een veevoederbedrijf, die in zijn vrije tijd
graag tuinierde en op zaterdag bij Het Hof de tuinpaden kwam bijhouden. Toen Didi
vanwege zijn slechte ogen niet meer mocht 'piloteren', zoals hij dat zelf noemde, nam
de heer Fukkink, inmiddels gepensioneerd, dat over. Hij reed het echtpaar in hun
eigen auto overal heen: naar vrienden in de omgeving, naar restaurants met gasten,
en naar verder verwijderde oorden.
Naar een kerk heeft hij h et echtpaar of Agnes nooit gebracht, zo weet Arie Fukkink
in 2oo8 zeker. Er kwam, zo herinnert hij zich, wel eens iemand uit Groningen van een
kerk. Agnes had contact met de actieve Russisch-orthodoxe parochie in Groningen (die
valt onder het Moskouse episcopaat: Westeuropese orthodoxe parochies vallen onder
verschillende bisdommen). Misschien was zij teleurgesteld in de Arnhemse parochie,
waar conflicten waren- net als overigens later in Groningen. In Groningen had Agnes
Vader Theodoor van der Voort leren kennen, die daar orthodox was geworden en was
opgeleid tot priester.
Eind 1984 vestigde Vader Theodoor een parochie in Deventer, maar ook bij hem
gingAgnes niet ter kerke, zo vertelt hij over de telefoon. Wel onderhield zij regelmatige contacten met geloofsgenoten . Agnes correspondeerde met 'Matoesjka' Haveman,
en belde zo nu en dan ook Vader Theodoor op. Een Groningse vriendin, Conny van der
Werf, herinnert zich dat Agnes, als zij weer een hoogtijdag in de kerk had gemist, aan
de telefoon zei: ik heb maar een plaat [met orthodoxe muziek] opgezet. Mevrouw Van
der Werf, die zelf ook iconen schildert, noemt die van Agnes zeer karakteristiek. Toen
zij voor een expositie in Haren (Gr. ) eens iconen bij Agnes was gaan halen, had die

Oidi van den Brandeler, doodsportret, 1991 ·

haar vooral haar Griekse werk meegegeven: die zouden dan wel goed zijn, dacht zij.
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Laatste jaren
Nouk (Menoucha) Ruitenberg leerde Agnes en Didi van den Brandeler kennen in
1979, toenAgnes haar als archivaris om advies vroeg over haar familiearchief. Vanaf
1980 was zij hoofd van het Centraal Register van Particuliere Archieven in Den Haag.

Agnes, altijd bezig met haar familiepapieren, belde zo nu en dan op dat zij 'weer iets
had' dat kon worden opgehaald. De contacten werden vriendschappelijk en leidden tot
bezoeken over en weer.
In 1993, toen ter sprake kwam dat Agnes bewondering had voor de Britse admiraal
Horatio Nelson (1758-18os), maakte Nouk haar attent op het bestaan van de Nelson
Society, een genootschap dat zich speciaal bezig houdt met deze geliefde figuur, en
ieder jaar een aan hem gewijde bijeenkomst houdt. Het was een schot in de roos.
Agnes meldde zich onmiddellijk aan als lid van de Nelson Society. De aristocratische,
onconventionele admiraal en tegenvoeter van Napoleon (die net als Nicolas deStaël
als veertiger stierf) werd een held van haar oude dag. Haar fascinatie uitte zich in
schilderijen uit de laatste periode van haar leven; ook figuren uit de boeken van
Norwich (1998) · AAVDB-RKO

Nelsons tijdgenote JaneAusten duiken dan op in haar werk.
Drie keer, in 1996, 1997 en 1998, reist zij in oktober naar Engeland om het jaarlijkse Nelson Dinner mee te maken, dat wordt gehouden in wisselende plaatsen die
een rol hebben gespeeld in Nelsons leven. In 1996 is het Portsmouth, thuishaven van
de Britse marine; Agnes logeert bij de voorzitter van het genootschap, Derek Ha yes,
in Billingshurst (Sussex). In 1997 is het Londen: het feestmaal in deNaval & Military
Club, en de herdenkingsdienst in St. Paul's Cathedral. Agnes zoekt contact met haar
achterneef Carel van Randwyck ('''1959), die niet ver van Londen woont. Hij is een
kleinzoon van oom Frans, Hilda's jongste broer. Na de Nelson-feestelijkheden brengt
Agnes een bezoekje aan de Van Randwycken. Carel haalt haar op in Londen, waar zij
als lid van het genootschap logeert in het Fitzmaurice Hotel, gevestigd in Lansdowne
House (wat overigens alles behalve gratis is) en zij brengt een middag bij de familie door.
Tussen oudtante en neef, die vrijwel zijn hele leven in het buitenland heeft
gewoond, maar wel Nederlands spreekt en belangstelling heeft voor zijn 'roots',
ontspint zich een kleine correspondentie. Agnes geniet ervan, hem op de hoogte te
brengen van de familiegeschiedenis en de Nederlandse titulatuur, die steeds meer
in onbruik is geraakt. Zij schrijft: 'Mij kan het niet veel schelen, ik ben gewoon
'Mevrouw' -zelfs de naamval is uitgevallen. Mijn man vond het vreselijk, die was
erg op correct Nederlands gesteld, met de moderne spelling is alles genivelleerd ...'
De bijeenkomst van 1998 is in Blackfriars' Hall in Norwich, in Nelsons geboortestreek Norfolk. Agnes, die dat voorjaar drie keer is gevallen en steeds moeilijker loopt,
laat zich het reisje niet ontnemen. Net als de eerdere keren brengt het trouwe echtpaar
Fukkink haar met de auto naar Schiphol, waar mevrouw Fukkink helpt met de bagage
en het inchecken. In Engeland haalt Carels moeder Johanna haar van het vliegveld.
In haar koffer brengtAgnes dit keer een door haarzelf geschilderde icoon mee. Het is
een geschenk voor de All Saints Church in Nelsons geboorteplaats Burnham Thorpe,
bijgenaamd 'Nelson's Church'. De icoon- een naar rechts gewende heilige voor een

rode achtergrond- wordt op een mooie plaats in de kerk opgehangen, tegen een witte
muur, schuin onder een raam. Geloof, kunst en de liefde voor het verleden zijn in har-

Pa pier is er a !tijd

monie gebracht: het moet voorAgnes een moment van grote betekenis zijn geweest.
'Oud worden is geen pretje', schrijftAgnes vanuit Hengelo aan haar neef. In haar
laatste jaren wordt zij meerdere keren geopereerd: op een heupoperatie moet zij lang

genoeg: als het op

wachten met veel pijn, tot zij eindelijk aan de beurt is; een andere keer is het acuut,
zoals wanneer zij een week naar het ziekenhuis moet vanwege trombose. Zij heeft
reumatiek in haar handen , en wordt ook daaraan geopereerd.
Om zelfstandig te kunnen wonen heeft zij langzamerhand veel hulp nodig. Arie
Pukkink komt's morgens de luiken opendoen, en ze 's avonds als het schemert weer

raakt, komt er een

sluiten. Elke vrijdag rijdt hij met Agnes in haar auto- een eenvoudige tweedehands
auto die hij in haar opdracht heeft gekocht - naar de supermarkt in het dorp om bood-

auto !Jan Van Gend

schappen te doen; op maandag worden op dezelfde manier bij boekhandel Lovink in
Lochem de Engelse zondagskranten gekocht. Mijnheer Pukkink helpt pinnen en de
boodschappen opruimen, en warmt de maaltijden op die Tafeltje-dek-je brengt, als
zelfs dat voor haar te moeilijk wordt. Voor haar persoonlijke verzorging komt er een
mevrouw van de Thuiszorg.
Zo nu en dan rijdt Arie Pukkink Agnes naar haar oude vriend Klomp in Eer beek.
Of ze rijden een eindje om, en dan wordt op een mooi plekje halt gehouden. Vanuit de
auto, ofleunend tegen de auto, schetstAgnes wat. Papier is er altijd genoeg: als het op
raakt, komt er een auto van Van Genden Loos een stapel tekenpapier bezorgen- zo
groot, dat Arie Pukkink er in 2008 nog steeds verbijsterd over is.
Sinds 1991, het jaar van Didi's overlijden, woont Pims oudste zoon Joan van den
Brandeler met zijn gezin in Deventer. Langzaam groeit het contact, en via Joan worden
ook de banden met broer Pim en Mia weer meer aangehaald. Joan heeft de indruk dat
Agnes spijt heeft van de verwijdering die in de familie is ontstaan. Hij en zijn vrouw
Ria, die verpleegkundige is, bekommeren zich om haar. Ze zoeken haar zo nu en dan
op, met of zonder hun dochters, of gaan een rijtoertje met haar maken. Ook beltAgnes
wel eens. Langzaam maar zeker, zo vinden Joan en Ria, wordt de toestand in het
vochtige, verwaarloosde en onvoorstelbaar rommelige huis onhoudbaar. Maar Agnes
wil pertinent niet verhuizen.
Op maandagochtendnmaart 2002 maakt zij een val in de tuin: het komt door
een hersenbloeding. Dank zij de alarmknop die zij bij zich draagt is er gauw hulp, en
Agnes wordt naar ziekenhuis het Spittaal in Zutphen gebracht. Een paar dagen lijkt
het daar beter te gaan. Er wordt op suggestie van Joan en Ria al gesproken over een
revalidatiecentrum in Zutphen, en voor daarna over een plaats in het Rosa Spierhuis
in Laren. Op vrijdagmiddag komen de Pukkinks haar opzoeken - maar als het bezoek
is vertrokken, en Agnes mag proberen om rechtop te gaan zitten, krijgt zij een hartstilstand.
Agnes van de Brandeler overlijdt op 15 maart 2002. Vijf dagen later wordt zij
begraven in Haarlo. Voor de begrafenis draagt Vader Theodoor, de Russisch-orthodoxe
priester uit Deventer, de dodenmis op in de aula van de protestantse kerk in Hengelo.
Het vaste verloop van de mis wordt bij deze gelegenheid aangevuld met een paar

en Loos ...

schriftlezingen waarom Agnes speciaal had gevraagd: alles op het thema van de Liefde.
De dode lag zoals gebruikelijk in een open kist. Zij was gekleed in het witte, met
kant afgezette hemd dat zij zelf voor dat doel had klaargelegd: haar oude doophemd.
Ook had zij een icoontje bij zich (waarschijnlijk een icoon van Sint Agnes) en een
tsjotki, een gebedskoord. Rondom haar waren kleurige doeken gedrapeerd- iets dat
Agniet van der Blij, een geloofsgenote die uit Groningen was gekomen, toepasselijk
vond: Agnes was altijd een schilderachtige verschijning geweest dank zij allerlei
'lappen'.
Vader Theodoor zong samen met Agniet (die door hem was ingeroepen) de begrafenisgezangen. Daarna hield Robert de Haas een korte toespraak. Tot slot klonk het
lied 'De laatste kus', waarbij de aanwezige rouwers langs de open kist lopen en als zij
dat willen, een afscheidskus op het voorhoofd van de overledene geven. Daarna werd
de kist gesloten en onder gezang naar buiten gedragen.
Terwijl de kerkklokken luidden reed de kleine stoet nog één keer langs Het Hof, en
daarna verder naar de begraafplaats in Haarlo. Daar was het koud, ook al brak zo nu
en dan de zon door. Nadat Agnes te rusten was gelegd en de priester de zegen had uitgesproken, bedankte Joan van den Brandeler de aanwezigen namens de familie voor
hun komst. Agnes was thuisgekomen, nu voor het laatst.
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Ag nes' schoolschrift
Tekenen deed Agnes al vanafheel jonge leeftijd. In een
interview dat ze als 45-jarige gaf, bekende zij hiermee zo
vroeg begonnen te zijn 'als verzet tegen de gehate piano-

nu om lessen natuurkunde, Frans of Latijn ging, de marges
van de pagina's vulde zij met fijne pentekeningetjes die zij
soms ook inkleurde.
Het zijn vooral vrouwen die zij in verrassend goede
houdingen en met de juiste proporties heeft weergegeven.

lessen.' ' Dat zij aan haar nieuwe hobby wel plezier beleefde,

Opmerkelijk is daarbij Agnes' voorkeur voor achttiende-

blijkt uit de leuke schetsboekjes met sprookjesfiguren en
zelfportretjes uit haar lagereschool periode. En dat Agnes,
of Ankie zoals zij toen door iedereen werd genoemd, aardigheid aan deze liefhebberij beleefde , is duidelijk af te zien

eeuwse modellen, een enkele uit de zeventiende eeuw.
Historische vrouwen dus, met fraai gedraaide pijpenkrullen
of hoog opgekamde pruiken, en zonder uitzondering in
kostuums uit die dagen. Zij toonde daarbij een scherp oog

aan de schoolschriftjes uit haar gymnasiumtijd.2 Of het

voor zowel het geheel als de details. De strak ingesnoerde

Door Agnes getekende ansichtkaarten, omstreeks 19]0·1936 · AAVDB·RKD

lijfjes staan goed op de wijdvallende, veellagige rokken en de
geraffineerde snit is foutloos overgenomen. Mouwen zijn,

tulpen was versierd. Daar trof de adel het corps diplomatique,

net als decolletés, geraffineerd afgezet met fraaie batisten of

zelfs prinses Juliana- in een goudlaméejapon- met prins

gazen volants. Het zijn elegante, deftige dames die eruit zien

Bernhard even meedansen. Daarna was er in hetzelfde Hotel

alsof ze zo uit schilderijen of modeplaten zijn weggelopen,
waarmee Agnes' voorbeelden vermoedelijk zijn benoemd.
Naast die vrouwen uit vervlogen tijden heeftAgnes

des Indes nog een bal van haar goede vriendin Phili Sixma
van Heemstra. Toen haar moeder ten slotte een concert aan
huis gaf, om iets terug te doen voor de andere debutanten

contemporaine figuren getekend. In sommige schetsjes
zullen klasgenootjes te herkennen zijn, een enkele docent,
verschillende zelfportretten en diverse mondaine vrouwen.

en de families en vrienden waar haar dochter zoveel gastvrijheid had ondervonden, was Agnes ziek.

gekleed in officiële uitgaanskostuums. En daar kwam

Onder die laatsten waren nogal wat adellijke dames en leden
van vorstenhuizen. Bij die figuren, ten voeten uit getekend
of alleen geportretteerd, lijkt de oorspronkelijke bron vaak
door de tekening heen te schemeren: een foto uit een krant
of geïllustreerd tijdschrift. De vrouwen uit de glamourwereld

Slot Rossum
Het neogotische Slot Rossum was een vrijstaand, nogal
statig landhuis dat sinds het midden van de negentiende
eeuw in bezit was van de Van Randwijcken, familie van

van heden en verleden lijken niet louter bedoeld als oefenstof voor het weergeven van stijlen, maar drukken eveneens
het verlangen uit om aan dat leven deel te nemen, aan dat

Agnes' moeder. Het is opgetrokken op de plek waar volgens
de overlevering eens het middeleeuws kasteel van Maarten

ideale leven in de vorm van een groot, gestileerd fête galante.

van Rossum heeft gestaan. De ruïneuze resten van dat

Daarnaar moetAgnes reikhalzend hebben uitgekeken, en

stamslot waren in 1740 gesloopt om plaats te maken voor
de bouw van een woonhuis plus bij gebouwen voor de rent-

dat dit tevergeefs was heeft zij als een groot onrecht ervaren.
Wellicht daarom omschreef zij haar kinderjaren in retrospectief als een 'verwoeste jeugd' die haar blijvend heeft
gefrustreerd. De wereld die haar als freule eigenlijk toekwam,

meester. Vervolgens heeft baron G.A.J. van Randwijck
(18os-187o) , de toenmalige heer van Rossum, in 1847 ook
die gebouwen weer laten neerhalen om er een buitenhuis

was haar ontnomen door het financieel debacle van haar
vader. Haar blijvende hang naar dat luisterrijke milieu vond

was geïnspireerd op Engelse landhuizen in neogotische

een uitweg in haar fantasie . Het heeft haar verbeelding

trant, de zogeheten tudorstijl. Zelfbouwen was een heer

levenslang gevoed.

eigen, maar Van Randwijck bezat daarvoor als genieofficier

De paar keren dat Agnes persoonlijk met de beau monde
in aanraking kwam, tijdens de jours en de bals die zij meemaakte in haar Haagse debutantentijd, hebben een diepe
indruk op haar gemaakt. Zo zette zij in 1988 haar herinne-

en ingenieur bovendien de technische deskundigheid.
Het Slot was eigenlijk bedoeld als zomerverblijf voor
Van Randwijck en zijn familie. Maar in Agnes' jeugd werd
het hoofdhuis permanent bewoond door een zus van haar
moeder, tante Roline , die er samenleefde met een Duitse

ringen op papier over haar bezoek in 1937-'38, aan kasteel
Duivenvoorde en aan haar 'voorstellerij op Paleis Noord-

en koetshuis naar eigen ontwerp te realiseren. Dat buiten

vriendin. Ook haar grootvader heeft er na zijn terugkeer

einde', waarover zij later nog vaak droomde) Zij had daar-

uit Nederlands-Indië nog kort gewoond. De familieleden

bij genoten van de interieurs, van de kleding, van de hele
sfeer, met alle beleefdheidsregels en de etiquette. Hoewel
zij, oud en wijs als zij in 1988 was, besefte dat zij indertijd
vreselijk naïef was geweest. Toch had ze dit alles als adoles-

die er 's zomers hun vakantie kwamen vieren, logeerden
in het koetshuis of in een van de andere bijgebouwtjes.
Ook Agnes bracht er met haar vader, moeder en broertje
Pim de meeste zomers door. Zij genoot enorm van die

cent verzaligd en diep in zich opgezogen, vooral het hoogte-

vakanties in het landelijke Rossum. Het wandelen buiten,

punt van alle feesten: het bal dat de Van Limburg Stirums

naar de dorpjes in de omtrek en langs de rivier, vond zij
verrukkelijk. Ze ging er ook wel fietsen en roeien, maar

op z8 januari 1939 voor hun dochter gaven in het Hotel des
Indes, dat voor de gelegenheid van onder tot boven met
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misschien wel het allerliefst zat zij op een dijkje in de

Slot Rossum, 1944, o;d, 55 x 65 cm . · Avoas

uiterwaard van de Waal met haar schetsboekje, waarin zij
tekeningen en aquarellen maakte van boten op de rivier en
van bruggen die de stroom overspanden.4 Toen zij later zelf
in het Slot mocht logeren en er Kerstmis en andere feesten
vierde, moet het haar werkelijk als een sprookjespaleis zijn
voorgekomen. Zo heeft ze het in elk geval vastgelegd in de
gouaches die ze ervan schilderde.
Zij schetste de uitzichten vanuit diverse kamers, in
verschillende seizoenen.s Meer doorwrocht zijn de nauwkeurige interieurstudies die zij in het slot maakte, bijvoor-

beeld van 'de zaal' met neogotische deuren, waarvan de
indeling en ornamenten gespiegeld zijn in de raamkozijnen.
De zaal was symmetrisch ingedeeld rond de schouw in
het midden, waarboven een reusachtige spiegel hing. De
wanden links en rechts ervan waren opgesierd met achttiende-eeuwse portretten van voorouders. De inrichting
was verder opvallend licht, met ranke sidetables, een mooi
Chinees lakkastje, lage rococoachtige fauteuils, een glanzend
zwarte vleugel, een kristallen kroonluchter, een staande
pendule, enkele glazen stolpen, waaronder snuisterijen, en
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wat kandelaars. Het geheel maakte een smaakvolle indruk.

geweest. Het bleefhaar ideale huis , en ook aan de streek

Maar ook haar logeerkamer, andere slaapkamers, de kelder,

was zij bijzonder gehecht. Dat had te maken met een voor-

gangen en doorkijkjes in het slot heeftAgnes met veel

keur voor geschiedenis en heemkunde, gekleurd door

gevoel voor ruimte, verhouding en inrichting vastgelegd.

allerlei sentimenten en nostalgie, eveneens te herkennen

In de oorlog zijn Agnes' ouders vaak voor langere

in haar latere waardering van het huis dat ze begin jaren

perioden vanuit Den Haag naar Slot Rossum uitgeweken.

zeventig van haar ouders erfde, Het Hof in Hengelo. In dat

Ze hebben er toen maanden achtereen, wellicht zelfs

buitenhuis herkende zij waarschijnlijk iets van de sfeer

jarenlang gewoond, vaak in wisselend gezelschap van
hun kinderen en in elk geval voortdurend onder moeilijke

van Slot Rossum en ook hier bekommerde ze zich om het
behoud ervan, net als van andere oude gebouwen in de

omstandigheden. Die hebben Agnes' liefde voor dit buiten

omgeving. Zij verrichte daar zelfs onderzoek naar en

echter niet verminderd, integendeel. Zelfs nadat het familie-

schreef erover. Ze koesterde beide plekken omdat ze het

bezit in 1954 was verkocht, is het slot nooit uit haar gedachten

verleden levend hielden en vleugels gaven aan haar fantasie.

Interieur Slot Rossum, 1945, ojd, 54 x 63 cm. · AVDBS
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Interieur Slot Rossum, 1933, gouache in plakboek · AVDBS
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Zonder titel (Roos in vaas), 1937, ojd, 30 x 24 cm. · AVDBS
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Schilderles bij Marie

Agnes heeft het belang van haar onderricht door Marie
Vlielander Hein nooit onder stoelen of banken gestoken
en noemde altijd haar naam, maar over die lessen zelf is

Vlielander Hein

jammer genoeg weinig bekend. Er zijn ook nauwelijks
Al tijdens haar gymnasiumjaren volgde Agnes op haar vrije

doeken van Agnes uit die tijd bewaard gebleven. Maar het

woensdagmiddagen schilderles bij de oudere Haagse kunstenares Marie Vlielander Hein (1871-1955). Haar vader had
Marie's echtgenoot gekend en Agnes' moeder was een

kleine, intieme stilleventje uit 1937 van een bloeiende witte
roos in een vaas op een tafelblad met daarop een nogallos
gedrapeerd kleed, is er hoogstwaarschijnlijk wel één van.
Het doet nogal Frans aan, de vergelijking met Henri Fantin

vriendin van haar. Deze mogelijkheid om zich in het schilderen te oefenen zal dan ook ongetwijfeld door haar ouders
zijn geëntameerd. Hoewel Agnes naderhand meer dan eens
heeft benadrukt dat haar ouders het niet eens waren met

La tour en Adolphe Montecelli dringt zich bijna als vanzelf
op. Het lijkt Marie Vlielander Heins voorkeur voor de
Franse genreschilders te verraden, van wie ook schilderverzamelaar Willem Mesdag een liefhebber was. Agnes zal
met Marie diens kunstverzameling beslist wel eens hebben
bekeken. Mesdags woonhuis en atelier, compleet ingericht
en met veel van de werken uit zijn collectie aan de wanden,

haar artistieke roeping, leert een blik op de feitelijke gang
van zaken iets anders. Volgens die gegevens lijken haar
ouders eerder van het tegendeel overtuigd te zijn geweest.
Zij kwamen beiden uit families, waarin het aan artistiek
talent niet ontbrak en zelf tekenden ze nota bene ook, al

was toen al jarenlang als museum opengesteld. Bovendien

bleef die bezigheid bij hen beperkt tot gelegenheidswerkjes

stond Museum Mesdag halverwege de route van de ouder-

6

en het bijhouden van reisschetsboeken. Zij herkenden de
aanleg die hun dochter in die richting had en hebben die

lijke woning van Agnes in de Surinamestraat en Marie's
atelier in het Zeeheldenkwartier. Zij moet er op weg naar

zeker gestimuleerd. Ze hebben bovendien meer dan eens
hun connecties gebruikt om haar op dat pad verder te
helpen.
Marie Vlielander Hein woonde sinds haar man was over-

haar lessen bij Marie langs gelopen zijn.
Op het doekje heeftAgnes haar roos met een royale verfopdracht geschilderd en in de kleuren van het glas en de
rimpels van het kleed is haar forse, vrije penseelstreek te

leden samen met de weduwe Couperus en had een ruim

herkennen. Het grotere vrouwenportret dat Agnes in het-

schildersatelier in de Haagse Zoutmanstraat Zij moet in

zelfde jaar schilderde doet in vergelijking met dit doekje wat
moderner aan. De manier van schilderen is soberder- de

haar pensionaattijd (1888-1889) in Parijs tekenlessen
hebben gehad en volgde zowel daar als in Den Haag lessen
bij diverse schilders. Bij Kunsthandel Theo Neuhuys, Kunst-

verf is zuiniger op het linnen gezet- en door het wat sterker

feiten behoort haar deelname aan de grootscheepse expo-

uitlichten van zowel het model als de achtergrond is ook de
stemming van dit schilderij iets minder romantisch.
Degene die voor dit werk heeft geposeerd, is volgens Agnes'
aantekeningen' Jonkvrouwe R. van Randwijck'. Dat was dus
de zuster van haar moeder die op Slot Rossum woonde,

sitie De Vrouw, die in 1913 in Amsterdam werd gehouden.
Voorts was zij bevriend en bekend met nogal wat beroemde

haar deftige tante Roline. Agnes heeft haar samen met haar
hondjeTalla geportretteerd.

zaal Kleykamp en bij Pulchri Studio, alle in Den Haag,
toonde zij in de jaren tien en twintig genreschilderstukken
in de stijl van Willem Maris. Tot een van de memorabele

Haagse kunstenaars. Zo was zij een van de vriendinnen
van Sientje Mesdag-Van Houten. Dat de naam van Marie
Vlielander Hein na haar dood in vergetelheid raakte, is
ongetwijfeld het gevolg van haar nogal conventionele schilderstijL Toch moet zij een goede ambachtelijke kunstenares
zijn geweest, die de juiste didactische aanpak had om een
verlegen tiener als Agnes tot het portretteren van mensen
uit haar omgeving aan te zetten.
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Jkvr. Baronesse R. W. van Randwijck, 1937, ojd, 58 x 48 cm.
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Mw Gabriel/i-~an RandwUck, 1959, ojd, 83 x G7 cm . ·

MHP
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Schets Trijibach, 17 jUli 1938 · AAVDB-RKD

Schets bergstroom , 25)uli 1938 · AAVDB-RKD.

Reisschetsboek

In de zomer van 1938 ging de vakantiereis via Duitsland
naar Zwitserland, waar de familie in diverse hotels verbleef.
De dagen werden doorgebracht met wandelen (soms werd

Tijdens de reis die Agnes in de zomer van 1938 met haar
ouders, broer Pimentante Ankie (haar moeders zus) naar

er echt geklommen), met spelevaren en met het bezoeken

Zwitserland maakte, hield zij een schetsboekje bij . Dat was
in haar familie een gewoonte.7 Ook haar vader en moeder
legden tijdens de verblijven in het buitenland hun impres-

van allerlei plekjes, zowel in de natuur als in dorpjes en
steden. Met haar vader bezocht Agnes verder het Kunstmuseum in Bazel, waar zij oude en moderne kunst bekeken:

sies van de vakantieomgeving vaak vast in schetsen en
tekeningetjes. ToenAgnes een tiental jaren later tekeningen

werken van Hans Holhein en Paul Cézanne. Met haar
moeder heeft zij tijdens die reis een enkele maal geschilderd, maar daarvan zijn geen doeken overgebleven. Wel is

maakte in het park van Versailles, reageerde haar moeder
verrast dat zij zelf vroeger ooit eens op precies dezelfde
plek had zitten

schetsen. 8

Agnes' reisschetsboekje bewaard gebleven. Uit de levendige
aantekeningen die zij tussen haar krijt- en pentekeningen
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Schets Spietz, wju/i 1938 · AAVDB·RKD

maakte, blijkt haar interesse voor h et landschap, voor
muziek, klederdracht alsook voor de gewone vakantiegezelligheid en het smakelijke eten.
Dat ze daarbij niet blind was voor de opkomende
oorlogsdreiging komt naar voren in haar opmerking over
de oprukkende militairen ('milli's'). Agnes noteerde:
Zondag 10 juli Spietz (in Spietzerhof)
's Ochtends geloopen naar Hond[e]rich en terug langs het
meer over Faulensee.

Vrolijke stemming op de boot, jodelaars, schitterend weer.
Zingende Oberländerinnen, om half zeven muziek aan tafel,
's avonds heerlijk hotel met heel veel Engelschen. Prachtig terras
met roze klimrozen (New Dawn). Daar hebben we 2x ontbeten.
Het hotellag achter het Schloss. Papa werd voor "Baron"
versleten en we werden uitstekend bediend.
14 juli+ 9 uur gegaan naar Schwarzsee

's Middags met de boot naar Inter/aken, daar gewandeld langs
de Hoheweg, erg mooi de ]ungfrau gezien, thee gedronken bij

tocht van 3 uur, vlak bij Matterhom overal milli's onderweg
geluncht in Schwarszseehotel2JO.o meter daarna geteekend
en gepraat met jonge schilder uit Luzern.
Toen vertrokken over Staffelalp lange wandeling terug,

Eckenberger, aardig zwaantje met tamme vinken.
Een arend gezien boven de Abendberg.

