
Verhuizing, Nijenrode
Niet lang daarna werd mijn vader drs. in de economie. Hij kon zijn baan bij de Herstelbank 
verruilen voor een mooie baan als docent bij Nijenrode. De grote broer was geslaagd voor zijn 
eindexamen Gymnasium. Hij vond een baan als leerling-journalist bij de krant Het Vaderland. Hij 
ging op kamers.

De rest van het gezin maakte zich op voor een verhuizing en dacht terug aan die eerste keer. Een 
paar weken voor de zomervakantie kreeg ik rode vlekjes ze moest hals over kop naar huis van de 
schoolleiding omdat men bang was dat ik de besmettelijke Rode Hond had. Daardoor heeft ze geen 
afscheid kunnen nemen van school. Dat was raar
 Midden in de zomervakantie verhuisden ze naar de nieuwe woning, een nieuwbouwwoning, een 
rijtjeshuis met een tuin in een spiksplinternieuwe wijk. We waren nog net niet de eerste bewoners.
Ik vond het een mooi avontuur. Eerst vaak met pappa en mamma mee om nieuwe meubels uit te 
zoeken en gordijnen. En later de reis met de trein. Niet iedereen kon met de verhuisauto mee en ze 
hadden geen auto.

Vanuit het stadse Den Haag naar het kleine dorpje met de vele kerkgenootschappen, een bolwerk 
van christelijkheid en zelfs oude adel. In het dorpje staat ook kasteel Gunterstein waar de adellijke 
familie van Ufford woonde. Niet zo heel erg lang voor onze komst bleven de dorpelingen nog 
plechtig staan en namen hun hoed af om zo eerbiedig een groet te brengen aan freules van het 
kasteel als die in hun rijtuig door het dorp reden.

Het huis in Breukelen

Ik heb een dierbare herinnering aan mijn eerste stappen in het dorp. We liepen van het station dat 
buiten het dorp lag - en nog steeds buiten de kern en bereikten de mooie hervormde kerk. Het 
station lag traditioneel niet te dicht bij de bebouwing vanwege de rook van de treinen ooit en 
bovendien werd na de tweede wereldoorlog het Amsterdam Rijnkanaal gegraven en legde het 
station wat verder weg. De oude weg, de Wilhelminastraat werd opeens doorsneden door een steeds
breder wordende vaarweg met slechts een brug en een klein pontje was de overkant te bereiken.
Toen ik aan de hand van mijn vader van het station buiten het dorp naar het nieuwe huis liep was ik 
verrukt over de omgeving.
We kwamen bij de kerk aan een klein pleintje langs de Amsterdamse straatweg. Die weg loopt van 
Utrecht naar Amsterdam en liep vroeger denk ik uit op de Utrechtse straat in Amsterdam. Een 
andere naam was Rijksstraatweg en nu ik zo zit te schrijven, denk ik dat de oude naam ooit 
Amsterdamse weg geluid zal hebben. 
Naast de kerk, staan nog steeds wat kleine huisjes langs een grachtje. Maar het kleine 
bakkerswinkeltje huisje waar we brood kochten is verdwenen. Het stond met de deur aan die 
“grote” weg, je moest een paar treetjes naar beneden en er  klingelde een belletje bij het 
binnengaan. Ik kreeg een verrukkelijk krentenbol die ik met smaak opat terwijl ik aan de hand van 
mijn vader naar ons nieuwe huis huppelde. 



 Toen we verder langs de Straatweg liepen met aan weerskanten hoge bomen, vroeg ik mijn vader 
verbaasd of hij al die mensen kende want veel mensen namen hun hoed af in het voorbijgaan, 
iedereen groette. Dat was in de stad heel anders.

Het kasteel Nijenrode ligt in Breukelen, langs de rivier de Vecht. Daar voeren toen nog vrachtboten 
in met zand en grind en andere zaken. Ik keek naar het lossen van het grind en het zand terwijl 
andere boten met hun typische geluid langsvoeren. Ik vond die rijnaken toen groot maar nu lijken 
het minibootjes. 

