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Inleiding 

De nalatenschap van Marianne van der Heijden 
Vraagstellingen, theorie en methode 

Marianne van der Heijden werkt aan glas-in-lood ‘Titus Brandsma’ in Karmelietenklooster Merkelbeek, 1966, foto: 
Bruno Borchert 
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Kennismaking. Eerste onderzoeksvraag 

Dit is geen biografie noch een traditionele kunsthistorische monografie over Marianne 
van der Heijden (1922-1998). In dit boek wil ik op basis van een uitgebreide bestude-
ring van de nalatenschap van deze kunstenares die bekend was in Limburg, maar niet is 
doorgedrongen tot de canon van de Nederlandse kunst, laten zien dat de kunstge-
schiedenis meer is dan het zoeken naar meesterwerken en het aanleggen van verbanden 
daartussen.  

Direct, bij de eerste kennismaking met haar omvangrijke nalatenschap meer dan 
tien jaar geleden, werd ik nieuwsgierig naar deze maakster van een imposant en hetero-
geen oeuvre. Ik vroeg mij af wat het materiaal ons zou kunnen zeggen over de Neder-
landse kunst vanuit het perspectief van deze relatief onbekend gebleven kunstenares. 
Wat zou er verborgen liggen op de schappen vol met kunstwerken, prentendozen en 
dozen met dagboeken, agenda’s, stofmappen met brieven en plakboeken vol met re-
censies, uitnodigingen en lijsten van werken voor exposities? Ik wilde al haar kunst-
voorwerpen bekijken en ieder document in detail lezen. Mijn achterliggende gedachte 
hierbij was, dat ik in haar nalatenschap niet alleen zou kunnen ontdekken wat dat alles 
ons kan leren over haar specifieke kunstpraktijk, maar ook wat vanuit haar perspectief 
te zeggen valt over de recente Nederlandse kunstgeschiedenis in het algemeen.  

In 2002 werd ik uitgenodigd door Maria Straathof, voorzitster van de Stichting Ma-
rianne van der Heijden/Bruno Borchert om naar het werk van de kunstenares te ko-
men kijken. Zij was vier jaar daarvoor overleden en de stichting zocht een museaal 
onderkomen voor haar nalatenschap. In die tijd werkte ik als conservator bij Museum 
Henriette Polak in Zutphen dat zich richtte op de modern-klassieke Nederlandse 
schilder- en beeldhouwkunst van na de Tweede Wereldoorlog. Met werken van leven-
de en (net) overleden kunstenaars bevindt de collectie van dit museum zich op het 
snijvlak van eigentijdse kunst en kunsthistorie. Het wordt vaker aan dit museum ge-
vraagd of nagelaten werk van een kunstenaar zou kunnen worden opgenomen in de 
collectie. Door de kennismaking met al die erfenissen realiseerde ik me dat met het 
overlijden van de maker de rol van zijn kunst in de samenleving verschuift. Van de ene 
dag op de andere functioneert deze niet meer in het actuele kunstcircuit en is het voor-
al de vraag of deze kan worden opgenomen in het nationale, culturele erfgoed. Tegelijk 
merkte ik dat de criteria die werden gehanteerd bij de selectie van wat wel of niet in de 
museumcollectie zou moeten worden opgenomen of waarmee een tentoonstelling kan 
worden gemaakt meestal dezelfde waren als bij leven van een kunstenaar: de artistieke 
kwaliteit of de schoonheid van de kunstwerken bepaalden de maatstaf op grond waar-
van er werd geselecteerd.  

Maar ik constateerde dat dat kunsthistorisch gezien niet het enige criterium hoeft te 
zijn. Vaak bevinden zich in een kunstenaarsnalatenschap de minder gewaardeerde 
kunstwerken, omdat de kunstenaar zijn beste werk verkoopt of probeert onder te 
brengen in museale collecties. Toch kunnen deze achtergebleven kunstwerken kunst-
historisch gezien wel interessant zijn, omdat ze de overwegingen van kunstenaars bij 
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zijn keuzes voor verkoop of overdracht aan musea vertegenwoordigen. Ze laten zien 
welke kunst hij of zij niet geschikt achtte voor het publieke domein.  

In de nalatenschap van Joop Sjollema (1900-1990) vond ik een klein en op het eer-
ste gezicht onbeduidend portret van Fik Abbing, een onbekende Nederlandse kunste-
naar. Maar Joop had het zo belangrijk gevonden, dat hij het meer dan zestig jaar lang 
bewaard. Voor een overzichtstentoonstelling in het museum liet ik het schoonmaken 
en inlijsten. Het schilderijtje van Joops schoolvriend veranderde opeens in een kunst-
werk dat de start betekende van Sjollema’s portretkunst.1  

Voor een expositie van Lex Horn (1916-1968) kon ik gebruik maken van zijn dag-
boeken. Deze waren voor de kunstenaar een soort logboek geweest, waarin hij vrijwel 
dagelijks zijn gedachten over zijn kunstenaarschap formuleerde. Uit die aantekeningen 
bleek, dat Horn zocht naar een manier om aansluiting te vinden bij de abstracte schil-
derkunst. In de kunsthistorische handboeken over de naoorlogse kunst wordt Horn 
uitsluitend gerekend tot de ‘figuratieven’. Die opvatting kon aan de hand van zijn dag-
boeknotities dus worden genuanceerd.2  

Zo ervaarde ik dat een overleden kunstenaar postuum, via zijn nalatenschap, nog 
onvoorspelbare aanwijzingen kon geven voor interpretaties van zijn werk, waarmee hij 
bij leven niet of nauwelijks mee naar buiten trad.  

Terwijl Maria Straathof mij rondleidde in de donkere atelierruimte in het centrum 
van Maastricht waar Van der Heijdens nalatenschap stond opgeslagen, realiseerde ik 
me eens te meer hoe weinig interesse er is voor Nederlandse kunst van de tweede helft 
van de twintigste eeuw buiten de aandacht voor de topkunstenaars die tot de canon 
worden gerekend, zoals Karel Appel (1921-2006) en Armando (1929). De nalatenschap 
van Marianne van der Heijden is slechts een topje van de ijsberg. Waarschijnlijk staan 
er nog veel meer zolders vol met kunstwerken en documenten waarvan men niet goed 
weet wat ermee te doen. Nabestaanden zitten met de handen in het haar, want wie 
heeft er aandacht voor dit werk? De weg naar kleinere kunstinstellingen, bijvoorbeeld 
gemeentelijke musea, zoals Museum Henriette Polak in Zutphen en Museum van 
Bommel van Dam in Venlo, is dan een van de weinige opties. 

Maar welke criteria moeten deze instellingen hanteren bij hun keuze dit werk wel of 
niet in hun collectie op te nemen? Hoe moet worden bepaald van welke nalatenschap-
pen het de moeite waard is te worden geordend en welke er op de particuliere zolders 
zullen moeten blijven liggen? Zonder onderzoek naar deze nalatenschappen is deze 
selectie er een van toeval en louter gebaseerd op de – vaak tijdelijke – beleidsuitgangs-
punten van de erfgoedinstellingen. 

De eerste onderzoeksvraag van deze studie is daarom: wat is de betekenis van een kun-
stenaarsnalatenschap – ook van die van een minder gecanoniseerd talent – voor ons 
erfgoed? En daaruit volgend welke criteria zouden moeten worden gehanteerd bij selec-
ties voor opname van een kunstenaarsnalatenschap in een cultureel erfgoedinstelling? 
                                                        
1 Lies Netel, Joop Sjollema 1900-1990. Een overzicht van zijn werk (Museum Henriette Polak, Zutphen 2005) 50. 
2 Lies Netel, Lex Horn (1916-1968). Monumentale kunst en vrij werk (Museum Henriette Polak, Zutphen 2003). 
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Ik gebruik het begrip nalatenschap voor de totale verzameling die na het overlijden van 
een kunstenaar in het atelier is achtergebleven: kunstwerken, de documentatie ervan, 
archivalia en eventuele attributen of voorwerpen, bijvoorbeeld drukblokken van hout-
sneden of een schelpen verzameling waar de kunstenaar aan gehecht was. Het archief 
omvat de archivalia die zijn overgebleven, waarbinnen ik weer een onderscheid maak 
tussen de (foto)documentatie van de kunst en persoonlijke documenten, zoals dagboe-
ken, reisverslagen en privécorrespondentie. Dit onderscheid sluit aan bij de museum-
praktijk waarin de aandacht meestal beperkt blijft tot de kunstwerken uit een nalaten-
schap en de archiefstukken in het gunstigste geval terecht kunnen komen in een ge-
meentelijk of regionaal archief, of meer specifiek in het Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis, voorheen het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in 
Den Haag.  