Männertreu gevonden, maar geen Edelweiss, langs Imzitt [?]
van Staffelalp geweldig uitzicht op de noordkant v.d. Matterhom

Heel veel costuums gezien, kanten mutsen-

en gletschers ook de Dent Blanche en Mettelhom

Boven · Schets bergtop,

20 juli

1938 · AAVDB·RKD

Onde r· De fam ilie Va n de n Brandeler in Zwitse rland, nabij Zermat t, 1938.

VanaJSchwarzsee was de Monte Rosa, Zwillinger,
Breithom, kleiner Matterhom te zien, Lyskamm.
's avonds gebridged m et Miss Gilmour. 9

De schetsen die zij van de watervallen maakte, onder andere
die in Triftbach, zijn groot opgezet en met vaart uitgewerkt.
Zoals steeds bij haar beste tekeningen, heeft zij deze watervallen met tamelijk forse krijtstrepen en arceringen neergezet. Verder is haar kleurgebruik opvallend gevarieerd.
Misschien dat hierin toch iets te herkennen is van de schilderkunst van Cézanne die in Bazel indruk op haar maakte?
Als er verder nog iets van deze schetsen kan worden gezegd,
dan is het dat ze in elk geval nergens herinneren aan voorzichtige of onhandige probeersels. Agnes had een vaste hand
van tekenen en een goed oog voor vlak- en kleurverdeling.
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Fantas iel a ndschap
Dit schilderij van een fantasielandsch ap, dat Agnes altijd

de zichtbare werkelijkheid te werken. Daartoe koos zij met
zorg een standpunt en besteedde veel aandacht aan de uitsnede van het geselecteerde gezicht op een tuin, park of

heeft bewaard en dat zij in haar fotoboeken in 1938-'39 heeft
gedateerd, neemt in h aar oeuvre een aparte positie in. Dat

rivier. Dat zij in de jaren vlak voor haar Haagse academietijd
haar verbeelding volgde - daarvan getuigen enkele voor-

kom t in de eerste plaats doordat h et een imaginair land-

beelden in een ander genre - heeft waarschijnlijk te maken

schap betreft. Agnes heeft dat m aar zelden tot onderwerp
gekozen en ontwikkelde nadien juist de gewoonte om naar

met de actualiteit van die periode. Daarmee komt de tweede
reden voor de specifieke plaats van dit werk in beeld: de

Links · Zonder titel (Fantasielandschap), 1938·]9, ojhardboard,

Boven ·Zonder titel (Winters landsc hap met Mado nn a), 1940, oj hardb oard,

60,5 X 50,5 Cm.

61 x 8o cm. · AVDBS
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invloed van tentoonstellingen en contemporaine schilderkunst op Agnes' kunst.
Een belangrijke en geruchtmakende expositie was het
grote overzicht dat Museum Boijmans Van Beuningen in
Rotterdam in de zomer van 1936 wijdde aan de oude schilderijen van Jeroen Bosch. Vooral de destijds verrassende
constatering dat het werk van deze laatmiddeleeuwer de
moderne kunst en vooral het surrealisme zo dicht naderde,

realistische schilders als Wim Schuhmacher en Edgar
Fernhout. Beiden namen van de Italiaanse kunst die typische, gekristalliseerde stilering en diffuse lichtval over en
voegden hieraan onder meer hun nauwkeurig geïmiteerde
stofuitdrukking toe. Via hun werk is er tijdelijk iets van die
Italiaanse tendens in Agnes' werk doorgedrongen. Hoewel
zij zelfbepaald terughoudend was met het vermelden van
moderne kunst die zij in haar vormende jaren zag, zal zij

maakte zijn werk opmerkelijk actueel. Het bracht onderzoekers en journalisten ertoe pogingen te ondernemen om

niet voorbijgegaan zijn aan de exposities die kunsthandelaar
Carel van Lier in Amsterdam regelmatig wijdde aan het

Bosch' symboliek en zijn persoonlijkheid te ontraadselen.
Dat laatste gebeurde vooral door zijn psychische gesteldheid

werk van Schuhmacher en andere nieuw-realisten. Daaraan

te analyseren. Bosch' ogenschijnlijk eigenzinnige beeldtaal
werkte voor veel kunstenaars aanstekelijk. In de moderne
schilderkunst uit die dagen is daarvan dan ook een duidelijke weerklank te vinden, bijvoorbeeld in het werk van de
Utrechtse surrealist Kor Postma en in dat van de Rotter-

werd tenslotte ook in de pers de nodige aandacht gegeven.
Het werk van Fernhout kan zij diverse malen hebben
bekeken in Den Haag, waar Herman D'Audretsch in zijn
Kunstzalen aan de Haagse Hoge Wal in die jaren diverse
solo-exposities van deze kunstenaar organiseerde.

damse expressionist Quirijn van Tiel.
De fascinatie voor de vlucht van de verbeelding die men
in het werk van Bosch meende te herkennen heeftAgnes
zeker gestimuleerd haar fantasie te volgen. In haar imaginaire landschap lijkt daarnaast echter nog een andere
invloed te bespeuren. De ontvankelijkheid voor oude kunst,
in het bijzonder die van de vroege renaissance en zeker ook
die van de Italiaanse en Vlaamse Primitieven, viel namelijk
ook in breder verband in de contemporaine kunst te signa-

Boekomslagen
Agnes' moeder Hilda van den Brandeler bemiddelde
halverwege 1939 bij een van haar dochters eerste opdrachten:
het ontwerpen van afbeeldingen voor een roman van Marie
van Zeggelen. Dat gebeurde vermoedelijk kort nadat Agnes
haar debutantentijd had afgesloten, overigens zonder zich
te engageren. Zij gafhaar ouders te kennen een artistieke

leren. Met deze stroming, die in Nederland Nieuw Realisme

loopbaan te ambiëren in plaats van (te wachten op) een

werd genoemd en die tegelijk met het surrealisme opgang

huwelijk. Daartoe heeft zij zich eind 1939 of begin 1940
ingeschreven bij de Koninklijke Akademie van Beeldende

maakte, tonen Agnes' werken duidelijke verwantschappen.
Dat geldt zowel voor de onderwerpen als voor de manier van
schilderen. Vooral de impuls voor deze tendens afkomstig
uit de Italiaanse kunst van dat moment, speelde in ons land
door. In Italië was na de heftige avant-gardistische erupties
een schilderkunst opgekomen, waarin de terugkeer naar
een ambachtelijke en herkenbare schilderkunst werd
nagestreefd. Dat ging gepaard met de herwaardering van
schilders als Cimabue en Giotto. Prachtige voorbeelden
van werk geïnspireerd door deze vroege schilderkunst zijn
te vinden bij Agnes' tijdgenoten Carlo Carrà (die eerder
futuristisch schilderde) en Mario Sironi.
In het bijzonder Carrà's sobere voorstellingen van nogal
kaal gehouden landschappen, met een enkele pijnboom
en figuur, werden in Nederland bewonderd door nieuw-
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Kunsten in Den Haag. Zover was het in de zomer van 1939
waarschijnlijk nog net niet. Wellicht was het ontwerpen van
boekillustraties in het licht van die opleiding bedoeld als
een soort proef, om te zien of Agnes werkelijk talent in die
richting had.
Met de schrijfster Marie van Zeggelen onderhield
Agnes' moeder kennelijk een relatie. Het is denkbaar.dat
Marie in verband met onderzoek voor een eerdere romanmisschien Een hofdame uit de achttiende eeuw, over de Hollandse aristocratie- contact heeft opgenomen met Hilda die
als telg uit het adellijke geslacht Van Randwijck immers als
barones geboren was. Hoe het ook zij, in juni of juli 1939
hadden ze schriftelijk contact over de schetsen die Agnes
maakte voor een nieuw werk van Marie.1 Ook dit boek,
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Festijnen en Perikelen, was ook een historische roman. Het

gevraagd een omslag voor een boek van Van Zeggelen te

verhaal speelt zich af in de achttiende eeuw, in de Haagse

verzorgen, en wel voor Grand Seigneur en De wachters op het
groene huis) Agnes' schetsen daarvoor zijn gedurfder. Voor

adels-en hofkringen. Het zwaartepunt ligt op de rampspoeden die vooral de families Fagel, Boreel, Bickeren
Van Limburg Stirum troffen, volgend op de Franse Revolutie. Die inhoud moet beslist Agnes' belangstelling hebben
gehad. D~ achttiende eeuw was haar favoriete tijdperk en
de families moeten haar bekend zijn geweest. Enkele
ervan waren verwant aan de Van Randwijeken en de overige
maakten deel uit van de kringen waarin zij als debutante
had verkeerd.

het eerste tekende zij een monumentale heer met een opvallend embonpoint in achttiende-eeuws kostuum, voor het
tweede een vlotte impressie van een fijn met pen getekend
parkje, dat kleur kreeg door toevoeging van enkele stevige
penseelstreken groene gouache.

Nar met knuppel

De schetsen die Agnes voor Festijnen en Perikelen
maakte, zijn door bemiddeling van haar moeder en de
schrijfster in juni 1939 toegezonden aan J.M. Meulenhoff,
de Amsterdamse uitgever van de roman. Die oordeelde er
niet ongunstig over, al gafhij er in zijn correspondentie
met de auteur wel uitgebreid commentaar op. 2 Zo wilde hij
'vanwege de slechte toestand in de boekhandel' geen illustraties in het binnenwerk opnemen. Er was alleen plaats
voor een omslagafbeelding. De schets die Agnes daarvoor
had gemaakt vond hij echter 'wel erg zoet-romantisch' en
'te sentimenteel'. De bladerrand eromheen vond hij overigens weer 'niet onaardig'. Maar in plaats van Agnes' getekende figuur en een onduidelijke titel, ging Meulenhoffs
voorkeur uit naar omslagen als die van de boeken van
Siegfried van Praag. Vooral naar de cover van diens laatste
roman Madame de Pompadour moestAgnes nog maar eens
goed kijken. Marie zal die boodschap wel diplomatiek aan
Agnes hebben overgebracht.
Na Agnes' volgende ontwerp richtte Meulenhoff zich
echter rechtstreeks tot de jonge tekenares en vroeg haar de
rand lichter te maken, zonder schaduwarceringen. Ook
diende de titel (nog) duidelijker uit te komen en moesten de
verhoudingen van de schets natuurlijk wel overeenkomen
met de concrete afmetingen van het boek.

Dit schilderij van een man in narrenpak met knuppel is
nauw verwant aan een ander doek van Agnes, waarop drie
verklede mannen in soortgelijke carnavalskostuums
poseren. Die drie mannen staan op de binnenplaats van een
kasteel. De toren die daar de poort bekroont, is dezelfde als
in haar schilderij Nar met knuppel. Daar figureert hij als
een soort vrijstaande folly op de achtergrond. Het eerstgenoemde schilderij van de nar is door Agnes omstreeks
1939-' 40 gedateerd en het andere een jaar later, in 1940-' 41.

Beide werken zijn dus tijdens haar opleiding aan de Haagse
academie gemaakt, maar naar alle waarschijnlijkheid buiten
de lessen om. Toen zij ze vervolgens aan haar leermeesters
toonde, moeten die er niet zo op gereageerd hebben als
Agnes had gehoopt. Een van hen, Willem Rozendaal, was
het in elk geval geheel oneens met de opvatting die uit haar
doeken sprak. Hij moet op deze of vergelijkbare werken
hebben gedoeld toen hij haar zijn afschuw kenbaar maakte
over de 'vieze romantische saus' die Agnes over haar schilderijen uitgoot.4 In zijn ogen waren het staaltjes van volkomen onzuivere schilderkunst. Kleur moest puur worden
toegepast en 'en valeur', waarbij hij de vooroorlogse École
de Paris als voorbeeldig voorspiegelde.
Met die Franse schilderkunst moet Agnes, toen ze
beide schilderijen maakte, nog nauwelijks kennis hebben

Het is duidelijk dat Agnes nog wat te leren had: ook
nadat zij haar verder bijgestelde ontwerp had ingeleverd,
verzocht Meulenhoffhaar nog enkele wijzigingen aan te
brengen. Toch moet de uiteindelijke omslag van twee
vrouwen en twee soldaten bij een wachthuisje voor de hof-

gemaakt. Zij was vertrouwder met de nieuw-realistische en
expressionistische schilderkunst zoals die in Nederland
destijds min of meer de toon aangaf. Zelfbekende zij toen
vooral gefascineerd te zijn geweest door Bosch en Breughel,

vijver, waarvoor Agnes de historische kostuums goed had

een voorkeur die versterkt werd door de streek waarin zij

bestudeerd, de uitgever bevallen zijn. Zij werd in elk geval

schilderde. Dat was vooral de Gelderse omgeving van

nadien, in de periode 1940-'41, nog minstens tweemaal

Slot Rossum. Van andere plekken die haar inspireerden,

Nar met knuppel, 1939, ojhardboard, 65,5 x 50,5 cm . · AVDBS
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noemde zij later Den Bosch en Hedel bij de Maas.
Agnes maakte graag uitstapjes naar Brabant. Een van die
excursies, die werkelijk diepe indruk op haar heeft gemaakt,
was haar bezoek aan Kasteel Heeswijk Zij is daar verschillende keren geweest, voor het laatst in 1939. Van dat gebouw
werkte vooral de gotische vorm van de ramen in op haar
verbeelding. De indrukken die zij er opdeed heeft zij nog
jarenlang in haar dromen her beleefd. In haar herinneringen beschreef ze de tocht naar het kasteel waar zij
kennismaakte met de narrenfiguur van haar schilderij.
Na de hoger gelegen vertrekken te hebben bezocht, daalde
ze de trap af en vervolgde haar tocht aldus:

'(... ) weer beneden gekomen gingen we weer weg door het kloosterpatio. Ik keek door de half openstaande deuren van een toren.
-wat ik daar binnen zag was in eens een antwoord op wat ik
in m'n draomerijen steeds zocht. -Ik was in 't begin van mijn

Friese bruiloft, 1940, ojhardboard, GG x 78 cm.

· MHP

schilderen gefascineerd door allerlei soort harlekijn:figuren,
potsenmakers in Breugellandschappen. Ik ging dus nu even door
die deur naar binnen. Ik stond in een ronde donkere ruimte vol
rommel, misschien tuingereedschap. Ineens z ag ik daartusschen
een meer dan levensgroote narrenfiguur. Dat was nu nét, wat
ik zocht, het was nu ook wat ik vond, dat bij de streek behoorde.
En ook precies hetgeen, dat ik allang had willen uitbeelden, als
behoorende bij die streek: de grens van het Brabantsche land,
de Maas, de dijken er langs, de oude dijkhuizen en boerderijen,
die er toen nog ongeschonden bij stonden. Al dat vormde in
gedachten een achtergrond. Een land om nu die figuur in te
schilderen. Ik besloot er een schilderij van te maken, na thuiskomst.
Dat was dus in 1939. Wanneer ik het nu bekijk, dan bedenk
ik me, dat het waarschijnlijk een pop moet z ijn geweest van
één van de "Gilles" van Binche, Henegouwen. Daar komen
deze Carnavaleske figuren nog voor, die in groepen in een soort
cadans door straten trekken met dán nog enorme struisveeren
op hun hoofd en de menigte bekogelend met oranje, zgn.
"sinaasappelen" van gebreide wol. Was deze pop van hout
gesneden? Ik weet het niet meer. Waarschijnlijk wel, want er
waren [een] soort dieren op geschilderd. Misschien kwam die
daar ingebracht door de Belgische eigenaar [van kasteel
Heeswij kJ? Ik zal het wel nooit te weten komen. ' 5
Zonder titel (Drie gekostumeerde figuren op en binnenplaats) , 194 0-41,
ojhardboard, 70 x 61 cm . · AVDBS
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ENVS en KABK

gemaakt moet zijn. Het kan een van de lessen geweest

Het wekt verbazing tussen Agnes' nagelaten werken prak-

zijn die aan de Eerste Nederlandse Vrije Studio (ENVS)
is gegeven, of een les aan de Koninklijke Academie van

tisch geen tekeningen, doeken of studies aan te treffen die

Beeldende Kunsten (KABK), beide in Den Haag.

zij tijdens haar opleidingenheeft gemaakt. Agnes, die verder

De minst bekende van de twee opleidingen is uiteraard
de ENVS, die misschien een soort voorloper van de Vrije
Academie in Den Haag kan worden genoemd. Voor deze

een bijna tomeloze neiging tot bewaren aan de dag legde,
heeft juist die werken om de een of andere reden tussentijds
weggedaan. Dat is vreemd en ook best jammer, omdat daarmee het zicht op wat zij daar heeft geleerd tegelijkertijd
verdwenen is.

studio, vermoedelijk in 1937 opgericht, was een aantal
prominenten voor het comité tot aanbeveling gestrikt
(onder anderen Jan Kalf, directeur van Monumentenzorg,

Misschien dat zij bij het opruimen van haar academiewerk een doek over het hoofd heeft gezien. Het is een

Gerard Knuttel, conservator van het Haagse Gemeentemuseum en Willem van Konijnen burg, toen nog een van

ongesigneerd en ongedateerd schilderij van een zittend

de voornaamste Haagse schilders). De bedoeling was om

vrouwelijk naakt dat tijdens een les in figuurschilderen

beginnende kunstenaars hier de gelegenheid te bieden zich

Stu denten

~an

de KABK schilderen naar model, omstreeks 1940-42, plakboek Loes

~an

der Horst, Amsterdam.

Zonder titel (Zittend

naakt) ~
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omstreeks 1939-42, ojhardboard, 83 x 4G cm . · AVOBS

te bekwamen in het tekenen van stillevens en portretten
en nadien tevens in het schilderen en tekenen van naaktmodellen. 6 Die lessen werden gegeven in ruimtes van
kunsthandel Esher Surrey aan het Lange Voorhout 58, waar
de 'dagelijkse voorlichting' van de ENVS in handen lag van
de jonge kunstenaars Harry Verburg en Kees Andrea. Het
'hoofdtoezicht' lag bij Christiaan de Moor. Een sympathiek
onderdeel van het programma was de organisatie van een
jaarlijkse tentoonstelling van 'beginnende kunstenaars' die
lessen volgden bij deE NVS .Als zodanig heeft de studio een
jaar of vier gedraaid, vermoedelijk tot in 1941. Agnes volgde
er lessen omstreeks 1938-'39.
Hoewel Agnes aantekende een schilderij van een naakt
te hebben gemaakt op de 'Vrije Studio', leren vergelijking
met een foto en herinneringen van Agnes' medestudente
Loes van der Horst dat het ook wel op haar andere opleiding
gemaakt kan zijn, want op de KABK werden vergelijkbare
lessen gegeven.? Mede omdat Agnes wel meer foutjes in
haar memoires maakte, kan dit doek best op de academie
zijn ontstaan.
Terugkomend op het schilderij zelf, valt de groot
gehouden vorm van het vrouwelijk naakt op. Het lichaam
heeft een duidelijke contour en is verder als een massief
volume weergegeven. Zowel het gezicht als het lijf zijn bijna
egaal gehouden, zonder verdere aandacht voor details als
huidplooien, rimpels of beharing. Zelfs ogen, navel en

Agnes (helemaal achterin) en medestudenten op de KABK krijgen les van

tepels zijn niet aangegeven. Het is echt een vormstudie,
waarbij de kijker onwillekeurig de naakten en figuren van
André Derain te binnen schieten, de Franse kunstenaar die

Willem Rozendaal (rechts vooraan), omstreeks 1940·42, plakboek Loes van der

verworvenheden van het kubisme verwerkte in zijn aardse,
bijna boerse variant van het Nieuw Realisme. Misschien
zegt die verwantschap eveneens iets over Agnes' eerste kennismaking met de Franse kunst, die haar zowel door haar
leermeesters van de ENVS, als door de docenten van de
KABK als navolgenswaardig voorgehouden werd. Zo gaf
Henk Meijer in het laatste jaar van de academie als opdracht
een groot naakt, uit te voeren in het kleurengamma van
sienna's, oker plus zwart en wit. 8
Van een ander werk, een gouache, dat zeker op de KABK
is gemaakt, bestaat slechts een foto. Het is vooral de voorstelling die meteen h erinneringen oproept aan het werk van
de eerder aangehaalde schilder-graficus Rozendaal, die ook

Horst, Amsterdam.

met een driekantige steek, een gitaar en een soort draailier
in de hand.
De harlekijn was een van Rozenciaals meest geliefde
motieven. Het was ook de figuur waarmee hij wel werd geïdentificeerd, vanwege de twee kanten van zijn persoonlijkheid: vrolijk en melancholiek. Met hem had Agnes goed
contact. Rozendaal was een strenge leermeester, maar
omdat hij haar als een van zijn talentvolle studenten zag
waardeerde hij haar en heeft hij zelfs haar werk bewaard
om als lesvoorbeeld te gebruiken. Ook na de academietijd
hielden ze contact, ook doordat Agnes' medestudente Petra
van Leeuwen in 1943 met Rozendaal trouwde.9

aan de KABK doceerde: op een bordes staat een harlekijn
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derde, spreekt althans bewondering. Er blijkt niet uit dat
hij hem vieux jeu vond.u Agnes moet echter niet zoveel
hebben op gehad met die strenge, misschien enigszins
stugge Groninger. Mogelijk was hij degene die van haar
verlangde dat zij langer, 'soms zes weken', aan een opdracht
werkte. 12 Als snelle werkster verzette zij zich hiertegen,
waarna zij naar eigen zeggen door hem van school werd
gegooid.'3 Agnes moet vervolgens echter nog jarenlang
lessen van andere docenten op de academie zijn blijven
volgen, misschien wel tot in 1945. 14 Verschillende medestudenten, zoals Jenny Dalenoord en Loes van der Horst,
herinneren zich Agnes uit hun gedeelde academietijd nog
levendig. Loes van der Horst zat een klas hoger dan Agnes ,
net als Jenny Dalenoord. De groepen waren toen echter zo
klein (hooguit 10 leerlingen) dat men in verticaal verband
met elkaar optrok. Zo maakten de studenten zelfs midden
in oorlogstijd gezamenlijke excursies, onder andere in 1941
naar Eefde. 1 5 Daar verbleven ze op kasteel 't Joppe, bezit
van de familie van medestudente Trudy Fokkinga.' 6 Ook

Ontwerp

~oor

een boekomslag met het portret

Grace Plakker, 1942, in: Herbert

~an

~an

Agnes' medestudente

Rheden e.a. WJ. Rozendaal1899-1971,

Zutphen 1998.

Studie aan de KABK
Wanneer Agnes zich precies inschreef voor de opleiding
aan de KABKis vooralsnog niet achterhaald, maar het moet

~
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omstreeks 1939-'40 zijn geweest. Zij volgde er eerst lessen
bij de avondopleiding en liep daarna sommige vakken op de
dag mee. 10 Een van de leermeesters in haar begintijd was
de inmiddels wat vergeten nieuw-realistische kunstenaar
Henk Meijer (1884-1970), die schilderen naar naakt gaf.
Hij behoorde tot de oudere garde van de academie, maar
hij moet toen zeker nog het nodige gezag hebben gehad.

Schetsen, gemaakt tijdens de lessen illustratietekenen bij Willem Rozendaal op

Uit het fraaie portret van Meijer als een moderne, zakelijke
man, dat de jongere docent Paul Citroen van hem schil-

de KABK, 1940-42, in: Herbert

90

Zutphen 1998.
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Rheden e.a. WJ. Rozendaal1899-1971,

Agnes (tweede

~an

rechts) met medestudenten op de binnenplaats

~an

de KABK, omstreeks 1940-42, plakboek Loes

~ander

Horst, Amsterdam .

logeerden ze met z'n allen op Slot Rossum, waar ze buiten

naar nog op zoek naar een eigen stijl. waardoor hij als

werkten. Verder hebben ze samengewerkt aan schilderingen in de kantine van een garenspinnerij in Gouda en

docent wat minder geprofileerd overkwam. Citroen was
beroemd vanwege zijn achtergrond: zijn contacten met de

een ontspanningsgebouwtje van de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek in Delft.

Berlijnse avant-garde en vooral zijn Bauhaus-opleiding. Dat
was ook te merken in zijn lessen, waarin hij de studenten

In 1937 was op de plek van de oude Haagse academie
aan de Prinsessegracht een nieuw, modernistisch gebouw
neergezet. De opleiding had al iets eerder een modern
imago gekregen door de invoering van een nieuw vak als

liet experimenteren met diverse materialen en expressie
door middel van licht en donker.
Gaf Citroen als eindexamenopdracht het schilderen van
een groot stilleven waarin zand moest worden verwerkt,

reclame ontwerpen en het aanstellen van de jonge directeur,

voor Rozendaal diende er een boek te worden uitgekozen

ir. J.H. Plantenga. Agnes moet er voorallessen bij de schilder-

dat de leerling moest illustreren. Dat hoefde overigens niet
per se in zwart-wit, het mocht ook een kleurige gouache

en tekenafdeling hebben bijgewoond, volgens haar eigen
herinneringen onder meer bij de in vergetelheid geraakte
Han van Dam, die modeltekenen gaf.' 7 Belangrijke
docenten waren de al genoemde Rozendaal (grafiek) en
verder Willem Schrofer (stilleven schilderen) en Citroen
(portrettekenen en modelschilderen). In Rozendaais lessen

zijn. Vooral bij het maken van schilderopdrachten vielen
de verschillen in voorkeur van de docenten op. In tegenstelling tot Citroen was Rozendaal bijvoorbeeld niet op
Berlijn of Duitsland gericht, maar op Frankrijk. Uit

stond onder andere het ontwerpen van ex-librissen en illus-

Rozendaais eigen werk van die periode blijkt duidelijk zijn
affiniteit met de kunst van Henri Matisse en vooral met die

traties op het programma. Schrofer was destijds als kunste-

van Raoul Dufy.

91
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3 • Kunstenaar
Interieur Surinamestraat
Nadat het gezin Van den Brandeler in de oorlog al enige
tijd naar het Gelderse Rossum was uitgeweken, werd in

werkelijkheid gaat of om artistieke vrijheid van Agnes.
Het bepaalde in elk geval wel de aangename, zonnige
sfeer waarvan het effect nog is versterkt door de werkwijze
die typerend was voor Agnes. Zij combineerde haar vrij

februari 1946 vanuit Den Haag een verhuizing naar het
Slot gepland, met het vooruitzicht daar te gaan wonen.

transparant gehouden gouache met fijne pen- en potlood-

Daarnaast bleef een pied-à-terre in Den Haag voorlopig
echter wenselijk, in verband met werk en andere betrekkingen. Maar het ouderlijk huis in de Surinamestraat, aan
de rand van de Archipelbuurt was voor dat doel waarschijnlijk toch wat te royaal en werd daarom in de loop van dat jaar

en de Venetiaans ogende glazen kroonluchter allerfraaist
doen uitkomen.
Zoals voor elke schilder moet het ook voor Agnes een
bijzondere uitdaging zijn geweest om als onderdeel van
deze interieurstudies de schilderijen te reproduceren die in

verkocht. Als Haags onderkomen volstond een wat bescheidener behuizing die Agnes' ouders vonden in een flat aan

de ten voeten uit geportretteerde dame die haar japon van

de Wassenaarseweg. Misschien wistAgnes van deze
plannen en wilde zij in 1946 het huis waar zij zo van hield
daarom nog een keer vastleggen.

tekeningen die hier het krullerige stucwerk van het plafond

de betreffende vertrekken hingen. Prominent aanwezig is
changeantzijde (afwisselend roze en groen, hetzelfde kleurcontrast als in de wanden van de salon) heeft opgenomen

De woning aan de Surinamestraat nummer 4 was een
groot statig negentiende-eeuws herenhuis met de salon op
de bel-etage en aan de achterzijde een veranda met uitzicht

om voorzichtig voorbij een voorhang te stappen. De geportretteerde is een tante of oudtante van de geparenteerde
familie Fagel, een doek dat nadien geschonken is aan de
Boreel Stichting, vernoemd naar een andere verwante adel-

op de tuin. Agnes was dan weliswaar geen Haagse van

lijke familie. Het in dit schilderij als repoussoir gebruikte

geboorte (zij kwam in Delft ter wereld), getogen in de hofstad was zij er wel aan verknocht. Zij was al in haar eerste

(toneel) gordijn heeftAgnes in haar interieur subtiel herhaald door langs de linkerrand nog net een reep van de

levensjaar met haar ouders naar de Surinamestraat verhuisd. Op dat adres bracht Agnes haarkinder-en jeugdjaren
door, afgewisseld met de zomervakanties in Rossum. En net
als Slot Rossum vormde de ouderlijke woning het decor van
veel van Agnes' herinneringen en dromen.

overgordijnen te schilderen. Hierlangs wordt de blik van
de kijker gevoerd, om via de vrouw links, die op haar rug is
gezien, verder de ruimte ingeleid te worden. Deze methode,

Agnes hield van het huis in de Surinamestraat, van de
inrichting, de meubels, stoffering en de spulletjes die er
waren uitgestald. Dat is duidelijk af te zien aan de gouache
die ze van de salon maakte, het mooiste vertrek waar gasten
werden ontvangen. Het kleurenschema van de kamer is al
meteen bijzonder: zachtroze geverfde ofbehangen wanden,
waartegen de witte deuren, deurposten en lambrisering met
enkele zeegroene lijsten en gouden randen mooi afsteken.
Omdat dit contrast wel heel buitengewoon is, roept het de

die nogal dwingend en stijfkan zijn, heeft haar tegenhanger
in het ongedwongen, bijna gemoedelijke zitje rechts van de
tafel. Hier is Agnes' vader te zien die een dame ontvangt.
Vooral de gemakkelijke, ontspannen houding van de heer
des huizes die een sigaret lijkt te roken, geeft aan het geheel
een informele uitstraling. Die wordt nog versterkt door het
nogal rommelige stilleven van de secretaire op de achtergrond, de schemerlamp waarvan de kap overduidelijk
scheef staat, de gele tulpen die niet tot een overdacht boeket
zijn geschikt en de achteloos op tafel neergelegde paperassen.

vraag op of het hier om een nauwgezette weergave van de
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Zonder titel (Kruispunt javastraat Nassau/aan?), 1945, afhardboard

Zonder titel (Hoekje in Archipelbuurt), 1944, afhardboard · AVDBS

94

· MHP
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Omstreeks de tijd dat haar ouders de Surinamestraat
verlieten, richtte Agnes in de Riouwstraat in dezelfde
buurt een atelier in, op zolder bij de bevriende familie
Van Lynden. Pas toen haar ouders in 1956 naar Hengelo
verhuisden, stond Agnes er in Den Haag alleen voor.
Van toen af aan richtte zij haar eigen leven in en vestigde
zich zelfstandig in een klein huis in een hofje aan de
Mallemolen.