Ons huis bleek in een kale omgeving te liggen. Het was een doorzonwoning, groot en licht,. Aan de 
overkant van de straat stonden geen andere huizen. We hadden een vrij uitzicht op een sloot met   
een berg grond ernaast (waarschijnlijk van het uitgraven en  daarachter dan weer een groot weiland. 
Je kon er niet zomaar komen anders had je zo naar het kanaal kunnen lopen.
De tuin was kaal net als de andere tuinen van ons rijtje huizen, kale grond met een hekje van bruine 
paaltjes met daartussen een ijzerdraad.
Een tuin, met bloemetjes en beestjes! Rustige straten waar ik veilig zelf zou mogen fietsen. Een 
speeltuintje een paar straten verderop met een klimrek en twee metalen bruggen om lekker te 
duikelen of zo en een paar rekstokken van verschillende hoogtes oja, en een zandbak.

Mijn vader beloofde me meteen een eigen stukje tuin. Hoe mijn moeder precies naar het huis 
geraakte weet ik niet meer. Het moet wel haast met een taxi geweest zijn. We hadden geen auto en 
ook geen familie met
 auto. Ik had een broertje van bijna drie en bovendien hadden we onze kat ook meegenomen. 
Hakkehotje, het levende cadeau van mijn vierde verjaardag. 

We waren in een nieuwbouwwijk komen wonen met meer mensen van buiten, eigenlijk alleen maar 
van buiten maar dat zag ik als klein meisje niet natuurlijk. Er was één uitzondering: twee straten 
verderop was een oud huisje blijven staan. In het eenvoudige schuurtje stond een grote vriezer en 
daarin lagen rollen vanille-ijs. Al naar gelang de prijs, 10 cent 15 cent of meer – varieerde de dikte 
van de plak ijs die tussen twee wafeltjes geklemd werd. Heerlijk!

Maar dat ontdekte ik niet meteen! De eerste 6 weken waren nog vakantieweken. Ik kreeg een mooie
kamer met een eigen wastafel. We hadden geen kolenkachels meer zoals op onze bovenwoning in 
den Haag kolenkachels 
Alles was nieuw. 
Simon en ik kregen samen een grote kamer met een eigen wastafel zelfs. We hadden geen 
kolenkachels meer zoals op onze bovenwoning in den Haag kolenkachels Er was weliswaar geen 
kachel maar de schoorsteen liep wel door de kamer heen en verwarmde enigszins. Op koude 
winterdagen zagen wij nog ijsbloemen op de ruiten als wij de gordijnen met Olivier Bommel en 
Tom Poes openschoven. Ik kan mij ook nog heugen dan de kraan bevroren was.  Dat was in de tijd 
dat ik de bevroren sloot voor het huis nog een prachtige ruime ijsbaan vond.



Onze ouders hadden een slaapkamertje er was een studeerkamer  met een gaskacheltje, voor mijn 
vader. Boven was ook een ruime badkamer met een douche waar je onder kon staan. Dat was ook 
een nieuwigheid en er stond een echte wasmachine. De vrouw des huizes ging er echt op vooruit.

 Op de zolder met dakkapel was het kleinste knusse kamertje voor mijn broer. Hij had 
gymnasiumexamen gedaan en een baan gevonden als leerling-journalist bij het Vaderland in den 
Haag en woonde in die stad op kamers dus. Dan was er op zolder nog een grote kamer voor mijn 
moeder om te schilderen en foto’s ontwikkelen.
In die kamer stond een grappig klein rond oliekacheltje. Beneden was een grote woonkamer  
hadden we, heel modern, een gaskachel met van die staafjes met gloeipuntjes die roder werden 
naarmate de blauwe vlammetjes harder werden aangejaagd. De keuken opende op de achtertuin. Je 
kon achterom langs het schuurtje, lekker makkelijk. 

Die tuin was aanvankelijk helemaal kaal, slechts wat paaltjes met een ijzerdraadje om te laten zien 
waar de tuin ophield.
De eerste weken waren er nog geen buren maar ik verveelde mij niet want ik kon buiten 
rondzwerven zonder last te hebben van verkeer en er gebeurde allemaal spannende dingen. 

