
De Rijks academie in den Haag

examen 
Mijn moeder hield van natuurkunde maar had een hekel aan scheikunde. Ze hield zichzelf voor dat
ze het gewoon niet kon en deed er zo goed als niets aan tot vlak voor haar eindexamen. Toen 
kwam er een leraar naar haar toe om haar vreselijk op haar donder te geven en haar voor lui 
uitmaakte omdat ze het best kon. Toen is ze toch maar gaan leren …met succes.

Liefje
De scheikundeleraar overigens heette Franciscus van Velzen. “Ik ben van Waik en ik 
geef les in schaikunde” . Deze man kwam in Auswitz en Birkenau terecht maar 
overleefde het. Hij heeft zich ook als officier onderscheiden in de slag op de Javazee en
moest daarna verder met een houten been door het leven. 
Hij ergerde zich aan germanismen :Dus wij benutten niet benutten (germanisme) maar 
wij gebruiken gebruiken, en maakte woordgrapjes: 
Droog is “t , drogist  hahahah
Wiskunde leraar Visser maakte zich bij mijn moeder onsterfelijk met de uitspraak: Het 
wiskundig genie openbaart zich op jeugdige leeftijd.

Uiteindelijk slaagde ze op de dag der 
wrake zoals zij  het noemde de diploma-
uitreiking:
10 juli 1937 met :***** kopie 
eindexamenlijst
Een 10 voor stereometrie, mechanica 8 
natuurkunde 9 scheikunde 5 biologie 6 
Nederlands 7 Engels 8 Frans 8 geschiedenis
9 aardrijkskunde 8 handtekenen 8 
rechtlijnig tekenen 7staatshuishoudkunde 
8 lichamelijke oefening 4
Het is voor mij duidelijk dat mijn moeder 
alleen haar best deed in vakken die haar 
werkelijke belangstelling hadden. 



“Met de school zei ik ook de taal vaarwel.
Voortaan las ik alleen nog maar over 
kunst en een van de redenen waarom ik 
die boven de taal verhief was dat ik dacht 
dat kunstwerken anders dan talen, geen 
grenzen kennen.”
Met de school zei ik ook de taal vaarwel. 
Ik las alleen nog maar over kunst. Taal is 
gebonden aan grenzen en kunstwerken 
kennen geen grenzen. De enige taal 
waarvoor ik nog warm liep was 
Esperanto.
Ik vatte kunst niet op als taal of 
symboliek. Ik tekende zomaar op allerlei 
manieren, natuurgetrouw naar eigen 
hand en eigen smaak. 

In de zomer van 1937 fietste Lily met een vriendin door Vlaanderen en at daar patates frites in 
plaats van ijs. Ze fietste ook de Zuiderzee rond. Met vriendin Daarna fietste ze door Brabant. Waar 
ze kwam kocht ze ansichten als herinnering. Die gewoonte heb ik later overgenomen. Geen enorme 
belasting voor de wereld door gebruik van datacenters voor het versturen van foto’ s en de opslag 
ervanMijn moeder had veel talenten en een brede belangstelling, ze was leergierig. Het enige waar 
ze in haar leven moeite mee had was het vinden van geluk.

De wereld is een schouwtoneel elk 
speelt een rol en krijgt zijn stukje 
pijpkaneel….of hoe luidt het gezegde
van vadertje Cats ook weer? Hoe dan
ook, niet ieder krijgt evenveel. Het 
leven is nooit eerlijk geweest 
waarschijnlijk en zal het ook wel 
nooit worden.

  



 

Het was crisistijd. Toen zij van school kwam vond haar moeder dat ze onderwijzeres moest worden.
Mijn moeder weigerde, ze wist dat ze daar veel te verlegen voor was.
Haar leraren vonden dat ze ofwel naar Delft moest met haar grote aanleg voor exacte vakken of 
naar de Rijksacademie om zich verder te bekwamen in tekenen en schilderen.
Delft? Mijn grootmoeder vond het belachelijk, een meisje hoorde niet aan wiskunde te doen. Mijn 
oma had het een en ander van psychologie bestudeerd en was tot de slotsom gekomen dat het niet 
gezond was voor een meisje om wiskunde te studeren of iets soortgelijks.
Maar kunst? De tekenacademie dan maar…want daar kon je tekenleraar mee worden. Het was een 
zeer praktische keuze begrijp ik.

Studie

       Vader Pieter       

Ik had een wakend oog op alles wat jou betrof tot dat
je in den Haag op de HBS kwam. Die tijd wilde ik
eveneens mijn rechten laten gelden.
De rechtbank verplichtte mij tot niets, maar ik wilde
je studie bekostigen en kleding. Ik eiste nota’s kosten
van aanslag van schoolgelden van je moeder toen ze
in het huwelijk trad zo ik ook voor dien ontving.
Dit wilde ik omdat ik niet wenste bedrogen te
worden. Je moeder bedroog me financieel toen ze me
ontrouw werd om aan geld te komen.
Hieraan werd geen gevolg gegeven en stokten toen
mijn vrijwillige kosten in je studie



Het werd deeltijdstuderen, er waren geen ouders die wilden meebetalen aan de studie dus overdag 
werd er gewerkt. 
De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) te Den Haag is de oudste 
kunstacademie van Nederland, die in 1682 werd opgericht. Hieronder het interieur van het nieuwe 
gebouw aan de Prinsessengracht in de dertiger jaren van de 20ste eeuw.

In de avond en op vrije dagen studeren 
en overdag  werken bij het Rijksbureau 
voor voedselvoorziening ik vond haar 
getuigschrift.

De hospita↓

Liefje zocht een kamer met hospita in de Hollanderstraat. 

