
Tekeningen na de oorlog, in Amsterdam  

Over de tijd na de oorlog weet ik maar heel weinig. Liefje is doorgegaan met tekenen en schilderen,
ze hielp mee met brood op de plank maar de zorg voor Maarten en voor het huishouden lag nog 
vanzelfsprekend bij de moeder. 

 veel tekeningen zijn studies voor tekeningen die in stripverhalen werden toegepast of in 
reclametekeningen.

 
  

Zoals ze zich eerder ook verdiept had in de geschiedenis van cultuur en van de schikderkunst 
verdiepte ze zich ook in de nieuwe zeer politieke schilderkunst. De ergernis groeide dat kunst haar 
onafhankelijkheid verloor. Kunst werd een instrument. Ze begon essays te schrijven. Veel van haar 
kunstbeschouwingen werden verwerkt in of waren voordrachten van haar man Wim Kersten. Dat 
kon natuurlijk niet goed gaan gezien zijn functie.



Hoewel mijn moeder zelf niet de gelegenheid had gehad om een kunstopleiding af te maken had ze 
een grote bewondering voor kunstenaars die de  ambachtelijke vaardigheden tot in de puntjes 
beheersen. 
Dat sommige kunstenaars het niet zuiver van de kwaliteit van hun werk maar vooral van hun mooie 
praatjes moesten hebben, stond haar niet aan. 
Ze vond het een vorm van bedrog.

De potretten die ik heb kunnen 
terugvinden zijn allemaal van werken 
die niet verkocht zijn.
Verkopen deed mijn moeder wel maar 
het vragen van hoge prijzen , daarvoor 
was ze veel te bescheiden.
Ze bleef vooral tekenen en 
aquarelleren. Olieschilderijen werden 
verkocht en kan ik dus niet tonen 
helaas.

In mijn jeugd gebeurde het ook vaak 
dat mijn moeder even stiekem een 
portretje schetste van iemand. Ze had 
altijd potloodjes en notitieblokjes bij 
zich, met lijnen en  zonder lijnen.

Ze deed het niet om te verkopen, niet 
om iets te verkopen, ze kon het gewoon
niet laten ook al vond ze het volkomen 
zinloos.

  



  

    
  misschien een en dezelfde?
   Later dacht men altijd dat ik het ben
   Maar in 1952 was ik nog niet eens geboren





   