Het was een lange hete zomer. Papa begon met het omspitten van de tuin en hij kreeg hulp van een 
echte tuinman, meneer Romkema. Door het spitten kwamen er ontelbaar veel wormen naar boven.  
Ik leerde veel over plantjes en buitenleven. Ik kreeg  een eigen tuintje voor peterselie en tuinkers en 
aardbeitjes, dingen die je kon opeten. In den Haag had ik dagen meegemaakt waarop de vliegende 
mieren een plaag waren maar in de tuin was er dat jaar een plaag van lieve heersbeestjes. Zo’n 
plaag was meer gek dan vervelend, op alle ramen wemelde het van die kleine rode kevertjes. Mijn 
vader wees me de grote beer en de kleine beer.

Bij de dorpstimmerman brachten we een opdracht voor kapstokplanken met een mooie ronde 
afwerking en sierlijke steunen, kapstokken. In zijn werkplaats rook het heerlijk naar hout rook en 
lagen prachtige houtkrullen op de grond. Er kwam een onbekende oom van mijn vader, oom Roel 
om te helpen bij het beleggen van de vloeren. Mijn moeder naaide nieuwe gordijnen met een Olie-
Beer-Bommel en Tom Poes print.

Nieuwe vrienden

Toen de vakantie op zijn einde liep raakte ook de andere huizen van het rijtje bewoond. Naast ons 
woonde nog  een leraar op Nijenrode, een Engelsman met zijn vrouw en drie dochters: Penny, de 
oudste en 1 jaar jonger dan ik, Johanna en Debby.  We werden dikke vriendinnen. Zij gingen naar 
een christelijke school en waren elke lange vakantie weken te lang in Engeland.
Aan de andere kant woonden ook een gezin met drie kinderen, Gerrit, ook een jaar jonger dan ik, 
Evert en Martiene de Zoeten. We sloten snel vriendschap. Evert was net zo oud als Simon. Ik was 
de oudste van het hele stel. 
Eenzaam was het niet, ik vermaakte me prima. Alleen in vakanties waren alle kinderen uit de buurt 
altijd weg, wij nooit.
Wij vormden een club samengesteld uit achternamen de zoete koorn koekies 



Onze nieuwbouwwijk was nog in aanbouw. Wij woonden in en van de eerste rijtjes huizen. Voor 
ons lag een sloot en daarachter een enorm veld, weiland, boomgaard. Het was onteigende grond om 
verder op te bouwen. Jarenlang bleef het een spannend speelveld voor de nieuwe bewonertjes van 
het dorp. 
Alle kinderen speelden in die tijd veel buiten; we voelden ons veilig en onze ouders vonden het ook 
veilig. We waren vrijer dan de kinderen van nu die voortdurend bewaakt worden door een telefoon. 
We klommen in de boomgaard om fruit te plukken en gingen ermee langs de deuren of maakten 
onze eigen appelmoes. Ik had in mijn eigen tuintje tuinkers en peterselie en radijsjes en sla.

Voor het huis lag een nieuwe sloot en daarachter een veld met hoog gras, nu staan er huizen. De 
sloot was nieuw gegraven en op de kant lagen de hopen grond waar de kinderen bergbeklimmertje 
speelden. Nog wat verder kwam je bij het Amsterdam Rijn-kanaal. Daar liepen schapen op de dijk 
en de kinderen gingen erheen om plukjes wol te verzamelen en paardjes te voeren

Prinses Marijke school

Breukelen was vanouds een zeer Christelijk dorp. Er waren veel scholen in het dorp: een RK 
school, een school met de Bijbel, een gereformeerde school, een BLO-school en een openbare 
school. Ik ging naar de openbare school, die was heel anders dan die waar ik vandaan kwam. Het 
was een sfeervol gebouw met twee verdiepingen en een zolder en een torentje op het dak. De bel 
werd geluid als in een kerk…. Machtig vond ik dat.  