Een relatief onbekende in de Nederlandse kunst. Tweede en derde 
onderzoeksvraag 

In 2011 werd ik door Museum van Bommel van Dam gevraagd een overzichtstentoon-
stelling en publicatie over Marianne van der Heijden samen te stellen. Twee jaar daar-
voor had dit museum haar complete nalatenschap van de Stichting Marianne van der 
Heijden/Bruno Borchert geschonken gekregen. Het is uitzonderlijk dat dit middelgrote 
museum zowel ja had gezegd tegen de meer dan 3000 kunstwerken, als tegen de uitge-
breide documentatie van deze werken en veel persoonlijke documenten van de kunste-
nares, waaronder dagboeken, reisverslagen en brieven. Op 27 januari 2013 werd de 
expositie feestelijk geopend en werd ook het boek Collectie Marianne van der Heijden ge-
presenteerd.3  

Tijdens de voorbereidingen van de tentoonstelling verbaasde ik me erover dat haar 
kunst nooit was opgemerkt door auteurs van overzichtsboeken zoals De Nederlandse 
identiteit in de kunst na 1945 (1984), De doorbraak van de moderne kunst in Nederland (1984) 
en Nederlandse kunst vanaf 1900, een publicatie die verscheen bij de Teleac-cursus over 
de Nederlandse kunst van de twintigste eeuw in 1994, maar ook in het meer recent 
verschenen Kunst van de wederopbouw in Nederland 1940-1965 (2013) ontbreekt ze.4 

                                                        
3 Lies Netel en Rick Vercauteren, Collectie Marianne van der Heijden (Museum van Bommel van Dam, Venlo 2013). 
De tentoonstelling en de publicatie lieten zien hoe veelzijdig het kunstenaarschap van Marianne van der Heijden 
is, maar tijd voor de bestudering van al haar documenten was er niet geweest. Directeur Rick Vercauteren en ik 
besloten de archiefstukken terzijde te leggen tot het moment dat er tijd en geld zou zijn om met de bestudering 
daarvan te kunnen beginnen. 
4 Geurt Imanse (red.), De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945 (Meulenhoff, Amsterdam 1984); Willemijn Stok-
vis, De doorbraak van de moderne kunst in Nederland (Meulenhoff, Amsterdam 1984); Cor Blok (red.), Nederlandse kunst 
vanaf 1900 (Teleac, Utrecht 1994); Frans van Burkom, Yteke Spoelstra en Simone Vermaat (red.), Kunst van de 
wederopbouw in Nederland 1940-1965. Experiment in opdracht (nai 010 uitgevers, Rotterdam 2013).  
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In haar documentatie vond ik een uitgebreide literatuurlijst met alle publicaties 
waarin haar werk was besproken of afgebeeld.5 Hieruit bleek dat Van der Heijden als 
glazenier wel landelijke erkenning genoot. In het handboek Glas-in-lood in Nederland, dat 
in 1989 verscheen, noemt Carine Hoogveld haar als een van de Limburgse kunstenaars 
uit de ‘School van Campendonk’, de noemer waaronder leerlingen van deze hoogleraar 
monumentale kunst aan de Amsterdamse Rijksakademie van Beeldende Kunst werden 
gegroepeerd.6  

Uit de literatuurlijst viel ook op te maken dat haar werk vooral was besproken door 
critici uit Limburg. In 1955 signaleerde Joseph Vliegen haar al als jong talent in zijn 
Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst. Hij roemde haar ‘hang naar vol-
strekte monumentaliteit, die voor aandoenlijkheid geen plaats meer heeft’.7 Eind jaren 
zeventig werd ze opgenomen in Limburgse schilders, waarin Paul Haimon en Frits Wid-
dershoven een overzicht geven van vijftig regionale schilders uit de recente geschiede-
nis van Henri Jonas (1878-1944) tot Frits van der Zander (1947).8 Van der Heijden 
kreeg ook een plaats in de door de Culturele Raad van Limburg uitgegeven beschrij-
vingen van de kunst in deze provincie. Zo werd ze door Willem K. Coumans in 1971 
in zijn essay ‘Van Limburgse School tot Moderne Ruïne’ gerekend tot de grafici die 
‘expressionistisch, anekdotisch en figuratief’ werkten.9 Van der Heijden was dus suc-
cesvol in de regio, maar landelijk gezien trok ze vrijwel geen aandacht.  

De Engelse kunsthistoricus Alan Bowness besprak in 1989 op welke wijze een mo-
dern kunstenaar beroemd wordt. Hij onderscheidde hierbij vier fases.10 Allereerst zou 
er sprake moeten zijn van de herkenning van het talent binnen een artistieke gemeen-
schap. Vervolgens is het van belang dat critici het werk herkennen en erkennen. Dan is 
het noodzakelijk dat verzamelaars en handelaren er interesse voor tonen. Wanneer in 
de laatste fase de kunstenaar door het publiek wordt omarmd, pas dan kan volgens 
Bowness worden gezegd dat hij of zij een prominente plaats heeft verworven in de 
kunst. 

Marianne van der Heijden voldoet deels aan de door Bowness gestelde fasen van 
erkenning. Haar talent werd vroeg gezien in de Limburgse kunstwereld, critici besteed-
den regelmatig aandacht aan haar werk. Hoe kan het dan dat haar bekendheid toch niet 
verder reikte dan de regio waarin ze woonde en werkte?  

De tweede onderzoeksvraag van deze studie is daarom: wat vertelt Van der Heijdens 
nalatenschap ons over waarom de kunstenares niet is opgenomen in de canon van de 

                                                        
5 ‘Bibliografie’ in Lijst van alle werken van Marianne van der Heijden met opgave van plaats, datum, foto/dia, negatief, eigenaar, 
samen met de uitvoerige lijst van: literatuur, tentoonstellingen, opdrachten, gebruiksgrafiek, biografische gegevens, 2-6. 
6 Carine Hoogveld (red.), Glas-in-lood in Nederland 1817-1968 (SDU Uitgeverij, Den Haag 1989), 175 en 250. 
7 Joseph Vliegen, Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst (N.V. Leiters, Maastricht 1955) 119 en afb. 
52. 
8 Paul Haimon en Frits Widdershoven, Limburgse schilders (Uitgeverij Inter-Limburg, Heerlen/Genk 1979, 1982²) 
56-57. 
9 Willem K. Coumans, ‘Van Limburgse School tot Moderne Ruïne. Informatie over kunst in Limburg’, Kunst in 
Limburg (Dienst Beeldende Kunsten van de Culturele Raad Limburg, 1971) z.p. 
10 Alan Bowness, The Conditions of Success. How the Modern Artist Rises to Fame (Thames and Hudson, Londen 1989). 
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Nederlandse kunst? Is ze gediscrimineerd, omdat ze zich niet profileerde met vrij werk, 
omdat ze uit het zuiden van het land kwam, of op grond van haar sekse, of is er meer, 
of iets anders, aan de hand? 

Bowness laat zich niet uit over de vraag wanneer de vier fasen die voorwaarden zijn 
voor succes, zich afspelen. De postume bekendheid van Vincent van Gogh (1853-
1890) laat zien dat deze niet altijd doorlopen worden tijdens het leven van een kunste-
naar. Zijn populariteit groeit – nu meer dan honderd jaar na zijn overlijden – nog 
steeds. Hij geldt als voorbeeld voor het idee dat een goede moderne kunstenaar zijn 
tijd vooruit is en zijn werk dus pas na zijn dood kan worden erkend.  

Uit deze opvatting volgt de derde onderzoeksvraag: waarom heeft Marianne van der 
Heijden tal van kunstwerken, haar kunstenaarsdocumentatie en veel privédocumenten, 
zoals dagboeken en intieme brieven,  bewaard en nagelaten aan de Stichting Marianne 
van der Heijden/Bruno Borchert?  

