
Fotografie
Mijn moeder had de schilderkunst 
teleurgesteld de rug toegekeerd en legde zich 
toe op de fotografie. In en Haag was daartoe 
ook een echte donkere kamer ingericht. Het 
was nog de tijd van de zwart-wit fotografie, de
rolletjes met een beperkt aantal opnamen. 
Vaak werd het ontwikkelen bij de fotograaf 
gedaan maar het afdrukken zelf gebeurde bij 
ons thuis. Mijn leergierige moeder bleef zich 
wel in kunstgeschiedenis en geschiedenis in 
het algemeen verdiepen en bleef ook 
schrijven.
Ze hoopte een baan te vinden als 
kunstcriticus.
Warempel, ze gooide hoge ogen toen ze haar 
stukken opstuurde naar Het vaderland, maar 
toen men daar zag dat ze een vrouw was….. 
en moeder nog wel .. “helaas..dan kunnen we 
u niet aannemen”.

Waar Maarten dus was opgegroeid tussen twee ouders die beiden met potlood, kwast krijt en 
penseel in de weer waren had ik geen flauw benul van mijn moeders teken en schilderkunst. Ik wist 
alleen dat mijn grote broer goed kon tekenen. Behalve fotograferen ging mijn moeder ook verder 
met schrijven
“In de loop van mijn tweede huwelijk dat mij weinig vrije tijd liet, besloot ik zelf artikelen over 
kunst te gaan schrijven en als de omstandigheden het niet hadden verhinderd zou ik bij het 
Vaderland zijn gaan werken. “Maar goed dat het niet gebeurde want ik kan geen vendumeester zijn 
die alle stijlen gelijkelijk bewondert, om met Oscar Wild te spreken, daar is voor een kunstkriticus 
tegenwoordig haast niet aan te ontkomen.”

zwanger



Mijn vader wilde opeens nog een kind maar afijn….het is gebeurd. Toen ik 5 was  kreeg mijn 
moeder werd mijn moeder zwanger. Hilarisch was dat haar huisarts zei dat ze zich dat verbeeldde, 
ze was al 43.  Precies het omgekeerde van toen ze ziek was en zwanger gedacht werd als jonge 
vrouw in het begin van de oorlog. 
Als kind heb ik er niets van gemerkt maar het huwelijk vertoonde als scheurtjes begrijp ik achteraf.
Ik herinner me alleen de moeilijkheden tussen mijn vader en mijn grote broer.
En als het over liefde gaat denk ik prompt aan die Amsterdamse seksuoloog die raadpleegde na die 
Haagse arts.
Die seksuoloog durfde mij ook niet veel te zeggen, hij kon mij slechts verzekeren dat er nooit 
iemand van mij gehouden had. Maar dat ik van mijn tweede man nooit af zou komen – hij 
beklaagde mij diep, heel diep. Maar over mezelf laat ik mij te makkelijk iets suggereren, want ik 
heb ook zelfkritiek.
Mijn vader wilde lekker naar Amsterdam om de bloemetjes buiten te zetten en ondertussen..
In een brief van mijn moeder aan Heldring lees ik dat ze eigenlijk al wilde scheiden. 

De arts- seksuoloog die zij om raad vroeg die haar vooral weer te gaan schilderen, maak uw man 
trots. 
Lekker makkelijk gezegd als je ondertussen ook nog het huishouden met kinderen moet runnen. 
Ik mocht vaak mee naar het consultatiebureau in de stad en gingen ze daarna vaak naar V&D of 
naar een tearoom en dan bestelden ze thee-complet. Dat was heel luxe en voor de kinderen met 
extra verrassinkjes. Op vakantie gaan deden we nooit. Soms kwam er wel eens een oma of opa op 
bezoek en ik logeerde ook wel eens een weekje bij mijn oma in Oosterbeek dan kreeg ze een 
aankleedpoppetje in de speelgoedwinkel of een springtouw of nieuwe kaatsenballen. Het was 
altijd leuk want we hadden alle tijd en dan wandelden samen door de bossen, naar een hertenkamp
of naar een boerderij met konijnen in hokken met zo’ n echte stalgeur. Oma woonde in een 
aanleunwoning van een bejaardentehuis voor oud-onderwijzers, in de Sonnenberg in Oosterbeek.