Voor schooltijd liepen de meesters en juffen gedurig het plein op en neer en soms durfden een kind 
te vragen om de bel te mogen luiden.
De kinderen van alle klassen, groot en klein speelden samen. De boom wordt hoe langer hoe dikker,
voetje van de vloer, loopspelletjes :rood is de liefde, zwart is de rouw” 1.2.3.4.5.6.7 wie moet ik een
zoentje geven, slingertikkertje, bokkie-springen (kop in!!!), tollen, hoepelen elastieken, 
Annamariakoekoek, Moeder mag ik reizen?
Ik voelde me het buitenbeentje dat ik ook was. Ik had het verkeerde accent, ik gebruikte andere 
woorden: droppoeder in plaats van zwart-wit, ik was de langste van de klas en ik kon heel 
makkelijk leren. Maar het bijzonderste in de klas was eigenlijk dat ik in het oude dorp niemand 
kende. 
Dat kwam ook omdat mijn ouders de andere ouders niet kenden denk ik en iets later doordat het 
huwelijk teloor ging, maar dat wist ik niet. Ook het feit dat we in dat nog heel christelijke dorp niet 
bij een kerk hoorden maakte de inburgering niet makkelijker.
De keuze voor de passende bakker, kruidenier, melkman, slager, sportclub en dokter hing af van 
waar mensen kerkten.
Als meisje zag ik dat niet, later pas. En ik vond en vind het gek.
Alleen de wekelijkse markt op vrijdag was voor iedereen.



Op “ van wie ben jij d’r eentje?” wist ik gewoon niet eens een antwoord; wat een rare vraag.
Achteraf zie ik wel dat mijn nieuwe vriendinnen allemaal import waren en veel van hen verhuisden 
weer.
Niettemin was ik niet ongelukkig. Ik vond school heerlijk. Als ik thuis maar boeken kon vinden was
ik tevreden.

De weg naar school was heel bijzonder. De ouders in de nieuwbouwwijk wilden niet dat de 
kinderen langs de grote weg liepen en daarom hadden ze een weg uitgestippeld door een oude 
boomgaard die op bebouwing lag te wachten. Jarenlang was die boomgaard het speelterrein van de 
kinderen. Hutten bouwen, verstoppertje spelen en appels plukken voor de appelmoes of zelfs 
verkopen.

Toen ik in de derde klas zat kwam er een grote groep Molukkers, (toen nog Ambonezen) in de buurt
wonen. Ze gingen bij mij op school. Ze kwamen uit een kamp in Woerden, een kampong. De dag 
voor ze kwamen kwam het hoofd van de school, meester, Jan van Erkel in elke klas een praatje 
houden. Hij vertelde dat de kinderen het moeilijk hadden gehad, dat hun ouders vaak andere kleren 
droegen, en ook een andere taal spraken, dat de kinderen niet bruin waren maar dat dat allemaal 
geen reden kom zijn  om geen vriendschap te sluiten. Hij drukte ons op het hart aardig te zijn voor 
de nieuwe kinderen. 
Ze werden door de school gastvrij ontvangen.  Ik kon het goed met hen vinden, we liepen vaak 
samen op. Maar bij ons over de vloer komen mochten ze wel van mijn ouders doch niet van hun 
eigen ouders. We speelden veel buiten, zij waren lenig en handig en hadden altijd lekkere koekjes 
en leuke Maleise woorden. 

Op school was ik best verlegen, ze was op veel manieren anders dan de meeste kinderen. Ik was 
veel langer,  kon heel goed leren, was een stadsmeisje, mijn accent was anders, ik had op judo 
gezeten, we hoorden niet bij een kerk, mijn ouders waren allebei hoogopgeleid en we woonden in 
een ander deel van het dorp dan de kinderen in mijn klas. Na twee jaar kwam daar dan ook nog es 
bij dat mijn ouders gingen scheiden. Ik werd wel eens gepest met woorden Judith Koorn is geboren 
met ezelsoren van achter en van voren ze is lang als een toren, ze heeft zich niet geschoren was ze 
maar niet geboren…..
Nee, dat was niet leuk maar ik trok me er niet zo veel van aan. Terugschelden vond ik dom en was 
niet nodig; als ik me omdraaide renden de pestkoppen weg omdat ze dachten dat ik zo goed kon 
judoën.
Ik had een gele band behaald in den Haag, bij de broer van Anton Geesink, dat was wel een naam in
die tijd.