Was de gedachte dat haar werk pas na haar dood erkenning zou krijgen de reden 
voor Van der Heijden om een persoonlijke verzameling op te bouwen en deze te be-
waren voor later? In de documentatie van haar werk heeft ze achter sommige kunst-
werken ‘eigen collectie’ genoteerd ten teken dat ze die niet naar buiten wilde brengen. 
Wat zat daarachter? Wilde ze een deel van haar oeuvre afschermen? Koos ze principi-
eel voor een kunstenaarsbestaan in blijvende verborgenheid, of vond ze dat haar werk 
niet door de juiste mensen werd gezien en hoopte ze op erkenning in de toekomst? Ik 
ervoer deze nalatenschap steeds meer als een dringende vraag aan de toekomstige 
kunstgeschiedenis. Het werd een opdracht.  

Mijn drie onderzoeksvragen zijn dus: 

1. Wat is de culturele betekenis van een kunstenaarsnalatenschap voor ons erf-
goed? Kan ik die toelichten aan de hand van de nalatenschap van Marianne van 
der Heijden, een productieve kunstenares die werkzaam was in de tweede helft 
van de vorige eeuw en niet in de overzichtsboeken van de Nederlandse kunst 
voorkomt, maar wel in handboeken over glas-in-lood in Nederland en overzich-
ten van Limburgse kunst? 

2. Wat vertelt Van der Heijdens nalatenschap ons over waarom de kunstenares 
niet is opgenomen in de canon van de Nederlandse kunst? Welke processen van 
in- en uitsluiting werken in de kunstgeschiedenis?  

3. Wat is de reden geweest dat de kunstenares haar kunst en archief heeft nagela-
ten? Is er een opdracht in vervat en hoe kan deze worden uitgevoerd?  

Hieronder volgt het theoretisch kader dat mij tot deze vragen heeft gebracht. 
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Theoretisch kader 1. Feministische kunstgeschiedenis  

De vraag waarom vrouwen niet waren vertegenwoordigd in de kunsthistorische over-
zichten, was een van de eerste binnen de feministische kunstgeschiedenis die begin 
jaren zeventig op gang kwam. De Amerikaanse kunsthistorica Linda Nochlin stelde 
hem in 1970 publiekelijk: ‘Why have there been no great women artists?’11 Een reactie 
op die vraag zou volgens Nochlin kunnen zijn dat zij verkeerd is gesteld, omdat er wel 
degelijk grote kunstenaressen zijn geweest. Je moet ze alleen zichtbaar maken: de Ne-
derlandse Judith Leyster (1609-1660) en de Italiaanse Artemisia Gentileschi (1593-
1653) zijn ten onrechte ongenoemd gebleven in de besprekingen van de zeventiende 
eeuw in de kunsthistorische overzichtsboeken en de schilderessen Mary Cassatt (1844-
1926), Eva Gonzalez (1849-1883) en Berthe Morisot (1841-1895) waren van grotere 
betekenis geweest voor het impressionisme dan slechts de rol van vriendinnen van de 
meesters Édouard Manet (1832-1883) en Edgar Degas (1834-1917).  

Nochlin bestrijdt ook dat er voor vrouwen een andere categorie van grootheid zou 
gelden. Dat zij briljant zouden zijn op andere fronten, dat zij subtieler zijn, delicater en 
meer gericht op het innerlijk. Zo’n specifieke vrouwelijke esthetiek weerlegt Nochlin, 
door te wijzen op bepaalde mannelijke kunstenaars – ze noemt bijvoorbeeld Jean-
Honoré Fragonard (1732-1806) en Odilon Redon (1840-1916) – die net zo subtiel en 
delicaat kunnen zijn als vrouwelijke collega’s en tal van vrouwen – zoals de eerder 
genoemde Leyster en Gentileschi – die dat juist helemaal niet zijn. 

Het terugzoeken van grote kunstenaressen is volgens Nochlin belangrijk, maar het 
is niet genoeg. Ze vindt dat de premissen van het instituut kunst ermee intact blijven 
en juist die moeten onder de aandacht komen en worden bekritiseerd. De verschillen 
tussen man en vrouw in het domein van de beeldende kunst werden veroorzaakt door 
conventies en instituten, zoals de traditie dat schilderende vaders vooral zonen in het 
vak opleidden, dat kunstacademies in sommige landen tot aan 1919 vrouwen weerden, 
dat vrouwen werden buitengesloten van expositie-, competitie- en prijzensystemen, dat 
kuisheidsregels het vrouwen onmogelijk maakten naar naaktmodel te werken, terwijl 
juist het goed geschilderde naakt cruciaal was in de belangrijk geachte genres. Alomte-
genwoordige visies op mannelijkheid en vrouwelijkheid maakten het vrouwen tenslotte 
onmogelijk zich vrij te bewegen en zich serieus aan kunst te wijden. Hun beeldhouw-, 
schilder-, teken- of borduurkunst werd alleen aanvaard als huiselijke tijdspassering of 
liefhebberij. Nochlin maakte als eerste duidelijk dat de kunstgeschiedenis blind was 
geweest voor de uitsluiting van vrouwen. Die situatie maakte het voor haar van groot 
belang om de romantische, elitaire, individu-verheerlijkende structuur waarop de 
kunsthistorische praktijk is gebaseerd, te onthullen en te doorbreken, aangezien deze 
structuur als vanzelfsprekend mannelijke genieën op de voorgrond had geplaatst. 

                                                        
11 Linda Nochlin, ‘Why have there been no great women artists’, Art News 1970-1971, jrg. 69, nr. 9, 23-39, 67-70, 
opnieuw gepubliceerd in en Linda Nochlin, Women, Art, and Power and Other Essays (Harper&Row Publishers, New 
York 1988), 145-178. 
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In haar bekende artikel gaf Nochlin verschillende onderzoekslijnen aan die sinds-
dien de speerpunten zijn geworden van vrouwenstudies kunstgeschiedenis. Ten eerste 
volgde uit haar observatie dat vrouwelijke kunstenaars uit het verleden onzichtbaar 
waren gebleven, de noodzaak die kunstenaressen op te sporen, hun carrières te bestu-
deren, de hindernissen waarmee zij kampten, te analyseren en hun rehabilitatie tot 
stand te brengen. Ten tweede had ze laten zien dat de aan vrouwen toegewezen genres 
minder werden gewaardeerd en erkend. Dit besef was de aanleiding voor onderzoek 
dat vergeten genres en disciplines zichtbaar zou maken, zoals het bloemstilleven en de 
borduurkunst. De derde richting was gebaseerd op Nochlins analyse dat vrouwen op 
talloze manieren waren beperkt in hun mogelijkheden kunstenaar te worden en te zijn. 
De onderzoekslijn die hieruit voortkwam, was het institutionele onderzoek naar de 
verschillen in carrièremogelijkheden tussen kunstenaars en kunstenaressen. Daarbij 
ging de inherent mannelijke kunstenaarsmythe onder het mes die succesfactoren niet 
zocht in de optelling van structurele condities die nodig zijn voor het kunnen worden 
van een beeldend kunstenaar en het uitoefenen van dit beroep, zoals adequate stimu-
lans van familie en vrienden, toegang tot een opleiding, voldoende geld voor materia-
len en atelier, mogelijkheden tot exposeren en mee te dingen naar prijzen, maar in de 
magische aanwezigheid van het genie dat zich in het kind als vanzelf zou tonen. 

De behoefte aan een beschrijving van kunst van vrouwen werd al in 1976 beantwoord 
met de tentoonstelling Women Painters 1550-1950 in het Los Angeles County Museum, 
die voor het eerst een overzicht gaf van vrouwelijke beeldend kunstenaars. Sindsdien is 
de lacune van vrouwelijke kunstenaars in de canon redelijk opgevuld. Germaine Greer 
leverde hieraan een belangrijke bijdrage met haar boek The Obstacle Race (1979).12 Be-
halve dat ze een groot aantal kunstenaressen uit de vergetelheid haalde, formuleerde ze 
ook de vaak sociologische, psychologische en culturele omstandigheden en opvattin-
gen die kunstenaressen belemmerden door te breken en een plaats te verwerven bin-
nen de officiële kunst(geschiedenis). 