Het rook er iedere ochtend naar het 
eten dat er gekookt werd en dat werd 
rondgebracht in van die 
stapelpannetjes. Alle bejaarden waren 
dol op kinderen. Bij twee vrouwen die 
onder mijn oma woonden, de 
gezusters van de Wal mocht ik altijd 
op de piano spelen en bij mevrouw 
Faber kreeg ze potloden en boeken en 
een lei die ze nog altijd heeft bewaard.
De vriend van die oma, meneer Sneep,
woonde drie deuren verderop hij 
rookte sigaren en bewaarde alle mooie
doosjes en sigarenbandjes. Als ik 

logeerde zag ik geen andere kinderen maar dat maakte me niks uit. Al helemaal niet toen had leren
lezen.



Een broertje …. Simon 
In het voorjaar van 1962 gingen mijn ouders op vakantie. Ik logeerde bij mijn oma in Oosterbeek.
Mijn moeder was reed zwanger en het wandelen in Belgie lukte niet, er werden fietsen gekocht en 
zo fietsten mijn ouders door Vlaanderen en zuid Limburg.
Andere vakanties van mijn ouders kan ik mij niet herinneren. Mijn moeder plakte tekeningen van de
vakatie in een plakboek. Bij thuiskomst kreeg ik een pop uit belgie, ze was zwart en ik noemde haar
Bella. 

Mijn moeder beviel in de nacht van 8 oktober 1962. In de ochtend vond ik mijn vader op een 
legerstretscher met zo’n apart geurtje. Hij vertelde me dat ik een broertje had en voor we naar de 
kraamafdeling gingen kochten we bloemen en druiven. Om moeder en kind wat rust te geven ging 
ik uit logeren bij een ver familielid.  Samen met papa per tram naar het station met de trein naar 
Amsterdam waar heel veel heimachines aan het werk waren en vandaar met de bus naar De Rijp. 
Dat was een hele reis. 
Aan dat logeren in de Rijp
bewaart ik goede
herinneringen. Ik denk dat
daar mijn liefde voor het
buitenleven is gewekt. Mijn
zeg maar oom en tante
woonden aan de rand van het
dorp. Ze hadden een heel grote
tuin aan het water en een
enorme boekenkast ook voor
kinderen. Tante Annie was
vroeger kleuterjuf geweest ze
was gek op kinderen en kon
heel lekker koken en had
zelfgemaakte jam en
bramensap. Elke avond als oom Jan thuiskwam werd er na het avondeten geroeid, de riemen 
piepten in de dollen, het was heel stil op het water je hoorde alleen eenden en de ganzen en musjes 
en meesjes en er zwommen van die sierlijke zwanen. Ik sliep op een zolderkamertje en als ik ’s 
ochtends wakker werd was het heel stil voor het stadsmeisje in de verte hoorde ik iedere ochtend 
een bromfiets naderen het geluid kwam dichterbij en stierf weer weg en dan was het weer zo stil dat
je alleen een enkele haan hoorde kraaien.
Om geen school te missen werd ik net als de andere kinderen in het kleine dorp, opgehaald. De 
kinderen liepen voor de veiligheid samen in een touw, er waren geen stoepen. De school had drie 
klassen en het was er heel gezellig. 

Weer thuis in den Haag was ik nu een grote zus met een klein babybroertje. Ik mocht helpen voeren 
en achter de wandelwagen lopen en slaapliedjes zingen. 



Ik zat dus al op de grote school en had hel snel leren lezen
en ook schrijven. Toen president JF Kennedy was
vermoord heb ik daar iets over gehoord en het had zo’n
indruk op mij gemaakt dat ik er een klein briefje over
schreef. Ik kon niet begrijpen dat mensen zomaar iemand
kunnen doodschieten. Mijn moeder vond het en plakte het
in een plakboek en later vond ik het dan weer. 

fijne herinneringen uit Den Haag

Ik was groot genoeg en gehoorzaamgenoeg om alleen buiten te spelen op de stoep in de straat. Er 
zat een touwtje door de brievenbus om vrijelijk weer naar binnen te kunnen. Het wemelde van de 
kinderen. Touwtje springen, tikkertje, verstoppertje, stoepranden, knikkeren, steppen, 
Mijn allerbeste vriendinnetje was katholiek ze zat op een andere school. We speelden ook bij elkaar 



thuis en…. Bij Wiesje hadden ze tv. Zo keek ik op wonsdagmiddag denk ik, naar kabouter 
Kandelaar. Een ander vriendinnetje was Carmen. Zij was de dochter van de Restauranthouder  van 
Ajoe onder ons. Zij bracht ons vaak heerlijke kroepoek.
Af en toe ging ik met Maarten een pan bami halen bij het restaurant. Tijdens het wachten vergaapte 
ik me aan de tropische vissen in de schemerige afhaalruimte.