Toch vond ik het leuk op school. Als het voor een cijfer was haalde ze altijd hoge cijfers maar met 
het gewone werk schoot het vaak niet zo op omdat ik elders was met haar gedachten. De kinderen 
met wie ik het beste overweg kon waren ook een beetje anders maar verhuisden vaak weer. Er was 
een jongen met ouders uit Amsterdam, Josef de Heusch. Die jongen bleef altijd over omdat hij zo 
ver van school woonde en daarom ging hij vaak bij Lijster thuis eten. Er kamen Ambonezen in de 
nieuwbouwwijk, met hen raakte Lijster ook bevriend. Maar de Molukse ouders hielden de muren 
wel een beetje dicht. 



Penny

Mr. Cooke was een hele lange man, hij was op een of andere manier bij de bevrijding van ons land 
betrokken geweest en droeg nog een onverwijderde kogel ergens in zijn lichaam mee. Kijk, dat zijn 
verhalen die kinderen aanspreken. Hij sprak met een zwaar accent en ging gekleed als james herriot,
of zo als je je een Englese detective voorstelt. In zijn tuin plantte hij rozen en maaide hij het gras op 
een manier dat er van die prachtige strepen tevoorschijn komen. Als hij met een collega een 
borreltje ging drinken gebruikte hij een gammel vouwfietsje.

Samen met Suzette had hij drie dochters, Penny die net zo oud was als ik, Johanna en Debby. Ze 
spraken wel al een beetje Nederlands maar hun moeder sprak echt heel slecht weinig Nederlands en 
ze had een heel zwaar accent. Ze kon de ui niet uitspreken en ze had het dan over een pond auwen. 
Met Penny kreeg ik een hechtte band, onze slaapkamers grensden aan elkaar en we bedachten later 
dat we met een huistelefoon verbonden via een draadje door onze ramen makkelijk konden kletsen. 
Pennies moeder was kokkin maar ik had een moeder die beter tegen rommel kon. Het werd in de 
loop der tijd gewoonte om op zaterdag in onze keuken lekker te bakken als we maar beloofde de 
keuken schoon te maken. Met Penny samen deed ik boodschappen, speelde ik muziek, bouwe ik 
een clubhuis en meer.
De Engelse kinderen gingen naar een christelijke school maar evengoed werd in de Penny in de 
loop der jaren een heel goede vriendin.
Moeder Cooke was ook echt een kok maar thuis mocht je rommel maken als je weer opruimde. van 
bij Lijster thuis was het leven wat vrijer, Elke week bakten de meisjes koekjes of cake of maakten 
ze andere lekkere dingen. Ze spaarden voor een huistelefoon, de draad ging door het raam hun 
kamers lagen tegen elkaar aan. Penny keek bij Lijster thuis naar een Engelse serie waarin plat 
Engels werd gesproken. Bij haar ouders thuis mocht dat niet omdat haar uitspraak daardoor zou 
kunnen worden besmet. Penny was dik en kon niet goed rennen. groeide niet zoals het hoorde. In de
kerstvakantie en in de zomervakantie was het Engelse gezin altijd terug naar Engeland want daar 
was altijd alles beter. Toen Penny opeens niet meer kon lopen en de dokters een erfelijke afwijking 
in haar heup ontdekten besloot haar moeder met de meisjes permanent weer in Engeland te gaan 
wonen. Ik was 14 en een goede vriendin kwijt.

 de scheiding …. ook door kinderogen

Ik citeer uit een brief:

“In Breukelen keerde ik mij helemaal van de kunst af om op te 
gaan in huwelijks en scheidingsperikelen waar ik een fulltime job
aan had. 
In de overblijvende snipperuren zorgde ik voor huis en kinderen 
maar als ik niet kon slapen ging ik lezen Als ik niet meer kon 
lezen dacht ik oplossingen uit voor de vragen die het boek dat ik 
onder handen had bij mij had opgeroepen.”