Vrouwen werden lang gezien als degenen die het gezin en de familie moesten vor-
men en dienen: aan hen de taak kinderen te baren en op te voeden, alle zorg voor de 
familie op zich te nemen en ook in de liefde en seksualiteit beschikbaar te zijn. Eigen 
ambities waren vaak onmogelijk te realiseren en veel vrouwen waren tot in de jaren 
vijftig van de twintigste eeuw financieel afhankelijk van ouders of echtgenoot. Al deze 
beperkingen werkten door in hun zelfbeeld. Voeg daarbij het kleine formaat waarop 
vrouwen vaak noodgedwongen werkten en het niet consistent opbouwen van een 
oeuvre en je hebt de belangrijkste oorzaken van de uitsluiting van kunstenaressen bin-
nen de algemene kunstgeschiedenis, aldus Greer.  

Inmiddels hebben vrijwel alle door haar in ere herstelde kunstenaressen een plaats 
gekregen in de herdrukken van de veel gehanteerde kunsthistorische handboeken, 

                                                        
12 Germaine Greer, The Obstacle Race. The Fortunes of Women Painters and their Work (Secker and Warburg, Londen 
1979). 
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zoals Wereldgeschiedenis van de kunst van H.W. Janson en Antony Janson en Algemene 
kunstgeschiedenis van Hugh Honour en John Flemming.13     

Het boek en de tentoonstelling Elck zijn waerom. Vrouwelijke kunstenaars in België en 
Nederland 1500-1950 (1999-2000) was een Nederlandstalig vervolg op de zoektocht 
naar vrouwelijke kunstenaars.14 Opvallend is dat Marianne van der Heijden bij Katlijne 
van der Stighelen en Mirjam Westen, de samenstelsters van dit overzicht, onopgemerkt 
is gebleven, hoewel ze haar hadden kunnen kennen, want in 1984 had Van der Heijden 
de ‘kunstenaressen pagina’s’ gevuld van het eerste nummer van het feministische tijd-
schrift Ruimte voor vrouwen in de beeldende kunst en architectuur.15  

Van der Stighelen en Westen wilden bij hun keuze niet ‘exhaustief’ zijn en vooral 
‘representatieve kunstenaressen een plaats gunnen’. Voor de twintigste eeuw golden 
preciezere criteria: hier werd gekozen voor ‘zij die beko(o)r(d)en omdat ze of esthe-
tisch bijzonder aantrekkelijk, of bijzonder speels, of uitzonderlijk inventief, of revoluti-
onair nieuw waren’.16 Dit onderscheid werd verder niet beargumenteerd en de samen-
stelsters vertelden niet waarom zij zich bij de keuze van kunstenaressen uit de twintig-
ste eeuw lieten leiden door schoonheidscriteria of mate van vernieuwing in het werk. 
Dit is overigens een goed voorbeeld van de situatie dat voor opname in een over-
zichtsboek of –tentoonstelling de selectie van werk van recent overleden kunstenaars 
gebeurt op grond van esthetische of innovatieve kwaliteit en dat voor oeuvres van 
kunstenaars die langer geleden werkten deze criteria minder gelden. Hoe dan ook, de 
wel degelijk speelse en inventieve kunst van Marianne van der Heijden wordt in dit 
overzicht niet genoemd. Als vertegenwoordigsters van de generatie uit de jaren twintig 
werden alleen de Nederlandse beeldhouwster Lotti van der Gaag (1923-1999) en de 
Belgische schilderes Odette Collon (1926) genoemd. 

Kunsthistorica Marlite Halbertsma, die in 1993 de stand van zaken opmaakte van de 
feministische kunstgeschiedenis, constateerde dat Nochlin zich weliswaar uitsprak voor 
een paradigmatische wending in de kunstgeschiedschrijving, maar dat ze zich niet uit-
liet over hoe dit nieuwe verhaal eruit zou moeten zien en welke nieuwe vragen er ge-
steld zouden moeten worden. Zij hield vast ‘aan de erkende kwaliteit als norm, juist 
door uit te leggen waarom die kwaliteit voor vrouwen niet of slechts bij uitzondering 
haalbaar was’, aldus Halbertsma.17 Daarmee doet zij Nochlin niet helemaal recht, want 
zij initieerde wel een nieuwe aanpak: namelijk de institutionele. 

Tegenover Nochlin plaatste Halbertsma Rozsika Parker en Griselda Pollock. Deze 
Engelse kunsthistoricae hadden een meer uitgesproken kritiek op de wetenschappelijke 
discipline kunstgeschiedenis die zij in Old Mistresses, Women, Art and Ideology (1981) be-
                                                        
13 H.W. Janson, Antony F. Janson, Wereldgeschiedenis van de kunst (De Haan, Utrecht 1990⁵); H ugh  H o no ur e n  J o h n  
Flemming, Algemene kunstgeschiedenis (Meulenhoff, Amsterdam 2009¹⁴). 
14 Katlijne van der Stighelen en Mirjam Westen, Elck zijn waerom. Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-
1950 (Ludion, Antwerpen 1999). 
15 Ruimte voor vrouwen in de beeldende kunst en architectuur, maart 1984, 11-13. 
16 Van der Stighelen en Westen, ‘Inleiding’, in idem, Elck zijn waerom,13-15, 13. 
17 Marlite Halbertsma, ‘Vrouwenstudies kunstgeschiedenis’, in Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans (red.), Ge-
zichtspunten. Een inleiding in de methoden van kunstgeschiedenis (Sun, Nijmegen 1993) 212-240, 220.  
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schreven als een onderdrukkend medium.18 Zij formuleerden een ideologiekritische 
aanpak geënt op het marxisme. Ze bepleitten meer aandacht voor sociale klasse en de 
materiële productievoorwaarden die nodig zijn voor de uitoefening van het kunste-
naarschap, in plaats van de accentuering van het natuurlijk talent en de heldenverhalen 
over de genialiteit van de kunstenaar.  

Parker en Pollock onderscheidden zich vooral van Nochlin, omdat zij vonden dat 
de kunstgeschiedenis fundamenteel gedeconstrueerd diende te worden. Zichtbaar 
moest worden dat kunstenaressen en hun werk steeds gefungeerd hebben als afzetpunt 
voor de conceptualisering van centrale kunsthistorische begrippen als genialiteit, crea-
tiviteit en originaliteit die als typisch mannelijke eigenschappen werden gezien. Hal-
bertsma geeft hiervan een duidelijk voorbeeld. Ze wijst erop dat in de achttiende en 
negentiende eeuw het verschil tussen vrouw en man werd verbonden aan het onder-
scheid tussen natuur en cultuur. Het vrouwelijke werd gekoppeld aan het natuurlijke en 
het mannelijke aan het culturele. Een kunstenares is in deze opvatting een anomalie, 
omdat kunst in de eerste plaats gezien wordt als iets cultureels. Kunst behoort daarmee 
per definitie tot het terrein van mannen.19 Vrouwen worden daarna steeds gezien als de 
uitzondering die de impliciet mannelijke regel bevestigt. Volgens Parker en Pollock 
heeft het daarom geen zin ‘vergeten vrouwen’ naar voren te schuiven als de uitsluiten-
de praktijk van de traditionele kunstgeschiedenis zelf geen onderwerp van onderzoek 
is. Ze wilden begrijpen hoe het kon dat inventies en innovaties van vrouwen stelselma-
tig terzijde waren verschoven als oninteressant, marginaal of ambachtelijk, terwijl man-
nelijke uitvindingen of vernieuwingen wel belangrijk werden geacht. Zij stelden dus 
onderzoek naar de oorzaak van de ontkenning van het bestaan van kunstenaressen 
centraal en waren van mening dat de kunstgeschiedenis in feite ten diepste afhankelijk 
is van de marginalisering van vrouwen. De schijnbaar neutrale, maar ondertussen van 
gender doortrokken ideologie die mannelijke kunstenaars laat verschijnen als geniaal en 
innovatief, moest volgens Parker en Pollock worden blootgelegd als leidend principe 
van de kunsthistorische wetenschap en daarmee van alle interpretaties van kunst. 

Parker en Pollocks afwijzing van de gangbare kunstgeschiedenis ging gepaard met 
een afkeer van een overmatige biografische belangstelling, die volgens hen geen ruimte 
liet voor het analyseren van het werk van kunstenaressen. Dat de twee het kunstenaar-
schap van vrouwen wilden bestuderen, maar tegelijk te veel biografisch onderzoek 
afkeurden, komt mij merkwaardig voor, omdat Greer eerder toch al had laten zien dat 
juist sociale en psychologische factoren kunstenaressen hinderden in de uitoefening 
van hun beroep. Hoe kunnen deze omstandigheden worden onderzocht als een bio-
grafische aanpak niet is gewenst?  