Wasmachines had nog haast niemand, mijn moeder had de hulp van de wasserij die de grote stukken
was ophaalde. Ik herinner me de geur van de stijfgestreken was die terugkwam en hoe alles werg 
nagezien met het speciale opschrijfboekje. Als de kolenboer met een jute zak over het hoofd het 
kolenhok op de overloop had gevuld mopperde mijn moeder over  de zwarte trap die weer 
schoongemaakt moest worden. 
De bakker en de melkman kwamen aan huis. De voddeman die luidkeels door de straat kwam en de 
schillenboer met zijn paard waarvoor we met een mandje schillen de trap afliepen. De orgelman 
bracht regelmatig de hele straat in een uitgelaten sfeer. 
En niet te vergeten: de ijscoman in de zomer met de zaligste ijsjes die ik me kan herinneren, roomijs
van de Sierkan met gouden wikkel.
Binnen klonk in de ochtend de radio: de waterstanden, kleutertje Luister Lili petersen: Hallo 
kinderen in het hele land…. ,, de Arbeidsvitaminen met de Fortunes en Jim Reeves Moeders wil is 
wet met “Wat zullen we eten?”
Mijn grote broer die luidkeels “kom van dat dak af” meezong en trommelde als hij meehielp met 
aardappelen schillen.
Onze huiskamer was een kamer ensuite. In de achterkamer herinner ik mij het bureautje van mijn 
moeder. Als mijn vader thuis was moest ik stilletjes den, hij moest studeren. 

Ik keek enorm op tegen mijn grote broer, de gymnasiast met zijn grote vrienden. In de koude 
winters nam hij mij mee naar het ijs en zorgde dat ik mijn eerste slagen maakte achter een 
keukenkrukje.
Met mama ging ik vaak eendjes voeren in het plantsoen.
Als kleuter fietste mamma mij achterop naar het strand dat dichtbij was, of naar de Haagse bosjes. 
Splend in het zand verloor ik daar altijd weer ringetjes met zo’n lieveheersbeestje. 
Mijn Haagse jeugs was  een zalige zorgeloosheid.

Ik heb wel eens een fietstochtje gemaakt met mijn vader, hij bracht me wel eens naar school  hij 
zong : Er was een oorlogsschip ...dat voer al op een duimpje na op een grote klip. 
En: Jajaja Janus, hij roept u...voor het Leger des Heils!!!



Een van  de  tederste herinneringen die ik aan mijn vader heb is dat hij aan de vooravond van mijn 
vierde verjaardag .
Mijn vader stond de avond te voren opeens opeens met veel bekijks voor de voordeur van onze 
portiek. Ik hoorde kinderstemmen voor de deur, keek uit het raam en zag mijn vader met een iets 
donzigs zwarts in zijn armen een heel klein poesje. Hij stond omringd door kinderen uit de straat:”  
Meneer mag ik m aaien? Wat schattig wat lief!” Dat poesje was haar verjaardagscadeau.. Een 
kwartier later lag ik met mijn kin vlak boven de grond om te zien en te horen hoe dat kleine roze 
tongetje van dat lieve kleine poesje de melk naar binnen werkte. En even later liet Hakkehotje, 
kortweg Hakkie, zien hoe hoog hij kon springen voor een stukje verse hart. 
Vanwaar de naam Hakkehotje? Ik zou het niet weten, ik had het opeens verzonnen!
Mijn grote broer, 10 jaar ouder dan ik ging regelmatig tikkend met een lepeltje op een schoteltje 
door de straten rond om ons huis als de dakhaas weer eens niet thuis kwam. Dakhaas, echt wel. Via 
een stoel naar de vensterbank in de keuken vandaar bovenop de hoge provisiekast en dan door een 
bovenraampje het platte dak op en zo van huis naar huis.