Zonder titel (Balkon Surinamestraat 4?), 1945, a/hardboard, 61,5 x 72 cm.
AVDBS
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Exposities
Als aspirant-lid had Agnes al in 1939 deelgenomen aan een
tentoonstelling van de ENVS op het adres waar die studio
onderdak had: bij Kunsthandel Esher Surrey aan het Lange
Voorhout 58. Hoewel haar naam niet vermeld is in de catalogus die erbij verscheen, werd haar werk wél opgemerkt.
W. Jos de Gruyter, destijds kunstcriticus van Het Vaderland ,
schreef erover in zijn krant van 26 september 1938. 1 Van
haar tekeningen waren hem 'de mooie studies van handen'
opgevallen. Toen het jaar erop weer enkele werken van haar
waren opgenomen in de tentoonstelling van de ENVS, werd
Agnes' bijdrage opnieuw gesignaleerd, ditmaal door de
recensent van De Telegraaf, Cornelis Veth. Hij besprak het
werk van Chrishaan de Moor, noemde Kees Andrea als een
van de meest veelbelovende jongeren en schreef dat Agnes'
stijl 'iets van Dufy's handschrift' had.

Zonde r titel (St ille ven met frui tmand), omstree ks 1946, oj d · AVDBS

ook in die van Jan van Heel en Sierk Schröder. Agnes'

In de zomer van 1940 was een cluster met werk van
studenten van de KABK, waaronder dat van Agnes, toe-

werk viel daarbuiten, want de studenten hadden kennelijk

gevoegd aan een expositie van de Haagse Kunstkring bij
Kunstzalen Kleykamp. Ook deze keer oordeelde de pers

geen schilderijen, maar alleen werken op papier mogen
inzenden. Wel hield de bespreker zijn lezers voor dat ze

gunstig over haar deelname. In een ongedateerd krantenknipsel van de Nieuwe Rotterdamsche Courant attendeert
de anoniem gebleven auteur eerst op de algemene, naar de
fantasie neigende, surrealistische tendens van de schilde-

haar naam moesten onthouden. En ook de kritische
Cornelis Veth noemde in De Telegraafvan 3 augustus 1940
de houtsnede die hij er van Agnes zag.
Haar eerste solotentoonstelling werd na de oorlog, in

rijen op de expositie. Hij omschrijft die trek fraai als 'het

oktober 1946, georganiseerd bij de gerenommeerde Haagse

zoeken naar het wonderlijke in het natuurlijke.' Die neiging
herkende hij in de doeken van onder andere Andrea, maar

Kunsthandel Martinus Liernur, nummer 63 aan de Zeestraat, op een steenworp afstand van het Panorama Mesdag.
De zaak werd geleid door weduwe A. Eijffinger, die de tentoonstelling in de voorzaal had ingericht. Daar liet Agnes
voor het eerst ook schilderijen zien . Hoewel er geen lijst
van geëxposeerde werken bekend is , valt uit de recensies op
te maken dat er landschappen, portretten en een stilleven
hingen. Naast schilderijen toonde zij ook een selectie van
werken op papier; tekeningen en prenten. Dat laatste bleek
een gelukkige keuze. Over die werken bleef men toen, en
ook nadien over het algemeen gunstig oordelen. Het was
vermoedelijk criticus R.E. Penning die met het oog daarop
Agnes' oorspronkelijke en friss e persoonlijkheid in haar
landschappen en parken prees. De vormgeving van haar
schilderijen vond hij echter 'wel eens gemaskeerd door een
goedkoop effectbejag in de kleur'. Ook de criticus van

Zonder titel (Stilleven met masker), omstreeks 1945, ojd · AVDBS
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Trouw , ene Braakensiek, schreef op 15 oktober 1946 'wel iets

Zonder titel (Stilleven met meloen en pe rziken), 1946, ojkarton, 45 x 50 cm . · AVDBS

aardigs' in de tekeningen te zien die hij verder overigens
'nog wat simpel' vond. De (geschilderde?) landschappen

1946 in de Haagsche Courant haar illustraties weliswaar zeer
begaafd te vinden, maar moeite te hebben met haar doeken.

waren volgens hem gefundeerd op 'een luchtige Fransche
inslag', maar uit de portretten sprak nog een zoeken en het

Hij stelde dat we 'in haar schilderijen nog te veel kinderlijk
behagen [voelen] en effectvolle kleuren terwijl in haar

stilleven had al met al beter niet geëxposeerd kunnen

koppen nog de psychische visie ontbreekt.'

worden. En Cornelis Basoski (?) noteerde op 19 oktober
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markt, al dan niet in combinatie met het vinden van een
bemiddelende kunsthandel? Of was het misschien een
beter idee om te proberen opdrachten uit haar familie- en
vriendenkring binnen te halen? Of bood het werk als illustratrice, vanwege haar eerdere ervaringen met boekomslagen voor Meulenhoff en bladen als het Tijdschrift voor

Gezinsbescherming (waarvoor zij in het zomernummer van
1940 illustraties had gemaakt), betere vooruitzichten op
het verwerven van een eigen inkomen?

Mwrouw E.

~an

Hoey Smith-Boellaard, gekleed in mode 1946, 1946, pen op

papier, 29,5 x 21 cm . ·

DHG

Modetekeningen
Ook al nam Agnes gewoonlijk een nogal weigerachtige
houding aan als zij werd aangesproken op haar eigen
verantwoordelijkheden in leven en werk, toch moet zij zich
net als iedere kunstenaar op de drempel van zijn artistieke
loopbaan omstreeks 1945-'46 hebben afgevraagd welke
koers zij met haar werk het beste kon uitzetten. Moest het
de kant op van h et produceren van schilderijen voor de vrije
Zonder titel (tekening,fantasie), 1946, gouache en inkt op papier,
34,5 X 2].5 cm. ·

DHG

Zonder titel (tekening,Jantasie), 1946, gouache en inkt op papier, 31 x 23,5 cm.
• DHG
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Zonder titel (Vrouw met luifelhoed op stoel), 1946, Oost-Indische inkt op

Zonder titel (Vrouw met luifelhoed op stoel), 1946, Oost-Indische inkt op

papier · AVDB S

papier · AVDBS

Over haar afwegingen en besluiten rond deze vragen heeft
Agnes geen berichten nagelaten, maar de productie uit haar

verteld, was h et aanleggen van een 'nette' portfolio van

startjaren overziend lijkt zij er al dan niet bewust voor
gekozen te hebben verschillende pijlen op haar boog
te houden. Zo heeft zij al vrij snel na de oorlog, in 1946,
schilderijen en werken op papier geëxposeerd. Onduidelijk

belang.2 Daarin moesten ze een bont scala van staaltjes van
hun kunnen verzamelen. Hij hamerde daarbij steeds op het
verzorgde uiterlijk van die map omdat potentiële opdrachtgevers daar volgens hem in eerste instantie op letten.
NukanAgnes bepaald niet als zeer volgzame studente
worden betiteld, maar misschien heeft zij deze wijze raad

is overigens wie daarvoor de contacten met kunsthandel
Martinus Lieruur heeft gelegd. Voor die tentoonstelling

van Rozendaal toch in haar oren geknoopt. In elk geval is zij

had zij werken genoeg, al schijnen ze eerder een beetje bij
elkaar geraapt te zijn geweest dan dat er sprake was van een
doordachte samenhang in de presentatie. In elk geval moet
Agnes daarnaast een poging hebben ondernomen om illus-

in de loop van 194 6, of m isschien al eerder, begonnen met
het aanleggen van een voorraadje modetekeningen voor een
portfolio. Zij vroeg achternicht Laura Boellaard haar daarbij
als model te helpen) Van h aar maakte Agnes een paar met

tratieopdrachten te acquireren, al deed zij ook dat wat half-

pen en inkt uitgewerkte tekeningen die zij op andere vellen

slachtig. Om actief opdrachten in die sfeer te verwerven ,
had Rozendaal zijn studenten op de academie herhaaldelijk

kon overtrekken. Vervolgens werd het overgetrokken model
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'gekleed' m et modeontwerpen en fantasiekostuums , meestal

Zonder titel (Vrou w met lwfelhoed op stoel), 1946, ojd, 85,5 x 65,5 cm. , AVDBS

uitgewerkt met aquarel of gouache. De ontwerpen variëren
van zomerjapon, deux-pièces en cocktail dress tot avondjurk
en onderscheiden zich doordat Agnes vaak aardige dessins
voor de stof van de kleding bedacht en er bijpassende
hoeden, al dan niet met voile, schoenen, een stola en een
enkele tas aan toevoegde.4
Agnes was op haar best wanneer zij haar haastige
manier van tekenen kon combineren met een even snelle
wijze van aquarelleren, zoals in de tekening waarin zij haar
model Laura heeft gekleed in een zeegroen zomerjurkje.
De lichte gazen stof met rode stippen, afgezet met roesjes,
gerimpelde kraag en mouwtjes, liet zij lichtjes opwaaien.
Geraffineerd is ook de strooien hoed met linten en strikken
die met een voile over het gezicht vastgebonden schijnt.

waarin zij de gewaagde kleurcombinatie van zwart met roze
toepaste. Het is een ontwerp dat door de grillige contrasten
enigszins doet denken aan de surrealistische modecreaties
van de Italiaans-Franse couturière Elsa Schiaparelli.
Een ander kenmerk, eigenlijk een minpunt van Agnes'
manier van werken, is de nogal slordige wijze waarop zij
passe-partouts voor haar aquarellen en gouaches heeft
uitgesneden. Verbazingwekkend was het te ontdekken dat
zij voor die omlijstingen en ook voor haar ontwerpen oude
historische tekeningen heeft verknipt. Op verschillende
achterkanten zijn nog resten van negentiende-eeuwse,
wellicht achttiende-eeuwse werken te zien. Misschien
bracht het tekort aan papier haar hiertoe? Of moeten we
hierin een figuurlijke (voor-)vadermoord zien?

Een andere blikvanger is de kroonachtige hoed bij de japon,
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Naar Parijs

gevolgd. Is het moment waarop zij de opleiding voor gezien
hield dus moeilijk te achterhalen, voorlopig lijkt het er op

Wanneer en waarom Agnes de Haagse academie heeft verlaten is niet bekend, maar dat haar vertrek voortijdig was,
staat zo goed als vast. Zelf zei ze later dat zij eraf gestuurd
was , en wel door docent Meijer, die haar 's avonds les gaf in
schilderen naar naaktmodel.5 Zij liet daarbij doorschemeren
dat diens verordening ook wel een beetje aan haar tegendraadse gedrag te wijten was: 'ik was nogal rebels toen'.
Verdere uitleg gaf zij niet. Toch moet het nog even hebben
geduurd voor zij de academie daadwerkelijk verliet, want de
lessen bij Rozendaal en Van Dam heeft zij nog een tijdlang

Zonder titel (Weg en huis in Frankrij"k), omstreeks 1948, ojd, 57 x 71 cm. · Avo as
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dat dit omstreeks 1943-1945 was. In elk geval is duidelijk
dat Agnes de KABK zonder diploma verliet. 6
Na haar academiejaren verdiende ze aanvankelijk wat bij
met werk in opdracht. Zij assisteerde bijvoorbeeld Rozendaal
bij zijn grafische opdrachten en maakte misschien toen al
enkele topografische tekeningen voor Het Vaderland.
Rozendaal had oog voor Agnes' kwaliteiten als grafisch
tekenaar en illustratrice. Zij van haar kant zag scherp wat
zij van hem kon leren, maar hun leraar-leerling verhouding
én hun persoonlijkheden zaten een evenwichtige samen-

Zonder titel (Laantje in Frankrijk), 1946, ojd, 56 x 47 cm .·

AVDBS
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Park St. Cloud, 1947, ojd, 46 x 64 cm·

MHP

werking helaas in de weg. Agnes beklaagde zich begin
1946 bij voormalig academiegenoot Jenny Dalenoord dat
Rozendaal haar ondergeschikt werk liet doen, terwijl hij
zich concentreerde op de 'finishing touch'.?
Het moet een lastige tijd voorAgnes zijn geweest.

weg moest volgen, anderzijds vond zij eigenlijk dat een
ander die voor haar moest regelen. De mogelijkheid om
zich verder te scholen heeft zij evenmin ooit als reëel alternatief aangegrepen. Ook dergelijke verdere ontwikkelings-

Opdrachten voor haar persoonlijk kwamen niet vanzelf

mogelijkheden liet zij zich liever aanleunen. Gelukkig
gebeurde dat ook, op initiatief of voorspraak van ouders,

binnen, of maar heel weinig. Zij was er deels te verlegen
voor maar vooral te koppig om die actief te verwerven.
Het maken van portretten, waarin zij zich toch geoefend
had, was evenmin een bezigheid waarvoor de bestellingen

familie of kennissen.
Zo ging het ook bij Agnes' eerste reis naar Frankrijk.
In 1947 trok zij naar een voorstad bij Parijs, waar haar
vriendin Pauline met haar jonge gezin wel wat hulp kon

haar in de schoot vielen.

gebruiken. Haar vrije tijd besteedde Agnes toen onder meer

In feite stond Agnes nogal dubbel tegenover het richting
geven aan haar kunstenaarschap en kunst. Enerzijds was zij

aan het schilderen van motieven op locatie. Waarschijnlijk

ervan overtuigd dat zij met haar leven een eigen artistieke
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zijn haar ongedateerde parkgezichten, landelijke weggetjes
langs een rivier, en bruggen in deze of volgende Franse

Bergerac, september 1947, inkt en aquarel op papier · AVDBS

Zonder titel (Langs een rivier), omstreeks 1948, ojd · AVDBS
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Zonder titel (Gezicht in dal), omstreeks 1948, ojd · AVDBS

Zonder titel (Akker met bomengroep), omstreeks 1950, ojd, 24 x 30 cm. · AVDBS
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Meudon, 1949, inkt en aquarel op papier · MHP

jaren geschilderd. Het zijn impressies van stille, zondoor-

een nerveuze inzinking. Iets later dat jaar verbleef zij er nog

stoofde middagen, ergens buiten. De vrijwel figuurloze

eens vijf maanden, toen alleen en met een beurs van de over-

scènes zijn meestal geschilderd in een palet van enigszins

heid.8 De toelage wilde zij gebruiken om zich te bekwamen

poederige en stemmig contrasterende oud-pasteltinten: veel

in de houtsnede, waarvoor zij contact zocht met de inmid-

bleke, oranjeroze paden tussen boomstammen en gepleis-

dels vergeten houtsnijder Demetrios Galanis (188oj82-

terde architectuur, waarop schaduwplekken van gebladerte

1966).9 Maar of Agnes bij hem ook lessen heeft gevolgd, en

en objecten met een vaal paars-violet zijn ingevuld.

zo ja, wat die dan inhielden is niet bekend. Bij gebrek aan

Begin 1949 trok Agnes weer naar Parijs, eerst voor korte
tijd en in gezelschap van haar moeder om te herstellen van

resultaten van deze lessen is Galanis' bijdrage aan haar
vorming ook niet te reconstrueren.
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Zonder titel (Bloeiende potplant in tuin), 1950, ojd, 45 x 38 cm . · AVDBS
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Haagse l<unstkring en Pulchri Studio

de presentatie. Zo wees hij erop dat ook hier weer enkele

In een door Agnes in de jaren tachtig of negentig opgesteld

zwakkere doeken tussen haar schilderijen zaten. Over haar
werken op papier liet hij zich echter opnieuw lovend uit.

overzicht van haar tentoonstellingen gaf zij haar exposities

Hij bewonderde een met aquarel verhoogde pentekening,

uit 1950 de kop 'Doorbraak' mee.

10

Die term had in de

waarin zij 'een nerveuze fijnheid en voornaamheid' had

eerste plaats betrekking op Agnes' tweede eenmanstentoonstelling in maart 1950, ook deze keer bij Martinus Liernur
in Den Haag. Daarin nam zij vooral werk op dat in en rond
Parijs was gemaakt, wat in Nederland heel gunstig werd
ontvangen. De Gruyter vond bijvoorbeeld in de Nieuwe

bereikt. Dat waren uitspraken waaraan Agnes zich optrok
en dat was hoogstwaarschijnlijk precies De Cruyters bedoeling. Naar het schijnt vond hij stimuleren toch belangrijker
dan oordelen.
Dat Agnes' werk nogal wat belangstelling trok, staat vast.

Courant van 10 maart 1950 dat Agnes met haar nieuwe
expositie bewees 'mooi op dreef' te zijn en hij meende dat
zij in haar ontwikkeling 'aanmerkelijke vorderingen' had
geboekt. 11 Het verblijf in Frankrijk had haar goed gedaan,
schreefhij. Haar werk had er aan vrijheid en zekerheid
gewonnen. Dat leidde hij af uit Agnes' verfbehandeling,
die bij deze recente werken minder 'dicht' was. Hij vond in
het bijzonder haar toets 'losser en bewogener'. In de kleur,
het gevoel voor ruimte en licht, meende hij de invloed van
Franse schilders te herkennen, onder anderen van Maurice

Uit de handtekeningen in het receptieboek blijkt dat haar

Brianchon (1899-1979) en Roland Oudot (1897-1981), kunstenaars die nu vergeten zijn maar destijds in Nederland
als gematigde modernisten golden. Hun schilderkunst
werd in ons land onder andere geïntroduceerd door de
Amsterdamse kunsthandel Van Wisselingh & Co.
Met het noemen van de invloed van Brianchon had
De Gruyter overigens wel een punt. Agnes kende zijn werk
en had in Parijs contact met deze kunstenaar opgenomen.
Uit haar bewaarde brieven van Brianchon valt af te leiden
dat zij hem daar een of enkele malen in zijn atelier heeft

tentoonstelling zowel door de pers (er verschenen ook
goede kritieken in het Haagsch Dagblad en in Trouw), als
door veel collega-kunstenaars is bezocht, waaronder Citroen,
Andrea, Ronald Lindgreen, Schröfer, Co Westerik, Alfred
Löb, Harry Verburg en Livinus van de Bundt. Dat zegt iets
over het Haagse kunstklimaat van die dagen, over de belangstelling die kunstenaars onderling voor elkaars werk
toonden en over de aantrekkingskracht en kwaliteit van
Agnes' werk. Het is niet overdreven te stellen dat ook haar
vakgenoten in haar een veelbelovende kunstenares herkenden. Die waardering sprak evenzeer uit de positieve
ballotage bij haar sollicitatie naar het lidmaatschap van het
oudste en deftigste kunstenaarsgenootschap in den Haag:
Pulchri Studio. Net als de Haagse Kunstkring, waarvan
Agnes al sinds 1940 lid was, beschikte ook Pulchri Studio
over een eigen gebouw, waar jaarlijkse ledententoonstellingen werden gehouden. Voor een Haagse kunstenaar
was het lidmaatschap van deze clubs vooral vanwege die
exposities begeerlijk.
Agnes nam meteen in het eerste jaar dat zij lid was, in

opgezocht.' 2 Ook bezocht zij in Parijs enkele tentoonstellingen van moderne en contemporaine schilders, al heeft zij
haar bevindingen daaromtrent niet op papier gezet. In haar

1950, deel aan de groepsexpositie van Pulchri Studio. Zij
noteerde dat haar werk aandacht trok in de kritieken en

brieven en dagboeken vormt het ontbreken van verslagen

door zijn kwaliteit opviel. Ook over haar werk op de tentoon-

van haar kijk op en oordeel over de actuele kunst zelfs een
opvallende lacune. En hoewel het kleurgebruik en de losse

stelling van de Haagse Kunstkring werd gunstig geoordeeld.
Zelfs de verder nogal terughoudend op Agnes' kunst reage-

toets in haar Franse schilderijen misschien actueel te
noemen zijn, valt bij haar motiefkeuze eerder een ouderwetse voorkeur op voor scènes aan de rand van een stad,

rende R.E. Penning, die destijds voor het Haagsch Dagblad
schreef, vond haar 'een rijk coloriste'. 1 3

langs een rivier loop, of een bosachtig pad, onderwerpen die
eerder aan de schilderkunst van J.B. Jongkind doen denken.
De Gruyter bleef zich ook bij de tweede solo-expositie van
Agnes kritisch tonen ten opzichte van de samenstelling van
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Top o grafische teken i n gen
Minder bekend maar met een eigen charme zijn de tekeningen die Agnes tijdens de oorlogsjaren in en om Den
Haag maakte. Het zijn bijna allemaal tekeningen met een
topografisch karakter en ze zijn naar techniek in groepen
in te delen. Omstreeks 1941 begon Agnes met een paar
gouaches, onder andere van Huis ten Bosch. In de jaren
daarop, vooral in 1944-1945, volgden tekeningen waarbij
zij pen, penseel en inkt combineerde. Zo heeft zij Kasteel
Duivenvoorde, Landgoed Clingendael, parken in Wassenaar

Daarnaast maakte ze met pen en inkt ook een reeks
werken die veel strakker van lijnvoering is. Die techniek
gebruikte zij onder andere voor het (snel) vastleggen van
scènes en situaties met Canadese en Schotse militairen die
in mei 1945 Den Haag bevrijdden. Zij tekende hen op het
Malieveld bij hun geparkeerde vrachtwagens en jeeps en in
hun voertuigen terwijl ze door de stad reden, al dan niet
begroet door juichende burgers. Er zijn ook heel gewone,
gemoedelijke voorstellingen bij van soldaten die rondwandelen, roken, lachen, praatjes maken en Schotten die op
hun doedelzakken spelen. Tot deze set bevrijdingsteke-

en het Haagse Bos van verschillende kanten weergegeven,

ningen behoort ook die van de kranslegging op 13 mei 1945

steeds van buitenaf.

bij het monument op Plein 1813, een van de eerste herden-

Plein 1813, 1947, Oos t-Indische inkt op papier·
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Knipsel met Agnes' tekening Interieur Mauritshuis, 1949, uit Het Vade rland van 28 december 1949 · AAVDB ·RKD

kingen van de gevallenen. Of deze tekeningen destijds
gepubliceerd zijn, is vooralsnog niet achterhaald, maar

het nieuws (Paleis Noordeinde na de brand van mei 1948)
en soms naar actuele culturele gebeurtenissen (theater- en

ondenkbaar is dat niet. In elk geval heeft de Nieuwe Courant
(de naam waaronder Het Vaderland na de oorlog korte tijd
verscheen) ze uitgebracht in de verzamelbundel Bezet en
Bevrijd, samen met werken van andere kunstenaars die Den

balletvoorstellingen en het Holland Festival). Het Haagse
Gemeentearchiefbezit ruim tweehonderd van zulke werken
van haar, die ook thematisch in groepen in te delen blijken.
Zo zijn er werken van parken in en om Den Haag, kerken,

Haag tussen 1940 en 1946 tekenden.1 4 Een ruime keuze van

hofjes en andere historische gebouwen te onderscheiden.

72 tekeningen van Agnes uit de periode 1934-1964 werd in
1979 nog eens geëxposeerd op de tentoonstelling Den Haag
rond 1950, bij het Gemeentearchief in Den Haag.15 Ook in

om na de watersnoodramp in februari 1953 in Zeeland te
komen tekenen. 17

Rossum h eeftAgnes in de oorlogsjaren getekend. Van de
werken die zij toen rondom Nijmegen heeft gemaakt is in
1980 een map gekocht door Museum De Commanderie,

Zoals veel topografische tekenaars werd ook Agnes gevraagd

Naast haar interesse voor topografie, speciaal voor historische monumenten en landschappen, valt bij deze tekeningen op dat Agnes niet altijd goed zag welke materialen
en technieken voor dit werk het meest geschikt waren. Dat

sinds 1998 opgegaan in Museum Het Valkhof.1 6
Agnes is ook nadien tekeningen met een topografisch

waren beslist pen en inkt, eventueel in combinatie met pen-

karakter blijven maken, een enkele keer naar aanleiding van

seel en aquarel. Daarmee bereikte ze de beste resultaten.

lll

krijt en houtskool te grijpen, wat bijna zonder uitzondering

Dat heeft haar er echter niet van weerhouden om ook naar

Vaderland kende, opdracht kreeg om topografische teke·
ningen voor die krant te verzorgen, deze met beide handen

tot kwalitatief mindere tekeningen leidde. De dikke streep,

aangreep en dat werk jarenlang bleef doen. 1 9 Wat de keuze

de grove arcering en de stugge lijnvoering lagen haar niet.
Dat blijkt zonder meer uit de kinderboek-illustraties die zij

van onderwerpen betreft had zij het hier niet helemaal zelf

met dit materiaal maakte, toch al werk dat haar vanwege de
menselijke figuren die erin moesten voorkomen niet goed
afging. 18 Zodra zij echter werkte met pen en inkt en haar

Eén van die opgaven, rond 1949-1950, betrof een reeks
interieurs van beroemde gebouwen, eerst in Den Haag,

voor het zeggen. Daarvoor kreeg zij van de krant thema's op.

voorstellingen geen menselijke figuren nodig hadden, kon
zij zelfs met haar kenmerkende hoge snelheid alles raak,

later ook in de omgeving, in Delft en in Rijswijk. Zij heeft
die ongetwijfeld allemaal ter plekke gemaakt en het valt op
dat zij ook bij die tekeningetjes vaak een heel goed stand-

scherp en sierlijk neerzetten, eigenschappen die door de

punt koos voor haar weergave, met mooi zicht op een

meeste critici als zodanig werden herkend.
Gezien haar voorkeuren en kwaliteiten zal het geen

interessante binnenruimte, van waaruit vrijwel altijd via

verbazing wekken dat Agnes, toen ze in de tweede helft
van de jaren veertig via haar vader, die de directeur van Het

doorkijkjes blikken in aangrenzende vertrekken te werpen
waren. Of via een raam was er uitzicht op de omgeving.
De ruimtes zelf zijn overtuigend voorgesteld, maar haar

Knipsel met Agnes' tekening Chinese Zaal en Ves tibule, Huis ten Bosch, uit Het Vaderland
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Knipsel met Agnes' tekening Chinees Boudo ir, Huis te n Bosch, uit Het Vaderland van april1950 · AAVDB· RKD

het Mauritshuis gaf zij bijvoorbeeld evenveel aandacht aan
de sierlijk uitgesneden houten balustrade om de centraal

Mooier en uitdagender dan het barokke Mauritshuis, was
het landelijke Huis ten Bosch, een paleisje waarbij de parkachtige omgeving kon worden betrokken. Maar het zal
vooral de eclectische combinatie van sierlijk neoclassicisme

geplaatste trap en aan de gewelfde, met panelen beklede

en rococo met exotische chinoiserieën in bepaalde vertrekken

entrees naar de zalen als aan de zuilensokkels van de
bustes, de gebeeldhouwde lijsten om de geschilderde

zijn geweest die een appèl deed op Agnes' verlangen en
gretigheid om tegelijkertijd het decoratieve en het fantasti-

portretten en landschappen; aan de spiegels en het
meubilair als aan het zwierige barokke patroon dat de

sche tot uitdrukking te brengen. Het Chinese behangsel

fascinatie ging keer op keer uit naar de stoffering van de
kamers en zalen. In de omloop op de eerste verdieping van

wandbekleding siert.
Vooral de luchtigheid (door de patronen van snijwerk,
betimmering, behang en stoffen nooit helemaal in te

alleen al, dat een stoet lijkt voor te stellen die door een geaccidenteerd landschap trekt en dat ongetwijfeld het verhaal
van een jacht, een wedstrijd of een andere betekenisvolle
optocht uitbeeldt, daagde daartoe uit.

vullen) en de levendigheid (door haar lijnen nooit strak en
stijf te trekken) geven aan haar tekening een tintelend en
licht effect. Het onderwerp droeg daaraan natuurlijk bij.
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4 · Spanje-Den Haag

