
Deze brief moet jaren later zijn …. Pien

Ben de vorige week naar de bioscoop 
geweest met Pien. Pien is een 
hoofdverpleegster, hier vlakbij in het 
kinderziekenhuis.
Oh Pien ken ik al lang. Nu al een jaar, ja 
deze maand een jaar. We kunnen nogal 
best met elkaar overweg. Een vriendin!  Ze 
is nachtzuster, d.w.z. ze heeft altijd 
nachtdienst.
Trouwen doe ik vooralsnog niet. Heb geen 
plannen. Toch heb ik bij herhaling van die 
verlangens naar een ‘vaste’ Ik ben ook nog 
zo jong!

Ja, met belangstelling lees ik de kunstbeoordelingen van W.K. Wonderlijke kritiek  en
wonderlijke uitbeelding. 

Ja die jonge kunstenaars worden dikwijls niet aan hun staat van dienst maar naar 
hun leeftijd. Ik heb juist een boel gelezen van Pearl Buck Óns dagelijks brood’’t 
Speelt in Amerika verdraaid als ’t niet waar is, want tevoren had ik Wims  recensie 
gelezen en nu vond ik ‘in dit boek dezelfde beoordeling ’t werk van een jong, jonge 
schilder. Hij schilderden maakte werk met ambitie, jong nog en toen hij 70 jaar was 
schilderde hij nog en wat was z’n best geslaagde werk??? ’t Werk aangevuurd door 
geluk, liefde en jeugd.
En zo is ’t naar mijn ervaring op velerlei gebied.
Je hebt ’t in de muziek, dat de jonge
componisten veel meer geestdrift hebben in hun
muziekstukken dan een oudere.
Ik ervoer ’t bij de Wognummers Wat ’n critiek,
alhoewel ’t publiek daverde. 11 keer ’t scherm
haalde, een toegift, ’n rit met 2 orkesten in
Landauers door den Bosch - Zoete lieve Gerritje-
en een souper sloot de avond. Toch waren er
van die kwasten die ’t beter wisten dan wij en
Jan Publiek. We lazen die recensies , waren
nieuwsgierig! Na zo’n concert van hoog gehalte
die z’n weerga in Europa niet vond. En als we
dan ;s morgens bij ’t ontbijt ’t ochtendblad
inzagen dan…. Nou wij boeren hadden ’s
morgens honger en we lapten al die critiek aan
onze laarzen en onder een allergezelligste  kout
lieten wij ’t ontbijt heerlijk smaken.
Dus Maarten heeft kinkhoest. Gelukkig niet erg.
Ik wilde juist eindelijk eens naar jelui toe, maar
dan wacht ik totdat hij beter is. Voor Elly weet je.
Nou je allen. 

Mijn Groeten,
Pap

 jeugdwerk Alkmaar



 Op de klippen   1952?

Iets wat mijn moeder in die tijd geleerd heeft en later aan mij  doorgaf is: 
Als je gewaardeerd wilt worden door aspirant kopers moet je heel hoog van je zelf opgeven. Als je 
goed wil verkopen moet je een hoge prijs vragen voor je werk anders ziet men niet dat het goed is.
Je moet zeggen dat je geweldig bent, geloof in jezelf uitdragen en veel geld vragen. Ja ze wist het 
wel….maar ze kon het niet.

Het schilderen en tekenen ging haar zo makkelijk af maar voor de handel had ze geen aanleg, ze 
durfde niet veel te rekenen voor haar werk. Ze was daar veel te verlegen voor maar ook te eerlijk. 
Die eerlijkheid ging haar steeds meer parten spelen.
De teneur van de lezingen werd steeds kritischer, ze begon zich te verdiepen in de geschiedenis en
achtergronden van de nieuwe kunststromingen. 

Aan Heldring

Hoewel ik met mijn cijferlijst HBS had kunnen gaan studeren ook al omdat mijn 
natuurkundeleraar beschuldigde mij van een roeping voor de schilderkunst. 
Waarschijnlijk zou ik het een heel eind hebben kunnen schoppen in mijn vak als ik me 
niet was gaan verdiepen in de theorieën van de moderne kunst. Die brachten me aan aan
het schrijven louter voor mezelf, om eruit te komen. Mijn eerste man kwam dat goed 
van pas want hij kon goed praten en schrijven trouwens ook maar hij had vaak te weinig
stof. Een tijd lang werkte hij als kunstrecensent voor de Waarheid, later als een van de 
naaste medewerkers van Sandberg. Sandberg had een grote hekel aan mij. Dat was goed
te begrijpen en hij keurde mij als het ware of ‘ als het ware”?