Ze werkte een poosje als huishoudster, ze kookte en maakte schoon. Ze lachte als ze erover vertelde
want ze had er werkelijk helemaal geen ervaring in. Ze had nooit zelf hoeven koken. Daar had haar 
vader altijd wel iemand voor in huis gehad en haar moeder had het haar eigenlijk ook nooit geleerd. 
Daarna werkte ze als kantoorbediende. Typewerk!!! Ik heb mijn moeder nooit met tien vingers zien 
typen. Het was mij duidelijk dat dat vroeger ook beslist geen passend werk voor mijn moeder 
geweest kan zijn.

En toen maakte ze haar entree op de academie voor beeldende kunsten in den Haag aan de 
Prinsessengracht om daar een middelbare akte tekenen te halen waarmee ze door middel van 
lesgeven in haar eigen onderhoud zou kunnen voorzien.
De academie was misschien niet Liefjes eerste keus maar het was ten minste iets.
Al snel hadden haar leraren in de gaten waar haar bijzonder talent lag. Liefje keek maar met een 
oog, de onopgemerkte luiheid van een van de ogen had ertoe geleid dat dat oog niet meer zag dan 
licht en donker. Zo kreeg ze een enorme aanvaring bij het tekenen van een stilleven. De docent zag 
meer dan zij en begreep niet waarom zij zo koppig volhield dat ze dat niet zag. 

Het stond haar talent niet in de weg; Regelmatig mocht ze opdrachten van de leraren overnemen 
voor het maken van een portret dat was een hele eer. Ze maakte alleen portretten naar levende 
modellen, een portret vanaf een foto vond mijn moeder kunstloos. 



 Een van haar leraren was Cees Bolding, al snel gaf hij af en toe een
portret opdracht aan zijn leerling door. Zelf kon hij er ook wat van:

Illustreren leerde ze ook.
In de jaren aan de academie leerde ze onder andere Hans Berserik
kennen, als medestudent 
Ze had les van Paul Citroen. Van haar decent portrettekenen kreeg ze af
en toe een opdracht doorgeschoven waar hij zelf geen zin in of tijd voor
had. Dat leverde dan ook weer wat op natuurlijk.

Hier een foto van Liefje met medeleerlingen Bep van 
Nieuwburg en Geert Beks, in de duinen aan het werk.

                             Liefje:   

Leidse lucht , ik heb er zelden van 
geproefd, maar ik had op de academie 
korte tijd een medeleerling Annetje de 
Haas, dochter van die professor en 
haar moeder was een Lorenz. Ik ben 
daar wel eens thuis geweest. Wat vaker
kwam ik bij een andere mede academie
leerlinge waar ze steenrijk waren, in 
Wassenaar. Daar was de vader een 
grootfabrikant, maar ook in zekere zin 
eenvoudig, niettemin beschaafd, en je 
werd er heel gastvrij onthaald. Wat mij 
vooral bijbleef dat is het onmetelijk 
verschil, hoewel het Annetje evenmin 
aan middelen ontbrak als hans, zoals 
het andere meisje zich liet noemen. 
Niemand in dat grote ietwat rommelige 
Leidse huis die belangstelling voor mij 
toonde en misschien dikwijls nauwelijks 
voor Annetje. Maar in de lucht hing iets 

     dat mij onnoemelijk beviel.



tekenen boven schilderen

Schilderen deed ik zelden, aquarelleren vaker.
Ik hield  en hou meer van zelf tekenen en het bekijken van de tekeningen van oude 
meesters dan van hun schilderijen.
Sommige van mijn tekeningen waren schilderachtig maar veel waren ook schrijverig, 
dat was zo vanaf de kleutertijd. 
Als ik maar een papiertje heb en een pen of potlood in de vingers anders voel ik mij niet
op mijn gemak, dat is dus een afwijking. 

 



Oorlog,    Stiefouders         

Toen mijn ouders beiden weer hertrouwd waren werd ik gewoon op straat gezet, immers
groot genoeg om mijn eigen boontjes te doppen. 

De oorlog was uitgebroken. Af en toe bezocht ze haar 
vader. Hij was in 1936 hertrouwd met ene Grietje 
Beukers, een jonge vrouw die haar familie is ontvlucht 
vanwege een verboden liefde. Zij werd huishoudster bij 
mijn opa in Utrecht. In 1938 werd zo Gijsbertus 
Waterdrinker geboren, Bert. Liefje vindt het een 
vertederend lief ventje en ze tekent een paar mooie 
portretjes van haar halfbroertje dat 18 jaar jonger is.

Ze tekende de reclameblaadje voor haar vader. Ze had lol
in het schilderen van uithangborden voor het 
schaatsenslijpen in de ijswinters. 



Ook haar moeder trouwde opnieuw en wel een onderwijzer
met volwassen kinderen.  Hij zal ouder geweest zijn en
betrekkelijk vroeg overleden. Ik heb altijd horen zeggen dat
mijn oma zo vreselijk jong in een bejaardenhuis kwam, het
was een aanleunwoning in Oosterbeek. De Sonneberg was
speciaal gebouwd voor gepensioneerden uit het onderwijs.
Werkte mijn oma toen zelf ook? Geen idee. Maar het is
duidelijk dat Liefje zo snel mogelijk in haar eigen onderhoud
moest kunnen voorzien en ook graag wilde. 

Haar piano was het huis al uitgedaan omdat een van de, zeg
maar stiefbroers, ook piano speelde en er dus al een
instrument was. 


	De Rijks academie in den Haag
	examen
	Studie
	tekenen boven schilderen
	
	Oorlog, Stiefouders