Toen ze vroegen hoe het kleine zwarte poesje moest heten wist ik het meteen: Hakkehotje. Ja een 
hele rare naam maar het is zo gebleven en zijn roepnaam werd Hakkie.
De eerste avond heb ik met mijn hoofd op de vloer naast het katje liggen kijken om te zien hoe het 
kleine tongetje zo’ n grappig geluid maakte bij het oplebberen van de melk.
Hakkie werd mijn grote vriend maar wel een pittige vriend. Als hij werd ingestopt in een 
poppenwagen krabde hij zichzelf vrij. Toch is mijn liefde voor katten nooit verdwenen.
Via de vensterbank sprong Hakkie op de hoge provisiekast in de keuken en vandaar door een 
openstaand raampje veranderde hij in een dakhaas. Een enkele keer kwam hij niet thuis en dan was 



mijn broer zo goed dat hij door de wijk liep met een schoteltje om op te tikken terwijl hij riep: 
Hakkie….Haaaaaakkie!!! Hakkie kwam altijd terug, hij is heel oud geworden, bijna 20! 

Ik werd lopend naar de kleuterschool gebracht, ik ken de weg nog en heb 40 jaar later een keer 
gekeken of mijn herinnering wel klopte. Het gebouw stond er nog toe ze 50 was, het diende alleen 
niet meer als kleuterschool. Haar lieve juf had ook een mooie naam: Hartevelt. Kleuterscholen 
waren nog apart van de grote school die was voor kinderen van 6 jaar en ouder. Ik leerde 
zangspelletjes zeg roodkapje waar ga je henen, zakdoekje leggen twee emmertjes water halen Moe 
dwalen Vinger in de Hoed Zat een klein zigeunermeisje huilend op een steen. Ik ken ze nog. Ik 
leerde prikken, kleuren en vlechten en versjes opzeggen en ze mochten wel eens de fiets van de juf 
poetsen of ramen schoonmaken.

Grote school

Na de kleuterschool bij juffrouw Harteveld begon ik aan de grote school. Die lag voor mij in de 
tegenovergestelde richting van de kleuterschool. Je moest een drukke weg met een trambaan 
oversteken maar ik netjes over de zebra overstak bij de knipperbollen mocht ik alleen naar school 
lopen. Deze openbare school heette Jan Lighthartschool, dat was de man van Ot en Sien. Leren 
lezen ging nog met het leesplankje van aap noot mies. Ik vond school hartstikke leuk.
Leren ging me goed af en ik mocht ook oefenen voor schoolorkest. Je kreeg onder schooltijd 
muziekles. Ik werd uit de klas gehaald voor blokfluitles. Dat ging niet uit  een boekje maar via een 
methode van de hoofdmeester zelf. Hij controleerde of ze de liedjes kon spelen en als het goed was 
kreeg ze een stempel met Goedzo! of ga zo door! Ik snapte het notenlezen wel maar deed het 
eigenlijk niet, ik speelde zonder dat iemand dat wist eigenlijk uit het hoofd nadat ik de begintoon 
had opgezocht.  Thuis vroeg ik mijn vader het een keer voor te spelen. Dat brak me later op. Ze 
mocht na een paar lessen meteen meedoen in het orkest met de grote kinderen. Ze weet de eerste 
liedjes nog: 
O when the Saints, zo heerlijk rustig en Op de bol van Ritselman.

Van de juf in de tweede klas kreeg ik een paar breipennen mee en een bolletje katoen. Mijn moeder 
moest thuis de steken opzetten. Maar zij kon helemaal niet breien. Ze hield ook niet van 
handwerken. Ze vond bovendien dat het de taak van de juf zelf was. En dus zette mijn vader op de 
een of andere manier steken op de pen. Er was nog een ader meisje dat geen breiende moeder had, 
dat was een chinees meisje. Op de een of andere manier zette mijn vader steken op een pen.

Ondertussen probeerde mijn moeder toch ook haar eigen zelfstandigheid te behouden, te herwinnen.
r Ze tekende illustraties voor boeken en reclames. En ze bleef zich verdiepen in kunst en 
geschiedenis en politiek. Maar ze begon ook te fotograferen, creeerde haar eigen donkere kamer om
af te drukken naar eigen smaak. Voor een sollicitatie bij Het Vaderland typte ze een indrukwekkende
verhandeling
Het werd getypt in de kleine stukjes vrije tijd die overbleven tussen het verzorgen van een baby, een
meisje van 6, een puber van 16 en een werkende echtgenoot die er nog wel van uitging dat het 
huishouden gedaan werd en het eten op tijd op tafel stond. De was gebeurde nog met de hand, elke 
maandag rook je de ketels die op het vuur stonden, Ik herinner het mij als kokende sokken. We 
hadden maar een tweepits kookstel in mijn herinnering. De luxe was: een centrifuge. Voor dat ding 