De heer Sandberg kon dat niet appreciëren en begon te morren. Wim kon carrière 
maken, hij kreeg een baan aangeboden in het stedelijk museum maar hij moest wel 
zorgen dat zijn vrouw niet zo’n oproer kraaide.
Ook Wim Kersten ging een poos op- tegenwoordig zouden wij met een duur woord 
zeggen “sabbatical” naar Frankrijk. Daar kwam hij een ander leuk vrouwtje tegen. In 
moderne termen een “scharrel” Weliswaar biechtte hij het op aan zijn vrouw in 
Amsterdam maar zij kon het hem niet echt vergeven.

Sandberg wilde met het vooroorlogse verleden niets te maken hebben en stampte een 
eigen federatie uit de grond. Het zwaartepunt lag ook daar bij de beeldende kunst maar 
in navolging van de Kulturkammer uit de bezettingstijd of om het gewicht van de oude 
federatie te overtreffen waren er ook verenigingen voor andere kunstenaars bij 
opgericht. Het lidmaatschap stelde als eerste voorwaarde de zuivere politieke 
gezindheid. Maar hoe kwam hij, Sandberg aan zijn kwaliteit? Voor zijn 
museumtentoonstellingen eenvoudig genoeg, kon hij in Parijs zijn gading vinden, in 
Amerika of elders in het buitenland Haïti-promotion enz. de hele wereld stond voor hem
open. Maar in eigen land had hij zich te behelpen met een achteraansukkelend kabinetje.

Nu was uit het weinig ogende bevrijdingskabinet alras een nieuwe 
kunstenaarsvereniging opgestaan met de klinkende naam Vrij Beelden, maar deze 
jongeren waren niet jong meer en niet makkelijk naar Sandbergs hand te zetten. De 
samenwerking viel niet mee en dat gold ook voor de BBK als geheel. De 
beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars had gestreefd naar een zo groot mogelijk 
aantal ‘deelhebbers” en die waren niet in meerderheid verrukt van Sandbergs 
museumbeleid dat buitenlandse kunstenaars bevoordeelde. Het  toppunt werd bereikt 



toen de deelhebbers Sandbergs zetbaas  vervingen door de secretaris van Vrij Beelden. 
Ongelukkigerwijs maar niet toevallig, waarschijnlijk ging deze ontwikkeling hand in 
hand met een verzwakking in de communistische partij in de gemeenteraad - 1948- 
zodat Sandbergs positie kritiek werd. In die tijd valt de eerste tentoonstelling in het 
Stedelijk Museum van een luidruchtige groep twintigers als “experimentelen” waarvan 
Appel en Corneille respectievelijk Amsterdamse volksjongen en Belgische filosofant de 
voorlieden waren.
Het was een moeilijk huwelijk, waarin Corneille zich niet onterecht de meerdere kon 
voelen, edoch Appel met de eer ging strijken. Karel Appel was een niet onknappe, 
goedgebouwde kerel. Hij was dom maar had handelsgeest, ondernemingsgeest – 
Sandberg noemde Appel : de vitaalste”.  Bovendien had Sandberg wel een 
internationale (Guggenheim) prijs te vergeven, maar niet aan een buitenlander. Bij al 
zijn anti-nationalisme berustte Sandbergs internationale prestige zo goed als uitsluitend
op zijn nationale betekenis.

Tussen twee ouders die altijd aan het schilderen en tekenen waren en met andere schilders die 
ook regelmatig over de vloer kwamen maakte Maarten als kleuter al verbluffend mooie en 
precieze tekeningen, een soort beeldverhalen.
Naar verluid kwam onder andere Karel Appel af en toe inspiratie opdoen bij zijn kindertekeningen.
M\Lliefje vond hem een blaaskaak, een praatjesmaker.

Maarten was een vinder. Hij vond van alles op de grond, later zou hij gaan zoeken onder de grond.
Toen hij de leeftijd had dat hij zelf van school naar huis liep kwam hij haast altijd met iets thuis. 
Het vele werkende volk langs de kades van de Amstel en de grachten verloor nog al eens wat.
Na 10 jaar vond Wim het huwelijk te benauwd en  stond mijn moeder er alleen voor.
Ze was niet alleen haar man kwijt maar ook haar schoonvader. Dat laatste heeft haar heel erg zeer 
gedaan. Haar schoonvader stond achter haar maar vond dat hij niet meer met haar om kon gaan 
als zijn zoon van haar scheidde.

