
Siem

Na de scheiding leerde mijn Lili via haar

ex-man op de een of andere manier Siem Koorn kennen. Wellicht in de een of andere politieke 
club want mijn vader hoorde ooit bij de CPN, kunstenaar was hij zeker niet.
Ze vond het een verademing om met een hele intelligente nuchtere man te praten die ook niet 
gecharmeerd was van moderne kunst.
Siem Koorn, die mijn vader zou worden was negen jaren jonger dan mijn moeder maar mijn 
moeder zag er veel jongen uit dan ze was. Hij was geboren in Haarlem zoon van een postbode 
die van de steun leefde en een heel hard werkende moeder. Hij had twee broers en een zus. Zijn 
jongste broertje Erik een nakomertje,was ongeveer even oud als Maarten. In een huwelijk met 
mijn moeder werd hij dus stiefvader. Hij zal dat licht hebben opgevat omdat hij Erik als broertje 
had. Mijn vader had een scherp verstand en was op school een uitmuntende leerling geweest 
waardoor hij via de PTT een studiebeurs had ontvangen. Hij studeerde in Amsterdam economie. 

1956
Vanuit Utrecht komt er  8 januari  1956 weer een brief van mijn opa:

Lieve Luidjes,

Allereerst dan wens ik je allen een goed en gelukkig Nieuw jaar.
Ik haalde dus vanmorgen je brief uit de box en – vond het fijn weer te zien dat het een brief 
van jou was.
Moeilijk te verklaren, zo zal je werkelijk denken. Ik stel z.g.n helemaal geen belang in jou , 
Siem en kinders. ’t Tegendeel is echter maar al- te waar.



‘t  Tegendeel ???  ’t Tegendeel ? Ja.
Maar waarom dan in godsnaam zo zullen je twee zeggen. Voor mij niet moeilijk  om je dat 
wie zo uit te leggen. Welnu: Ik heb vrijwel 1 ½ jaar  lang een zwaar leven. Een verdrietig 
leven. Sinds ik m’n huis werd uitgezet door de deurwaarde ( ik had er 19 jaar gewoond) en ik 
bij een dame onderdak vond is ’t mis gelopen met een goed gezellig en harmonisch leven.
Die vrouw had ook een pleegdochter (20j)
Een lief arbeidzaam meisje, die ze al een jaar of 14 had. Een meisje met een zacht karakter en 
zij een haaibaai een Toverkol  een vrouw die uitkaffert. Z.g.n. mooi als je dr ziet, van binnen 
spijkerhard.
Zo leerde ik haar kennen. De pleegdochter verliet na een hevige vechtpartij voor 4 maanden 
terug voorgoed op staande voet haar pleegmoeder en pleegmoeder is daar zenuwziek van. T’ 
Was mij ook al lang niet zo lollig, maar  toen zij weg was werd ’t helemaal een onmogelijk 
iemand waar je geen gewoon gesprek meer mee kon voeren. Dikwijls denk ik dan ook: ‘k 
wou dat ik maar eg was, maar weet niet waarheen. Op kamers, ---alleen??
Nooit niet. Een andere vrouw, ja wel graag, maar las je niet genoeg van haar houd dan is  het 
leven mij vrijwel waardeloos.
Dit is slechts in hele korte trekken weerlegd waarom ik een lusteloos leven heb. Ik ga hier 
deze maand nog weg, maar weet waarachtig nog niet waarheen.
M’n stemming van binnen is ’t niet goed met me. 
Als ik naar jullie eens zou gaan  dan voel ik dat m’n vrolijke aard mij in de steek laat. Er is 
geen jubel in me, ontstaan door het voortdurende leven zonder een fijne gezelligheid. “Wat 
zal ik naar Lily gaan zo denk ik als m’n gezicht triest, m’n hart te moede is.
Als je je bedenkt dat  me zelfs geen morgengroet wordt gegeven.
Ik ben heel hard zoekende om me een ander , een beter een vrolijker  leven weer te zien 
bemachtigen.
M’n levenslust is er heus nog wel maar ik  word overwoekerd door machten waar geen 
middel voor bestaat ’t te bestrijden. Totdat ’t  je al te beu gaat worden en….. weer opnieuw 
gaat beginnen.