Naar Spanje
In 1950 trok Agnes voor het eerst naar Spanje. Zij kende
in Den Haag een Spaans model van de academie, Carmen
Garcia, en het verhaal gaat dat Agnes toen Carmen in 1950
naar haar vaderland terugkeerde, met haar meeging, of haar
achterna reisde. Dit was overigens niet Agnes' enige contact
met Spanjaarden in Nederland geweest. Ze had eind jaren
veertig in het Kurhaus Spaanse danseressen getekend en
haar belangstelling voor Spaanse kostuums en gewoontes
was verder al gebleken uit portretten die zij had gemaakt
van achternichtje Laura Boellaard, in Spaanse dracht. 1
Spanjaarden, ruige Spaanse landschappen, kleurige
folklore en een ongepolijste manier van leven, het oefende
allemaal een grote aantrekkingskracht op Agnes uit. Spanje
was begin jaren vijftig populair, niet in de laatste plaats bij
kunstenaars. Ook Agnes' Haagse collega-kunstenaars
Andrea en Lindgreen trokken er indertijd naartoe, gingen
op zoek naar lokale, authentieke motieven en schilderden
en tekenden er de bewoners : vissers, muzikanten, dansers
en zigeuners.
Agnes verbleef tot in 1955 verschillende keren langere
tijd in Spanje. De eerste keer was in 1950 en volgens een
lijstje dat zij naderhand opstelde, verbleef ze toen een poos
in Figueras, vervolgens maandenlang in Barcelona. Later
vertrok zij opnieuw uit Nederland om nog langere tijd in
Madrid en Granada te wonen en te werken, en ten slotte ook
op Mallorca.
Het leven in Spanje was goedkoper en door haar contacten met meer sociabele vriendinnen en kennissen kwam
Agnes spoedig in aanraking met 'goede mensen' die haar
opdrachten gaven, vooral voor portretten van kinderen.
Daarnaast schilderde zij figuren, portretten en stadsgezichten voor haar eigen plezier. Tot haar vrije werken uit

Zonder titel (Mansportret), 1951, ojd, 46 x 38 cm. · AVDBS

Spanje behoren vermoedelijk de drie portretten en het
binnenplaatsje met een spuitend fonteintje, alle daterend
van 1951. De schilderijen onderscheiden zich door een
opmerkelijk expressionistische uitstraling, het gevolg van
een nieuwe kleurkeuze en een andere manier van schilderen. Agnes had in Spanje haar Franse palet met oud-pasteltinten ingeruild voor meer pure en warme kleuren. Ook
haar verfopdracht had ze gewijzigd. In plaats van min of
meer glad te schilderen, gebruikte zij bij deze doeken een
grovere, losse en korte penseeltoets die zij repeterend naast

Links · Zonder titel (Vrouwenportret), 1951, ojd, 55 x 45,5 cm . · AVDBS

elkaar zette. Experimenterend met kleur en streek bereikte
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Zonder titel (Vrouwenportret), 1951, ojd · AVDBS
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Zonder titel (Binnentuin met fontein), 1951, ojd · AVDBS
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zij een ander modelé. In het portret van de wenkende vrouw

stimulerend op bij opdrachten en zettenAgnes aan tot het

en profil heeft zij bovendien geprobeerd meer eenheid, een

ondernemen van reizen naar het buitenland. Ook Jettie van

meer samenbindende decoratie aan de gehele voorstelling
te geven door in de achtergrond bloemen en een patroon toe

Lennep zal Agnes van die teneerdrukkende buien af hebben
willen helpen.

te voegen.
Overal waar Agnes langere tijd woonde en werkte,
maakte zij stadsgezichten en landschappen. Zij tekende

Omdat Jettie, voluit jonkvrouw Henriëtte van Lennep,
ongeveer van dezelfde leeftijd was als Hilda van den Brandeler, is Agnes vermoedelijk via haar ouders met haar in

bekende en minder bekende plekjes in en buiten de stad.
Eigenlijk zoals zij daarvoor in Rossum en Den Haag had

contact gekomen. Jettie was componiste, in het bijzonder
van harpmuziek, maar is vooral na de Tweede Wereldoorlog

gedaan en nog deed wanneer zij tussendoor even in Neder-

bekend geworden met haar onderzoek naar volksmuziek en

land terug was. Enkele Spaanse tekeningen heeft zij naderhand gebruikt ter illustratie van artikelen over het leven in

muziek van primitieve stammen. Zij hield vanaf de jaren
vijftig lezingen over dit onderwerp, verzorgde bij de NCRV

Spanje die zij in Nederland onder andere in Het Vaderland

een radioprogramma over (platen uit) de World Collection of

2

publiceerde. Toen zij in 1952 door bemiddeling van haar
vriendin Stella Corvalán kon exposeren in de Sala des
Estampes del Arte Moderno in Madrid, zullen het hoogst
waarschijnlijk dergelijke tekeningen van stadsgezichten

Recorded Folk Music en publiceerde in 1956 haar magnum
opus: De muziek der volkeren. In dat overzichtswerk behandelt zij de volksmuziek vanafhaar oorsprong, wereldwijd,
waarbij afbeeldingen van muziek en dans door de eeuwen

en landschappen zijn geweest die daar getoond werden.
Er zullen eveneens portretten bij zijn geweest, maar

heen belangrijke bronnen vormen. Agnes leverde Jettie
hiervoor verschillende illustraties.

gedocumenteerd is deze expositie nauwelijks, evenmin

Een belangrijk deel van De muziek der volkeren gaat
over magie: over de kwaad werende , bezwerende, helende

als de tentoonstelling die zij twee jaar later had in Casa de
America in Granada, van vergelijkbaar, maar ditmaal vooral
grafisch werk. Het tekentAgnes dat zij hiervan geen overzichten bijhield, terwijl zij wel vastlegde dat de opening in

Jettie toeschreef aan de geestesgesteldheid van primitieve
volkeren. Die stammen zouden denken in voorstellingen

Madrid werd verricht door de Nederlandse gezant graafVan
Rechteren. Dat ervoer zij - freule als zij bleef- toch als een

en beelden, opgeroepen door gevoelens. Voor hen zou de
binnen- en buitenwereld één geheel vormen. Door de rede

bevestiging van haar status en die van haar kunstenaarschap.

zou deze bij de intellectuele, westerse mens gescheiden

en verlossende eigenschappen van muziek, werkingen die

zijn, zo betoogde Jettie.
Vanwege deze opvattingen lijkt het aannemelijk dat het

Droomboeken
Misschien eind jaren veertig, of anders begin jaren vijftig
was Agnes door 'een vriendin' tot 'droomenschrijven'
gebracht) Deze vriendin, die vervolgens ook de door Agnes

ook Jettie is geweest die Agnes aanried om ter interpretatie
van haar dromen (relevante delen uit) de reeks Psychologie
und Alchemie van de psychoanalyticus Carl Gustav Jung te
lezen. Wat Agnes in elk geval daadwerkelijk heeft gedaan.S

bijgehouden dromen uitlegde, was de oudere, aanvankelijk

In navolging van Freud gebruikte Jung de droomduiding
eveneens voor het benoemen en verklaren van de onbe-

in Amsterdam en later in Wassenaar wonende Jettie van

wuste gevoelens van zijn patiënt. Hij wendde die echter niet

Lennep (1894-1972), zoals uit latere notities blijkt.4 De aanleiding tot dit advies moet hoogstwaarschijnlijk gezocht in
Agnes' onzekerheid over haar positie in de kunstwereld en

zozeer aan om traumatische belevenissen te genezen, als
wel om in diens binnenwereld de verstrengeling van het
individuele onbewuste met het collectieve te herkennen.
Door deze twee te ontwarren en aan elkaar te toetsen,

de koers van haar werk die bij vlagen zulke blokkades bij
haar opwierpen dat zij niet wist wat te beginnen. In die
verlammende periodes moeten haar ouders haar meer
dan eens te hulp geschoten zijn. Ze traden bemiddelend en
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konden de bedoelingen en wensen van de patiënt worden
achterhaald.
Agnes moet bepaald beeldende dromen hebben gehad,

die ze bovendien scherp onthield of in elk geval na het ont-

Agnes schreef:

waken goed kon reconstrueren. Jettie moet dat talent bij
haar hebben herkend en wilde dat middel gebruiken om

3 Mei '69 Veel over ouders, ook Ina Hooft. Meen een cirkel te
zien waarlangs allerlei portretbustes van menschen zijn en nu

haar meer inzicht te geven in haar binnenwereld, in haar

moet ik een portret van I. H. rnaaken ongeveer linksonder die
cirkel- Ik zou nu in 't oude appartement wonen van Maria en

onderbewuste. Door de dromen te analyseren, moest duidelijk worden waarvoor ze symbool stonden. Jetties voornaamste bedoeling zal herstel van Agnes' eenheid en betere
zelfkennis zijn geweest, maar waarschijnlijk heeft zij Agnes
ook willen laten inzien dat zij haar droomindrukken eveneens voor haar kunst kon gebruiken. Het verbinden van de
beeldende binnenwereld met die van de kunst daarbuiten
bood tenslotte een ideale mogelijkheid om de eenheid te
herstellen. Of Agnes dat ook zo zag, is nog maar de vraag.
Ze tekende in elk geval jarenlang haar dromen op, vanafhet
begin van de jaren vijftig tot in de jaren zeventig. Daarbij
schreef ze dat ze vaak over bepaalde herinneringen
droomde, over visioenen en kleuren, allemaal zaken die
zich uitstekend voor haar kunst lijken te lenen. Toch hebben

Cor uitkijkend op prachtige bloesems en vamjaarsbomen aan de
achterkant- Prachtig Hollandsch vomjaar, rozige bloezems.
-Er is een soort overdekt terras langs het huis met een donkergrijze opstap van de ene helft naar de andere - alsofhet twee
afdeelingen zijn. Toch schijnt I. Hooft er niet tevreden te zijn
en er wegwillen.
Dan sta ik met haar in een electi-verlichte kamer met de rug
naar dat uitzicht. Weet niet meer precies wàt - misschien over
dat portret. - Iets met licht gevlochten mandenwerk.
Dan bij nacht in een dergelijk electis verlicht vertrek maar donkerder (roodbruin.) -Er is een openslaand raam naar buiten
met een trapje naar boven er heen leidend.

haar dromen zelf, de grillige afzonderlijke motieven en

3 Mei '69
Nu staat mijn vader onderaan dat trapje en wil mijn moeder

vreemde, niet zelden erotisch getinte avonturen, zelden en
zeker nooit rechtstreeks als onderwerp voor haar kunst

naar buiten duwen, die hij stevig vasthoudt. Ze zwaait heen en
weer als een blad, is in donkerblauw tailleur met hoed. Ik schrik

gediend. Agnes analyseerde haar dromen wel degelijk, al
dan niet met hulp van Jettie, maar zij lijkt dit vooral te
hebben gedaan om haar handelen en gedrag in het 'gewone
leven' te verklaren en te leren begrijpen. In haar kunst,

erg en pak haar ook beet, ik sta uiteindelijk bovenop dat trapje
met haar vóór mij bij de glasdeur-die nu open is. Ik ben ook
bang haar niet langer te kunnen vasthouden en m'n evenwicht
te verliezen.

noteerde zij ergens, heeft zij alleen de sfeer van bepaalde
kleuren uit haar dromen willen overnemen. Dat zij (zelf)
probeerde haar dromen te analyseren, valt op te maken uit
een geschreven interpretatie van een droom die van veel
later dateert. Misschien is die toevallig bewaard gebleven,

Buiten staat of ligt half in de duisternis een soort geuniformeerde
man in grijsblauw met laarzen. Soort politie.
Ik roep om hulp, maar om een ofandere reden kan hij niets doen.

want verder zijn ze overal verwijderd. Het betreft een

Plotseling komt Lidy beneden in de kamer en zij helpt me en
pakt Moeder beet, ze is een uitkomst. Meen een soort geelgroen
ripslint te zien, maar heb ineens een smallichtroze satijnen lint

droom uit de nacht van 3 mei 1969. Agnes beschreefhaar
indrukken in de tot haar dood toe volgehouden half pre-

dat ik uit mijn rechterzak haal en zwaai er mee. - Dan ben ik
zèlf op een smalle wat draaiende gladde houten trap naar boven.

Marchantse spelling, met veel 'sch-s' in de meervouds-

Ik durf er nauwelijks op, omdat mijn vader alle treden belegd

vormen en adjectieven met vaak nog dubbele klinkers in de

heeft met voorwerpen van hem, die ik met groote moeite en risico's naar rechts schuif om er door te kunnen. Meen te hooren,

open lettergrepen van naam- en werkwoorden.
Van de genoemde personen zijn Maria, Cor en Lidy niet
geïdentificeerd, maar Ina Hooft (1894-1994) is de Haagse
kunstenares die met haar kleurige bloemstukken, stillevens,
portretten en wandkleden in werk, maar ook in houding
heel wel met Agnes zelf te vergelijken is. Ze waren ook
persoonlijk met elkaar bekend en hebben enkele brieven
uitgewisseld. 6

dat die opgaaf wel door héeî smalle openingen gaat. Ben als de
dood om uit te glijden.
Achterop dit blad noteerde Agnes haar volgende
interpretatie:
"I na Hooft"- ook een wereld, een vroegere Haagsche speciale

post-impressionistische kring, die nog in haar gesymboliseerd is?
Een symbool van een welwillende maar uitstervende en meest
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middelmatige Haagsche kunstenaarssfeer, waar ik vroeger

Ben ik die "I na Hooft". Is het mijn "Ina Hooftachtigheid", die

nog een soort voortzetting van was? Of mijn verlangen om in

zich lekker voelt in die Hollandsche sfeer, maar toch weg moet?'

Holland te blijven en van het Hollandsche bloesemvoorjaar
te genieten, terwijl ik een andere richting uit moet?
Misschien een verlangen naar het veilige Ina Hooft wereldje,
haar vriendinnen?
Dan de episode met de ouders. Slaat dat op de gebeurtenissen

Antwoorden op die vragen gaf Agnes niet.

van de vorige zomer? Dat Lidy de uitkomst was? Maar dat mijn
vader steeds mijn voortgang zal belemmeren en mij moeilijkheden in de weg zalleggen?
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Spaanse illustraties

naadloos aansluiten. In haar Dibujos zijn hele leuke tekenin-

Door Agnes' spoedige beheersing van de Spaanse taal kon

getjes opgenomen van scènes in en rond haar geliefde
familiekasteeL zoals van een achttiende-eeuwse dame, half

zij al gauw deelnemen aan de gesprekken over poëzie en

gekleed achter een gotisch venster (van Slot Rossum); van

kunst die in Barcelona in de cafés werden gevoerd. Hier

een stel opvliegende vreemde fazanten met pijpenkrullen
tussen hun staartveren (in de tuin); van een verschrikte
vrouw met luifelhoed en hoepelrok in een postkoets die er

maakte zij onder anderen kennis met de Chileense dichteres Stella Corvalán die Agnes uitnodigde om illustraties
te maken voor haar bundel Sinfonia del Viento, in 1951 in
Madrid verschenen. In de zes zangen van die symfonie vergelijkt Corvalán het leven met manieren waarop de wind
muziek voortbrengt: van woest en onbeheerst waaiend tot
zacht en stilletjes suizend. Bij elke zang maakte Agnes ijle
pentekeningetjes. Zo tekende zij bij de zang over wind en
geliefden naakte figuren die met losse sluiers in de wind
wervelden en in draperieën werden voortgeblazen. Uit
krantenknipsels, die zij los in de bundel bewaarde, blijkt

rap vandoor lijkt te gaan en één afwijkende tekening van
een besnorde heer in een modern maatpak die geheel verstrikt (gevangen?) in een visnet in het hokje van een lift
staat. De tekeningen, die volgens de jaartallen dateren van
de periode 1942-1952, zijn misschien wel de meest vrije en
verbeeldingsrijke werken die Agnes ooit in de openbaarheid
heeft gebracht.
Ook in Nederland werden Agnes' verrichtingen in
Spanje gevolgd. Haar illustraties in Stella Corvaláns dicht-

dat zij hierbij gebruik had gemaakt van foto's van atleten

bundels werden er besproken, maar er was vooral belang-

in actie .7
Veel fantastischer en wat steviger van lijn en uitvoering

stelling voor haar Dibujos de Agnes van den Brandeler.
Hoewel De Gruyter de kleine pocket terecht typeerde als een

zijn de illustraties die zij in 1955 maakte voor Stella's volgende publicatie, over de symfonie van de angst. Voor die

Sinfonia de la Angustia, een soort poëtisch en autobiografisch verslag van het (angstige) leven en de omzwervingen
van de schrijfster, tekende Agnes surrealistisch aandoende,
bijna Bosch-achtige figuurtjes en scènes die aansluiten bij
haar vroege fascinatie voor die schilder. Het vignet op de
omslag van een kwelgeestje met bolle ogen dat kwaadaardig
zijn tong uitsteekt, zet meteen de toon voor de illustraties
in het binnenwerk. Op die tekeningen zwemmen vissen
met hertengeweien rond en worden in een Dionysische

'bescheiden boekske' - dat bovendien op bar slecht papier
was gedrukt, wat dan weer werd opgemerkt door de zuinige
Penning van de Haagsche Courant - definieerde hij haar
illustraties als 'luchtig en levendig van geest, half ironiserend, soms kinderlijkbekorenden soms een beetje beklemmend.'8 Het had er inderdaad de schijn van dat Agnes in het
land van Goya, waar men ook Bosch vereerde, de teugels van
haar fantasie en herinneringen wat meer durfde laten vieren.

Spaans-Haagse schilderijen

feeststoet wezens meegevoerd die half man en half rendier
(met staart) zijn. Spaanservan karakter en eigenlijk regelrecht appellerend aan Goya's etsenreeksen van dromen,

De keren dat Agnes tussen haar Spaanse reizen door in

Los Caprichos, zijn Agnes' impressies van een getormen-

Rossum, of in hun flat aan de Wassenaarseweg in Den

teerde Stella die zowel steunend op haar schrijftafel als

Haag. Ergens tussen 1954 en 1956, toen haar ouders naar
Hengelo verhuisden, betrok zij zelf een klein huis in een

liggend op een divan belaagd wordt door demonen. Die
duiveltjes lijken haar gedachten in de war te sturen en vrees
aan te jagen, wat Stella als een 'symfonie van angst' ervoer.
Agnes heeft in Spanje ook een boek(je) over zichzelf en haar
werken gemaakt, getiteld Dibujos de Agnes van den Brandeler,

Nederland was verbleef ze gewoonlijk bij haar ouders in

Haags hofJe op het adres met de grappige naam Mallemolen. Hoewel Agnes het doodlopende straatje achteraf
eens typeerde als een schooier buurt, was het toen een plek
waar een bont bohémien-gezelschap was neergestreken.
Er waren nogal wat kunstenaars onder de bewoners van

dat in 1952 in Madrid uitkwam. In het Spaanse voorwoord
beschreef Antonio Olivier enkele herinneringen van Agnes

het hofJe. Net als zij werkte Agnes er aan huis en richtte op

aan haar jeugd op Slot Rossum, waarbij haar tekeningetjes

zolder een atelier in.
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Agnes hield zich tijdens haar door reizen onderbroken
jaren aan de afspraak om topografische tekeningen en illus-

Agnes had echter weinig te klagen. Zij werd in de jaren
vijftig gevraagd tekeningen te selecteren voor de kalenders

traties van culturele evenementen in Den Haag te leveren
aan Het Vaderland. Werk van haar werd tot aan de jaren

van Het Vaderland en in 1953 werd op het hoofdkantoor in
de Parkstraat zelfs een expositie van haar werk gehouden.
Voor een inkomen uit haar vrije werk was zij vooral aan-

zestig in de krant geplaatst, al raakte zij omstreeks 1953,
na de aanstelling van een nieuwe adjunct-hoofdredacteur,
haar voorkeurspositie kwijt. Onder het nieuwe beleid
kregen meer kunstenaars opdrachten en de krant wilde
eveneens werken van oude meesters reproduceren. 9

Stille~en

gewezen op de jaarlijkse salons van de Haagse Kunstkring
en Pulchri Studio en op haar expositiemogelijkheden bij
haar vaste kunsthandel, Martinus Liernur.

met lampion, 1954, ojd, 94 x 89 cm. · AVDBS
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Zelfportret (voor kermiskraam), 1954, ojd, 87 x 74 cm.
124

· MHP

Agnes' schilderijen uit het begin van de jaren vijftig overziend vertoont die productie, ondanks haar reizen naar

land nogal populaire Italiaan Massimo Campigli. Die voorkeur voor een lome zomerse sfeer met verzadigde kleuren

Spanje best veel verwantschap met die van andere Haagse

spreekt nog uit een ander schilderijtje van Agnes, eveneens

kunstenaars. Haar tamelijk grote doek van een tegelvloer

uit 1951, waarbij de blik via een pot met een bloeiend plantje

met een stoel en tafel, waarop twee fruitmanden- één met

(een paarse petunia?) in het venster, een warme, welige tuin

enkele groene paprika's en een ander geheel gevuld met
kersen, perziken of abrikozen (dat is niet helemaal duidelijk
te zien) -en een grote, opengesneden meloen waar het mes
nog bij ligt, vertoont bijvoorbeeld nogal wat overeenkomsten met de schilderkunst van haar stadgenoten. Het dateert

ingeleid wordt.
Een mooie combinatie die Agnes omstreeks deze tijd in
haar werk invoerde was die van haar in Spanje ontwikkelde

uit 1950 en hoewel de lichtval in het Hollandse interieur wat
mediterraan aandoet en het in een Bonnard-achtige stijl is

bepaalde enscenering. Een duidelijk voorbeeld hiervan is

geschilderd, doet het denken aan vergelijkbare werken van
Herman Berserik. Bijvoorbeeld aan Moeder en kind uit 1948,
waarop eenzelfde atmosfeer en eenzelfde soort tafel te zien
zijn.10 Het grote doek doet trouwens ook denken aan het
werk van de Amsterdamse geestverwant Nicolaas Wijnberg,

expressieve, kleurige stijl met een Haags karaktertrekje:
het enigszins gereserveerd voorstellen van de figuur in een
Agnes' indrukwekkende zelfportret uit 1954. Haar manier
van schilderen is hier expressiever en vetter dan die van Eerserik en Westerik (die juist een voorkeur hadden voor matte
fresco's uit de vroege renaissance), maar haar wat in zichzelf gekeerd poseren, dat afstand schept tussen haar en de
toeschouwer, is wel weer verwant aan de portretten van deze

vanwege diezelfde zomerse sfeer in veel van zijn werken,

twee Haagse kunstenaars. Extra aantrekkelijk aan dit werk

maar ook door de nogal prominent weergegeven meloen.

is de manier waarop Agnes de achtergrond bij het portret

Die vrucht was destijds een geliefd motief en is waarschijn-

heeft getrokken, door tegen de effen rode wand erachter
een losse verzameling van bontgekleurd kinderspeelgoed
te schilderen. Het is onduidelijk of die aap, olifant, muizen
en Jan Klaassen als ruimtelijke lappenpoppen en beesten
achter haar hangen of dat ze, net als twee gouden sterren,
op de wand geschilderd zijn. De toevoegingen geven echter
hoe dan ook een decoratieve uitstraling aan het portret en
de tegenstelling tussen het aantrekkelijke, zachte knuffelspeelgoed en de nogal in zichzelf gekeerde blik van de
geportretteerde geeft het geheel een mooie, lichte spanning.

Tekenen voor

Het Vaderland

Uitzichten door de vensters van haar eigen woning en
atelier, of de ramen van huizen van familie, vriendinnen
30 april Den Haag (kermiskraam) 1955, Oost-Indische inkt op papier · AVDBS

of kennissen heeftAgnes altijd graag getekend. Naast de
tuinen en het parkachtig landschap rondom Slot Rossum
heeft zij op die manier ook in de stad verschillende uit-

lijk, net als de warme lichtval, te relateren aan een sterke
voorkeur voor Zuid-Europa; vergelijk Wijnbergs Le petit port

zichten vastgelegd. Een van de vroegste voorbeelden
hiervan dateert van 1934. Het is een met aquarelverf uitgewerkte potlood-tekening van de blik op een binnenplaatsje

uit 1951. 11 Op dat schilderij figureert de meloen, die ook
vaak te vinden is in het werk van Franse schilders als Jean
Metzingeren Auguste Herbinalsook in dat van de in Neder-

dat volgens de omschrijving achter atelierwoningen in de
Zoutmanstraat lag. Dat kan heel goed het uitzicht vanuit het
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Huisvanjean Bart, Spui, naast de Nieuwe Kerk, 1953, afdruk droge naald ets .

Knipsel met Agnes' tekening Huis van Jean Bart, Spui, naast Nieuwe Kerk uit
Het Vaderland, de ce mber 1953 · AAVDB·RKD

· CAD H

Knipsel met Agnes' tekening Uitz icht flatgebou w Wapendal, uit Het Vaderland
van 19 maart 1955 · AAVDB· RKD
Knipsel met Agnes' tekening
• AAVDB· RKD
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het Plein 181], uit Het Vade rland, winter 1955.

Kleine binnenplaats bij atelierwoningen in de Zou tmanstraat, 1934, potlood en aqua re l op papier·

GADH

atelier van haar schilderdocente Marie Vlielander Hein
geweest zijn, gemaakt tijdens een van de lessen die Agnes

enkele overhangende takken werpen een donkere schaduw
op de omheining. In de tuin erachter staat een boom en er

er als zestienjarige volgde.
De scène lijkt precies te zijn weergegeven zoals zij die
aantrof. De aanblik is nergens mooier gemaakt. Van een

is een gevel met ramen te zien. Links in die tuin staat een
sobere paalconstructie, waarin misschien de H-vormige
klopbalk valt te herkennen. Hier overheen gedrapeerd

tuin-inrichting, m et perkjes of een border is geen sprake.

kregen vloerkleden hun wekelijkse beurt met de matten-

Er groeit een onduidelijk struikje tegen de schutting en

klopper.
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UI TZICHT VA#UIT FLATGEBOUW W!LLEMSPAR..K.
Uitzicht

~a nuit flatgebouw

Willemspark, 1950, Oost-Indische inkt en houtskool op papier, 23,3 x 33, Gcm. · GADH

Het is een type uitzicht dat enigszins bekend is van de

gezichten leverden eveneens de scènes op die zij vanaf een

Haagse en Amsterdamse impressionisten (zoals Breitner),
maar dat daarna in Nederland niet vaak aan te treffen is. Die

tweede of hogere verdieping op de begane grond zag, zoals
het uitzicht vanaf flat Meerwijk en vanuit haar ouderlijke

blikken op rommelige, halfbraakliggende en verwaarloosde
terreintjes tussen huizenblokken, maar ook fabriekslandjes
vind je vaker in de Amerikaanse en Britse kunst. Het zijn
onderwerpen die voorkomen in het werk van de Ameri-

woning aan de Surinamestraat, op het kruispunt JavastraatNassaulaan. Ook de hoek Timorstraat-Celebesstraat gaf zij
vanuit een hoger gelegen standpunt weer, waarschijnlijk
vanuit haar atelier in de Riouwstraat.

kaanse Ash Can School en de Britse Kitchen Sink-schilders.

Het merendeel van dit soort tekeningen heeftAgnes in

Maar het was en bleef ook een voorkeur van Agnes. Zij hield
wel van het decor van kale schuttingen, van slordig kippen-

de eerste helft van de jaren vijftig gemaakt, in opdracht voor
Het Vaderland. Daarvoor trok zij heel Den Haag door, maar

gaas of ander rasterwerk, van scheve bomen, kapotte vazen
en potten, bouwvallige tuinbeelden, rommelige hopen

zelden met een veldezeltje. Voor het tekenen van die stadsgezichten deed zij een beroep op vrienden en kennissen.
Vanuit hun woning portretteerde ze veel Haagse plekjes. Zo
heeft ze bij beeldhouwster Gra Rueb haar tuintje getekend,

steen, hout of ander afval. Zij schijnt er plezier in te hebben
gehad om dat wat ze op die onooglijke plekjes zag onopgesmukt op papier te zetten. Dat was dan over het algemeen
wel vanuit een prettig beschutte werkplek, een verwarmde

vanuit de woning van Jenny Dalenoord de Stationsstraat
met station Hollands Spoor en uit de winkel van een

kamer, waarbij zij het raam vaak als hulp gebruikte bij het

bevriende antiquair de tuin rondom de Nieuwe Kerk.

bepalen van de beelduitsnede. Mooie en onverwachte
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Die tekeningen voor de krant maakte Agnes met potlood, pen
en penseel met inkt, soms met enkele vegen houtskool of
Siberisch krijt en dit alles in een onorthodoxe combinatie.