Voor die tijd was er vast al heel wat gebeurd.  Maar dat was aan mij voorbij gegaan. Mijn moeder 
heeft altijd, ook daarna geprobeerd ons kinderen niet te veel mee te laten krijgen van de 
huwelijksellende. 
Op een dag had mijn moeder een taxi besteld. Wat er precies gebeurd was? Iets ergs? Mijn moeder 
was heel bang ze durfde niet meer met haar man in een huis te blijven. 
We vluchtten met naar oma in Oosterbeek. Het was een rare tijd. Het allergekste vind ik 
achteraf ,dat ik me niet kan herinneren er zelf verdriet om gevoeld te hebben.
Om geen school te missen gingen we  tijdelijk in Oosterbeek naar school. Ik herinner me er niet 
veel meer van. Ik weet alleen nog dat ik we met handwerken aan een merklap moesten werken, 
borduren dus, en dat gaf mooie resultaten. Dat stopt na 3 weken toen de politie bij het schoolhek 
stond te wachten om ons op te halen omdat mijn vader gedreigd had zijn kinderen te ontvoeren. 
We werden op een schuiladres ondergebracht in een pension op de Veluwe. Het voelde voor ons 
kinderen al een eerste vakantie. Er was daar een heel grote tuin omzoomd met hoge dennen en er 
waren schommels enzo meer. Er werd gegeten in een eetzaal. Elke ochtend een gekookt ei bij het 
ontbijt. De weinige gasten waren allemaal even vriendelijk.
Na een paar weken, misschien was het toen vakantie werd ik bij vrienden van mijn oma 
ondergebracht. Ik vond ze een beetje raar maar wel aardig. Ze hadden hele rare namen: oom hen en 
tante Piep. Die Hen was een tandarts en ze waren best rijk. Hun kinderen waren al volwassen en de 
deur uit en ze hadden een hondje dat de hele dag bij de logé wou zijn en…. Ze hadden heel veel 
kinderboeken. En ingebonden jaargangen van de KrisKras. Daarin stonden behalve 
wetenswaardigheden en verhalen ook allerlei knutselideeën recepten die ik later allemaal heb 
uitgeprobeerd. Ik was een makkelijk kind.

Nu vind ik het gek dat ik me helemaal niet kan herinneren dat ik verdrietig was om de afwezigheid 
van pappa. Heb ik dat zoals het heet “verdrongen”?  Had ik misschien toch meer meegekregen van 
de spanningen dan ik me bewust ben en voelde het blijkbaar toch als een opluchting.  Geen angst 
meer voor een pak slaag van een boze , driftige vader? 
In geen geval werden er kwaadaardige verhalen verteld. Ik mocht ook geen kwaad word over mijn 
vader spreken.  Op een dag in de zomer gingen we weer naar ons eigen huis maar mijn moeder 
bleef verdrietig en afwezig. 

De de echtscheiding duurde meer dan 6 jaar, slopend lang, misdadig vind ik achteraf. Om als vrouw
enig recht te hebben moest je nog bewijzen verzamelen van overspel. Mijn oma speelde een rare rol
in de gang van zaken. Ze koos partij voor mijn vader die de kinderbescherming in de arm had 
genomen. 

Mijn moeder die noch mijn eerste noch mijn tweede man heeft gemogen koos 
toch bij iedere scheiding hun partij en dan zo dat ik het niet merken zou. Ik 
merkte het natuurlijk toch. Na eindeloos zand strooien heb ik met haar gebroken. 
Dat was na een regel in een brief van haar “ zie je dan niet dat je geestelijk 
helemaal in de war bent Zij was thuis altijd de knapste geweest deed aan 
zielewroeterij, toegepaste populaire psychologie bedoel ik
Haar diagnose was dat ik infantiel moest zijn gezien mijn eerste man 12 jaar 
ouder was dan ik.

