
Tekengenootschap ‘t Krijtje
Koetsier op Twijnstraat voor de deur.

Van buurtgenoot Pyke Koch hoort ze over 
het Utrechtse kunstleven. en wordt dan in
1941 lid van  Het Utrechtsch 
teekengezelschap Krijtje. opgericht, onder
auspiciën van Kunstliefde. Er wordt 
getekend naar gekleed model en 
mannelijk en vrouwelijk naakt. Nieuwe 
leden werden geballoteerd: ze moesten 
werk laten zien aan het bestuur. Namen 
als die van Eva Besnyö en Gerrit Rietveld 
vind je terug in de geschiedenis van dit 
genootschap. Voor de oorlog werden er 
wel excursies en lezingen georganiseerd, 
maar in de oorlog bleven de activiteiten 
tot de wekelijkse tekenbijeenkomsten 
beperkt. Het bestuur schreef een 
spoedvergadering uit voor 28 maart 1942,
met als enige agendapunt: al of niet 
“aansluiting bij de Cultuurkamer. Er 
werden 3 mogelijkheden geschetst: 
aansluiten, niet aansluiten of de 
vereniging opheffen. Wie als lid wilde 

bedanken, kon dat pas aan het einde van het cursusjaar doen, in september. Van die 
mogelijkheid zouden Frederiks en dr. Johannes van der Elst gebruik maken; in diezelfde maand 
verhuisde Lily Waterdrinker naar Amsterdam en was zodoende ook lid af. Het Krijtje is 
opgeheven maar Kunstliefde bestaat nog steeds.

1941-1942  Het Krijtje, Corina

Op het Krijtje leerde ze  Corina Smit (1918-2003) kennen
Corina bleef een vriendin tot aan haar dood. Corina
verdiende vanaf 1941 haar brood met het ontwerpen van
prentbriefkaarten die vermaard werden als kaarten van
Corina ontwerpen.

Corina Smit woonde voor de oorlog in Amsterdam  maar
In juni 1940 was ze met Frans Emmer getrouwd, die in
Utrecht woonde waar hij een betrekking had. Ze vonden
een etage aan de Croeselaan, en in november 1941
verhuisde Corina naar Utrecht waar ze zich met haar man
kon verenigen. 
Het vertrek uit Amsterdam ging haar wel een beetje aan
het hart: "Utrecht is een rotstad om te wonen, voor kunst
tenminste" schreef Corina in dezelfde brief. In Amsterdam



zat ze op een modeltekenclubje, en aan iets dergelijks wilde ze 
ook in Utrecht deelnemen.

Door de oorlogsomstandigheden was er op haar afdeling steeds minder te doen, er was krapte aan 
papier door de strikte papiertoewijzing was het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om voor 
commerciële doeleinden affiches te maken.

             Liefje over Corina:  

Corina liet zich inschrijven bij de Kultuurkamer. Haar reclame- en illustratiewerk had anders niet 
onder haar naam gepubliceerd mogen worden. Corina was sinds 1942 kostwinster: haar man had 
zijn baan opgezegd om zodoende onzichtbaar te worden voor de arbeidsinzet.. Corina Smit 
verhuisde in december 1943 terug naar Amsterdam en beëindigde daarmee haar lidmaatschap van 
Het Krijtje.

mijn oude tekenvriendin in Amsterdam, die ik opdiepte in de Duitse bezettingstijd in Utrecht bij “ 
het Krijtje”een modelclub van het eerbiedwaardige genootschap Kunstliefde was de dochter van 
een tekenleraar en een tekenlerares. Zij genoot een zekere bekendheid als tekenares van in druk 
uitgegeven ansichtkaarten. Als  je de naam Corina noemde had je kans dat je met grote ogen van 
ontzag “o, ken je die?”werd aangekeken. Zoiets alsof je de hartsvriendin van een prinses was.

Ze had dat werk geleerd geloof ik, in de drukkerij van van Leer in Amsterdam, maar terug in 
Amsterdam en eenmaal opgenomen in de wereld van de echte “vrije kunstenaars, die commerciële 
opdrachten kregen, en die beneden hun stand achtten, verstopte ze die kaarten.

Corina was getrouwd met iemand 
die prachtig gitaar kon spelen en 
erbij zingen. Maar als kostwinner 
was hij waardeloos. Zij moest naar
een psychiater wiens behandeling 
een verbluffende uitwerking had 
op haar creativiteit. Ze werkte nu 
voor Strengholt. Ze illustreerde 
gedichten en schoolboekjes en 
meer.
Dat was natuurlijk het mindere 
genre. (sic. Werd beschouwd als 
het mindere genre)
Ze werkte zich finaal kapot. 
Tenslotte kreeg ze de kans van 
haar leven; ze mocht de 

Nederlandse vertaling van Lady Chatterly’s lover illustreren. Ik schrok van de uiterst precieze 
naturalistische plaatjes van de seksscènes. Waarop ik beschuldigd werd van nog niet helemaal 
“vrij” te zijn. Na 5 jaar verklaarde haar psychiater haar genezen. Een internist verwees haar 
echter naar een sanatorium. In diezelfde tijd is zij gescheiden. Wat er met de illustraties gebeurd 
is? .



 Vertrek naar Amsterdam
In de strenge winter van 1942 kwam mijn moeder weer naar 
haar vader, het was een strenge winter en ze tekende 
reclameborden om klanten te verlokken schaatsen te laten 
slijpen bij haar vader. In het Utrechts Nieuwsblad werden 
advertenties geplaatst. 