werd ik nietaflatend gewaarschuwd: pas op! Want als je je handjes daar insteekt dan snijdt dat ding 
ze van je armen af en die  kunnen we niet weer aannaaien.
De was  werd  als het eventjes kon, buiten te drogen gehangen. Buiten, dat was op het dak, via een 
trap in de keuken kwam je op een plat dak ….ook al zo’n gevaarlijke plaats voor kinderen te drogen
gehangen. Voor mij als kind een schitterende plek. Maar terugkijkend begrijp ik hoe een moeder die
plek zag; geen echt hek langs de randen, levensgevaarlijk voor kleintjes.
In de vrij donkere keuken stond ook een ingebouwde provisiekast met glas in de deurtjes en 
gezellige roodbonte gordijntjes voor die raampjes. Ijskast hadden we niet.



Mijn schrijvende moeder

Ik herinner mij dat ik voordat ik echt kon schrijven, speelde dat ik net was als de grote mensen,; zo 
doen kinderen. Ik krabbelde dan van alles op bloknootjes alsof ik echt kon schrijven. Zoekende 
tussen alle papieren van mijn lieve moeder begrijp ik waar mijn fascinatie voor schrijven vandaan 
kwam.
Schrijven, gedachten op papier zetten, aan het papier toevertrouwen was mijn moeders grootste 
passie denk ik. Met een mooi leeg schrift, een bijzonder opschrijfboekje, een prettige pen, kon je 
haar echt blij maken.

Ik stuitte dus op de verhandeling over kunst die zij in 1963 schreef en waarmee zij haar sollicitatie 
als kunstredacteur bij het Vaderland, toen een bekend en hoogaangeschreven dagblad in den Haag, 
trachtte kracht bij te zetten. Het is een complete studie die ze gemaakt heeft zonder de beschikking 
te gebben over alle naslagwerken die het ons tegenwoordig zo makkelijk maken. Het is een 
mengeling van geschiedenis, kunstenaarservaring en maatschappijkritiek. Door dit essay begon ik te
begrijpen waardoor mijn moeder het schilderen als beroep in de steek liet. Ze was te kritisch voor 
haar omgeving, te eerlijk tegenover iedereen inclusief zichzelf.
Ongezouten spreidde ze haar kijk op de moderne kunst ten toon, ze legde uit welke ontwikkeling 
binnen de kunst de krachten en machten 20ste-eeuwse kunstwereld gevormd hadden, ze liet zien 
hoe politiek en kunst verweven zijn en ze durfde ook te twijfelen aan kunstvormen, aan kunstenaars
of zelfs te spreken over bedrog.
Al lezende werd het mij duidelijk dat een huwelijk met een conservator, naaste medewerker van 
Sandberg, onmogelijk kon standhouden. Mijn moeder dacht veel te onafhankelijk, te kritisch. Niet 
toevallig is mijn lievelingssprookje de kleren van de keizer van Hans Christiaan Andersen. Ik 
herinner het me niet, maar ongetwijfeld heeft mama het me voorgelezen of onder de neus geduwd.

Dit sprookje is eigenlijk meer een parabel. We hebben veel meer van die kindertjes nodig die 
durven zeggen “ maar de keizer loopt in zijn blootje!!!”

De schellen vielen mij van de van de ogen.  Wat zij beschreef, haar ervaringen in de wereld van de 
kunstschilders zijn ook een verklaring voor de wel of niet populariteit  van grote componisten. 
Soms worden ze weer herontdekt, raakt hun muziek bedolven onder de moderne overproductie en 
gaat verloren in de eeuwige vergetelheid. Neem een componist als Saint  Seans, gelukkig bekend 
gebleven om zijn verrukkelijke ongeëvenaarde orgelsymfonie, zijn humoristische carnaval des 
animeaux, zijn opera Samson et Delila. Maar je kunt je afvragen waarom zijn voetstuk zoveel lager 
is dan dat van DE GROTE DRIE.
In hoeverre wordt onze keuze bepaald door politieke stromingen, in hoeverre zijn wij in staat om 
onafhankelijk te oordelen, zelfs als het alleen maar om schoonheid gaat?
Waarom zoude composities voor orkest en kleine bezettingen Bach beter zijn dan enig andere 
serieuze componist?
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