Samen met mijn voormalige echtgenoten heeft zij de kinderbescherming ervan 



proberen te overtuigen dat ik “ernstig gestoord” ben Het enige bewijsmateriaal 
was dat ik wel eens hulp gezocht heb bij een psychiater in de hoop mijn man aan 
het praten te krijgen Mijn vader was na haar vertrek een geslagen kleine man 
voor wie ik zorgde tijdens zijn tweede echtscheiding. Aan hem had ik ook niet 
veel steun, hij had soms aardige huishoudsters . Toch hield ik van mijn vader. 
Mijn moeder kom ik wel vergeven maar niet verdragen

De rechter oordeelde gelukkig dat mijn moeder het prima deed en dat dit gegeven de situatie het 
beste was voor de kinderen. Voor ons was het gevoldg dat we onze oma kwijt waren. Het broze 
vertrouwen tussen mijn moeder en mijn oma was voorgoed kapot.
De moeder van mijn vader zagen we nog wel maar toen ik 11 werd ze fataal aangereden door een 
bus en ging alle contact met de familie van mijn vader verloren.

Gezin zonder vader

Ik bracht als grote zus mijn kleine broertje mee naar school en haalde hem weer op. De 
kleuterschool, toen nog een part schooltje was een lief houten gebouw vlak naast de “grote” school. 
Nadat mijn vader ons een aantal keren opwachtte bij school en probeerde mijn broertje mee te 
nemen en ons, de kinderen op de gekste momenten had laten schrikken, bijvoorbeeld in het donker 
in de tuin of langs een sportveld in onherkenbaar veranderd in een hippie met lange zwarte haren,  
en omdat hij probeerde haar om te kopen met cadeautjes en zei dat ik daarover mijn moeder moest 
liegen ik als 10 of 11-jarige een kloek besluit: Ik wilde mijn vader niet meer zien
Ik herinner me het gevoel van verantwoordelijkheid dat ik over me voelde vallen. Ik was opgevoed 
met de moraal van eerlijkheid, op dat moment viel het doek ….een vader die wil dat ik lieg….????
Ik zag mijn verdrietige moeder als ze wakker werd waren haar eerste woorden: “oh 
verschrikkelijk”. Ik begon het normaal te vinden, dat was het natuurlijk niet. Maar ik heb toen al 
wel gevoeld dat mijn moeder steun nodig had. Niet omdat mijn moeder me daarom vroeg, maar 
omdat ik van mijn moeder hield.

Mijn vader dacht ons voor zich te kunnen winnen met enorme cadeau’s over de post, overweldigend
kinderspeelgoed, op feestdagen.
Hij bonsde mijn vader op de ruiten als hij niet welkom was op een verjaardag. Mijn moeder stuurde 
alles terug en ik vond zijn gedrag raar. Hij wist dat hij niet welkom was, waarom kwam hij dan mijn
dag vergallen?
Achteraf, ja ook weer achteraf, te laat om te kunnen vragen, vraag ik mezelf af of dit de goede 
manier was. Ik zou hebben willen weten wat hem bezielde. Was mijn moeders opstelling te hard? Ik
twijfelde in later jaren steeds minder door wat ik ook van anderen hoorde over hun contact met mijn
vader als docent, als raadslid. 
Nee, ik was niet trots op mijn vader. En ik vond het uiterst irritant als mensen, die hem niet kenden 
mij gingen uitleggen dat ik toch echt contact moest zoeken …. want hij is toch je vader…

armoede



Door het gezanik was over alimentatie werd elk dubbeltje omgedraaid maar het was gezellig en 
vredig bij ons thuis: We werden arm, maar wij als kinderen leden daar niet onder. Mijn moeder denk
ik des te meer. Creatief als ze was naaide ze overgooiers en rokken van oude gordijnen en coupons. 
Luxe apparaten hadden we niet, geen auto, geen ijskast, geen bioscoopbezoek, geen muziekles, 
geen vakantietripjes. Wwe kregen in 1964 een klein zwart wit tv-toestel. De eerste beelden staan 
mij nog op het netvlies: Felice Gimondi in de tour de France.
Onze luxe bestond uit vrijheid, liefde, boeken en tuin. 