                            Liefje           

Mijn eerste man heeft in zijn 4 huwelijken 1maal een kind verwekt – en dat heb ik 
geweten. Zo stond ik plotseling voor alle kunstschilders en kunstschilderessen  verlaten 
maar wel met een kind aan mijn rokken, alleen.
Ik begreep dat ik “gefaald’ had en een betere “ma femme, ma maîtresse ‘ moest worden,
dat werd mij voorgehouden door de seksuoloog van mijn eerste man
Het kwam toen nog niet in mij op zo iemand niet te geloven. In het verlengde van mijn 
onvrede met de moderne schilderkunst kwam de onvrede met het moderne huwelijk.

Wim Kersten
Aanvankelijk politieofficier die in de oorlog 
samenwerkte met het verzet, tot hij zich 
genoodzaakt zag onder te duiken. Al voor de oorlog 
was hij een gepassioneerd amateur-tekenaar en –
schilder. Ondergedoken in Friesland, leerde hij 
Gerrit Benner kennen en raakte met hem bevriend. 
Na de oorlog nam hij deel aan de tentoonstelling 
Kunst in Vrijheid in 1945 en leerde daar ondermeer 
Willy Boers, Ger Gerrits en Harry van Kruiningen 
kennen, met wie hij de groepen 12 Schilders en Vrij 
Beelden oprichtte.



Zijn oeuvre is veelzijdig, meestal figuratief of met 
een figuratieve inslag, met kubistische en 
surrealistische invloeden.
Hij kreeg van Sandberg in 1949 een baan als 
conservator aangeboden bij het Stedelijk Museum. 
Vanuit deze functie en als lid van vele landelijke 
raden en commissies heeft Kersten zeer veel gedaan 
voor beeldende kunstenaars; hij was een drijvende 
kracht in de naoorlogse vernieuwende 
kunstbewegingen.
Hij nam deel aan vele groepstentoonstellingen en 
exposeerde in de jaren ’46 en ’47 enkele malen 
samen met Harry van Kruiningen.



augustus
1953 Bert komt terug

De puberende jongen moest niets van zijn stiefvader hebben. Zijn moeder had in een paar jaar al 
een aantal andere kinderen op de wereld gezet en zijn stiefvader vatte het plan op om zijn geluk in 
Suriname te zoeken met het gezin. Met de reisbagage op de kade, wachtend op inscheping ( wat is 
er gebeurd?)  werd Bert veertien jaar was hij, vlak voor het vertrek opeens naar zijn vader gestuurd. 
Die vader wist van niks. Op de fiets moest hij van IJmuiden naar Utrecht en daar werd hij door zijn 
vader aangetroffen, uitgeput opgetrokken knieën op de stoep zittend voor een dichte deur, lijdzaam 
wachtend tot er ooit iemand thuis zou komen. Gelukkig was de vader opa blij zijn zoon te zien. 
                          Pieter  

Jij gaat maar naar je vader, had Gré gezegd en als die je niet hebben wil dan is er nog 
wel een kennis van een kennis van ons, die daar en daar in Utrecht woont (hij had een 
briefje met het adres erop mee) en dan probeer je maar ergens te gaan werken.
Bert 15 jaar en ik woonde helemaal alleen en had geen enkele hulp. Zonder mij erin te 
kennen stond hij dus voor mij.. Ik was net uit de ouderlijke macht ontzet en Gré was 
voogdes en haar zwager toeziend voogd.
Bert, zo zei ik, ik zal voor je zorgen . Zeg maar wat je wilt
Leren paps, naar de HBS (Hij was in leiden op t gymnasium, zat in de 2de zakte voor z’n
overgang naar de derde.
Cijfers als rijen 3en en 4tjes. Hij was de slechtste van de klas.
Leren paps. Moeder was slecht voor me

Maar zonder voogdij over de jongen kan 
deze niet bij zijn vader blijven wonen. 



Bovendien begrijpt Pieter Waterdrinker dat hij in zijn eentje de opvoeding misschien niet 
naar wens zal kunnen volbrengen. Hij zoekt een oplossing en brengt zijn zoon onder bij een 
dominee van de berg in berg op Zoom. Dat kost hem een lieve duit, uiteindelijk een vermogen
maar het geeft hem de haast zekerheid dat de jongen goed terecht zal komen en daar was het 
hem om te doen. Bert komt vaak naar huis maar niet zo vaak dat zijn vader zich op zijn oude 
dag niet alleen voelt. 
De financiële verplichtingen aan zijn zoon laten niet veel ruimte voor hemzelf over. Hij 
zwerft van kosthuis naar kosthuis en wordt depressief lees ik uit de brieven. Die 
hoedanigheid wide hij liever niet aan zijn kinderen tonen. Dus nu hij eigenlijk de kans had 
voor meer contact bleef hij nog meest op afstand.
De brieven zijn even op.

 

Maar het leven van Liefje gaat verder.
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