Het ging niet lang goed in de moeilijke bezettingstijd als jonge 
zelfbewuste vrouw na ontslag uit het rusthuis in Nunspeet terug 
naar haar vader in de Twijnstraat in Utrecht. Het boterde niet 
tussen Liefje en Gré, haar zeer jonge stiefmoeder. De twee 
karakters zullen te uiteenlopend geweest zijn. Op zekere dag 
schijnt Gré  haar man Pieter voor de keuze gesteld hebben: zij 
eruit of ik eruit!

Liefje krijgt van haar vader, die ook niet meer wist hoe het op te
lossen en zijn nieuwe zoontje natuurlijk ook niet wenste kwijt te
rakenen, som geld als startkapitaal om een bestaan op te bouwen

in Amsterdam om te verdienen met portretten en illustraties en om zich verder te bekwamen. Voor
die illustraties legde ze knipselmappen aan , er was geen internet om snel iets op te zoeken.

Mijn moeder kreeg van haar vader, een aardige som geld mee om ergens een kamer te huren.
Ze vertrok naar Amsterdam, ze zocht een baantje en meldde zich voor een avondopleiding bij de 
academie. Ze werd een avondstudente in de hoofdstad. Ze maakte kennis met onderduikers en 
Amsterdamse kunstenaars. Ze vond een woonplaats op een verdieping  van een huis aan de Amstel  
(nummer 55)  vlak naast de Magere Brug. 



Situatie in februari 1941 Ik wil mijn ogen er
niet voor sluiten, het huis was kennelijk
leeggehaald. de familie van Dam vermoord in
Sobibor.Vader Bernard van Dam Groningen,
22 december 1890 Sobibor, 16 juli 1943 
moeder Debora van Da m-Callo»Sliedrecht, 28
januari 1888 Sobibor, 16 juli 1943 
zoon Godfried van DamAmsterdam, 8
december 1918 Sobibor, 16 juli 1943 
zoon Louis van Dam » Amsterdam, 18
augustus 1922 Sobibor, 16 juli 1943 

Ze werkte 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 alt kantoorbediende. Ze 
typte brieven enzo. 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 was. 
Blindtypen en huishoudelijk werk waren nu 
juist uitgesproken niet haar talenten.
Ondertussen werd de bekwaamheid in de 
kunst gewoon verder ter hand genomen.



Amstel 55

Als ik het natrek begrijp ik dat het leeggeraakt moet zijn door vertrek van de joodse inwoners.  
Maar gek genoeg zaten er de hele oorlog door ook mensen ondergedoken. Onder andere ook Wim 
Kersten met wie zij later zou trouwen.

Wim Kersten

Wim Wander Kersten was 10 jaar ouder, 
geboren in Amsterdam in 1908. Net als 
Liefje had ook hij geen professionele 
kunstopleiding gevolgd. Hij was 
eigenlijk bij de politie maar moest zich 
drukken in de oorlog om niet te hoeven 
collaboreren met de Duitsers. Bovendien
werkte hij eigenlijk bij de politie van de 
stad.
Woonde hij er al eerder? Kenden ze 
elkaar van Het Krijtje? Geen idee.

Tot aan zijn dood in 1974 Willem 
Wander Kersten was een drijvende 
kracht in de moderne Nederlandse kunst.
Voor zijn akties in het verzet ontving hij 
zelfs een medaille. Gedurende de oorlog 
kwam hij in contact met Gerrit Benner. 
Na de oorlog, in 1945 werd hij zelf 
ontdekt bij de tentoonstelling Kunst in 
Vrijheid door de kunstenaars met wie hij
later "12 Schilders 'en' Liga Vrij Beelden
' oprichtte. 

Hij  als conservator van het Stedelijk 
Museum in Amsterdam was ook de oprichter van  de 'contraprestatie' en BKR.  Zijn werken 
variëren sterk in stijl, van de Bergense School en kubistische tot surrealisme en, uniek voor hem, 
"cubealism", en abstract-expressionistic/lyrical-abstract.
 Kende mijn moeder deze..

het verzet, kunstenaars, Goubitz

Ik kom de namen tegen van familie van Dam en Goubitz.
Ab Goubitz dat was toch de naam van de man die elke ochtend met een monter muziekje om 7 uur 
ochtendgymnastiek presenteerde? 

Google: Albert (Ab) Goubitz (20 juli 1910 - 5 november 1997) was een Nederlands 
gymnastiekleraar die vooral bekend werd als presentator van het radioprogramma 
Ochtendgymnastiek. Eerst voor Radio Herrijzend Nederland, later voor de AVRO en ten slotte voor
de NOS. 
Dé openingszin van Ab Goubitz was: "Goedemorgen luisteraars, staat u allen klaar?". Daarna 
volgden de oefeningen op de maat van de muziek: "en strek, en buig, en voor, en achter!"
In die jaren luuisterden er dagelijks 300.000 mensen naar. Het programma bestond van 1945 tot 
1975! 



Ik herinner me dat mijn moeder meer dan eens zei dat ze die man gekend had en over Ella had ik 
haar ook wel eens horen praten. Nu snap ik dat dat zijn zus was.
Hoe de vork precies in de steel gezeten heeft weet ik niet maar ik weet dat er onderduikers op de 
zolder hebben gewoond en dat er sprake was van verweesde meubelen. 
Mijn moeder werd verliefd op een kunstschilder die later deel zou uitmaken van de Cobra.: Wim 
Kersten. 

De broer van haar verloofde, Hans Kersten had een heel lang lijf  dat meer behoefde dan de 
voedselbonnen hem konden verschaffen. Het contact was in de oorlogsjaren nadat mijn moeder naar
Amsterdam was getrokken niet heel intens vermoed ik zo. Nu ik zelf ook al meer dan 50 jaren op de
aardbol vertoef en zelf ook een dochter heb die zo oud is als mijn moeder toen ongeveer, begrijp ik 
de moeilijkheid van de situatie beter dan ooit.:
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