
Fotografie

Schilderen en tekenen ging dus door in den Haag, tussen de bedrijven door dan ook.
Ik heb er werkelijk geen enkele herinnering aan dus veel zal in de avonduren zijn uitgewerkt, zoals 
bijvoorbeeld Vlaggetjesdag in Scheveningen.

Mijn moeder had de schilderkunst teleurgesteld
steeds verder 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. 
Ik kreeg op mijn zesde verjaardag ook een klein Japans 
cameraatje.



Behalve fotograferen stortte mijn moeder zich steeds serieuzer in het 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.”

NB! lees het uitgebreide essay voor Het Vaderland in een van de volgende delen.

zwanger

Mijn vader wilde opeens nog een kind. 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. 
Mijn ouders gingen op vakantie toen mijn moeder 
6 maanden zwanger was. Het was juli 1960. Met 
de trein naar België, verder naar Zuid-Limburg en 
vandaar verder op een tijdens de reis gekochte 
fiets. Ik logeerde bij mijn oma in Oosterbeek, mijn 
broer zal bij zijn vader zijn geweest. Het was 
vakantietijd.

Het toeval wil dat ik op het moment dat ik dit zit te tikken woon in de omgeving waar mijn ouders 
hun eerste en enige vakantie hebben doorgebracht. Ik herken de tekeningen die mijn moeder 
onderweg geschetst heeft.

Mheer bij het 
kasteel. Was er toen 
een 
logeergelegenheid?

 



 

Zelf ben ik nooit met mijn ouders op 
vakantie geweest zoals het nu 
gewoon is. Als kind heb ik er niets 
van gemerkt maar het huwelijk 
vertoonde als scheurtjes begrijp ik 
achteraf.

Toen ze terugkwamen kreeg ik een prachtige zwarte pop
van het merk Bella, en zo noemde ik haar ook. Het was mijn
grote bijzondere schat:
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