Al met al wordt duidelijk dat de feministische kunsthistorici zich in de jaren tachtig 
hebben afgekeerd van een biografische of monografische benadering. Sindsdien wordt 

                                                        
18 Rozsika Parker en Griselda Pollock, Old Mistresses. Women, Art and Ideology (Routledge and Kegan Paul, Londen 
1981). 
19 Halbertsma, ‘Vrouwenstudies kunstgeschiedenis’, 222. 
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door  feministische kunsthistoricae onderzoek naar de nalatenschap van een recent 
overleden kunstenares nauwelijks meer als onderzoeksterrein gezien.  

Een uitzondering op deze ontwikkeling vormde in Nederland de reeks tentoonstel-
lingen ‘Met Verve’ die de Stichting Amazone in 1991 organiseerde en die plaatsvond 
op verschillende locaties in Nederland.20 Amazone was een initiatief voor en door 
vrouwen dat via het presenteren van kunst de emancipatie van de vrouw aan de orde 
stelde. Op de ‘Met verve’-exposities introduceerde Amazone een alternatief voor de 
gebruikelijke manier van het exposeren van kunst. Van zes vrouwen werd werk gekop-
peld aan ‘egodocumenten’, persoonlijke dagboeken, ansichtkaarten, foto’s of brieven, 
waarbij het leggen van logische verbanden daartussen niet werd nagestreefd. De sa-
menstellers zagen de verbinding tussen kunst en biografisch materiaal als een experi-
ment om de kunsthistorische wetenschap bij te stellen. De documenten werden gezien 
als ‘een welkome aanvulling op de kunsthistorische literatuur, omdat ze de kunstenaar 
als mens tot leven wekken, aldus Hans Vogels, toen conservator Gemeentelijke Musea 
Gouda in zijn voorwoord in de bundel die bij de expositie verscheen.21 

Op de tentoonstellingen werden de kunstwerken niet vanwege een zeker schoon-
heidsgehalte getoond, de maaksters benadrukten daarentegen het antropologische en 
culturele belang van kunst. Ineke van Hamersveld schreef in 1998 dat Amazone nog 
‘een breed bijna antropologisch cultuurbegrip hanteerde’.22 De toeschouwer werd 
verrast door bijzondere combinaties van handgeschreven teksten van de kunstenares-
sen, met voorbeelden van hun werk en een element uit hun interieur. Aan de hand 
daarvan werd duidelijk dat het opplakken van stijletiketten niet altijd de lading van het 
kunstenaarschap dekt. Er was bijvoorbeeld van Charley Toorop (1891-1955) behalve 
een realistisch kunstwerk ook een Rietveldstoel uit haar huis geëxposeerd. Zo werd 
zichtbaar dat Toorop voor haar schilderijen weliswaar een figuratieve beeldtaal koos, 
maar dat zij tegelijk geïnteresseerd was in een modernistische, abstracte vormgeving.  

Dat Parker en Pollock wars zijn van de levensbeschrijving als kunsthistorische on-
derzoeksvorm, staat in een breder perspectief en heeft te maken met het feit dat deze 
manier van kunstgeschiedenis bedrijven in de jaren tachtig vanuit meerdere hoeken 
kritisch werd bekeken. Dit leidde ertoe dat de biografische methode helemaal buiten 
het wetenschappelijke vakgebied werd geplaatst. Als belangrijkste nadeel werd ge-
noemd dat de biografie de aandacht voor kunst naar de tweede plaats deed verschuiven 
en in de kunsthistorische praktijk deze juist centraal diende te staan. Omdat er geen 
juiste balans werd gevonden tussen aandacht voor de levensloop van een kunstenaar 
en een beschouwing van zijn oeuvre, raakte de biografische aanpak bij de kunsthistori-

                                                        
20 Sinds 1977 had Stichting Amazone een informatiecentrum annex expositieruimte aan de Keizersgracht in 
Amsterdam, in de jaren tachtig verhuisde ze naar de Herengracht. In 1996 werd Amazone opgeheven en nam 
Axis, Bureau voor de kunsten v/m een deel van de activiteiten over. Dit bureau hield na vier jaar op te bestaan. 
De expositie ‘Met verve’ reisde achtereenvolgens naar Stedelijke Musea Gouda, Museum Willem van Haren, 
Heereveen en Stedelijk Museum, Zutphen. 
21 Hans Vogels, ‘Voorwoord’, in: Nio Hermes (red.), Met Verve (Amazonereeks/Stichting Furie, Amsterdam 1991) 
22 Ineke van Hamersveld, ‘Tussen vrouwenpraktijk en overheidsbeleid, 1967-1997’, in Marlite Halbertsma, Wies 
van Moorsel, Karin Baars, Miriam van Rijsingen (red.), Beroep kunstenares. De beroepspraktijk van beeldend kunstenares-
sen in Nederland 1898-1998 (Uitgeverij SUN, Nijmegen 1998) 191-223, 192. 
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sche wetenschappelijke discipline uit de gratie. Dit is begrijpelijk als reactie op de vloed 
aan populistische fictie waarin het levenspad op de voorgrond stond en er maar al te 
vaak werd gedweept met de strijd van het miskende genie. De monografie bood voor 
deze problemen een oplossing – hierin zouden werk en leven worden samengebracht. 
Maar deze aanpak werd vervolgens weer bekritiseerd, omdat die een onproblematische 
eenheid tussen maker en werk veronderstelt. 

Het verwerken van onderzoek naar een nalatenschap mondt afhankelijk van of het 
accent wel of niet op de kunst ligt uit in een monografie of biografie. Kunsthistorici 
richten zich bij voorkeur op besprekingen van het artistieke oeuvre en schrijven mo-
nografieën. Het is opvallend dat zij zich vanaf de jaren tachtig zelden toeleggen op het 
schrijven van biografieën. In die jaren speelden er zich verschillende discussies af met 
het gevolg dat onderzoek naar kunstenaarsnalatenschappen naar een tweede plan ver-
schoof of zelfs helemaal buiten de kunsthistorische discipline werd geplaatst. Kunsthis-
toricus Donald Preziosi legt uit waarom. 

Theoretisch kader 2. De kunsthistorische monografie uit de gratie 

Donald Preziosi bekritiseert in zijn artikel ‘That Obscure Desire of Art History’ (1989) 
de traditionele kunstgeschiedenis en laat zien waarom de monografie – die, zoals ge-
zegd, in een populistische vorm zeer geliefd was en tegenwoordig nog steeds is – bin-
nen de wetenschap werd afgewezen.23 Hij doet zijn verhaal aan de hand van de Holly-
woodfilm Lust for Life (1956) waarin regisseur Vincente Minnelli op basis van de gelijk-
namige biografie van Irving Stone uit 1934 de geschiedenis van de beroemde schilder 
Vincent van Gogh tot leven wilde brengen. In deze film die voor een breed publiek is 
gemaakt, treden volgens hem de paradigmatische noties omtrent de levensbeschrijvin-
gen zoals die sinds Giorgio Vasari binnen de kunstgeschiedenis gebruikelijk zijn, opval-
lend op de voorgrond.24 In een tijdspanne van nog geen twee uur zien de kijkers de in 
de kunstgeschiedenis overheersende speculatie over de aard en de processen van crea-
tiviteit in de beeldende kunst van de afgelopen vier eeuwen aan zich voorbij trekken. 
Preziosi’s betoog is niet alleen een kritiek op de film, maar vormt een basis voor een 
analyse van de stand van zaken binnen de kunsthistorische wetenschap, waarvoor hij 
het overzichtsboek van Walter Eugene Kleinbauer, Modern Perspectives in Western Art 
History (1971) als voorbeeld neemt.25 Ik beperk mij hier op Preziosi’s kanttekeningen 
bij de populaire monografie, waartoe zijns inziens de traditionele kunsthistorische 
uitgangspunten hebben geleid. 