Je vraagt me of ik iets weet over een ruilobject. Nou dat is meer iets voor een 
woningruilbureau dan voor mij. Ik althans weet niets, hoewel er heus wel mensen zijn die 
door een ruil willen. Maar, zoals ik al zeg: een woningruilbureau. Is het voor mensen die 
dichter bij hun werk willen wonen dan zijn er speciale bureaus voor die door industrie enz. 
zijn opgericht en boven alle anderen de juiste bemiddeling  tegen een minimum aan kosten 
verlenen. Verlenen zo onderstreep ik, omdat het in het belang is van de werkgever als nemer
zo dicht mogelijk bij t werk te zijn. Dat zal je ook in Amsterdam hebben 
Hoewel, dat betwijfel ik toch nog, want hier in Utrecht  is er een en naar ik meen ergens in 
het noorden. Het zijn dus terdege speciale bureaus die 2 ter bevoorrechting van Storcks 
bedrijven en industrie, Door hen dus opgericht en niet door particuliere ondernemingen. Ik 
zal straks eens informeren voor je. Ik ga er eens heen. 
Ik kom eerstdaags wel naar je toe en breng jullie m’n hartelijke groeten

Je paps
Ik ben ogenblikkelijk heel erg triest.

Een ontmoeting: Is u niet meneer Waterdrinker? 
Ja, zei ik.
Ik ben Greet Visser van de Amaliastraat!, ’t vroegere vriendinnetje van Liefje!!!! We 
hebben veel met elkaar gespeeld en autogereden.
Ik kon haar niet meer na al die jaren maar ik moest je de hartelijke groeten doen.



Bert maakt t goed
Hij is de intelligentste student van Nijenrode.
Z’n kerstrapport zie eens:
(terugsturen. Ja?)

Lieve Luidjes,                                                  15 januari ‘56

Welbedankt voor je brief en ook die van Maarten. En ook bedankt voor het schetsje van de 
Dom Maarten. Heel aardig gedaan.
Maar je vraagt me of ik zondag kom. Ik wíl best, maar ik kan je dit niet vast beloven. 
Waarom?
Ik heb ogenblikkelijk geen thuis. Mijn juf spreekt niet tegen me en zegt me al in geen 5 dagen
zelfs een goedemorgen. Ook al ben ik Joris Goedbloed, ze zegt niets. Ze heeft een slechte 
raadgeefster aan d’r vriendin. Ook kostgangster.
’t Is vandaag zeer wel mogelijk dat, als ik de deur uitga, ik er niet meer in kan komen en in de
barre koude zou moeten  bezwijken. Ze zei gisteren nog ” ’k wou dat je doodviel ! en 
vanmorgen stond zij boven op een uitslaande  hoge trap de glazen te zemen en ….. met 
donderend geweld barstte hij uit elkaar en viel ze naar beneden Niet dood? Zei ik. 
“water?”Maar ze strompelde weer op en --- lachte. Nou ik had  haar in geen 15dagen zien 
lachen en dacht: Nou zal je wel je roer omgooien en weer es een beetje mens worden , in 
plaats van een tijgerkat. Maar, al gauw was ‘t : Vandaag voor t laatst en je komt er niet meer 
in.
Ik zoek reeds naar een tijdelijk ander kosthuis, maar ook of ik iets beters kan krijgen dan een 
uitsluitend kosthuis.
Ik ben dan ook werkelijk benieuwd hoe dit over enkele uurtjes afloopt. Ik heb hier niog heel 
wat “rommel” letterlijk en figuurlijk dus.

Meubels nee, alleen dan een, die grote linnenkast, 
gordijnen vloerkleed en borden enz.. 
Dus jongens effe afwachten hoe die West Friese 
stijfkop ook deze aanval zal weten te doorstaan en zo 
mogelijk te overwinnen.
Ik moet ook dikwijls lachen als ik bedenk dat Piet en 
Diet altijd in zulk stil en kalm water varen en ik 
daarentegen in al dat woelige zeil.
Bert is op “Vrederust”en ik op Onrust.
Ik zal dus zo mogelijk, zondagmorgen komen, maar k 
moet geen grote soesa dan nog hebben want dan wordt
’t me te machtig. Je hoort dus nog of ik wel of niet 
kom. Maar niet naar mij komen want dat maakt mij ’t 
nòg onmogelijker.

Mijn hartelijke groeten.
Paps

Weet je wie me gisteren plotseling aansprak met:
Is u niet meneer Waterdrinker? 