Vrouwenel u bs

Vooral de wijze waarop ze tonen en contrasten tussen licht

In de zomer van 1953 nam Agnes deel aan een expositie
van 'De Zeester' in het Amsterdamse museum Fodor.

en donker weergaf, door nu eens de kale bomen sterk

Achter die naam ging een vereniging van Nederlandse

grafisch en dan weer met een fijn krullerig lover heel
atmosferisch weer te geven ten opzichte van de trefzeker
neergezette architectuur, geeft aan haar werk een eigen en
beweeglijke charme. Zij maakte met dit werk dan ook echte

schilderessen schuil, waarbij onder anderen Jeanne
Bieruma Oosting, Maaike Braat, Jeanne van Hall en Ruth
Fischer waren aangesloten. De Zeester moet voordien al
een keer hebben geëxposeerd, maar voorAgnes was het in
Fodor klaarblijkelijk de eerste keer. Een van de doelstel-

bewonderaars, zoals schrijver Jan Greshoff die vanuit ZuidAfrika contact bleef onderhouden met Het Vaderland en die

lingen van de vereniging was om ook het werk van buiten-

zich er zeer lovend over uitliet. Hij adviseerde er een pren-

landse collega-kunstenaressen onder de aandacht te

tenboekje van te maken en uit te geven. Dat is ook gebeurd,
al is het helaas een wat lelijk drukwerkje geworden. 12

brengen, wat in Amsterdam werd gerealiseerd met het
tonen van werk van een groep Zwitserse schilderessen.

Zonder titel (Gezicht op Barcelona met Sagrada Familia), 1955, potloo d, aquarel en Oost-Indische in kt op papier · AVDBS
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Hun bijdrage werd in de pers als nogal braaf omschreven,
maar het werk van De Zeester zelf zal ook niet al te opwindend zijn geweest. Hoewel Maaike Braat als 'de sterkste'
werd getypeerd, was verder slechts een enkellovend woord
gewijd aan het werk van Ruth Fischer dat criticus Prange
in Het Parool van 11 augustus 1953 als geestig omschreef. '3
Agnes heeft nadien wel vaker met De Zeester geëxposeerd,
onder andere in 1955 hij Kunsthandel Leffelaar in Haarlem,
toen met in totaal vijftien andere kunstenaressen.
Agnes ondernam ook andere activiteiten in vrouwen-

voor damesclubs. Ze deden dat als schilderes en als componiste- daarbij overigens alletwee tevens geafficheerd als
jonkvrouw- in 1953 voor de Nederlandse Unie Vrouwelijke
Bedrijfshoofden die toen één jaar bestond. Agnes vertelde
over haar ervaringen als kunstenaar in Spanje en Jettie
sprak over Roemeense volkskunst. Agnes voelde zich echter
niet te deftig om in 1956 eveneens enkele werken te exposeren op de huishoudbeurs Femina.'4 Het hoogtepunt van
de samenwerking met andere vrouwelijke kunstenaars
vormde waarschijnlijk haar deelname, samen met de

verband of exclusief voor een publiek van seksegenoten.

Zeesterclub, aan de (zesde) Club International Féminin

Zo hield zij, soms samen met Jettie van Lennep causerietjes

die in 1961 van 12 tot 30 april werd gehouden in het Musée

Martnel/i [?], 1955, potlood, aquarel en Oost-Indische inkt op papier·

AVDBS

markt weer enigszins aantrok. Er was ook nog een andere
reden voor de groepsvorming: het inhoudelijk debat dat
zich ontspon tussen kunstenaars die voor het weergeven
van de zichtbare werkelijkheid bleven kiezen, zoals de
Amsterdamse groep De Realisten, en kunstenaars die voor
abstractie kozen, een besluit dat vaak vanuit een theoretische basis werd gerechtvaardigd. De groep Vrij Beelden was
hier een goed voorbeeld van. Beide drijfveren, de economische en de artistiek-inhoudelijke, deden zich eveneens in
de Haagse kunstwereld gelden. Ook daar zochten gelijkgestemden elkaar op om kijkers en kopers voor hun kunst
te vinden en om met elkaar te debatteren over hun redenen
om voor figuratie of abstractie te kiezen.
Zonder titel (Spaanse hoofdkappen) , 1952, Oost- Indische inkt op papier-

AVDBS

Haagse Aquarellisten
Zulke heftige confrontaties als in Amsterdam, waar de figude l'Art Moderne de la Villede Paris.'5 Voor die gelegenheid

ratieve en non-figuratieve kampen niet alleen hun stand-

waren de gelederen van de vereniging versterkt met onder

punten tegenover elkaar in stelling brachten maar ook
tot botsing kwamen, hebben zich in Den Haag niet voor

anderen Frieda Hunziker en de jonge Yvonne Kracht.
In het kielzog van de tweede feministische golf, die
begin jaren tachtig ook in Nederland merkbaar werd, heeft
Agnes haar werk nog een enkele keer uitsluitend samen
met seksegenoten vertoond. Zo deed ze mee aan de tentoonstelling Vrouw en Kunst, onderdeel van het eerste vrouwenfestival in Almelo. En als vrouw die tot op hoge leeftijd als

gedaan. Wel kwam het fenomeen clubvorming merkbaar
op en werden ook daar allerlei groepen opgericht. Een van
die gelegenheidsformaties waarbij Agnes zich aansloot,
was de acht, die in 1954 onder andere in Pulchri Studio een
tentoonstelling van hun werk hadden. Andere exposanten

beeldend kunstenares actief was, heeft zij zich samen met

waren Johan Buning, Bob Buys, Agnes' oude academieleraren Meijer en Schröfer, Cees Bolding, Carel van Niekerk

twee collega's van vergelijkbare leeftijd in de jaren negentig
nog laten interviewen voor het op kunstenaressen en lezeressen gerichte blad Ruimte.' 6

en Elise Dom, van wie de meesten van naam bekend zijn.
Het werk van Schröfer mag voor die periode misschien
zelfs beeldbepalend worden genoemd. In zijn bespreking

Het was Agnes bij die manifestaties waarschijnlijk meer
te doen om zich aan te sluiten bij een gezelschap waarbij zij
zich thuis voelde, dan dat zij de feministische idealen hoog

rekende De Gruyter hem én Agnes tot de 'meest durvenden'
omdat voor hen 'élk doek een nieuw avontuur [schijnt].''7

in haar vaandel had staan. Terugziend op de jaren vijftig

kritischer uit dan anders. Hij vond haar nogal eens falen
in haar realisatie en het is duidelijk dat hij van hen tweeën

werd die hele periode sterk gekenmerkt door groepsvorming, in het bijzonder onder kunstenaars. In tijden van
crisis was dat natuurlijk alleen al vanuit commercieel oogpunt een begrijpelijk fenomeen. Rond het midden van dat
decennium was de kunsthandel in Nederland dramatisch

Over Agnes liet hij zich ditmaal echter genuanceerder en

Schröfer het best vond.
Van Agnes waren op de tentoonstelling van de acht
diverse schilderijen opgenomen: Schiettent, Harlekijn in
boom en minstens twee stillevens, één met een waaier en

ingezakt. Van de enkele gerenommeerde galeries gingen er

een ander met maskers. Dat laatste is vermoedelijk te

verschillende dicht of ze beperkten hun expositieaan bod.

identificeren als een van de werken in haar nalatenschap.

Het duurde tot het begin van de jaren zestig voor die kunst-

Naast de strakke stijl die Schröfer in zijn werk ontwikkelde

Stilleven met maskers, 1953, ojd, 118 x 92 cm.

·MHP

-scherp omlijnde figuren en voorwerpen en kleuren in
platte vlakken neergezet- moet Agnes' manier van schilderen als extra los, wellicht soms een beetje té los zijn
opgevallen. De Gruyter vond haar vorm 'zelfs in de beste
dingen tamelijk nonchalant en slordig', om hier echter
meteen op te laten volgen dat haar stijl en werk de toeschouwer 'nooit onverschillig [laat] en soms zeer kleurbevend [is] met weleens een inslag van het bizarre'. 'Zij
wil veel', besloot hij sympathiek en wellicht weer iets te
welwillend zijn oordeel over haar werlc' 8

enkele Haagse kunstenaars in 1954 het initiatief namen
om de aquarel als kunstvorm meer onder de aandacht te
brengen. Deze kunstvorm werd veel beoefend en resultaten
ervan waren wel te zien, maar meestal op tentoonstellingen
waar het draaide om de 'échte' kunst: olieverfschilderijen.
Mede omdat de aquarel als werk op papier voor liefhebbers
met een kleine beurs nog goed te betalen was, leek het
zinvol om er aparte exposities voor te organiseren. Al tijdens
de eerste brainstormbijeenkomst van de initiatiefnemers
viel Agnes' naam en toen de Haagse kunstenaar Lindgreen

Agnes' losse manier van werken kwam beter tot haar
recht in haar waterverven en penseeltekeningen. Daar viel

haar vroeg om de club mede op te richten, ging zij daar

zij niet uit de toon, integendeel: in die werken versterkt haar
aanpak juist de levendige uitdrukking van de voorstelling.
Het was daarom voor haar een gelukkige omstandigheid dat

lijke lid van de aquarellisten.
De oprichting van de Haagse Aquarellisten en de daarop
volgende acties van de groep oogstten onmiddellijk succes:

meteen positief op in. Zij was lange tijd het enige vrouwe-

Zonder titel (Landgoed in park), 1944, pen en ge wassen in kt op papier · AVDB S
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Rossum, 1943, potlood en gouache op papier·
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exposities in Den Haag (bij Pulchri Studio en Panorama
Mesdag), werden spoedig gevolgd door tentoonstellingen in

ander kunstenaarsverband dat zich op een exclusieve
kunstvorm fundeerde: de Nederlandse Kring van Tekenaars.

de randstad (Delft en Gouda), maar ook verder in Nederland

Het was waarschijnlijk Ruth Fischer, net als Agnes lid van
De Zeester, die haar bij deze club heeft voorgedragen. 20

(Apeldoorn, Leeuwarden en Velsen, 1959) en zelfs een keer
in het buitenland. 1 9 Het werk werd gunstig ontvangen en
er werd heel aardig verkocht. In 1965 werd het tienjarige
bestaan gevierd met een jubileumtentoonstelling in het
Haags Gemeentemuseum die vervolgens doorreisde naar
het Catharina Gasthuis in Gouda en waarbij een catalogus
verscheen. De groep bleef actief tot eind jaren zestig.
Via haar contacten in het 'vrouwencircuit' werd Agnes
in 1958 voorgesteld en 'aangenomen' als lid van weer een

Deze in Amsterdam gevestigde kring hield in maart 1958
een tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Ook dat
evenement is vrij goed ontvangen.
Het onregelmatige reisgedrag van Agnes, eerst naar
Frankrijk, later naar Spanje en verder, had geen aantoonbaar nadelig effect op haar lidmaatschappen van genoemde
verenigingen en groepen, al moest zij bij vergaderingen
van de Haagse Aquarellisten vaak verstek laten gaan.

Zonder titel (Afgerasterd landje) 1955, aquarel en inkt op papier · AVDBS
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Zonder titel (Bomen voor omheind plein met gebouwen) 1955, aquarel en inkt op papier·

AVOBS

----~----

'

/I·~

I

~------------------------------------------~-------------------------------------- ~v•
Bij Alcalá de Henares, 1955, potlood, aquarel en inkt op papier·

AVOBS

Wandschilderingen

François Fénelons Les Aventures de Télémaque . In Agnes'
documentatiemappen bevinden zich zowel foto's van het

Tot de opvallendste opdrachten die Agnes heeft gekregen

uitgevoerde en in situ aangebracht werk als Franse kranten-

én uitgevoerd behoren enkele wandschilderingen. Hiermee

knipsels met een foto van het behang dat haar tot voorbeeld
diende.2 3 Afgaande op de proporties van de meubels in de

had zij ervaring opgedaan tijdens haar opleiding aan de
Haagse academie. Onder leiding van Rozendaal hadden
leerlingen in 1943 een decoratieve schildering gemaakt in
een ontspanningslokaal van de Gist- en Spiritusfabriek
in het Agnetapark in Delft. 21 Daarnaast had Agnes meegewerkt aan een muurschildering in de kantine van een
machinale garenspinnerij in Gouda, een van de andere
opdrachten aan academieleerlingen van de KABK. Nadere
gegevens over deze schilderingen ontbreken helaas. De
fabriek in Gouda is met kantine en al afgebroken en over
het gebouwtje in Delft is vooralsnog niets achterhaald.
In de overzichten die Agnes van haar artistieke werkzaamheden opstelde doet zij zelf enigszins voorkomen of
die schildering in Gouda een opdracht was die eigenlijk
expliciet aan haar was gegund. 22 Dat zij heel wel in staat

kamer van de Van Heeks waarin de uitgevoerde wandschildering is geïnstalleerd, was de schildering zeker twee meter
hoog bij vier à vijf meter breed.
Een opdracht voor een wandschildering met een geheel
ander onderwerp ontving Agnes in 1957- Voor de nieuwe
fabriekshal van Ir. Escher's Constructiewerkplaats en
Machinefabriek N.V. in Den Haag werd Agnes gevraagd
een voorstelling te ontwerpen die direct met het bedrijf te
maken had. Zij trok daarop met schets boek het bedrijf in
en maakte tekeningen van de producten die men daar in
elkaar zette. Dat waren sinds de oprichting in 1925 binten
en balkonhekken geweest, maar nadien had men zich
gespecialiseerd in elektrisch lassen, aanvankelijk van
ijzeren constructies die als prefabonderdelen onder meer

was om dergelijk grootschalig werk te ontwerpen en uit

in de bruggenbouw werden gebruikt en weer later vooral

te voeren heeft zij nadien ten minste tweemaal bewezen.
Eén van die keren betrofhet een decoratieve schildering
(misschien op panelen?), gemaakt voor en geplaatst in een
ruime salon van de familie Van Heek in Enschede. De voor-

tailor-made machineonderdelen voor de petrochemische

stelling was gebaseerd op het negentiende-eeuws, gedrukte

industrie. Agnes koos bij haar opdracht voor elementen die
bestemd waren voor de bruggenbouw. Bij dit ontwerp en de
uiteindelijke schildering kwam een ander talent naar voren:
het vermogen om ingewikkelde constructies waar te nemen

behangsel van Dufour et Leroy uit 1823, met scènes uit

en correct weer te geven. Toch is die kundigheid al eerder in

Schets voor wandschildering const ructie werkplaats Esch er, 1957, gouache op papier·

AVDBS

137

haar werk aan te wijzen. Zo tekende zij sinds haar prilste
jeugd, in de buurt van de Waal, graag boten en bruggen, de
boten met de juiste vormen en tuigages en de bruggen met
evenveel begrip voor de bouw. Met een tekening naar dat
laatste onderwerp, Brugbouw, sleepte zij op de KABKin
1941 al een eerste prijs in de wacht. 2 4 Wellicht had haar
vader, die immers elektrotechnisch ingenieur was, haar in
het begrijpen en weergeven van die constructies enigszins
geschoold. Anders heeft hij in elk geval zijn liefde ervoor
op zijn dochter overgedragen. Mogelijk heeft hij daarnaast
bemiddeld bij het verstrekken van deze opdracht. Hij kende
de elektrotechnische fabricage- en bouwwereld tenslotte en
had er zijn contacten.
Dat Agnes capabel genoeg was om voor de grote hal van
de werkplaats een overtuigende tekening van enkele constructies te ontwerpen, was dus minder vreemd dan op het
eerste gezicht van een schilderes van figuratieve genres als

opening van de nieuwbouw in juni 1957 door de ondernemingsraad aan de directie geschonken. In de edities
van 20 juni en 13 juli 1957 van Het Vaderland verschenen
er reproducties van. 2 5 Helaas is bij de verhuizing van het

figuur, portret, stilleven en landschap viel te verwachten.

bedrijf in 1988 de schildering achtergebleven en is niet
bekend wat ervan geworden is.

De door Agnes gerealiseerde wandschildering werd bij de

Boven . Zonder titel (Stenen brug, op pijlers, met twee bogen

o~er ri~ier),

1970, ojd · AVDBS

Onder · Zonder titel (Stalen geconstrueerde brug o~er ri~ier), 1970, ojd, 50 x 59 cm · AVDBS
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5 · Abstractie en Ni co las de Staël

Nicolas deStaël
Agnes is in de jaren zeventig begonnen met het (her)inrichten van haar archief, vermoedelijk na haar verhuizing in
1973 naar Hengelo. Zij is er sindsdien mee bezig gebleven
en heeft er keer op keer biografische gegevens, tentoonstellingslijstjes en foto's van haar werk aan toegevoegd. Die
heeft zij weer opnieuw gefotografeerd of gekopieerd, zodat
er veel doublures, soms in drie- of viervoud, zijn bewaard,
waarbij de chronologie doorbroken werd om ten slotte totaal
verbrokkeld te raken. Het zal haar bedoeling zijn geweest
om een duidelijk overzicht van haar leven en werk vast te
leggen, maar door haar chaotische omgang met het materiaal is zij daarin niet geslaagd, integendeel. Het is een
rommeltje geworden en dat lot is jammer genoeg ook haar
droomboeken beschoren.1
Haar droomboeken heeftAgnes eveneens een paar maal
opnieuw doorgenomen, waarbij zij helaas veel van haar oorspronkelijke, met tekeningen verluchte manuscripten heeft
verknipt. Zij schreef de tekst over, schrapte een enkele naam
en knipte de illustraties uit. Vooral dat laatste is heel jammer
omdat de tekst en plaatjes in de originele versie zo'n mooie

Foto

eenheid vormden. Misschien deed zij dit met de bedoeling
een en ander als kopij voor een uitgever drukklaar te maken?
Enkele opmerkingen in haar droomboeken lijken in die

die Agnes

richting te wijzen. Maar als dat de bedoeling was, heeft
haar bewerking het tegengestelde resultaat opgeleverd en
een uitgave eerder tegengehouden dan bevorderd. De op
multo-mapvellen overgeschreven dromen en de opnieuw
opgeplakte tekeningetjes bieden nu een onthutsende aan-

~an

Nicolas deStaël in zijn atelier, uit de collectie documenten en foto's
o~er

hem heeft

~erzameld

· AAVDB - RKD

Gelukkig liggen er tussen die overgeschreven en opnieuw
opgeplakte dromen, nog wat oude notities. Zo is er een deel
van een oorspronkelijk blad, waarin zij een droom heeft
opgetekend die zich in Parijs afspeelde en waaruit haar
interesse voor de psychologie en haar belangstelling voor
de moderne kunst blijken. Het betreft een doorgeknipt blad,

blik. De plakbandjes zijn bijna alle verdroogd, waardoor de
schetsjes los tussen de bladen liggen en de teksten hebben
hun oorspronkelijke charme van de per droom wisselende

waarop een nieuw deel van haar droom van 1 januari 1954
als volgt begint:

handschriften verloren.

ga met haar de straat op winkels kijken en ben nu in een Parij-

Dan ben ik met Pauline, ze draagt een uilebril, en ik
sche buurt. We gaan naar damesconfectie of modes bekijken. In
één winkel is het meer als een open ingang, waarin een juffrouw

Links · Zonder titel (Nicolas de Staël?), omstreeks 19 6 5 , ojd,

13 0

x 120 cm. · AVDB S

zit, aan een soort toonbank, daarachter zijn borden, opschriften,

dat het voor de "psychologie van de vrouw zoo goed is goed

blijven trekken, naar andere landen te gaan om er te werken,

gekleed te zijn["]. Rechts is een deur waarvoor een Picasso-achtig
surrealistisch blauw beeldhouwwerk staat. De juffrouw aan de

indrukken op te doen en om veel musea en exposities te

toonbank geeft er een trap tegen, zoodat het rechts door de deur
verdwijnt, nadat wij gevraagd hadden kieeren te mogen zien.
Het is een van de weinige keren dat Agnes er blijk van
gaf in Parijs met moderne kunst te zijn geconfronteerd.

gaan bekijken.
Al tijdens haar eerste reizen naar Parijs viel haar op dat
er naast de bekende, klassieke modernen een jongere
generatie actief was die abstracter werkte. Die moet haar
getrokken hebben. Een kunstenares die haar adviseerde,

Hoewel zij er wel degelijk exposities heeft bezocht is daar-

de onbekend gebleven Marthe Ternier, raadde haar in 1949

over in haar nagelaten documenten uiterst weinig te vinden.

echter af om meteen voor de abstractie te kiezen. Zij moest

Affiniteit met het surrealistische werk van Picasso blijkt

eerst het (schilder)vak goed leren. 2 Dit is een toelichting die

eigenlijk alleen uit haar droomboeken. Haar fascinatie voor

Agnes achteraf gaf, waarin vooral de legitimatie voor haar

juist die tendens in zijn kunst sluit natuurlijk mooi aan bij

late keuze voor de abstractie doorklinkt. Daar heeft zij

haar eigen hang naar het fantastische. Ook het werk van

inderdaad ruim de tijd voor genomen.

Jean Pougny past goed bij haar hang naar sprookjesachtige

De definitieve keuze om figuratie in te ruilen voor non-

scènes en figuren. Van deze Frans- Russische kunstenaar en

figuratie maakte Agnes pas in 1965. Aanleiding hiervoor

generatiegenoot van Picasso zag zij een expositie met

was kennismaking met het abstracte werk van Nicolas de

nieuw-realistische, kubistische werken. Over zijn kunst

Staël (1914-1955) , bij de Parijse kunsthandel Louis Carré.3
Hiervan raakte zij diep onder de indruk. Het lijkt er bijna

droomde zij in de nacht van 16 december 1961:

Dan iets over eenige teekeningen op de Pougny-tentoonstelling: een jongetje als harlekijn verkleed met een paar krijtlijntjes
op bruinig papier. Ik zie het nu als schilderij, maar alleen met
dunne kleurvlakken: vieux rose: groen, blauw etc, waardoorheen
de krijtteekening nog zichtbaar is. Ik verlang er naar steeds zoo
te werken, omdat ik het erg mooi vind.
Naderhand typeerde Agnes haar eigen schildertrant,

op dat zij er een teken in zag dat zij zelf ook die kant moest
opgaan, al heeft zij haar twijfels daarover vermoedelijk met
Didi besproken. Die schijnt echter helemaal achter haar
besluit te hebben gestaan.
Helaas is die beslissing voor Agnes' werk niet goed uitgevallen. In retrospectief mag zij misschien zelfs desastreus
worden genoemd. Met het loslaten van de voorstelling

de manier waarop zij tijdens en nog een poos na de oorlog

raakte Agnes haar toetssteen voor de kwaliteit van haar werk

werkte, als 'impressionistisch-expressionistisch'. Zij had

volledig kwijt, waardoor zij haar (non-figuratieve) werk niet

zich daarbij laten leiden door de voorbeelden die zij in Den

goed kon beoordelen op compositie, ritme en verhoudingen

Haag zag, het werk van haar docenten aan de Haagse aca-

tussen kleur, vlak en lijn. Dat De Staël in opeenvolgende

demie en van haar collega's in de Haagsche Kunstkring en

fasen van zijn schilderkunst verschillende uitdagingen is

in Pulchri Studio. Echt toonaangevende moderne kunst was
in Nederland toen nauwelijks te zien, tijdens de oorlog al

aangegaan en met diverse problemen heeft geworsteld,
waarbij hij de vorderingen van zijn Europese en Ameri-

helemaal niet, maar ook daarna nog niet meteen. Daarvoor

kaanse vakgenoten nauwlettend volgde en waarvoor hij

moest je echt naar Parijs. Van de kunstenaars die daar het

persoonlijke oplossingen zocht, is een ontwikkeling

beeld bepaalden, Dufy, Matisse, Braque en Picasso, had de

waarmee Agnes weinig tot niets gedaan heeft. Het lijkt

stijlinvloed haar in Nederland al wel bereikt, zij het indirect,

wel alsof zij hiervoor helemaal geen oog had. Van de vele

vooral via het werk van onder anderen Rozendaal. Agnes

abstracte doeken en werken op papier die zij vanaf 1965 tot

wilde de oorsprong van die stijl echter rechtstreeks van de

in 1973 heeft gemaakt is er eigenlijk geen enkele overge-

kunst van de Parijse makers leren kennen. Die wens leidde

bleven die de toets der kritiek helemaal kan doorstaan. En

ertoe dat zij sinds 1947 verschillende reizen naar Frankrijk

het heeft na 1973 nog jaren geduurd voorAgnes loskwam

ondernam, vaak alleen, soms met haar achterneef Di di

van de invloed vanDeStaël en terugkeerde naar de manier

(Andries) van den Brandeler, met wie zij in 1963 trouwde.

van werken die haar het meest eigen was: het schilderen

Vooral Didi heeft haar gestimuleerd er vooral op uit te

van licht fantastische stillevens, interieurs en tuinen.

De Staël, een generatiegenoot van Agnes, was toen zij onder
de bekoring van zijn werk raakte al tien jaar dood. Met zijn
abstracte schilderkunst was hij pas in de laatste jaren van

verzamelaar Madeleine Matarasso in Nice en handelaren als
Jaeger van Galerie Bucher in Parijs.
In de boeken die Agnes over De Staël kocht heeft zij bij

zijn korte leven beroemd geworden en zijn faam oversteeg

diverse afbeeldingen van zijn kunst commentaar geschreven.

toen snel de Europese grenzen om tot in Amerika door te
dringen. Samen met de lyrische en sterk materiële schilder-

Daaruit en uit vergelijking met haar eigen werken uit die

kunst van Jean Dubuffet, Pierre Soulages, Georges Mathieu
en Serge Poliakoff wordt De Staëls werk tot de nieuwe École
de Paris gerekend, een belangrijke pijler van de naoorlogse
moderne kunst en een Europese tegenhanger van het

tijd valt af te leiden dat zij zich vooral bij haar composities
heeft laten inspireren door de tekeningen die De Staël in
zijn abstracte periode (1942-1952) heeft gemaakt. Van zijn
schilderkunst is invloed te herkennen in haar adaptatie van
de opvallend pasteuze verfopdracht, met brede penselen,

abstract-expressionisme dat in Amerika de toon begon aan

en karakteristieker nog: met paletmes. Vooral in die experi-

te geven. DeStaëls bekendste werken zijn overigens niet

menten waarbij de verfmassa op het doek dik en breed is

allemaal volkomen abstract. Het zijn meer of minder
geabstraheerde voorstellingen, die gebaseerd zijn op landschappen en stillevens, vooral met flessen. In zijn laatste
werken keerde hij zelfs terug naar de figuratie, veelal

uitgestreken, breekt overigens Agnes' haastige en nonchalante manier van werken haar op. Een niet helemaal abstract doek van haar uit die periode is volgens de overlevering
een portret van De Staël. Het is een met paletmes neer-

liggende naakten. Ook in Nederland was er belangstelling

gezette rijzige figuur die achteroverleunend in een stoel zit,

voor DeStaëls werk. Zo organiseerde Museum Boijmans

waarbij het kleurenpalet beperkt is tot een paar pure kleuren:

van Beuningen in 1965, waarschijnlijk niet geheel toevallig
in hetzelfde jaar waarin Agnes sympathie voor zijn werk

blauw (de figuur), wit (de stoel), rood en geel (de achtergrond). Het blauwe schoeisel en dito kleding doen zeker

opvatte, een overzichtsexpositie van zijn werk.
Agnes was zo gefascineerd door zijn kunst dat zij alles

denken aan De Staëls espadrilles en werkmanskleding,

over De Staël begon te verzamelen. Tot in 1972 legde zij
lijsten aan van al zijn tentoonstellingen, publicaties en

maar het is vooral het beperkte en vlak gehouden kleurscala
dat herinnert aan zijn late werken, zoals de reeks naakten.

dergelijke, waarvan zij uiteraard ook zoveel mogelijk aanschafte. Zij bracht daarnaast een grote hoeveelheid knipsels
bijeen en bestelde foto's van zijn werken en van de kunstenaar zelf.4 Agnes werd niet alleen aangetrokken door zijn
werk, maar minstens evenzeer door zijn leven en persoonlijkheid. Geboren in een adellijke Russische familie, had
De Staël als verweesde banneling voor het kunstenaarschap
gekozen en een door Europa zwervend bestaan geleid. Het

Haagse dromen
Naast de inspiratie die Agnes door kunst en het artistieke
milieu in het buitenland opdeed, bleven de Haagse kunst
en kunstenaars een belangrijke rol in haar werk en leven
spelen. Zoveel blijkt in elk geval uit haar dromen. Hoewel

beeld dat van hem uit de literatuur oprijst, is dat van een

het daarin zelden om voorvallen gaat die zich in het feitelijke leven hebben voorgedaan, kan men via haar dromen

rusteloos zoekende, intelligente figuur die bepaald ontberingen en armoede heeft geleden. Hoewel hij er op de foto's

wel een en ander te weten komen over de sfeer en de
relaties zoals Agnes die in de Haagse context heeft ervaren.

die Agnes van hem verzamelde eerder uitziet als een sport-

Zo geven haar dromen inzicht in wat zij dacht en fanta-

held of filmster dan als een kunstenaar, was zij niet alleen
door zijn fysiek geïmponeerd, maar vooral zijn levensloop.
Daarover probeerde ze dan ook zoveel mogelijk aan de
weet te komen, correspondeerde en arrangeerde zij ontmoe-

seerde over andere kunstenaars, zoals Cobra-beeldhouwster
Lotti van der Gaag die net als Agnes in het hofJe in de Mallemolen woonde. Maar ook in haar eigen verlangens naar een

tingen met diverse biografen en vrienden van hem. Zo
won zij per brief informatie in bij mensen die hem gekend
hadden en sprak zij metDeStaëls stiefzoon Antoine Tudal,

onconventioneel en romantisch leven, zoals blijkt uit een
droom van u augustus 1959:
Ik kom na een lange middagreis terug in de Mallemolen. Mijn

werkster schreef me dat ze een doosje glazen buisjes (of iets
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dergelijks), die bij mij bezorgd was maar niet besteld, dus waar
ik niets van wist, omvergelopen had op een zoldertje. Ik vind die
rommel en begrijp er niet veel van. Dan word ik naar buiten
gehaald, er is een feestje aan de gang van Lotti v.d. Gaag en
vriendjes van haar in de voorrij en ze halen me er bij alsof ik
ze allang goed ken. Eerst zit ik met ze op een soort bank er
wordt flink gevreëen, lawaai gemaakt, ook met muziek. Ik kijk
om en vraag me af of de buren niet slapen moeten, ofprotesteeren terwijl er nog een rossig avondlicht is maar niemand
vertoont zich. Ik zeg dat ik wel moe ben van de reis en ben zelf
verbaasd zoo thuis te zijn in die troep, waar ook buitenlanders
zijn. Dan komen er twee japanners met griezelige donker
maskerachtige gezichten en willen mij en een jongen (soort
artiest) in m'n huisje dragen. Ik gil dat ik alleen wil zijn ik zeg
je veux être seule dans ma maison". Dan ben ik weer thuis en
probeer het af te grendelen maar in de deur en om het slot heen
zijn gaten en overal kunnen weer menschen binnendringen.
Dan is er een soort Fransche beeldhouwer met blauwe oogen,
wit hemd en (ik meen) een arm die wenkt dat hij bij me wil
komen maar ik weiger weer. Daarna heb ik er spijt van en ga
naar buiten in de hoop hem nog te krijgen, maar hij ligt ergens
als dood en wil niet.
Opvallend is dat in Agnes' bewaard gebleven agenda's
en notities weinig terug te vinden is over haar dagelijkse,
werkelijke belevenissen met kunstenaars, net zomin als
over afgelegde museum bezoeken, bezichtigingen van exposities, of confrontaties met kunstwerken. In haar dromen
komen die in een andere vorm echter ruim aan bod. In dat
domein zijn ze niet zelden gekoppeld aan andere fenomenen die haar fascineerden, zoals erotische avonturen en

Droom (Pougny) , 16 decem ber 196 1 · AAVDB· RKD

het museum is het een erg z onnig soort terras en ik z ie verschijningen van heel kleinefiguren , soort Soefipri esters, die z ich laten
sterven om dan van blauwige uit glasachtige beeldjes heel snel

occulte, spirituele petites religions. Een mooi voorbeeld
daarvan vormen de dromen die zij tijdens een bezoek aan
Den Briel had. Daarin figureerde De Gruyter, toen conser-

van gedaante verwisselen en een soort geraamtes worden. ----Dan wakker en dan nog iets, dat ik op bezoek kom bij De
Gruyter en z'n vrouw in het museum in een reunie hal half
duister, dicht bij die tentoonstelling. Maar ze vragen alleen

vator in het Haags Gemeentemuseum, en haar medehofbewoonster Henny van der Neut, ook wel Neutje genoemd:

maar naar iemand ( Didie?) en ik weet niet of z e weten dat ik
getrouwd ben. -----

Den Briel4 Aug. '64
O.a. iets over een bezoek aan een tentoonstelling in het Gemeentemuseum. Er hangen ergens in een hoekje ook abstracte werkjes
van mij en ik geloof dat de Gruijter er nogal over verrast is. De
middelste is op een beige achtergrond en een compositie van vrij

5 Aug. --- weer iets over een tentoonstelling in het Gemeentemuseum, maar nu over een land, Mexico (?). Het is allemaal
erg rommelig en geïmproviseerd, eerder slordig. Ze komen erg te

dikke zwarte lijnen. Rechts ook geaquarelleerde beige-achtige

kort aan te exposeeren zaken en ik z ie tot mijn verbazing dat ze
allerlei dingen van mij ophangen, ook een oud drukje van het
"Maison Bon Acceuil" uit Bellevue en een portret van een eerder

achtergrond met wat dunnere lijnen en stippen erop.

blonde vrouw. Dat alles heeft hoegenaamd niets met Mexico( ?)