                                                        
23 Donald Preziosi, ‘That Obscure Object of Desire: The Art of Art History’, in: idem, Rethinking Art History. 
Meditations on a Coy Science (Yale University Press, New Heaven en Londen 1989) 21-53. 
24 Preziosi verwijst naar Giorgio Vasari’s Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' 
tempi nostri (1550 en 1568). 
25 Walter Eugene Kleinbauer, Modern Perspectives in Western Art History (Holt, Rinehart en Winston, New York 
1971). 
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Drie noties spelen in zijn betoog een rol. Allereerst heeft Preziosi kritiek op de mo-
nograaf, omdat deze in zijn beschrijvingen uitgaat van een romantisch beeld van een 
homogeen ik, van wie kunstwerken worden geanalyseerd als een bewijs van een psy-
cho-biografische eenheid of zelfidentiteit gedurende tijd en omstandigheid. Het gaat 
hem hierbij met name om de gepopulariseerde monografie, zoals de film Lust for Life. 
In dergelijke monografieën worden kunstenaars en hun werk in coherente, historische 
contexten van bepaalde perioden en de landen van herkomst of de gebieden waar zij 
veel verbleven, geplaatst. 

Als tweede punt noemt Preziosi dat de monograaf traditiegetrouw de unieke esthe-
tische kwaliteit van een zelfstandig kunstwerk of groep van kunstwerken wil aantonen. 
Volgens hem kunnen esthetische standaarden echter nooit neutraal of objectief wor-
den beschreven, omdat ze afhankelijk zijn van tijdgebonden instituties, sociale klassen 
en ideologieën. De uitspraken van de monograaf zijn daarmee dus altijd arbitrair en 
nooit objectief. Ze zijn net zoals de kunstwerken van de kunstenaar waarover hij 
schrijft, aan tijd en plaats gebonden.  

Preziosi’s belangrijkste kritiek op de monografische aanpak is dat de kunsthistori-
cus zich hierbij buiten of, sterker nog, boven zijn onderzoeksgebied plaatst en daarmee 
een mythe vertolkt die de kunstenaar weergeeft als een genie die van nature geniale 
kunstwerken maakt. Hij gaat niet in op de complexiteit van de levensomstandigheden 
van een kunstenaar, het maakproces, de betekenis van zijn kunst, zijn expositiegele-
genheden en de receptieprocessen van diegene die zijn kunst waarnemen en bekritise-
ren. De kunsthistoricus profileert zich als een connaisseur en onthuller, die de uitzon-
derlijke gave bezit deze genialiteit te ontdekken en te positioneren in een logisch opge-
bouwde piramide van goede en slechte kunst. Op dit punt echoot Preziosi de feminis-
ten Nochlin, Parker en Pollock, ook al noteert hij de aan de mythe inherente uitsluiting 
van vrouwen niet. Hij rept met geen woord over gendergevoelige kwesties, maar hij 
mediteert over aspecten van de traditionele kunstgeschiedenis die ertoe hebben geleid 
dat deze wetenschap ‘a highly complex and self-perpetuating analytic theater of power 
and knowledge’ is geworden.26 Complexiteit wordt vereenvoudigd en uitzonderingen 
worden weggevaagd. 

Preziosi stelt in het artikel ‘That Obscure Object of Desire’ voor dat het tijd wordt 
dat de kunsthistorische wetenschap haar eigen geschiedenis leert kennen en de para-
digma’s die hebben geleid tot misleiding, mystificaties en ontologische waarheden, 
ontmaskert en omkeert, zodat er ruimte komt voor de complexiteit die het proces van 
het maken van een kunst, het functioneren ervan in de maatschappij en haar betekenis 
niet wordt verdoezeld, maar wordt uitgemeten. De bestudering van die geschiedenis 
heeft Preziosi inmiddels in gang gezet met zijn The Art of Art History (1998), een publi-
catie waarin hij teksten heeft gebundeld die de kunsthistorische wetenschap hebben 
gevormd.27 

                                                        
26 Preziosi, ‘That Obscure Object of Desire’, 52.  
27 Donald Preziosi, The Art of Art History. A Critical Anthology (Oxford University Press, Londen 1998, 2009²). 
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Theoretisch kader 3. Kunstgeschiedenis op basis van de 
systeemtheorie 

In Nederland ageerde kunsthistorica Kitty Zijlmans eind jaren tachtig, vrijwel gelijk 
met de publicatie van Preziosi’s artikel, ook tegen de traditionele kunstgeschiedenis. In 
haar dissertatie Kunst, geschiedenis, kunstgeschiedenis. Methoden en praktijk van een kunsthistori-
sche aanpak op systeemtheoretische basis (1990) ontwierp zij een nieuw kader en een alterna-
tieve manier van werken, waarmee mythevorming zou kunnen worden tegengegaan.28 
Anders dan Donald Preziosi richtte Zijlmans zich meer specifiek op het bestrijden van 
de hegemonie van de stijlgeschiedenis binnen het vak, met andere woorden het creëren 
van (schijnbaar) logische, opeenvolgende verbanden tussen kunstenaars en kunstwer-
ken. Dat zij ook geen fan is van de traditionele monografie waarin de genialiteit van de 
hoofdpersoon wordt gepresenteerd, laat zich raden.  

Zijlmans’ oplossing verschilt wezenlijk van die van Preziosi, omdat zij in navolging 
van de Duitse socioloog Niklas Luhmann kunst opvat als een maatschappelijk systeem, 
dat werkt en zich reproduceert door communicatie. Volgens Zijlmans bestaat kunst 
dus niet uit concrete voorwerpen, maar uit het communiceren over die voorwerpen. 

Een kunstwerk kan volgens haar in verschillende sociale systemen worden ingezet. 
Ze illustreert dit idee aan de hand van Mariabeelden in kerken, die binnen het kunstsys-
teem als lelijk worden beoordeeld en daarmee als kitsch of niet-kunst worden geco-
deerd. Binnen het systeem van religie zijn ze echter van essentiële waarde.29 De om-
schakeling van het ene systeem naar het andere kan razendsnel gebeuren. Een kunst-
werk ontleent volgens Zijlmans zijn betekenis aan de manier waarop het wordt ge-
bruikt. Het heeft geen betekenis in zich en spreekt ook niet voor zich, maar bouwt een 
betekenis op binnen een eenmalige, historisch bepaalde context.30 Het kan meerdere 
betekenissen hebben, want in een andere tijd en op een andere plaats zal de duiding 
telkens opnieuw worden opgebouwd. Zo maakt Zijlmans duidelijk dat het ene kunst-
werk niet voortkomt uit het andere, maar dat het zich op een bepaald historisch mo-
ment ten opzichte van andere kunstwerken profileert. Met het verstrijken van de tijd 
zal ook de communicatie over het kunstwerk veranderen en daarmee staat de betekenis 
ervan nooit vast. 

Zijlmans werkwijze biedt met deze uitgangspunten een alternatief voor de door 
haar verguisde methode van het creëren van logische verbanden tussen kunstwerken 
en het plaatsen van deze voorwerpen binnen heersende kunststromingen van een be-
paalde tijd en regio. Maar ze houdt geen rekening met de complexe relatie tussen kunst 
en leven, een thema dat onontkoombaar aan de orde is wanneer we het belang van 
kunstenaarsnalatenschappen willen aantonen en antwoorden willen vinden op de door 

                                                        
28 Kitty Zijlmans, Kunst, geschiedenis, kunstgeschiedenis. Methoden en praktijk van een kunsthistorische aanpak op systeemtheore-
tische basis (Uitgeverij Alpha, Leiden 1990). Drie jaar later publiceerde ze een samenvatting van dit boek ‘Kunstge-
schiedenis als systeemtheorie’ in de bundel: Marlite Halbertsma en Zijlmans (red.), Gezichtspunten, 311-344. 
29 Zijlmans, Kunst, geschiedenis, kunstgeschiedenis, 41. 
30 Ibidem, 29. 
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Nochlin gestelde vraag waarom er geen vrouwen in de canon van de westerse kunst 
zijn opgenomen.  

Een andere reden waarom Zijlmans methode voor mijn onderzoek niet geëigend is, 
is dat kunstwerken in haar ogen slechts betekenis hebben, wanneer ze in de openbaar-
heid zijn getreden en hier gezien, besproken en op een of andere wijze als kunst ge-
waardeerd worden. Deze vooronderstelling betekent in het uiterste geval dat kunst-
werken die niet verder zijn gekomen dan het atelier, niet tot de kunst kunnen worden 
gerekend en dus buiten de aandacht van de kunstgeschiedenis vallen. 