Ja, zei ik.
Ik ben Greet Visser van de Amaliastraat!, ’t vroegere vriendinnetje van Liefje!!!! We hebben 
veel met elkaar gespeeld en autogereden.
Ik kon haar niet meer na al die jaren maar ik moest je de hartelijke groeten doen.

Je paps

Utrecht, 1 juli 1956, Postbus 82

Lieve Je Allemaal,

Het is 6 uur en ik stond de lucht eens te bekijken. Dit weer hebben we nu al dagen lang. “’Was
’t in mijn jonge jaren ook wel eens zulk weer midden in de zomer?”” vraag ik me af. Nee ’t 
weer is de laatste 30 jaar steeds minder zomers geworden, absoluut. Het lijkt van jaar op jaar 
slechter te worden. Kouder en minder zon. Is ’t een dag mooi weer dan neem ik de fiets. 
Autorijden doe ik wel graag maar, omdat waar je ook rijdt overal auto’s gaan en je altijd moet 
uitkijken is er nu voor de kleine tochtjes niets aan. Met het rad is het ook wel opletten maar 
dan ga je de polder in langs allerlei weggetjes waar de natuur je zoveel biedt. Je gaat eens in 
het hoge gras, dat door de voortdurende regen zo hoog opschiet of je in de tropen bent, zitten 
en je gaat er helemaal schuil.
Je hebt er knusse hokjes en tis er zo oerrustig. En als je dan na een paar uur te hebben gefietst 
op de grote verkeersweg komt of een rijwielpad dan gonst daar  onder oorverdovend lawaai 
het verkeer. Een hels en nogmaals, oorverdovend lawaai. Ik zit elke dag op de fiets hoe 
onveilig  ’t ook in de stad is. Niet dat ik ‘oud word’  welnee, maar er gaat schier geen dag 
voorbij of ik zie aanrijdingen. Laatst vloog er een ravottend opgeschoten meisje zo de straat 
op, zó donderde ze  zich tegen tegen mij aan en ik lag voordat ik ’t wist op straat, met een 
smak van jewelste. Een kring nieuwsgierigen, of ik niet dood was., vormde zich in een 
handomdraai, ze belden de autodienst van de gemeentelijke dienst  en de politie op. Na 10 
minuten beurden twee broeders me op de brancard in de wagen.
Je voet? 
Ja en ze bekeken ‘m Hij was al zo dik als een kistje 100 sigaren à 20 cent. 

Hoe oud is u meneer W.?
70
Nee, zonder gekheid, we moeten inschrijven, 
hoe oud is U?
Zeventig, lachte ik
Meent u dat? Natuurlijk! En ze waren 
verbaasd dat ik al  70  jaar was. Méer dan 
verbaasd dat ik al 70 jaar  en ze wensten me 
dat ik m’n been weer zou kunnen gebruiken 
omdat het jammer zou zijn – zo vitaal als ik 
was, als ik niet meer zou kunnen lopen.
In het ziekenhuis bleek dat al de spieren 
gescheurd waren , doch niets gebroken.

Ik zit nu vanaf 25 maart  na 4 x hernieuwing 
nog steeds in t gipsverband, maar ging de26 

ste maart alweer lopen. Ik voel  nog wel dat ie ’n goeie opdonder heeft gehad en ik moet 
oppassen dat ik niet op de zijkant van een rollaag van het trottoir stap want dan val ik om.
Ik ben oergezond en sterk. Nooit mankeer ik wat Kwalen geen.
En daar ben ik, ik weet niet hoe blij om Voor mij in ’t bijzonder is dit een zegen, een 
voorrecht  als je na 3 niet gedijde huwelijken, waarop een leven volgde te vergelijken met de 
zomers van de laatste jaren, zó ongeregeld met ups en downs, een leven waarin ik ook de 



gevangenis nog mocht  bewonen en een huisuitzetting binnen de 24 uur ook nodig bleek te 
zijn waar ook nog als toegift door Gré in 1953 

En toen werd ik geboren:
Judith. 

Vanwaar die naam? Nee, we
waren niet joods hoewel mijn
vader met de naam Simon en
zijn priemende donkere ogen
en lichtgekromde neus daar
in de oorlog  wel eens van
verdacht werd. Nee, ik was
genoemd naar schilderes
Judith Leyster die lange tijd in
de schaduw stond van Frans
Hals..

 

  

Mijn ouders hadden niet veel geld, foto’ s waren nog duur en er zijn er van mij gewoon heel 
weinig.