Dan iets over de Soefi-beweging van Neutje. Ergens rechts van

te maken.
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Wat keer op keer frappeert aan haar dromen is Agnes' vermelding van kleuren en stoffen. Zoals opgemerkt had zij die
kleuren wel in haar kunst willen overnemen. Dat gold waarschijnlijk evenzeer voor de uitstraling van stoffen, maar
daar was zij zich misschien minder van bewust. In haar
dromen lijken al die lappen en kleding in elk geval zowel
esthetisch als zinnenprikkelend bedoeld. Hoe die ogenschijnlijk in het gewone leven ver uiteen liggende zaken als
kleur, stof, kunst, kunstenaars en leven (lees: hogere sfeer,
erotiek, vervoering), maar ook tegenovergestelde fenomenen (lees: verlaging, afwijzing, angst en falen) in haar
dromen innig met elkaar verstrengeld waren, blijkt uit
vrijwel elk nachtverslag.
Agnes' genoemde preferenties komen samen in de
terugkerende herbeleving van haar kindertijd, dito
bezoeken aan ouderlijke huizen, maar ook in haar confrontaties met kunst en kunstenaars, zoals het bezoek aan
haar Haagse collega Herman Berserik. Ze had sinds hun
academiejaren contact met hem gehouden zij het met
enige distantie, in elk geval van haar kant. Uit een van
haar dromen lijkt naar voren te komen waar die afstand
mee samenhing: met Agnes' verlegenheid maar ook met
het statusbewustzijn van de adellijke vrouw dat zij ook in
haar kunstenaarschap bleef houden.
11

Sept, '64

Droom, 26 ju/i 1954 · AAVDB·RKD

Ik ben in het huis Surinamestr. O.a. met Pauline in het kleine
zitkamertje (vroeger kinderkamer). P. heeft een schilderij
gemaakt dat ik erg mooi vind. Ze laat het zien op het balkon,

noodig zou hebben, alsof ik een beetje was vastgeloopen.

ik benijd haar. Het is een alles geligfrisch groene soort half-

Ik benijd B. om zijn vroolijk ongecompliceerd leven met een

abstracte vegetatie niet op één punt, iets rechts van het midden

aardige vroolijke vrouw en kinderen, die voor hem een bron van

een mooie zachtroze vlek. [... ]

inspiratie zijn, waar hij véeî aan heeft voor zijn werk. Hij schijnt

Dan: ik ga eindelijk eens op bezoek bij Berserik en z'n vrouw.

een tentoonstelling te hebben in een kunsthandel in Maastricht

Ik zit ergens op een soort klein

binnenplaat~e

of dorpspleintje

en ik wil het zien. We gaan met ons allen, het is maar een eindje

met hem aan een tafeltje te praten, schuin rechts achter me is

loopen, naar de Maasoever en verder. We komen er eindelijk:

z'n vrouw bezig en de

[?]kinderen.

het is avond en het is open. De ramen zijn verlicht en ik zie er

Ik heb mijn pelsje aan en winterkleeren. B. zegt hoe hij zich

eenige schilderijen vóór. -Er zijn er van een neef van Berserik,

herinnert vroeger in die begintijd met Rozendaal, dat iedereen

die ook in ons gezelschap is het zijn landschappen met grootere

me eerst saai vond en middelmatig en ik toen plotseling (na het

vegen zooals ik wel eens doe.

contact in Eefde) zoo ben opgeleefd en beter ben gaan werken.

11

Toch hadden ze nooit heelemaal hoogte van me. Berserik is zoo'n

Dan gaan we naar binnen en ik voel me erg verlegen, ik zie

ruwe volksjongen die de dingen eerlijk zegt. Ik antwoord ook, dat

eerst beneden keurige zaaltjes met wat oudere kunst en voor de

ik pas goed kon werken als ik met iemand ben, die me boeit en

tentoonst. van B. moet je naar boven. Ik ga de trap op maar

stimuleert. Ik krijg ineens het gevoel, dat ik dat nu ook weer

verlies heelemaal m'n zelfoertrouwen in die vreemde omgeving

2
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en ben nauwelijks m'n bewegingen baas. Er zitten boven allerlei
menschen, soort ingewijden in de kunst zeker. Ik denk: wat

Naar abstractie

verslijt ik toch aan m'n zenuwen iedere keer bij zoo'n toestand

Een schilderij van Agnes dat te relateren lijkt aan het

maar gelukkig is het gauw over zoodra ik mijn zelfoertrouwen

Haagse werk van Berserik, maar ook wel aan dat van

maar terug heb. Ik zie overal veel kleur. Het is erg smaakvol en
modem. Er hangen mooie moderne lappen aan een wand, ook
als expositie. Ik hoorde menschen Limburgsch [?]praten [en]

Westerik, is het hoge, smalle doek dat een kijkje biedt door
een enge ruimte waar rechts een vaas met zonnebloemen
staat en links een rood ladekastje. Het werk dateert van

zie dat ze veel meer plezier in kleur hebben, dan bij ons in
't noorden. je ziet rood en groen, alles heeft gloed. De bovenverdiepingen van het huis zijn heelemaal van glas, als een
modem experiment.
Ik voel me een Haagsch provinciaaltje en geneer me erg want
er zakt steeds een wollen onderbroek over m'n knieën, die ik de
heele tijd moet optrekken. In een soort zij, alcoofzit een oudere
gewichtige kunstkenner bijna languit vóór een schilderij.
Ondanks dat ik me zoo geneer, kom ik met deze man in gesprek,
hij schijnt zich voor me te interesseeren. Ik loop nog steeds heen
en weer, eerst weer naar beneden, dan weer naar boven en voel
me nu erg zelfoerzekerd. Dan wordt het sluitingstijd (Eerst nog
heeft Berserik en z'n vrouw en familie, me begroet door een raam
vanaf de straat, ze gingen maar vast naar huis in 't donker).
Ik ben nu beneden en die ouderen heer met nogallange wittige
haren wil me in m'n jas helpen, die hangt als een lap van voren
nog nét aan m'n rok, ik was al bang hem kwijt te zijn. Nu ben ik
mijn bruine tasch kwijt, die zal ik wel ergens neergelegd hebben.
Maar ik zoek er niet naar en zal de volgende dag wel vragen, of
ze hem ergens gevonden hebben.
De onzekerheden die Agnes voelde in het leven, in de
omgang met haar al dan niet adellijke medemens en in de
kunstwereld spatten van deze als van al haar droomnotities
af. Ook springt haar afhankelijke opstelling in het oog. Ze
had iemand nodig om haar te inspireren. Werkte 's nachts
haar verbeelding op volle kracht, overdag was zij altijd maar
druk in de weer met h aar vrije werk en opdrachten. Zeker
was zij zich in haar wakkere leven die vlijt en ijver goed
bewust, maar de enorme potentie die haar nachtelijke verbeelding voor haar kunst had, schijnt zij nooit op waarde te
hebben geschat.

Stilleven met zonnebloemen, 1956, ojd, 102,5 x 52 cm.·
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1956. Vooral de tekenachtige wijze waarop zij het wat
scheef geplaatste olielampje op een console boven het

lijnenritme' te vangen. Ed Wingen, criticus van De Telegraaf
toonde zich gevoeliger voor haar 'schilderkunst in het teken

rode kastje heeft geschilderd kan bijna Haags genoemd
worden, vanwege de wat grafische tekening van de hele

van de poëzie.' 6 En hij omschreef de stijl in haar andere

scène die door de schildering heen schemert. Het is een
trek die in het werk van Berserik, Westerik en andere
Haagse tijdgenoten aan te treffen is en die misschien als
een van de zichtbare sporen van de lessen van Rozendaal
aangemerkt mag worden.
Zowel het afbeelden van herkenbare motieven, als haar

werken als 'impressionisme in zware klank in gouaches
en weemoedig stemmige sfeer in tekeningen. '7
Dat Agnes doorzette, bleek uit de schilderijen die zij
in de zomer van 1965liet zien bij haar vaste Haagse kunsthandel Martinus Liernur, door R.E. Penning in de Haagsche
Courant beschreven als 'abstraherende experimenten'. 8
Ook op papier en met waterverf experimenteerde ze met

tekenachtige manier van schilderen gaf Agnes op toen zij in
1965 onder invloed van het werk van Nicolas deStaël in de

haar nieuwe, 'non-figuratieve' stij l, zoals de criticus van het

ban raakte van de abstractie. Hoewel zij het waarschijnlijk
best had gewild, lukte het haar toen niet om het roer ineens
helemaal om te gooien. Er zijn verschillende werken van
haar uit ruwweg de tweede helft van de jaren zestig overge-

met de Haagse Aquarellisten in het Groningse Pictura
exposeerde.9 Naar aanleiding van een tentoonstelling van

leverd, waaruit blijkt dat zij enige tijd nodig had om tot die
radicaal andere kunst te komen.
Maar ook voordat zij met het werk van De Staël geconfronteerde werd, was er al een tendens merkbaar die erop
duidde dat zij haar werk in de richting van de abstractie
wilde ontwikkelen. Aan haar bekering tot de abstractie in

Nieuwsblad van het Noorden opmerkte toen zij in 1967

datzelfde gezelschap in 1968 reageerde de criticus van de
Haagsche Courant echter weer wat zuur dat zij in die kunstvorm 'een poging doet [om] zich van het naturalisme los te
maken.' 10
Pas in de herfst van 1972, toen zij opnieuw exposeerde
bij de Amsterdamse kunsthandel Santée Landweer, ditmaal
uitsluitend non-figuratief werk, maakte Wingen hierover

mei 1965 ging dus een door haar zelf in gang gezette aanloop vooraf. Uit die periode stamt waarschijnlijk het ongedateerde schilderij dat een duidelijke stap in die richting

een paar rake opmerkingen in De Telegraaf 11 Hij herkende
meteen haar inspiratiebron: de schilderkunst van De Staël,
al schreefhij de esthetische toepassingen eveneens toe aan
haar Haagse vorming, die haar verbond met haar figuratief

lijkt te demonstreren. Het is nog geen abstracte. maar wel

schilderende stadgenoten. Wingen schreef: 'Helemaal tegen

een geabstraheerde weergave van hetzelfde motief: een
doorkijkje dat zij in de jaren vijftig nog geheel figuratief
behandeld had, zoals in het hierboven beschreven smalle
doek
Agnes' aanzetten tot de overgang van figuratie naar

de draad van de tijd blijkt zij zich ontwikkeld te hebben tot
een schilderes die het non-figuratieve als esthetische
manier heeft ontdekt.' 12 Vooral aan de geabstraheerde landschappen las hij haar grote bewondering voor De Staël af.

abstractie, die zichtbaar waren in haar schilderijen, bleven
niet onopgemerkt. Naar aanleiding van haar solo-expositie

Over Agnes' schatplichtigheid aan Haagse kunstenaars
merkte hij verder op: 'Het nieuwe werk past- afgezien van
die relatie [met De Staël]- in het esthetische kunstklimaat

bij de Amsterdamse kunsthandel Santée Landweer vroeg

van Den Haag dat in de jaren vijftig door schilders als

Hans Redeker zich in het Algemeen Handelsblad van 23

Hierck, Bitter, Van der Neut en Van Heel non-figuratief

november 1963 al af: 'Hoe figuratief is non-figuratief?'5
Hij vond dat Agnes, ondanks haar krachtige hand van
tekenen, 'ontspoort wanneer zij zich aan abstracte composi-

werd bepaald.'
Ofschoon de critici destijds dus tamelijk welwillend

ties waagt.' Zij bleef volgens hem met haar vooruitstrevende
abstracties steken 'in een al te conventionele visie'. Betere
resultaten waren in die richting te bereiken wanneer gepro-

reageerden op haar (late) overgang van figuratieve naar
non-figuratieve kunst, moet zij dat zelf anders hebben
ervaren. Over die hele abstracte periode in haar ontwikke-

beerd werd 'ruimte, licht én poëtische beleving van stads-

ling vertelde zij eind 1986 althans aan haar interviewer dat
zij over die 'zo vrij mogelijke' schilderkunst in die periode

gezichten oflandschappen in strak en toch uiterst gevoelig

'de ergste dingen' naar haar hoofd gekregen had', onder
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meer dat 'ze dachten dat ik geestesziek was.' ' 3 Ook suggereerde zij verrassend genoeg dat h et die kritiek was die
h aar ertoe had gebracht iconen te gaan schilderen , 'streng
volgens de regels.'

jaren zestig definitief overgenomen door haar echtgenoot
Didi. In hem vond Agnes zowel een levensgezel als een
zielsverwant en inspirator.
Hun huwelijk was van begin af aan onconventioneel.
Terwijl hij als ingenieur in verschillende landen wisselend

Werd Agnes vanaf de late jaren veertig op haar levenspad
en bij h aar artistieke ontwikkeling gestimuleerd door haar

naar betrekkingen solliciteerde of aan projecten werkte,
ondernam Agnes nieuwe (werk) reizen naar het buitenland.
Zij trok in de tweede helft van de jaren zestig weer naar
Frankrijk en verbleeflangere tijd in Italië om kunstcollecties en andere kunstvormen, zoals frescoschilderingen, te

oudere vriendin Jettie van Lennep, die rol werd vanaf de

bestuderen in Florence en Rome. Dat zij daarbij werd aan-

Naar Griekenland

Zonder titel (hernomen motief, waa rschijnlijk naar ee n foto van ee n ouder werk) 1994, ojd · AVDB S

Zonder titel, 1965, ojd, 66,5 x 82 cm. · Avoas

gemoedigd door haar echtgenoot, blijkt onder meer uit de

in haar contacten met icoonschilders. In Athene, waar zij

briefwisseling tijdens hun buitenlandse verblijven die ook

een of twee jaar later naar toe reisde, lag dat anders. Daar

over hun verdere doen en laten informeren.

trofzij in 1966 kennelijk een sympathieker slag icoonschil-

In maart 1966 schreef Agnes vanuit Athene aan Didi
dat zij daar lessen Grieks volgde en Russisch aan het leren
was. 14 Zij deed dat om het orthodoxe geloofbeter te leren

ders. Met hen voerde zij op hun ateliers lange gesprekken
over de traditie van het icoonschilderen en over de onmogelijkheid om in die kunst vernieuwingen door te voeren of
moderniteit na te streven. Uit haar correspondentie komt

begrijpen, iets wat goed paste in het hoofddoel van haar
verblijf in Griekenland: proberen door te dringen tot, en
een positie te verwerven in 'een religieus kunstmilieu'.
Na kennismaking met de icoonschilderkunst in Parijs,

1

5

omstreeks 1964-'65, deed Agnes daar slechte ervaringen op

duidelijk naar voren dat Agnes over die onmogelijkheid
bepaald niet treurig was , sterker nog, zij leek die eerder te
omhelzen. Haar hele reis lijkt zelfs (mede) te zijn ingegeven
door haar behoefte eens flink afstand te nemen van de druk

Athene, 1966, Oost-Indische inkt en aquarel op papier ·

MHP
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die ze in Nederland, maar ook in Frankrijk en Spanje had

Dromen in de Mallemolen

gevoeld om moderne, vernieuwende kunst te maken. De
eisen die aan moderne schilderkunst werden gesteld, het

Nadat Agnes haar dromen aanvankelijk in 1952-53 in een

ontwikkelen van een abstract vocabulaire en een eigen,
innoverende manier van schilderen vielen haar zwaar,

groot gelinieerd boek bijhield, stapte zij midden jaren vijftig
over op losse vellen, op papier dat bij de hand was, tot de

ondanks het rolmodel dat zij in DeStaël had gevonden. Zij
kon of wilde zich daaraan niet overleveren en zeker niet volledig. Een jaar later, toen zij weer eens in Parijs was, voelde

laatste in juni 1974-' 7 In 1964 heeft zij hiervoor ook haar
persoonlijke briefpapier gebruikt, met een tekeningetje in
het briefhoofd van haar eerste huisje in de Mallemolen. Zij

zij zich in die mening bevestigd, vooral door een tentoonstelling over Russische kunst, een overzicht vanaf de achttiende eeuw tot op dat moment. Zij vond dat de moderne

heeft in dat hofJe in diverse huisjes gewoond, vanafbegin
jaren zestig samen met haar echtgenoot Didi, tot in 1973.
Didi dwaalde al voor, maar zeker tijdens haar huwelijk, door

kunst in Rusland na de revolutie 'was platgeleopen en in

Agnes' dromen, daar wel Tjiwing genoemd, of afgekort Tj ,

16

een treurig kinderachtig tendenzgedoe is geëindigd'.
Agnes zocht naar een alternatief dat zij kon combineren
of afwisselen met de moderne kunst, naar een kunst die
niet bepaald werd door contemporaine invloeden. Zij vond
die tegenhanger in de icoonschilderkunst Door beide
kunstvormen naast elkaar te beoefenen hoopte zij een
balans te vinden. Hiermee volgde ze, al dan niet bewust,
het model dat Jettie haar altijd al had aangeraden: het
vinden van evenwicht tussen binnen- en buitenwereld.
Nadat Agnes in februari 1966 naar Griekenland was
gereisd, bleef zij daar tot het einde van dat jaar. Zij vierde
er Pasen met Russen en richtte een klein atelier in, op de
zolder van het hotel waar zij logeerde. Vanaf die werkplek
had zij uitzicht op schilderachtige hoekjes van Athene. Maar
zij schilderde ook buitenshuis, nam lessen bij een jonge
icoonschilder die in een museum werkte en bij een andere,
wat oudere meester. Daarnaast verdiepte zij zich in het
orthodoxe geloof waarin de iconen een essentiële rol spelen.
Dat geloof sprak Agnes zo aan dat zij daarin ingewijd wilde
worden. Zij ging daarom eind mei 1966 op catechisatie, die
zij medio november afsloot met haar doop. Daarmee was

zoals in onderstaande droom van 28 juni 1964. Het verslag
ervan heeft zij, zoals vele van haar dromen, nadien overgeschreven op multomapvellen waarbij zij in het begin,
zoals hier, ook de tekeningetjes overnam. Het is een droom
waarin niet alleen haar man wordt genoemd maar waaruit
ook Agnes' toenmalige preoccupatie met de dood en het
hiernamaals spreekt, bepaald sombere gedachten die haar
ook in het wakkere leven bezighielden.

Den Haag 28 juni '64
Eerst iets dat ik in een té klein huis ben met een man (7]?)
armelijk schemerdonker, ik zie iemand met een pan vol melk, die
bijna overloopt door een deur gaan.
Dan ineens is het alsof iemand me wijst wat er gebeuren gaat als
je sterft in dat armelijke kleine huisje. Ik zou een bruine deur
met een ovaal gat er in, in de lengte. Als je sterft wordt je ziel er
doorheen geslingerd en dan ben je ineens je heele identiteit en
afgeloopen leven kwijt, alles nihil vergeten en dan weer van voren
af aan beginnen als een baby, die weer alles leeren moet, en met
een schreeuw op de wereld komt. Ik vind het idee verschrikkelijk.'
Het zal duidelijk zijn dat Agnes zich destijds benauwd
voelde, zowel in haar krappe Haagse behuizing als door de

zij als lid in deze geloofsgemeenschap opgenomen.
Hoewel Agnes in haar brieven en aantekeningen veel

bekrompen standaard, volgens welke zij toen moest leven.

aandacht aan het icoonschilderen besteedde - een bezigheid
die zij tot aan haar dood bleef praktiseren- maakte zij
tijdens haar Griekse verblijf ook vrij werk. Zij tekende en
schetste er graag buiten, aan de kust en op het land.

sterven en haar vermogen visioenen waar te nemen over
een volgend leven. Beide fenomenen kwamen vermoedelijk
voort uit, of werden althans gevoed door allerlei persoonlijke omstandigheden, zoals het zeer beschermde milieu

Het meest opmerkelijke is echter haar angst voor het

waarin Agnes als onzeker kind opgroeide, met een moeder
die de Christian Science-leer aanhing. Ook de angsten die
haar tijdens haar adolescentie een paar keer in een crisis
deden belanden, zullen daarop van invloed zijn geweest,
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evenals de methode die Jettie van Lennep haar toen aanraadde om die te overwinnen: het toepassen van de Jungiaanse psychoanalyse op haar dromen. Het letterlijk
(op)tekenen van de angstbeelden uit haar dromen was
daarbij bedoeld om ze te bezweren. Vooral de visioenen
die zich in de loop van de jaren zestig frequenter in haar
dromen aandienden, de steeds onwerkelijker wordende
beelden en de boodschappen die meer en meer in Agnes'
dromen werden uitgesproken, vaak kreten in gebiedende
vorm, hadden echter ook een ander effect. Ze gaven richting
aan de vormen, kleuren en verhoudingen in haar schilderkunst, in haar abstracte composities. Dat ze, iets later, ook
Agnes' iconen als het ware konden voorzien van een geestelijke strekking, kan mogelijk worden afgeleid uit haar

haar bekering tot het Grieks-orthodoxe geloof, waardoor
haar ontvankelijkheid voor visioenen en het horen
stemmen vermoedelijk verder werd gestimuleerd.
'11]uli '66

Een grijsblauwe lucht, waar de maan opgaat. Die wordt
vergeleken met witte kanten vrouwenmutsen.
+ Patientia. Patientia

13- juli '66 -.Iets over de dood. In een vrij vol vertrek (vol
i konen) heb ik een bijna vierkanten ikoon neergezet. Dat is mijn
leven waar ik uit trek. Het is me wel smartelijk me als geest er
van los te rukken., ik zweef er als 't ware omheen -Dan komt
er eens soort spook. Een vormlooze vleeschmassa met vel er
overheen, die alleen beenen heeft. Dat drukt me steeds wég, wil
tegen me aanloopen.

dromen vannen 13 juli 1966. Zij bereidde zich toen voor op
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Iconen en wandkleden

Icoonsch i Ideren
Halverwege de jaren zestig is Agnes naast haar vrije werk
begonnen met het schilderen van iconen. De icoonschilder-

vanDeStaël heeftAgnes die inhoudelijke dimensie ook
aan haar eigen vrije, non-figuratieve kunst willen geven.
Daarmee was echter haar wens om iconen te leren schilderen
blijkbaar niet verdwenen. Integendeel, die werd gaandeweg

kunst moetAgnes hebben aangetrokken vanwege de

sterker. Hoe groter de druk om in haar non-figuratieve

religieuze functie en de spirituele lading ervan, en om de

kunst een eigen, nieuwe beeldtaal te ontwikkelen, hoe meer

precieze, vaststaande manier waarop de iconen vervaardigd
moeten worden. Hoewel Agnes aanvankelijk (nog) niet
bekeerd was tot het Grieks of Russisch orthodoxe geloof,
was zij beslist religieus en waarschijnlijk zocht zij al langer

Agnes scheen te verlangen naar een mogelijkheid om zich
te scholen in een kunstvorm die niet progressief was,
waarin niet naar innovatie gestreefd hoefde te worden.
Het was ook de in wezen conservatieve eigenschap van het

naar mogelijkheden om aan haar artistieke werk juist die

icoonschilderen, het volgens vaste, strenge regels uitvoeren
van die kunst, die haar steeds sterker begon te trekken.

immateriële inslag te geven.
Met icoonschilderkunst kwam Agnes omstreeks 1964 in
Parijs in aanraking. Zij moet vrijwel onmiddellijk in de ban
van deze kunst geraakt zijn.' Nieuwsgierig naar de totaal
andere manier waarop deze kunst gemaakt werd, bezocht ze
een, of enkele Parijse kloosters met een iconenwerkplaats.
In de zomer van 1965 droomde ze daarover en ze deed er
op 14 juni verslag van:
Dan in Grieksch Orthodox klooster. Er is een atelier voor
ikonen-schilderen-Er liggen ook vrije schilderijen o.a. van
korenvelden en schovenDe nonnen zijn in 't grijs. Ik wil ook non worden en me daar
aan schilderen wijden. Het zal een heel besluit zijn, ben bang
voor heimwee naar Holland (. .. ) '

Los van het kloosteratelier was Agnes op eigen houtje
begonnen te experimenteren met het schilderen van iconen.
Toen ze de resultaten aan een icoonschilder, vermoedelijk
een leermeester liet zien, moet die sterk afkeurend gereageerd hebben. In plaats van de door haar begeerde leerplek
aangeboden te krijgen, schijnt zij regelrecht te zijn
afgewezen.
In mei 1965, niet lang daarna, maakte Agnes in hetzelfde Parijs kennis met de abstracte schilderkunst van
Nicelas de Staël. Het lijkt niet al te ver gezocht te veronderstellen dat zij in zijn werk eenzelfde religieuze lading herkende die zij in de icoonkunst zo bewonderde. In navolging

Icoon (De Heilige Hieronymus), ojp · AVDBS
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Waar het Agnes in Parijs niet lukte om een leermeester te
vinden die haar in deze kunstvorm wilde opleiden, slaagde

deskundigen een andere mening toegedaan.S Zo wees

ze daar een jaar later in Griekenland wel in. Daar werd haar

en andere uiterlijke kenmerken erop dat zij zich voor
diverse iconen door onorthodoxe voorbeelden had laten

wens serieus genomen en ontving zij haar eerste onderricht
in het icoonschilderen.
In haar schriftje 'Handleiding van het Ikoonschilderen'

iconenkenner Henri Defoer op grond van de voorstellingen

inspireren en dat haar techniek evenmin strikt volgens de

noteerde zij dat ze tijdens haar verblijfin 1966 in Athene,
haar eerste aanwijzingen in deze techniek kreeg van ene
Kailas, waarna zij lessen aan de academie in die stad nam. 2

richtlijnen was uitgevoerd.6
Agnes liet zich bij dit werk vooral inspireren door
verschillende afbeeldingen van die kunst. Deze reproducties
waren toen eenvoudig te vinden in de literatuur en over-

Misschien werden die laatste gegeven door de naar Grieken-

zichtwerken, publicaties die in de jaren zestig een vlucht

land uitgeweken Rus over wie zij in een interview in 1993
vertelde dat hij degene was die haar werkelijk in het icoon-

namen en iconen bij een groter publiek bekend maakten.
Naast Duitse en Franse publicaties over Russische en

schilderen had ingewijd) De kunstvorm en de aandacht die
inhoud, vorm en techniek vereisen, trok haar enorm en is
haar blijven boeien. Het schilderen van iconen heeft zij tot
aan haar dood volgehouden. In Het Hof in Hengelo, dat zij
in 1973 met echtgenoot Didi betrok, richtte zij hiervoor
zelfs een speciaal ateliertje in, haar iconenkamer, waar zij
's zondags werkte.
Bij haar terugkeer in Parijs, in 1967-1968, merkte men
kennelijk dat het haar ernst was en kon zij haar lessen voortzetten, onder andere bij icoonschilder Léonide Alexandrovitch Ouspienski. Dat Agnes deze kunstvorm en de studie
ervan serieus nam, blijkt uit de aantekeningen die zij op
Ouspienski's gezag maakte en uit haar notities in de marges
van de studieboeken over dit onderwerp die zij later aanschafte. Naast het overzichtswerk van Paul Evdokimov, L'Art
de l'icóne théologie de la beauté (1970) bezat ze onder meer het
leerboek van de monnik Grégoire, G.I. Krug, Carnets d'un
peintre d'icónes (1983).
Sinds de jaren zestig heeftAgnes tientallen kleinere
en wat grotere iconen geschilderd. Enkele ervan heeft zij
geschonken aan Grieks- of Russisch-orthodoxe kerken in
Nederland, al is het niet duidelijk aan welke kerken precies.
Zelf noemde zij schenkingen aan de Sint Nimlaaskerk in
Amsterdam en een kerk in Zwolle of Kampen. De meeste
van haar iconen bevonden zich na haar overlijden nog in
haar iconenkamertje en het depot op zolder.4 Omdat die in
overeenstemming met de gewoonte niet gedateerd zijn, is
niet te achterhalen wanneer Agnes deze iconen precies
heeft gemaakt.
Hoewel Agnes zelf stelde dat zij zich bij het schilderen
van iconen nauwkeurig aan de geldende regels hield, zijn

Icoon (Drievuldigheid), ojp · AVDBS
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Griekse iconen was in Nederland de Elseviers pocket van
professor P. Hendrix populair. Daarnaast moetAgnes volgens Defoer de belangrijkste iconenverzamelingen in het
Westen, die van Recklinghausen, hebben gezien. Als dat
niet in Duitsland was dan toch in 1968 toen deze in Utrecht
werd geëxposeerd. Het plaatwerk van die collectie moet ze
in elk geval hebben gekend? Dat Agnes ook boeken heeft
bezeten met reproducties van de iconen uit Russische
musea, staat voor Defoer vast. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
haar icoon met de voorstelling van de oudtestamentische
Drievuldigheid, die zich rechtstreeks baseert op de
beroemde icoon van de Troïza, in het eerste kwart van de
vijftiende eeuw geschilderd door Andrej Roebljov. Deze
Nachtwacht onder de iconen maakt deel uit van de collectie
van de Tretjakov Galerij in Moskou.
Ondanks Agnes' inspanningen om de juiste materialen
voor het icoonschilderen te bemachtigen en haar ijver om
zich technisch in dit genre te bekwamen, meent Defoer dat
dit laatste haar toch minder goed afging. Hij vermoedt dat
zij hierbij te weinig precies werkte, aangezien haar uitvoering wat onhandig aandoet. Zo zijn alle gewaden van de drie
figuren op haar icoon hard en dicht geschilderd, terwijl ze
door het aanbrengen van de verf in vele transparante laagjes
op een krijtachtige ondergrond (die steeds gepolijst werd),
juist veelkleurig hadden moeten zijn.