Naar mijn idee laat ze op die manier een interessant gebied van de kunstgeschiede-
nis links liggen, want als we Zijlmans zouden volgen en kunsthistorisch onderzoek 
beperken tot de makers van wie het werk al is gekwalificeerd als kunst, dan worden 
kunstenaars die het niet hebben ‘gemaakt’ a priori buiten het onderzoeksgebied ge-
plaatst. Het nagelaten werk van Marianne van der Heijden zal dan nooit meer aandacht 
krijgen. Haar methode biedt daarom geen enkele mogelijkheid vergeten of onderge-
waardeerde (vrouwelijke) kunstenaars te herontdekken.  

Hierbij moet wel worden aangetekend dat Zijlmans een streng onderscheid maakt 
tussen de kunstgeschiedenis en de kunsttheorie of kunstkritiek. De activiteit van het 
zichtbaar maken van kunst en archieven van kunstenaars sluit ze niet helemaal uit, 
maar het zou in haar optiek moeten betekenen dat de definiëring van het 
(kunst)systeem in dat specifieke geval daarop zou moeten worden aangepast. 

Bovengenoemd feit dat Zijlmans’ methode kunstwerken waarmee kunstenaars niet 
naar buiten zijn getreden, buiten het onderzoeksterrein van de kunstgeschiedenis 
plaatst, betekent ook dat haar werkwijze geen ruimte laat voor vragen naar de omstan-
digheden van een kunstenaar. Dergelijk onderzoek behoort, wat haar betreft, binnen 
de sociologie of psychologie.31 In haar proefschrift gaat ze niet in op wat er binnens-
kamers gebeurt,32 maar in de drie jaar later gepubliceerde samenvatting komt ze daar 
summier op terug en schrijft ze ‘dat de codes [van selectie] zowel in de productie als in 
de receptie opgeld doen’.33 Ze stelt zich de werking van de binaire codering tijdens het 
maakproces als volgt voor: ‘Een kunstenaar kiest na een (lang) proces van selectie 
uiteindelijk voor een vorm waarmee hij andere oplossingen terzijde schuift. Het uitein-
delijke product betekent het innemen van een standpunt binnen de toen heersende 
waarden.’  

Zijlmans gaat hier niet in op een andere mogelijkheid die zich regelmatig voordoet 
tijdens het maakproces: de gevallen van twijfel. De situaties waarin een kunstenaar niet 
kan beslissen hoe met een kunstwerk verder te gaan en het lange tijd onvoltooid in de 
werkplaats blijft staan. Ook zwijgt zij over de mogelijkheid dat een maker er bewust 
voor kiest met een kunstwerk niet naar buiten te treden, omdat hij er bijvoorbeeld niet 

                                                        
31 Ibidem, 36. 
32 Zijlmans volgt hierbij Luhmann, die van mening is dat het scheppingsproces zich afspeelt in het bewustzijn van 
de kunstenaar, ‘dat een gesloten circuit van psychische processen is en dat voor een ander persoon niet toeganke-
lijk is’. Ze illustreert dit aan de hand van een citaat van de Nederlandse beeldhouwer Henk Visch die beweert, dat 
het ontstaan van een beeld niets zegt over de betekenis ervan. Zijlmans, Kunst, geschiedenis, kunstgeschiedenis, 35.  
33 Zijlmans, ‘Kunstgeschiedenis als systeemtheorie’, 323. 
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het geschikte podium voor kan vinden. Wat in het atelier gebeurt, is veel complexer 
dan alleen de beslissing van de kunstenaar of dat wat hij heeft gemaakt, een antwoord 
is op de heersende tendens binnen het kunstcircuit. 

Twee aspecten uit Zijlmans’ Kunst, geschiedenis, kunstgeschiedenis zijn echter wel van belang 
met betrekking tot mijn analyse van Van der Heijdens erfenis. Allereerst, haar voor-
beeld dat een kunstwerk gemaakt voor een kerk de ene keer binnen het systeem kunst 
en een volgend keer juist in dat van religie functioneert. Marianne krijgt aan het begin 
van haar loopbaan veel opdrachten van de rooms-katholieke kerk, die in de jaren na de 
oorlog met de versterking van haar zuil in het Zuid-Limburgse mijnwerkersgebied start 
en daarom veel nieuwe kerken in die regio bouwt. De kunst die Van der Heijden bin-
nen dit kader maakt, vertelt in de eerste plaats een religieus verhaal, maar het heeft 
daarnaast ook zuiver artistieke waarde. In hoeverre haar opdrachtkunst voor de kerk 
tot het systeem kunst of tot dat van religie behoort, is van invloed geweest op de 
plaatsbepaling van haar werk in de Nederlandse kunst. De wisselende typering van de 
kerkelijke opdrachten van kunst naar religie en omgekeerd, vormt onderdeel van mijn 
analyse van de beoordeling van Van der Heijdens werk. 

Het tweede aspect is de visie van de Engelse archeoloog, historicus en filosoof Ro-
bin George Collingwood waarop Luhmanns historisch concept stoelt en die Zijlmans 
vervolgens ook in haar proefschrift aanhaalt, het besef van de eenmaligheid van een 
gebeuren. Collingwood benadrukte als eerste dat het voor het verwerven van histori-
sche kennis niet voldoende is gevonden voorwerpen alleen nauwkeurig te beschrijven 
en te typeren.  

Dit aspect verdient een uitgebreidere toelichting, omdat ik Collingwoods opvatting 
gebruik bij mijn onderzoeksmethode voor de bestudering van Van der Heijdens nala-
tenschap. 

Theoretisch kader 4. De (kunstenaars)nalatenschap als 
archeologische site 

Zijlmans oplossingen richten zich op de communicatie over de kunst en de verschil-
lende systemen volgens welke deze zich kunnen voltrekken. Haar visie komt voort uit 
de behoefte aan een nieuwe vorm van receptieonderzoek. Nalatenschappen vertellen 
minder over de receptie van het werk, maar des te meer over de produc-
tie(voorwaarden) van een kunstenaar. Een nalatenschap biedt daarvoor bij uitstek de 
ingrediënten: zoals in Van der Heijdens erfenis: de kunstwerken die zijn achtergebleven 
en dus nauwelijks of helemaal geen rol hebben gespeeld buiten het atelier, de ontwerp-
schetsen voor opdrachten, schetsboeken met tekeningen die ze in de omgeving van 
Kerkrade en Maastricht of tijdens buitenlandse reizen heeft gemaakt en niet direct 
waren bedoeld om mee naar buiten te treden, mislukte en extra drukken van grafiek, 
die ze wel bewaarde en soms hergebruikte, maar ook haar dagboekaantekeningen in 
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schriften, in kleine notitieblokjes en regelmatig ook op losse vellen blanco tekenpapier 
en soms op de buitenkant van een enveloppe of op andere papierrestanten. Haar nala-
tenschap omvat dus niet alleen kunstvoorwerpen, maar ook tal van artefacten die in-
formatie in zich dragen over Van der Heijdens beroepspraktijk, haar werkwijze, kunst-
historische voorbeelden en voorkeuren, de (kunst)opvattingen van haar familie, vrien-
den, opdrachtgevers en kopers van haar werk. 

In de nalatenschap is bovendien te zien hoe Van der Heijden zich als een archivaris 
van haar eigen werk ontpopt. Ze heeft een uitgebreide inventarisatie van haar kunst 
gemaakt, aangevuld met een lijst van tentoonstellingen en literatuur over haar werk. 
Van deze kunstenaarsdocumentatie zijn verschillende versies overgeleverd: de origineel 
getypte versie, aangevuld met handgeschreven aantekeningen, een kopie hiervan opge-
borgen in een enveloppe en een tweede kopie die opnieuw van extra handgeschreven 
aantekeningen is voorzien, omdat de kunstenares nog weer meer werk heeft gemaakt 
en opnieuw heeft deelgenomen aan tentoonstellingen. Daarnaast heeft ze vanaf de 
start van haar loopbaan een archief bijgehouden van recensies over haar exposities en 
gerealiseerde monumentale kunstopdrachten.  