“Ik bracht mijn broertje naar school toen hij klein was. We hadden wel eens ruzie maar we waren 
ook heel erg close. Ik leerde hem van alles en hoe ouder hij werd hoe meer we samen deden. Toen 
ik krantenbezorger werd hielp hij me op de zaterdagen, dat was heel gezellig. Dat deden we 
fluitend. Letterlijk! We voelden elkaar feilloos aan en floten 2stemmig.
We deden samen boodschappen en hielpen onze moeder met huishoudelijk werk en we maakten een
moestuin. Dat vonden de buren maar gek! 

Rijksscholengemeenschap Breukelen (nu Broklede)

In de 5de en 6de klas ging ik een half uur vroeger naar school om extra goed te leren rekenen en 
Frans te leren “ Papa fume une pipe” ter voorbereiding op de middelbare school. Ik zat in de 
kleinste klas van de school; 36 kinderen en de cito eindtoets maakte ik uitstekend: 2 fouten.
De directeur van de scholengemeenschap wandelde elke dag met zijn hondje ons huis voorbij. Ik 
keek uit naar echte wiskunde en andere talen. 
Toen echter kinderen op een donderdagochtend in de klas verslag uitbrachten op de leuke dingen 
die ze woensdagmiddag allemaal hadden gedaan op de open dag van de school van hun keuze, 
begreep ik dat er iets misgegaan was. 
Mijn moeder kwam in aktie. Op school hadden ze bedacht dat een kind van gescheiden ouders niet 
naar een havo/vwo brugklas kon.
Daar kon mijn moeder niet in berusten…. Het kwam goed ik startte in de brugklas.

Ik woonde haast tegenover de school. Veel kinderen kwamen van ver weg, 5 km , 10km en zelfs 16 
km fietsen. Ik was ze jaloers op kinderen die dicht bij school woonden want die fietsten zo gezellig 
samen naar school en weer terug. 
Ik voelde me thuis op school maar was niet zozeer een meisje van popmuziek, van modepopperij. Ik
hield van volksmuziek en oude filmmuziek, van operettes en opera en klassieke muziek en ik vond 
het jammer dat ik niet de kans had om een heel mooi instrument te leren spelen. Ik had ontdekt dat 
mijn moeder heel goed had leren piano spelen, dat was leuker dan een blokfluit.
En ik bleef een boekenwurm, alles over ontdekkingsreizigers, vreemde verre landen, andere 
culturen, strijders voor gelijkheid zoals Abraham Lincoln, vrouwen die voor hun emancipatie 
streden en een belangrijke rol hadden gespeeld in de geschiedenis.
Kind van mijn moeder wel blijkbaar.
En ik kocht bij de Slegte, mijn lievelingswinkel, een leerboek Noors
Vi snakker norsk. Schaatsen was mijn grote passie en een leven in Noorwegen een droom.

Mijn grote broer



Mijn grote broer kwam regelmatig een weekend thuis en op een dag in een huurauto, een licht 
blauwe opel-cadet. Dat werd mijn eerste vakantie. Drie dagen reden we door de Benelux, ik zag 
bergen en voelde mijn ogen uitpuilen. De Gentse Steen, Vlaamse frieten, ik hoorde Frans spreken 
en Luxemburgs….dat leek op Nederlands. 

Als dienstplichtige marinier met de rang van luitenant ging hij anderhalf jaar naar Aruba. 
Uit Aruba kregen we veel brieven met hele mooie postzegels en die deed ik dan bij mijn 
verzameling. En hij zorgde voor een penn-pall op het eiland Ik wist tenslotte zoveel over de 
Nederlandse Antillen dat vrienden dachten dat ik er zelf geweest was.
Voor mij weer een manier om meer over andere culturen te weten te komen. Mijn broer wist heel 
veel over indianen en hij bracht me in aanraking met de muziek van het Caribisch gebied….lekker 
vrolijk.

Niet lang na zijn terugkomst werd hij verliefd op een collega bij de krant en ze trouwden. Wij waren
echt nog nooit bij een bruiloft geweest en we vonden het iets heel bijzonders. We hadden een hele 
leuke schoonzus, Ineke en soms logeerde ik bij mijn broer. Toen ik 14 was werd ik tante!!! Ik was 
apetrots. Het was feest als  mijn kleine neefje en nichtje soms kwamen logeren! 
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