  

  



Siem kon zijn studie voortzetten terwijl zijn vrouw zorgde voor de huishouding en het 
gezinsinkomen aangevuld met kinderalimentatie voor Maarten. 

Toen Siem zijn studie afgerond had, vond hij een baan bij de Herstelbank in Den Haag en in 1957 
werd er verhuisd naar een ruime etage in Den Haag.  De financiële armslag werd groter en er was 
zelfs geld voor een werkster hulp in de
huishouding).

  

 

 Er   werd een fototoestel gekocht. 
t Liefje bleef wel werken als illustratrice maar de 
fotografie begon te trekken.
In de badkamer van het huis was een grote kast, die 
werd ingericht als doka. Liefje drukte zelf af en maakte 
vergrotingen. Alles was zwartwit.
Meestal werden de foto’s wel ontwikkeld per rolletje 
van 12, of 36. Daarvan werden soms wel zogenaamde 
contactafdrukken gemaakt om thuis een goed keuze te 
kunnen maken voor het betere werk. 

Ongetwijfeld tekende en schreef mijn
moeder vaak en veel,  als kleuter al
geïntrigeerd. Ik herinnerde me hoe ik
mijn haar moeder nadeed in het maken
van letters. Letters kende ik nog niet
maar als je met een potlood of pen net
zo over een papiertje kraste als mamma
dan leek het net echt schrijfwerk.

Zonder hulp in de huishouding had Liefje
geen tijd gehad om te werken. Het moet
toch enige tijd een vrolijke  leven zijn
geweest. Maar het duurde niet zo heel
erg lang Misschien was het



samengestelde gezin een obstakel, misschien het leeftijdsverschil, het karakter.. wie zal het 
zeggen?

We woonden op de eerste etage boven een Indisch restaurant “Ajoe”. Daar ging ik soms met mijn 
broer in een pan bami halen. Terwijl we wachtten smulden we alvast van een stukje kroepoek en 
vergaapte ik me aan de tropische vissen in de schemerdonkere ruimte.
Er was niet veel contact met de mensen van het restaurant maar het dochtertje , Carmen, werd 
wel mijn beste vriendin. 

Maarten ging naar het 
gymnasium, Judith een 
paar jaar later naar de 
kleuterschool Maarten was
een puber die zich in 
toenemende mate niet in 
alles naar zijn jonge 
stiefvader wilde schikken.
Siem had rare trekjes en 
toonde zich erg vaak alles 
behalve fijngevoelig. 
Uit mijn vroege jeugd 
koester ik vooral de 
herinneringen aan het 

thuiszijn bij mijn moeder als de was in een ketel op het vuur stond, als na kleutertje luister de 
Arbeidsvitaminen klonken, de geheimzinnige meldingen van de waterstanden : plus4 ...als het 
naar spiritus rook van het ramen wassen, als de draaiorgelman beneden in de straat verscheen. 
In die tijd kwamen nog bakker en melkman  aan huis. De kolenboer kwam met enorme zakken op
zijn schouder de trap op om het kolenhok te vullen. Als de kachel aangemaakt werd snoof je 
eerst de geur op van krantenpapier en aanmaakhoutjes.

  



Feit is, dat Siem zich niet erg fijngevoelig gedroeg. Als ik wat verkeerd deed ging ik letterlijk over 
de knie en werd er op losgeslagen.
Als opa Koorn op bezoek kwam mocht ik de stukken op het bord zetten en schaakten de mannen
samen en snoepte ik het schuim van de pils. Mijn moeder was blij dat deze schaaktegenstander 
er was. Zij kon ook goed schaken en mijn vader kon niet tegen zijn verlies.
We woonden dicht bij Scheveningen met het strand en  achterop de fiets ging ik vaak naar het 
strand of de Scheveningse bosjes. Ik kan me niet herinneren dat mijn vader daar vaak bij was.  

   

 Ik werd groter, ging naar de kleuterschool, mijn moeder raakte zwanger. Ik had geen idee van de 
huwelijkscrisis die gaande was.

Ik was een blij klein meisje, meestal gezond.
Soms last van bloedarmoede van het harde
groeien. Ik speelde met de kinderen in de
straat die allemaal op andere scholen zaten
dan ik.
Ik gerinner me het gezellige huis nog als de
dag van gisteren.

Ik speelde met mijn vaders rekenlineaal en
verbaasde me over het strafwerk dat mijn
broer opkreeg van mijn vader. Strafregels?
Dat wilde ik dan ook.
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