Droom, 1 maart 1960 · AAVDB · RKD

Misschien moeten we in die afwijkingen vooral Agnes'
bewust vrije omgang met deze traditionele schilderkunst
zien. Ook bij haar voorstellingen in dit genre heeft zij zich
immers opvallende vrijheden veroorloofd, soms zelfs nogal
verregaande. In haar icoon van De Heilige Elias heeft zij
bijvoorbeeld de traditionele scène van Elias gecombineerd
met het decor van de heilige Hiëronymus (onder meer te
herkennen aan zijn leeuwtje) die in zijn grot zit te schrijven.

icoononderwerpen, zoals de schets van Maria met kind,
bereikt zij dan ook betere, dat wil zeggen eenduidiger en
overtuigender resultaten.

Wandkleden

Westerse kerkvaders komen in de icoonschilderkunst echter
helemaal niet voor. Agnes heeft die figuur overgenomen van
een miniatuur uit een andere cultuur. Een vergelijkbaar

Voor textiel en in het bijzonder voor kledingstofhad Agnes
een grote voorliefde. Zij bewaarde haar eigen kleding en

afwijkend voorbeeld heeft zij met haar Visitatie van Maria en
Elizabeth gevolgd. Deze scène komt evenmin op iconen
voor, hooguit een enkele keer als randicoon of misschien als

familiekostuums, en stond in haar herinneringen en
dromen uitgebreid stil bij de kleren die zij als kind, tiener

fresco. Ook dit werk is bovendien te gouacheachtig geschilderd, met te dekkende kleurvlakken. Misschien was Agnes

en jonge vrouw gedragen had. Alle soorten kleding worden
tot in de details beschreven; van welk materiaal ze waren
gemaakt: ribzijde, fluweel, goud- ofzilverlamé, satijnen

te ongeduldig om de laagjes tussentijds steeds goed te laten

linten en gekantklost kant, om maar wat te noemen. Maar

drogen? In haar meer demonstratieve, vrije werk naar

ook wat de kleur was, hoe het dessin eruitzag en hoe de

onderlinge stukken werden gecombineerd. Uit haar Droomboeken blijkt dat zij ook zeer geïnteresseerd was in de
manier waarop anderen gekleed gingen.
Naast kleuren, patronen en technieken waren het
speciaal de tactiele eigenschappen die haar in textiel aantrokken. De grip van de stof, de sensatie van het oppervlak,
de stugheid of juist de soepelheid waarmee elk materiaal
te plooien en te draperen viel moeten haar vanwege die
gevoelservaring eveneens geboeid hebben. Dat Agnes
stoffen met zulke zintuiglijke impulsen en niet zelden
met seksuele prikkels associeerde, blijkt overduidelijk uit
haar droom verslagen. Om de aantrekkingskracht van een
bepaalde scène en de zinnelijkheid van een figuur te
typeren, begon zij vrijwel steevast met de beschrijving van

delijk om hierin een aan zet te zien tot de stap die zij daarna
nam: h et ontwerpen en u itvoeren van wandkleden met
behulp van allerlei mogelijke stukken stof, veelal geknipt u it
oude kleding van zichzelf, haar m oeder en andere familieleden, in combinatie m et allerlei fournituren, zoals bandjes
en franj es. Zij moet er m et veel plezier aan gewerkt hebben
en deed dat waarschijnlijk tussen haar vrije teken- en
schilderwerk door.
Aan de wandkleden h eeft Agn es relatieflang gewerkt,
in een reeks opeenvolgende sessies. Dat is bij deze ku nstvorm noodzakelijker dan voor h aar andere vrij e werk. Elk
stofstukje en elk draadj e moet immers worden vastgezet.
Dat zij daarvoor - en voor h et eerst - kennelijk wel het

de kleding van de antagonisten. Er is zelfs bijna geen enkel
erotisch getint avontuur in haar droomboeken te vinden
waarbij zij geen aandacht aan de kleding besteedde. Een
voorbeeld is haar droom over een volksfeest, waarbij zij in
een van de mannen de destijds zeer populaire Franse acteur
en ladykiller Gérard Philippe herkende. De kleding speelt
hier bijna een even grote rol:
1 Mrt. 'Go
Ik ben op een soort volksfeest (in rood en groen geruite jurk).
Er moet een soort "schapenherder" komen. Het is een erg

knappe jonge man, hij heeft een groot mmsbeest aan het lijntje.
Ik ga met de man vrijen, het is alles heerlijk. Dan ga ik me
verkieeden in witte dun kanten ondergoed en verwar me in al
dat wit. Uiteindelijk heb ik een grijs tailleur aan, wit, wit kalotje
(hoed) tasch en schoenen. Later weer jlirtpartijen, met mannen,
ik tart die eene, waar ik verliefd op ben, door mijn mond dicht te
houden. Dan is het hij Gérard Philippe geworden en gaat sterven
in een groot (huwelijks)bed met brandend sigarettenpuntje in de
mond.
Iets van die nauwe betrekkingen tussen stof, sensualiteit
en nostalgische sentimenten (het terugverlangen naar de
jeugd, naar haar gemiste age d'or) heeftAgnes ook in haar
kunst tot uitdrukking willen brengen. En waar kon dat beter
dan in de wandkleden die zij vanaf 1969 tot omstreeks
1985 maakte? 8 Bij het vervaardigen van de collages, die zij
vermoedelijk als voorstudies voor abstracte schilderijen
maakte, was zij er gaandeweg toe overgegaan de snippers
en stukjes gekleurd papier niet langer te plakken, maar met
naald en draad op de ondergrond vast te rijgen. Het is verlei-

Zonder titel (Balletdanser als Zonnekoning), 1996, diverse papiersoorten,
goua che en krijt op papier · AVDBS

Zonder titel (Buste met zwierige hoed), wol, katoen, kunststoffen en gouddraad, 65 x Go cm . · AVDBS

Zonder titel (Waterflora), wol, katoen en borduurzijde,

122

x 105 cm . · AVDBS

nodige geduld kon opbrengen, blijkt alleen al uit het feit
dat zij een behoorlijke collectie, van minstens twintig wand-

vrouwen die voor eenzelfde beroep als zij hadden gekozen.

kleden, heeft gemaakt. Daar zijn bijna abstracte composities

De ene was jonkvrouw Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994)
die net als Agnes als schilder en tekenares bekend is

bij , zoals het wat donkergetinte kleed waarin hooguit in de

geworden al stonden zij wat meer in de schijnwerpers. De

verte iets van een realistisch motief te herkennen valt:
waterflora die zachtjes heen en weer deint in de stroming,
een associatie die ontstaat door de stukken visnet die Agnes
erin verwerkte. Daarnaast maakte zij figuratieve doeken,

andere was Charlotte baronesse van Pallandt (1898-1997)
die tot de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van de
twintigste eeuw gerekend wordt. Met beide vrouwen, alle
twee bijna een generatie ouder dan Agnes, onderhield zij

soms met een religieus onderwerp, zoals een Madonna met
kind dat enigszins verwant is aan haar iconen. Maar ze

vooral in de tijd dat zij in Hengelo woonde persoonlijk contact. Jeanne, die in Amsterdam woonde, kende ze al langer.

gebruikte ook wel motieven uit haar vrije schilderkunst,

In de jaren vijftig waren ze beiden lid van De Zeester en

zoals het borstbeeld m et een zwierig gepluimde hoed, een

daardoor hebben ze enkele keren samen geëxposeerd.

motief dat nog eens haar fascinatie voor kostuumstukken
onderstreept en- opnieuw- de achttiende eeuw. Agnes
heeft haar wandkleden geëxposeerd onder andere in 1975
bij Galerie Lenten in Epse geëxposeerd, maar het is niet
bekend of dat een succes was. Zoals vaak het geval bij

Jeanne verbleef's zomers bovendien vaak in het oosten van
het land, wat gelegenheid gaf voor het afleggen van weder-

textieltentoonstellingen, heeft ook deze in de pers geen
of nauwelijks aandacht gehad. 9

Portretten en zelfportretten
Naast de door Agnes geprefereerde genres als stilleven,
interieur en tuinen heeft zij door de jaren heen heel wat
portretten gemaakt. Daar waren studies bij, maar ook
enkele opdrachten. Kennelijk heeft zij die laatste nooit zo
nagestreefd. Wel portretteerde zij vaak familieleden en
goede vrienden. Haar tante Roline, achternichtje Laura en
vriendin Pauline waren zelfs geliefde modellen. En hoewel
zij zich in haar aantekeningen en interviews nogal eens laatdunkend uitliet over haar ouders- zij konden zich volgens
haar niet vinden in haar keuze voor het kunstenaarsschapheeft Agnes hen ook geportretteerd. Van haar vader maakte
zij in de jaren veertig een vrij jeugdig portret terwijl hij aan
een gedekte eettafel zit, de kin ondersteunend en aandachtig naar iets kijkend of naar iemand luisterend. Haar
moeder heeft zij meer dan eens geschilderd en getekend.
Bij de vrouwenportretten in het bijzonder toonde Agnes
een voorkeur voor een nogal statige en strenge pose, niet
helemaal frontaal maar dat eerder dan driekwart, waarbij de
geportretteerde als halffiguur vrijwel het gehele beeld vulde.
Onder haar adellijke seksegenoten kende Agnes twee

Portret van vade r tegen gele achtergrond, 1943, 73 x 50 cm . · MHP
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Zonder titel Charlotte van Pa/landt), 19 maart, 1986, Oost-Indische inkt en
gouache op papier- Avoas

Charlotte van Pa/landt, 19 maart 1986, Oost-Indische inkt op papier
• AVDBS

zijdse bezoeken en daarnaast hadden ze verschillende

getekend. Ten minste een ervan is in het bezit van het

gemeenschappelijke kennissen.

Museum Henriëtte Polak in Zutphen.

Met Charlotte van Pallandt heeftAgnes zelf contact
gezocht. Zij bewonderde haar en kende haar werk al van
tentoonstellingen toen zij de hoogbejaarde beeldhouwster
in de jaren tachtig via een bemiddelende vriendin aanschreef, met het verzoek haar te mogen bezoeken en te portretteren. Nadat Van Pallandt die boot eerst een beetje
schijnt te hebben afgehouden, stemde zij er ten slotte in toe.

Dat Agnes zich in het portretgenre niet heeft beperkt tot
modellen uit haar eigen klasse, haar familie en kring van
vriendinnen en door haar bewonderde collega's, blijkt uit de

Wat die ontmoetingen voor beiden hebben betekend is

portretten die zij maakte van personeelsleden. Net als haar
ouders heeftAgnes vrijwel h aar hele leven doorlopend hulp
gehad. In het hofJe op de Mallemolen had zij een werkster
die haar kleine huis schoon hield en allerlei ldusjes voor
haar deed. Agnes schreef af en toe over haar, overigens

onduidelijk, maar Agnes verwezenlijkte haar wens en heeft

zonder haar naam te noemen, en zij heeft haar in 1956

in 1984 en 1986 verschillende portretten van Van Pallandt

waarschijnlijk geportretteerd, zoals ze ook met ander perso-

166

Portret van mijn moeder in zwart en grijs, 1940, 95 x 59 cm. ·

MHP

Zonder titel (Zelfportret), 1948, ojd, 82 x Go cm. · AVDBS
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Zonder titel (Zelfportret), 1954. ojd, 90 x 77 cm . · AVDBS

neel wel deed. Haar Haagse werkster lijkt in elk geval te her-

het rood in het interieur, in de blouse van de werkster en via

kennen in de struise vrouw, die met een halve schort om en
een wat gesloten blik op een van Agnes' schilderijen op een

weerkaatsingen aan de schaduwvlekken in haar gezicht.
Van zichzelfheeft Agnes door de jaren heen tal van por-

boerenstoel voor het raam zit. Aan haar gespannen houding
en de manier waarop zij haar rechterpols omklemt, is te
zien dat zij moeite had met de verplichting haar handen een

tretten gemaakt, vooral tussen haar dertigste en vijftigste
jaar. Aan de hand van die zelfportretten is mooi te volgen
hoe zij zich ontwikkelde van schuchtere schilderes tot een
kunstenares die behoorlijk wat visuele bagage verzameld

poosje werkeloos in de schoot te laten rusten. Door het venster met uitzicht op de huizen aan de overzijde van de Mal-

heeft door vooral de Franse schilderkunst te bestuderen. Zo

lemolen valt zonlicht naar binnen. Het geeft extra gloed aan

schemert in het zelfportret met waaiers haar bekendheid
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Zonder titel (Zelfportret), 1954, ojd, 101 x 81,5 cm . · AVDBS

met het werk van Manet, Gauguin en Degas door. In het

Met het ouder worden kreeg ze steeds meer last van allerlei

mooie portret dat geschilderd is in het atelier in Hengelo,

lichamelijke klachten en viel het transport van werk en

herkenbaar aan de kast en de spiegel op de achtergrond,

bezoek aan exposities haar vaak te zwaar. Haar werk werd
nog wel onder de aandacht gebracht, maar de tentoonstel-

lijkt dat stadium voorbij. Daar zijn de stilistische invloeden
naar de achtergrond verdwenen om plaats te maken voor
een onderzoekende, enigszins introspectieve benadering.
Agnes is bijna tot het eind van haar leven lid gebleven
van de Haagse Pulchri Studio, maar zij nam vanuit Hengelo

lingen waarop het te zien was, werden tijdens de laatste
jaren niet langer in de randstad gehouden, maar in Gelderland en Overijssel. Een uitzondering hierop vormde de

nog maar zelden deel aan de ledenexposities en zei haar lid-

overzichtsexpositie die in 1981 in het museum in Rij swijk
werd georganiseerd en die in 1982 naar Zutphen door-

maatschap daarom uiteindelijk maar op. Van de Haagse

reisde.

Kunstkring had zij al eerder afscheid genomen.
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Zonder titel (Zelfportret), omstreeks 1959, ojd, 77,5 x 67,5 cm . · AVDBS

171

Zonder titel (Stilleven met dassen), 1992, ojd, 97 x 132 cm. · MHP
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Stillevens
Landschappen, parkgezichten en tuinen, kortom allerlei
motieven die Agnes buiten haar huis kon vinden, heeft
ze tijdenlang gebruikt als startpunt voor abstracte composities. Motieven die ze daarentegen in haar woon- of
werkvertrekken vond, gaven eerder aanleiding tot het
opzetten van figuratieve voorstellingen.
Een uitzondering op deze regel vormt de semi-abstracte
compositie die van 1993 dateert en hoogstwaarschijnlijk is
gebaseerd op haar figuratieve Stilleven met stropdassen dat
zij een jaar eerder schilderde. Het zijn twee doeken die zij
geruime tijd na het overlijden van Didi (november 1991)
maakte, nadat zij haar artistieke werk een poosje had laten
rusten. Toen zij dat hervatte, heeft zij korte tijd weer bijna
helemaal abstract gewerkt. Of hier sprake was van een
terugval of dat zij na Didi's sterven nog eens wilde teruggrijpen op de manier van werken die hij in het bijzonder
had gestimuleerd, is niet bekend. Het is aantrekkelijk om

Zonder titel (Oidi in stoel, achter een tafel met lamp), omstreeks 1964,
ojd, 82,5 X 10] cm. · AVDBS

de verklaring voor dit zijpad in die richting te zoeken.

volkskunst is te herkennen in de forse melkkan met zijn

Dit wordt gesteund door het onderwerp: een verzameling
kleurige en gestreepte stropdassen, ongetwijfeld van Didi,

ruwe, bijna primitieve vorm en stevige arceringen. Dit wat
boerse, decoratieve karakter blijft tekenend voor Agnes'

die zij op tafel had uitgespreid. Deze opmerkelijke verzameling bood op zich al een bijna abstracte aanblik. Dat zal haar

stillevens, zelfs voor de elegantere arrangementen met
bloemen die zij voor spiegels opstelde.

mede hebben gestimuleerd er een nog verdergaand geabstraheerde voorstelling van te schilderen.
Hierna keerde Agnes langzaam maar zeker weer terug

In vergelijking met de scènes die zij buitenshuis
schilderde kreeg de beelduitsnede bij haar stillevens en
interieurs opvallend veel aandacht. Vrijwel elk doek kent

naar de figuratieve kunst, waarvoor zij de onderwerpen in
huis vond. In de intieme, besloten ruimte van haar woning

een duidelijke coulissenopbouw en de zijranden doorsnijden

koos ze voor een specifiek standpunt, van waaruit ze een

bijna steeds enkele voorwerpen of stukken die de ruimte

bepaalde hoek wilde weergeven. Voor het samenstellen van
arrangementen zocht zij huisraad bijeen en stalde dat uit op

geleden.
Het interieur waarin Agnes via een grote, op de grond
staande spiegel zelf te zien is, lijkt op het eerste gezicht een

een toepasselijke plek die zij daarvoor ook in het dagelijks
leven gebruikte. Zo dekte zij de koffietafel (voor twee personen!) op haar keukentafel. Voor een decoratief effect com-

slaapkamer die zij ook voor haar artistieke werk gebruikt.
Maar wat een bed lijkt, is bij nader inzien misschien alleen
een opeenstapeling van opgespannen doeken, iconen,

bineerde zij deze met een donker geblokt tafelkleed en een

kartonnen en dergelijke. Dus mogelijk betreft het toch een

daarmee mooi contrasterende dienblad. Haar liefde voor

van haar als atelier ingerichte werkkamers in haar huis,
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Zonder titel, 1993, ojd, G7 x 83 cm . ·MHP

Het Hof in Hengelo. Intrigerend aan dit schilderij is hoe
zij als kunstenaar zelfbescheiden het beeld instapt. Hoewel
zij zichzelfbijna als impressie van een figuur heeft weergegeven, is haar enigszins stugge verschijning en weifelende
houding raak getypeerd. Is dit interieur met Agnes niet
gedateerd, het vrijwel ongestoffeerde blauwe interieur is

de spiegel het contrasterende beeld van het balkenplafond
toont en een blik naar buiten reflecteert. Het behoort tot de
groep werken, waarvoor zij ook in Engeland inspiratie vond,
in een van de huizen van de National Trust. Dat zal in de
Lansdowne Club in Londen (met zijn beroemde Blue Room)

volgens opschrift in 1998 gemaakt. Dit schilderij stelt niet

zijn geweest of in een ander hotel waar zij destijds logeerde.
Lukte het Agnes in haar abstracte composities meestal

meer voor dan een schouw in een rococovertrek waarop

niet een overtuigende, ritmische en spannende verhouding
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Zonder titel (Kan , schaal en koffieservies op tafel), 1992, ojd, 77 x 104 cm. · AVDBS

tussen kleur, vlak en lijn te ontwerpen, in de meeste van
haar figuratieve doeken en tekeningen wist zij dit wél te
bereiken. Die werken onderscheiden zich dan ook door hun
subtiele suggestie van ruimte en de onverwachte verdeling
van kleuren door de voorstelling en over het vlak. Doorkijkjes naar andere ruimtes , reflecties van het vertrek of
ruimtes daarbuiten in spiegels en de keuze voor hoekjes of

interessant decoratief patroon vormen, geven aan haar beste
interieurs en stillevens een heel aantrekkelijk, beweeglijk
uiterlijk. Het zijn beelden waar het oog als vanzelf in
getrokken wordt en waarin het kalmpjes maar met plezier
heen en weer dwaalt, elke keer weer een mooie combinatie
van vlakken of dieptes aan treffend.

ensembles, waarbij kleuren vaak los van de voorwerpen een
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Zonder titel (Theeservies, kandelaars en vaas voor spiegel), 1993, ojd · AVDBS

Zonder titel (Agnes in spiegel, in atelier in Het Hof), omstree ks 1958-65, ojd, 87 x 75 cm. · AVDBS
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Zonder titel (Schoorsteen met spiegel), 1998, ojd, 93 x 74 cm.

·MHP

Kostuumstukken

fysiek worden gezocht. Agnes leed aan reumatische aandoeningen en is daarvoor enkele keren geopereerd, onder

Midden jaren negentig schilderde Agnes enkele figuren in

andere aan haar handen. Haar hardnekkig doorschilderen,

achttiende-eeuws tenue, staand in een landschap of zittend

terwijl de soepele, geoefende hand ontbreekt, in combinatie

in een interieur. Opvallend aan deze vrij kleine doeken is

met het al even eigenzinnig vasthouden aan historische

dat de sobere voorstellingen opmerkelijk stijf en onhandig

voorbeelden, terwijl zij de lichtheid en finesse die bij dit

zijn uitgevoerd. Hoewel het om relatief simpele figuratieve

genre hoort niet kon realiseren, maakt deze werken tot

voorstellingen gaat die met enkele vloeiende lijnen neer te

doekjes die door een naïeve geschilderd lijken.

zetten zijn, is Agnes' penseelstreek in deze werken behoor-

De stroeve schilderwijze geeft aan de sobere kostuum-

lijk harkerig: recht en kort, stug en hortend. De oorzaak

stukken een ongemakkelijk effect. In plaats van de zelfbe-

daarvoor moet waarschijnlijk in haar tijdelijk beperkte

wuste helderheid van het achttiende-eeuwse neoclassicisme

Zonder titel (Man in laat-achttiende-eeu wse kleding aan tafel in dito interieur), 1998, ojd · AVDBS
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interesse werd ditmaal gestimuleerd door enkele reizen die
zij in de jaren negentig naar Engeland maakte. Het was in
het bijzonder haar lidmaatschap van de Nelson Society dat
haar tot die tochten had aangezet. In Engeland, waar Agnes
slechts een keer eerder was geweest, begin jaren vijftig,
kwam zij in aanraking met allerlei cultuuruitingen. In
eerste instantie waren dat huizen, tuinen en kunst uit de
tweede helft van de achttiende eeuw. Zij heeft in de huizen,
buitens en paleisjes beslist veel schilderijen gezien van
heren met pruiken die in kant, satijn en fluweel gekleed
gingen. De portretten die daar overal de wanden sierden,
zullen haar zeker gestimuleerd hebben dit in Engeland
mateloos populaire genre ook (weer) eens op te pakken.
Een overtuigend voorbeeld van directe inspiratie door
een van de portretten die zij daar zag is Agnes' schilderij van
de elegante Engelsman met hond die in Rome is geportretteerd door de Italiaan Pompeo Batoni (1708-1787). Het is een
van de vele portretten van Batoni die in Engeland te vinden
zijn en die daar golden (en nog steeds gelden) als hard
bewijs dat de geportretteerde de verplichte Grand Tour door
Zonder titel (Man zittend op stoel), 1994, ojd · AVOBS

of de tintelende beweeglijkheid van het rococo uit te stralen,
kenmerken deze schilderijtjes zich door een wat dompige,
verlammende sfeer. Dat komt natuurlijk door de verstarde
houding waarin Agnes de nogal wezenloos voor zich uit
starende mannen heeft neergezet, maar er gaat ook verder
iets drukkends, iets melancholieks van deze doeken uit.
Dat geldt eveneens voor de werken die ze een paar jaar later
naar hetzelfde onderwerp en van lege interieurs schilderde,
opnieuw in een wat lossere stijl. Hierin is weinig leven te
bekennen, zelfs weinig stilleven. In plaats van de dromerige, sprookjesachtige sfeer die zij veertig jaar eerder in haar
schilderijen van balletdansers wist op te roepen, maken
deze late kostuumstukken een matte en triestige indruk.
Wellicht is voor die somberheid en deprimerende inertie
een verklaring te vinden in het gemis van haar echtgenoot
of in een opflakkerend verlangen naar haar kindertijd.
De kostuumstukken illustreren verder vooral Agnes' oplevende belangstelling voor het historische tijdvak dat haar al
sinds haar kindertijd had geboeid: de achttiende eeuw. Haar
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Zonder titel (Man staand voor balustrade in park), 1995. ojd · AVOBS

Zonder titel (Naar Pompeo Baton i, Thomas William Cooke, 1774), 1995. ojd · AVDBS

Zonder titel (Ballet in parkdecor), 1955, ojd, 75,5 x 86 cm . · AVDBS

Europa had gemaakt. Door zich op het eindpunt van de reis,
in Rome, te laten vereeuwigen door societyschilder Batoni
gaf de geportretteerde te kennen zijn klassieke scholing te
hebben voltooid. Agnes' Engelsman is nogal een vrije kopie
naar een van die portretten. Niet alleen omdat zij veellosser
schilderde, maar ook omdat zij ervoor heeft gekozen het
decor waarin Batoni zijn modellen gewoonlijk plaatste, weg
te laten. Die achtergrond bestond uit bekende Romeinse

ruïnes en antieke beeldhouwwerken, waarmee niet alleen
het reisdoel werd verduidelijkt maar ook het feit dat de
geportretteerde zijn klassieken kende nog eens extra werd
onderstreept.

Zonder titel (Schrijvende man in ach tt iende-eeu ws ko stuum, gezien door venster), 1995, aquarel en Oost-Indische inkt op papier
• AVDBS

Zonder titel (Portland Va se op spiegelend blad), ojd, 1997, 57 x 47 cm. · Avoss

Naar Enge land

Britse zijde tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1946 onderscheiden met een hoge decoratie. Hij was er dus bekend,

In de jaren negentig was Agnes lid van de Nelson Society in

ook als oorlogsheld, wat voorAgnes waarschijnlijk reden

Engeland, vanaf 1994 in elk geval officieel.' Zoals al even is
aangestipt, was zij door archivaris Nouk Ruitenberg op deze

temeer was om zich als lid bij vereniging te melden.

vereniging geattendeerd, maar haar belangstelling voor
de Nelson Society zal vermoedelijk zijn versterkt door de
levenslange interesse van haar echtgenoot voor de marine
en door de bijzondere band die hij met Engeland had. Didi
had van 1943 tot in 1945 als civiel ingenieur in Engeland
gediend bij de Royal Engineers en was voor zijn inzet aan

Zonder titel (Portland Vase en bokaal voor landschap), ojd, 1997, 65 x 81 cm. · Avoas

Admiraal Sir Horatio Nelson (1758-18os) verwierf onsterfelijke roem met zijn overwinningen, in het bijzonder met
de zeeslag bij Trafalgar, waarbij hij het leven liet. In Engeland is hij tot op de dag van vandaag een van de meest populaire helden. Dat Didi, die eigenlijk een loopbaan bij de
marine ambieerde, Nelson als zeeheld heeft bewonderd,
lijkt heel aannemelijk. Ook zal de levendige omgang met

Zonder titel (Portland Va se tegen blauw fond), ojd, 1996, 52 x 42 cm. · AVDBS
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Petworth (Park met Rotunda) , 1996, aquarel en Oost-Indische inkt op papier,

40

x 50 cm . · AVDBS

zijn manschappen, zijn familie en vrienden Didi's sympathie hebben gehad. Hij was immers zelf ook bepaald een
avontuurlijk, ondernemend en sociaal ingesteld man.
Nelsons gelovigheid en zijn onorthodoxe, want zeer openlijk, samenleven met Lady Hamilton (net als Nelson keurig
gehuwd) , zijn vermoedelijk eigenschappen die tot Agnes'
verbeelding gesproken hebben.
De Nelson Society was in het leven geroepen om de
belangstelling voor de admiraal, zijn heldendaden en
geschiedenis levendig te houden, waartoe onder meer een
jaarlijks congres werd georganiseerd waaraan Agnes verschillende malen deelnam: in 1996, 1997 en hoogst waarschijnlijk ook in 1998. 2 Nadien, omstreeks 2000, heeft zij
een paar portretten van Nelson gemaakt, naar voorbeelden.
Dat hoeven overigens geen originele kunstwerken te zijn
geweest, wantAgnes werkte in die tijd meer en meer naar

Zonde r titel (Admira al Nelson)

2000,

ojd · AVDBS

Zonder titel (Schip, driemaster, tegen blauwe achtergrond),

2000,

ojd, 73 x 93 cm. · AVDBS

reproducties uit boeken of tijdschriften. De romantische
interesse moet haar hoofdoverweging zijn geweest en
daarom is in deze werken misschien een voortzetting of vervanging te zien van haar eerdere held: Nicolas de Staël.
Dat Nelsons admiraliteit en marinegeschiedenis haar ook
fascineerden, blijkt uit de doekjes die zij omstreeks diezelfde
tijd van enkele historische schepen schilderde. Volgens
kenners heeft zij de scheepstypen goed in beeld gebracht, al
had haar indertijd wat primitieve manier van schilderen een
zekere vergroving van de weergave tot gevolg. Interesse in
boten had Agnes van kindsbeen af, toen zij in Rossum de
schepen tekende die op de Waal voorbijvoeren.
Naast haar belangstelling voor Nelson en voor de achttiende-eeuwse, romantische cultuur van Engeland, vatte
Agnes bewondering op voor een beroemd meesterwerk dat
daar als een van de nationale kunstschatten wordt gekoesZonder titel (Twee driemasters met gehesen zeilen), omstreeks 2000, ojd,

terd: de befaamde Portland Vase. Deze Romeinse glazen

38 X 40 cm. · AVDBS

amfora, met in cameereliëf gesneden mythologische voor-
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Zonder titel (Schip met boegspriet tegen rode achtergrond),

2 00 0,

ojd · AVDBS

stelling uit de eerste eeuw voor Christus, is sinds de acht-

stig zijn. Er is tenslotte een verband met de voorstelling op

tiende eeuw in Brits bezit. De vaas is via de Hertog van Port-

de vaas die vanwege de aanwezigheid van een zeeslang in
een maritiem kader wordt geïnterpreteerd. Tegelijkertijd

land in het British Museum terechtgekomen (vandaar de
naam). Misschien heeftAgnes dit origineel tijdens een van
haar bezoeken aan Engeland bekeken of anders de kopie in
kwartssteen die Josiah Wedgwood er in de negentiende
eeuw van maakte, in het Victoria and Albert Museum. Het
is natuurlijk ook mogelijk dat zij dit motief eveneens van
afbeeldingen kende. Dat Agnes' interesse voor de Portland

sluit dit motief mooi aan bij Agnes' voorliefde voor stillevens, waarin een of enkele stukken serviesgoed centraal
staan, op een vensterbank (met uitzicht op een tuin of park),
of voor een spiegel. Aan zulke stillevens, samengesteld met
eenvoudig vaatwerk in combinatie met enkele vruchten, een

Vase tijdens haar reizen naar Engeland is opgewekt, lijkt

stel kandelaars met kaarsen of hoogstens een vaas met
bloemen, werkte zij tijdens haar laatste levensjaren het

zeker en die impuls kan best van de Nelson Society afkom-

liefst.

Hengelo
Nadat in 1954 het familiebezit Slot Rossum van de hand
was gedaan, kochten Agnes' ouders met hun deel van de
opbrengst een bescheidener behuizing: Het Hof in Hengelo,
een statige herenboerderij met erf en ruime tuin, waar ze
vanaf 1954 tot aan hun dood (1970 en 1971) woonden. Agnes
kende die omgeving vrij goed omdat haar vriendin Phili
Sixma van He emstra en haar moeder al eerder naar deze

streek getrokken waren. Haar verknochtheid aan die omgeving heeft zeker bijgedragen aan de beslissing om na
het overlijden van haar ouders met Didi in Het Hof te gaan
wonen, al vond hun verhuizing door omstandigheden pas
in 1973 plaats.
Naast dat Het Hof een historische boerderij was, waarvan al melding wordt gemaakt in bronnen uit de tiende
eeuw, betekende de ruime behuizing een enorme verbetering van Agnes' en Didi's woonomstandigheden. Bovendien

Zonder titel (Vaas met boeket in vensterban k met uitzicht op tuin), 1979, aquarel, Oost-Indische inkt en krijt (?)op papier . AVDBS

Zonder titel (Stilleven met vaas met bloemen), 1999, aq uarel en Oost-I ndische in kt op papier ·

bleek er in het begin van de twintigste eeuw een kunstenaar
te hebben gewoond en gewerkt. Dat was Jan (Adam) Zandleven (1868-1923), een autodidact uit de Zaanstreek, die van
1907 tot in 1912 Het Hof- toen aangeduid als 'het Burge-

meestershuis' -had gehuurd. Hier schilderde Zandleven
zijn geliefde onderwerpen: boerderijtjes, schuren en hooibergen in de omgeving in het bosrijke Gelderse landschap)
Hij gaf die motieven het liefst in de schemering weer, ter-

MHP

leven in het vergeetboek is geraakt, was hij destijds een productieve kunstenaar, wiens sfeervolle en expressieve werken
vooral via zijn connecties met H.P. Bremmerheel aardig
aftrek vonden, en langs die weg bijvoorbeeld in de collectie
van het Kröller-Müller Museum in Otterlo zijn terechtgekomen.
Over Zandlevens verbondenheid met Het Hofheeft

wijl hij bosranden en vooral solitaire bomen, zijn speciali-

Agnes gecorrespondeerd en gesproken met een van Bremmers zoons, die zij misschien uit Den Haag kende en haar

teit, juist op zonnige momenten van de dag vastlegde, met
stralenbundels die felle lichtvlekken op de stammen en bos-

nog eens in Hengelo opzocht.4 Agnes voelde zich kennelijk
verwant met Zandleven, vanwege zijn doorzetten als een-

grond wierpen. Daarnaast schilderde Zandleven stillevens
met eenvoudige kannetjes , Keulse potten, boerenbont aardewerk en bloemstillevens , waarvan de laatste tamelijk fel

ling in de kunst, maar waarschijnlijk ook door zijn grote
belangstelling voor religieuze vraagstukken. Volgens Just
Havelaar las Zandleven 'de oude mystieken': Ruusbroeck

van kleur konden uitvallen. Zijn stillevens zijn, net als zijn

en anderen.s Dat alles zal haar aangesproken hebben en

landschapjes, opvallend pasteus geschilderd. Hoewel Zand-

hebben bevestigd in haar eigen drang om in de omgeving

van Hengelo oude boerderijen en historische huizen te
schilderen, net als de mooie plekjes in de directe omgeving
van haar eigen huis, op het erf en in de tuin.
Het Hofhad Agnes in 1959 al een keer geschilderd,
toen haar ouders er net woonden en er een kamer voor
haar hadden ingericht. De doeken die zij maakte toen zij
er zelf woonde, vanaf 1973 tot aan haar dood in 2002,
onderscheiden zich door een definitieve terugkeer naar de
figuratie en, vooral in haar laatste jaren, door een verstilde
sfeer en een langzaamaan weer losser wordende hand.
Zoals zij in haar kinderjaren het liefst de interieurs en de
uitzichten van Slot Rossum tot onderwerp nam, zo richtte
zij zich aan het eind van haar leven op stillevens die ze op
de tafel in haar keuken of zitkamer of in de vensterbank
arrangeerde. Het raam of de spiegel erachter bood een blik
op haar tuin die zij langzaam maar zeker liet verwilderen:
de door haar ouders klassiek aangelegde Franse tuin, met
streng geschoren buxusheggen en kaarsrechte paden, was
veranderd in een bijna dichtgegroeid bos. Ook in die onmid-

Zonder titel (Vaas met bloemen en bloeiende potplant),

2002,

dellijke nabijheid van Het Hof vond Agnes haar vertrouwde
motieven; een hoekje met bloeiende voorjaarsbloemen, een
spiegelend vijveroppervlak in de schaduw van de bomen en
heesters. Dit alles resulteerde in kleurige, snel gepenseelde
aquarellen en schilderijen, waarin een voorkeur voor een
felle kleur grasgroen opvalt. Een bijna symbolische lading
kregen ten slotte de lege tuinstoelen en het buitentafeltje,
waarvan het serviesgoed en de vruchten verdwenen en
dat uiteindelijk aan de seizoenen en elementen werd
overgeleverd.
In een van de laatste vraaggesprekken die Agnes
zijn afgenomen heeft zij gezegd dat het onder andere de
Haagse kritiek op haar werk is geweest die haar in 1973 deed
besluiten naar Hengelo te trekken. In Den Haag vond men
dat Agnes 'niet eerlijk bezig was', wat zij zich behoorlijk
aangetrokken heeft. 6 Met haar beslissing om naar het
oosten te trekken is zij altijd blij geweest. In Hengelo voelde
zij zich ten slotte echt vrij om te doen waar zij zin in had.

aqua rel en Oost· Indische inkt op papier · MHP

Zonder titel (Vaas met bloemen),

2001,

aquarel en Oost-Indische inkt op papier · AVDBS
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8 · Slotbeschouwing

Oeuvre en ontwikkeling
Na Agnes' dood bleven haar kunstwerken over. Een klein

kunststromingen om de actualiteit ten slotte bijna ostentatief de rug toe te keren. Die neiging werd in de tweede helft

deel daarvan was bij liefhebbers terechtgekomen, bij familie,

van de jaren zestig al merkbaar toen zij zich bij haar experimenten met abstracte beeldtaalliet inspireren door de

vrienden en bewonderaars van haar kunst. Enkele iconen

kunst van Nicolas de Staël die ruim tien jaar daarvoor over-

deden dienst in kerken, een paar doeken en flink wat teke·

leden was. Omstreeks dezelfde tijd begon zij iconen te
schilderen en wandkleden te maken.

ningen waren in musea en archieven beland. Verreweg het
grootste deel van haar levenswerk stond echter nog in haar
huis Het Hof in Hengelo.
Eenmaal geordend geeft Agnes' artistieke nalatenschap
een goed beeld van haar oeuvre en haar ontwikkeling. Wat

De koers die Agnes met haar artistieke ontwikkeling
heeft gevolgd, was geen overdachte, van tevoren uitgestippelde route. Zij heeft zich na een korte fase waarin zij openstond voor de contemporaine invloeden, verder

vrijwel meteen opvalt, is dat zij zich weinig gelegen heeft

voornamelijk laten stimuleren door kunst waarmee zij min

laten liggen aan de heersende trends in de moderne kunst.
In haar oeuvre zoekt men tevergeefs naar invloeden van

of meer toevallig geconfronteerd werd. Dat betrof dan wel

Cobrakunst, Zero- ofNulbeweging, popart, minimal art of

kunst waarvoor zij een uitgesproken bewondering had,
zoals de abstracte schilderkunst van De Staël en de iconen

conceptuele kunst, om enkele toonaangevende stromingen
uit het naoorlogs tijdvak te noemen. Ook de herwaardering
van figuratie, die de 'wilde' schilderkunst in de jaren tachtig

waarmee zij in Parijs in aanraking kwam. Die kennismaking was het gevolg van de reizen die zij naar het buitenland
ondernam, naar Frankrijk, Spanje, Italië en Griekenland.

met zich meebracht, heeft waarschijnlijk meer bijgedragen
aan de huidige appreciatie van Agnes' kunst dan dat die

Hoewel haar eerste tochten naar Frankrijk nog bedoeld

haar destijds heeft gestimuleerd om weer herkenbare
motieven te gaan schilderen.
Alleen bij Agnes' vroege werken ligt dat anders. In de
tekeningen en schilderijen die zij tijdens en na haar opleiding maakte, tot in de jaren vijftig, lijkt er sprake van doorwerking van toen gangbare tendensen. De invloed van het
Nieuw Realisme, van de tweede École de Paris is in haar

waren om zich te oriënteren op de moderne kunst- en misschien gold dat ook nog enigszins voor haar tochten naar
Spanje- kreeg haar belangstelling voor historische kunst
gaandeweg de overhand. Die oude en andere kunst wilde zij
bestuderen en daarin wilde zij zich scholen. Zo waren haar
latere reizen naar Griekenland in het bijzonder gericht op
het volgen van lessen in icoonschilderen.

kunst uit die episode goed te herkennen. Dat geldt eveneens
voor haar verwantschap met het expressieve, figuratieve
werk van bepaalde kunstenaars uit die periode, in het bij-

Voorbeelden en rolmodellen
Het was hoogstwaarschijnlijk Agnes' onzekerheid, over

zonder met dat van schilders en tekenaars uit Den Haag.
Daarnaast en vooral daarna heeftAgnes echter vóór alles
haar eigen weg gevolgd, waarbij zij zich vanaf de jaren

haar artistieke talent, haar vaardigheden en de richting die
zij met haar kunst (en leven) op moest, die haar mede

zestig bewust lijkt te hebben afgezet tegen de heersende

bewoog om die reizen naar het buitenland te ondernemen.

Zonder titel (Zelfportret), 1944, ojd, G1 x 51 cm.
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Zonder titel (Stilleven met vruchten, mand en hoed op tafel in tuin), 1959, ojd, 63 x 91 cm.

Zij maakte die tochten namelijk niet alleen om in die
landen inspiratie en kennis voor haar werk op te doen. Zij
ging er al dan niet bewust ook op zoek naar voorbeelden,
naar rolmodellen, die aangaven hoe zij zich in haar leven

· MHP

leven. Die eenheid kon onder andere bereikt worden door
zicht te krijgen op de obstakels die deze harmonie verhinderden. Dat werd mogelijk door dromen te analyseren.

ten opzichte van haar artistieke werk moest opstellen en

Gestimuleerd door Jettie, heeftAgnes tientallen jaren haar
dromen opgetekend en geprobeerd die te interpreteren. Bij

welke kant het op moest met haar kunst. Agnes had

het lezen van die droomverslagen valt Agnes' bijzondere

behoefte aan zulke aanwijzingen.
Bij levensvraagstukken liet zij zich evenzeer graag leiden

kundigheid op om droomscènes levendig in schrift en beeld
om te zetten. En passant komt een andere eigenschap van

door een goede, wijze gids . Een dergelijke leidsvrouw vond
zij allereerst in haar oudere vriendin Jettie van Lennep.
Jettie gaf Agnes ernstige raad over hoe zij zich als adolescent in het leven moest opstellen, maar gaf ook adviezen die

haar aan het licht: haar talent om in kleuren en stoffen te
denken, een gave die zij in haar kunst goed wist te benutten.
Van belang is echter vooral dat haar dromen eens te meer
duidelijk maakten hoezeer zij verlangde naar een mentor.

haar kunst raakten. Zo adviseerde zij Agnes met klem zich

Agnes hunkerde vrijwel doorlopend naar iemand die

vóór alles te richten op het aanbrengen van een innige
samenhang tussen haar artistieke werk en haar persoonlijke

haar in haar kwaliteiten kon bevestigen, haar bescherming
zou bieden, maar die vooral in staat was haar de weg in het

leven te wijzen en haar te stimuleren in haar kunst. Een
dergelijke leidsman vond zij na Jettie in haar echtgenoot
Didi, en evenzeer in De Staël, hoewel hij natuurlijk meer
vanuit de literatuur over hem en diens nagelaten werk als
voorbeeld heeft gediend. In De Staël herkende zij hoe dan
ook haar ideale kunstenaarstype en naar zijn model heeft
Agnes haar houding als aristocrate in de kunst aangenomen.
Uit Agnes' brieven en droomboeken blijkt het contact
met en het volgen van mentoren zeker te hebben bijgedragen
aan haar welbevinden in het leven. Maar of het ook een gunstig effect heeft gehad op haar artistieke ontwikkeling is een
vraag die lastiger te beantwoorden is. Wel is vast te stellen
dat zij pas na Didi's overlijden in 1991 zonder raad of
omwegen haar eigen voorkeuren is gaan volgen. Toen
keerde zij terug naar de figuratieve weergave van de onderwerpen die het dichtst bij haar stonden: interieurs, tuinen,
stillevens en figuurstukken. Ook pakte zij toen haar oude
voorliefde voor de achttiende eeuw weer op.

Sterke en zwakke punten
Ondanks het grillige pad dat Agnes als kunstenares heeft
afgelegd zijn er in haar oeuvre wel degelijk constanten aan
te wijzen. Haar gevoel voor het ontwerpen van intrigerende

Zonder titel (Madonna met kind), wol, katoen, kant, kunststoffen en borduur·
zijde,

126 X

95,5 cm. · AVDBS

composities is door de tijd heen haar beste werken blijven
bepalen, of het nu ging om een tekening voor Het Vaderland,
een expressief figuratief schilderij of een wandkleed. Zelfs
in haar iconen, die meer haar eigen ideeën volgden dan de
regels die voor deze schilderkunst gelden, valt dat talent op.
Dat geldt eveneens voor haar kleurgevoel. In haar mooiste
werken is dat bijzonder van nuancering en contrast, zoals

vermeld waarmee zij zowel haar grootste doeken als haar
kleinste tekeningen opzette. Als Agnes ergens niet van
beticht kan worden, dan is het wel dat zij in priegelwerk
verviel, of zich verloor in details of bijzaken. Zij hield

in het Zelfportret dat op de cover is afgebeeld. Daarin liet zij

iedere compositie groot.
Natuurlijk zijn er ook minpunten in haar werk te

haar grijsgroenen fraai uitkomen tegen ossenbloedrode

constateren. Die waren onder andere het gevolg van haar

lijnen en schaduwvlekken en stelde ze zachtblauwe partijen
subtiel tegenover rossige tinten op. Wat Agnes eveneens

eigenzinnigheid (ze was op het dwarse af) en zijn naast haar
onzekerheid haar leven lang manifest gebleven. Agnes

goed kon, was het combineren van opdrachten met haar
vrije werk. Haar tekenkunstige kwaliteiten heeft zij optimaal benut in de bijdragen en prenten die zij onder andere
voor de krant maakte. Met de taferelen- binnenskamers

zocht weliswaar naar een gidsfiguur, maar die moest haar
vooral door het leven én de kunst leiden. Voor meer eenzij-

en buitenshuis -die zij met haar even rake als speelse stijl

dige, artistieke adviezen stond zij minder open. Zo heeft zij
bijvoorbeeld de raad die docenten Rozendaal en Meijer haar
gaven om langer aan een schilderij of tekening te werken, in

wist neer te zetten, oogstte zij terecht bewondering en lof.

de wind geslagen. Dat is jammer, want een minder haastige

Als kwaliteit moet ten slotte de robuuste aanpak worden

en minder slordige manier van werken had haar kunst op
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Zonder titel (Stilleven met mand met broodjes, weegschaal en dienbladen op rood buffet) , 1973, ojd · AVDBS

een hoger niveau kunnen tillen. Die jachtige, ongedurige

achtige verslagen valt af te leiden dat zij ernaar streefde die

manier van werken heeft speciaal op haar abstracte kunst

spirituele boodschappen zo direct en puur mogelijk in haar

een negatieve invloed gehad. Het is moeilijk te begrijpen
waarom zij zo haastig te werk ging. Zou zij bang zijn

kunst te verbeelden. Tegelijkertijd schrok zij ervoor terug
met haar kunst onbegane paden in te slaan. Agnes heeft
daarvoor nooit het echte lef getoond. Als zij koos voor het
uitproberen van iets nieuws greep zij naar al bestaande
varianten zoals de icoonschilderkunst en het maken van

geweest dat de invallen die zij had haar zouden ontglippen
als zij die niet snel op papier of doek vastlegde? Misschien
werd die jachtige manier van werken versterkt doordat
Agnes zich steeds meer liet inspireren door de visioenen die
zij in toenemende mate in haar dromen zag? Die visioenen
waren meestal religieus van aard en uit haar bijna steno-
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wandkleden.

Zonder titel

(Stil/e~en

met rijtje

~azen

en kannen), 1997, ojd · AVDBS

Tussen twee were lden in
Agnes' afzien van zuiver artistieke adviezen van leermees·
tersen collega's had ongetwijfeld te maken met het feit dat
haar anker in een andere wereld lag, in het adellijke, aristocratische milieu waarin zij geboren was. En daar liet zij haar
anker ook liggen, ondanks de pijnlijke inperkingen van de
grootse levensstijl als gevolg van de economische neergang
die ook deze klasse trof. Die adellijke wereld is haar leven
blijven bepalen, ook haar leven als kunstenares. Niet voor

niets hadden haar rolmodellen Jettie, DeStaël en Didi
dezelfde aristocratische achtergrond. Ondanks Agnes' soms
openlijk geuite distantie ten opzichte van dat milieu, is het
altijd haar natuurlijke habitat gebleven. Die wist zij trouwens
aardig te gebruiken wanneer dit te pas kwam. Zo werden
de verblijven in het buitenland mogelijk gemaakt, of in elk
geval vergemakkelijkt doordat zij er vaak ambassadeurs
kende of directeuren van bestuurlijke en culturele instanties.
Dat waren mensen van dezelfde stand, bloedverwanten, of
vrienden van de familie. Dit sociale netwerk, dat zij door

201

haar afkomst meekreeg, heeftAgnes dus wel degelijk ook

eenmaal weer in die vertrouwde en beschermde omgeving

voor haar kunst benut.

opgenomen was, had zij in dat domein heimwee naar

Het aanleggen en onderhouden van nieuwe relaties

haar ideaalbeeld van die aristocratische wereld, naar een

buiten haar eigen milieu gingAgnes echter beduidend
minder goed af. In tegenstelling tot bijvoorbeeld haar

rijk dat zij in het verleden projecteerde, vooral in de achttiende eeuw.

vriendin en collega-kunstenares Jeanne Bieruma Oosting,
ook jonkvrouw, heeftAgnes nooit structurele betrekkingen
binnen de kunstwereld aangeknoopt. Met medestudenten
van de Haagse academie en collega's bij de Haagse Kunst-

Nostalgie, ofheimwee, gevoelens die bijna inwisselbaar
zijn, klinken niet alleen door in de herinneringen die zij
schreef, maar ook in haar brieven en droomboeken.
Heimwee lijkt als een basso continuo door Agnes' leven

kring, Pulchri Studio en de Haagse Aquarellisten zijn de

en werk te lopen. Het is te herkennen in haar groeiende

contacten altijd los gebleven, beperkt tot gelegenheicisbezoekjes en informele, maar nooit intieme omgang.

minachting voor vernieuwingen in de moderne kunst. Zij

Waar Jeanne in Amsterdam haar connecties met kunstprofessionals uit de museum wereld, uit de handel en niet

vond dat ze niet konden tippen aan artistieke verrichtingen
uit het verleden. Heimwee is eveneens aan te wijzen in haar
terugkeer naar de figuratie, naar stillevens, interieurs en

te vergeten met kunstcritici uitstekend onderhield, stuitte
het verzorgen van een dergelijk netwerk bij Agnes op verzet.
Het liep bij haar vast op een combinatie van verlegenheid,

uitzichten, en in de gelaten, enigszins treurig stemmende
sfeer die veel van haar werken ademen. Agnes' oeuvre overziend blijkt haar verlangen naar het verleden, naar dat wat

koppigheid en weerzin, waarbij haar uitgesproken onhan-

ooit was, of beter gezegd: naar dat wat ooit geweest hàd

dige gedrag in het directe sociale verkeer niet erg meehielp.

kunnen zijn, vrijwel overal aanwezig. Die strekking is niet
alleen te vinden in de kunst uit haar laatste levensfase,

Heimwee

maar evenzeer in de werken die zij allang voordien maakte.
Misschien mag die teneur daarom wel de markantste eigen-

en in de artistieke, terwijl geen van beide helemaal
beantwoordde aan haar idealen. Dit gespleten, dubbele

schap van haar werk genoemd worden. Het is in elk geval
de karaktertrek die Agnes' werken onderling gemeen
hebben en die haar kunst bindt aan haar persoonlijkheid.
Beide, leven en kunst, kenmerken zich door een niet eens

bestaan heeft haar aangeboren gevoel voor nostalgie flink
aangewakkerd. Zij had in de artistieke wereld doorlopend

gevoel van knagend heimwee, altijd heimwee.

Agnes verkeerde in twee werelden, in de aristocratische

zozeer bijzonder heftig, als wel voortdurend aanwezig

last van heimwee naar haar adellijke milieu. Maar als ze
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Over de auteurs

I leen Montijn , geboren in Den Haag, is historica en schrijfster.
Zij schreeflange tijd in NRC Handelsblad en publiceerde in 1998
bij uitgeverij Thomas Rap Leven op stand 1890-1940, waarvan in
2008 de achtste druk verscheen . Zij houdt zich bezig met de

geschiedenis van wonen en het interieur, van smaak, kunst en
persoonlijk leven . In 2007 verscheen haar biografie van de
architect P.j .H . Cuypers (Schoonheid als hartstocht, Pierre Cuypers

1827-1921). www.ileenmontijn .nl

Alied Ottevanger was twintig jaar conservator moderne kunst,
bij de RBK, thans ICN en bij het RKD , beide in Den Haag.
Sinds 2006 werkt zij als onafhanke lijk kunsthistoricus . In 1995
promoveerde zij op haar studie over Dick Ket. Zij publiceerde
over Ket en jan Mankesen meer recent over Theo van Doesburg.
In 2007 organiseerde zij de tentoonstel li ng De Stijl in Tilburg.

Over de vriendschap tussen Theo van Doesburg en Antony Kok
in Museum de Pont in Ti lburg en in 2008 verscheen haar boe k

'De Stijl overal absolute leiding'. De briefwisseling tussen Theo van
Doesburg en Antony Kok. Op dit moment werkt zij aan een boek
over de correspondentie tussen Van Doesburg en J.J.P. Oud .
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Bronnen , afkortingen en archieven

Bronnen
Voor onderzoek is gebruik gemaakt van de hieronder genoemde
instellingen en archieven . De archieven zijn volledige ontsloten
en hebben registers op naam van instellingen en personen.
Alleen daar waar men de informatie uit een bepaalde bron
niet via die registers kan vinden of deze op een wat onverwachte
plek is opgeborgen (zoals correspondentie met kunstenaars in
het AFVDB) , is die in de noten gegeven . In de noten zi jn ook
de vindplaatsen van krantenrecensies gegeven die in de plakboeken , of andere documentatie in de archieven, te vinden zijn .

Afko rtingen
AAVDB , RKD =Archief Agnes van den Brandeler Archief,
RKD , Den Haag
AFVDB , NA= Archief Familie van den Brandeler,
Nationaal Archief, Den Haag
MHP= Museum Henriëtte Polak, Zutphen
AVDBS = Agnes van den Brandeler Stichting
PART. COLL . =Particuliere collectie

Geraa dpleegde archie ven
GADH =Gemeente Archief, Den Haag
RKD =Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
(Afdelingen : Archivalia , Persdocumentatie en Bibliotheek),
Den Haag
NA= Nationaal Archief, Den Haag
DHG = Den Haag Gemeentemuseum
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