De totale nalatenschap is als een archeologische site een mengeling van kunst en 
niet-kunst, van waardevolle en minder waardevolle artefacten. De Engelse filosoof en 
archeoloog Robin George Collingwood noteert in zijn An Autobiography (1939) hoe hij 
vindt dat er bij een opgraving te werk moet worden gegaan en wat hij bij het verwer-
ven van archeologische of historische kennis van belang acht.34 Hij geeft aan dat het 
voor het verwerven van kennis over voorwerpen en uitingen in het verleden niet vol-
doende is ze alleen maar zo waarheidsgetrouw mogelijk als autonome statements te 
beschrijven en te analyseren. Of het nu een architectonisch monument, een kunstwerk 
of een gebruiksvoorwerp is, het betreft altijd een statement, waarmee de maker op een 
bepaald moment iets wilde zeggen en ergens op reageerde.  

In zijn autobiografie schrijft Collingwood hoe hij op deze gedachte is gekomen. 
Toen hij in Londen woonde en hij iedere dag op weg naar zijn werk langs het Albert 
Memorial wandelde, dat hij zo lelijk vond dat hij er het liefst met gesloten ogen voor-
bijging, vroeg hij zich af hoe het mogelijk was geweest dat een architect dit monsterlij-
ke ding had kunnen ontwerpen. Dit monument was in 1872 opgericht door koningin 
Victoria ter herdenking van haar overleden man prins Albert en werd in neogotische 
stijl vormgegeven door Sir George Gilbert Scott. Het idee dat Scott vanwege het mon-
sterlijke resultaat ook een slechte architect zou zijn, sneed volgens Collingwood geen 
hout. Hij realiseerde zich dat hij met een hedendaagse bril naar het monument keek en 
vergat dat het in een andere tijd was gemaakt. Om recht te doen aan het monument 
moest hij dus op zoek gaan naar de uitdagingen die de architect in diens eigen tijd had 
moeten oplossen. Op die manier zag Collingwood in dat het monument antwoord gaf 
op contemporaine vragen. 

                                                        
34 Robin George Collingwood, An Autobiography (Read Books Ltd, Londen 2011; oorspronkelijk  Oxford Universi-
ty Press, Oxford 1939). 
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Collingwoods bijdrage aan de historische wetenschap is precies dit idee: alle mo-
numenten, kunstwerken of gebruiksvoorwerpen, maar ook geschreven teksten of mu-
ziekstukken uit de geschiedenis, zijn gemaakt als antwoord op een bepaalde situatie of 
probleemstelling. ‘You cannot find out what a man means by simply studying his spo-
ken or written statements, even though he has spoken or written with perfect com-
mand of language and perfectly truthful intention. In order to find out his meaning you 
must also know what the question was (a question in his own mind, and presumed by 
him to be in yours) to which thing he has said or written was meant an answer,’ aldus 
Collingwood.35 

Zoals gezegd vormt zijn opvatting een van de fundamenten van Zijlmans’ systeem-
theorie. Door te analyseren waarop het artefact heeft gereageerd in plaats van het op 
basis van stijlkenmerken binnen een bepaalde stroming te situeren, kan de onderzoeker 
inzicht geven in de rol en positie van het kunstwerk of artefact in diens eigen tijd. Het 
is een adequate manier om hedendaagse misinterpretaties van kunstvoorwerpen of 
artefacten tegen te gaan en daarmee mythevorming te voorkomen. Bij een opgraving 
worden de voorwerpen om deze reden niet direct op waardering geselecteerd en geca-
talogiseerd. Alle gevonden artefacten worden integraal beschouwd en er wordt gezocht 
naar hun samenhang om zo erachter te komen welke contemporaine vragen en pro-
blemen, maar ook welke visies aan de cultuuruitingen ten grondslag hebben kunnen 
liggen. 

De integrale aandacht voor alle voorwerpen die Collingwood voorstelt, vormt een 
tegenstelling tot Zijlmans’ uitgangspunt dat de kunstgeschiedenis zich zou moeten 
beperken tot het onderzoeken van alleen die voorwerpen die tot het kunstdiscours 
behoren of hebben behoord. In de latere samenvatting van haar systeemtheorie laat zij 
Collingwoods gedachtegang dan ook achterwege. Nogmaals wordt duidelijk dat er in 
Zijlmans aanpak geen ruimte is voor onderzoek naar nalatenschappen, omdat het hier-
bij niet a priori om de bestudering van kunstwerken gaat. 

Om een brug te slaan naar bijvoorbeeld onderzoek naar levensomstandigheden en 
productievoorwaarden die, zoals Greer liet zien in The Obstacle Race, inzicht geven in 
waarom vrouwen zijn buitengesloten van de canon, is het van belang complete erfenis-
sen van kunstenaars die het net niet hebben gemaakt, zoals Marianne van der Heijden, 
als een archeoloog te bevragen. Daarom gebruik ik Collingwoods archeologische aan-
pak bij mijn bestudering van Van der Heijdens nalatenschap: ik stel aan alle aanwezige 
kunstwerken en documenten, dus ook de niet gebruikte ontwerptekening voor een 
opdracht, de nooit geëxposeerde kunstwerken, proefdrukken van grafiek en alle tek-
sten, zelfs een vrijwel onleesbare, handgeschreven notitie op een onopvallend stukje 
papier de vraag waarom Van der Heijden het bewaard heeft en op welk eerder gemaakt 
statement het object of de tekst een antwoord is. Om pas daarna die kunstwerken, 
foto’s en tekstfragmenten te selecteren aan de hand waarvan ik mijn verhaal over de 
betekenis en het belang van Van der Heijdens nalatenschap opbouw. 

                                                        
35 Ibidem, 31. 
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In Museum van Bommel van Dam trof ik het archief van Marianne van der Heijden in 
vrijwel oorspronkelijke staat aan. De Stichting Marianne van der Heijden/Bruno Bor-
chert had alle documenten uit het huis en atelier gehaald en opgeslagen zonder ze ver-
der te inventariseren of te archiveren. Het museum had de documenten in verhuisdo-
zen naar Venlo getransporteerd. Ik was de eerste die ze daar weer uithaalde en trof er 
onder meer de volgende onderdelen in aan:  haar kunstenaarsdocumentatie, die wordt 
gevormd door verschillende inventarisatielijsten van haar werk, 9 plakboeken met 
recensies over tentoonstellingen, lijsten van werken voor tentoonstellingen, 14 dagboe-
ken, 2 reisverslagen, diverse losse aantekeningen, correspondenties met opdrachtge-
vers, privébriefwisselingen, waarvan die met de karmeliet Bruno Borchert wederzijds 
bewaard is gebleven, 5 stofmappen met brieven van Marianne aan Bruno en 2 plak-
boeken met brieven van Bruno aan Marianne.  

Theoretisch kader 5. Het (kunst)historisch belang van 
privédocumenten 

In Van der Heijdens nalatenschap bevinden zich een groot aantal archivalia met zeer 
persoonlijke en intieme informatie. Deze precaire teksten kon en wilde ik niet links 
laten liggen. Bovendien ben ik ervan overtuigd, dat juist deze archiefstukken heimelijke 
en gevoelige onderwerpen zouden bevatten die Marianne alleen aan haar dagboeken en 
brieven aan intimi had durven toevertrouwen en die nieuw licht zouden kunnen wer-
pen op haar functioneren in het publieke domein. Waarom voelde ze zich bij sommige 
collega’s wel en bij andere weer niet op haar gemak , met wie identificeerde ze zich en 
welk beeld had ze van zichzelf? 

De feministische historica Geertje Mak onderstreept in haar bijdrage aan de bundel 
Beyond the canon (2007) dat voor het zichtbaar maken van vrouwen uit het verleden en 
daarmee het differentiëren van het (kunst)historische verhaal dat in handboeken wordt 
geschreven, het nodig is onderzoek te doen naar verborgen plekken.36 Om in te kun-
nen gaan op specifieke omstandigheden waar vrouwen mee te maken hebben gehad, 
moet dus de grens tussen de publieke realiteit en het domein van het private worden 
doorbroken. Nee, bij Mak gaat het niet om het verklappen van heimelijke verlangens 
of pijnlijke gebeurtenissen om daarmee een sappig verhaal te kunnen vertellen, maar ze 
benadrukt dat geheimen de verhouding van de hoofdpersoon ten opzichte van de 
heersende en zijn of haar werk uitsluitende ideologieën juist vaak goed illustreren.   

Het private domein van de dagboeken en brieven in de nalatenschap van de onbe-
kende Marianne van der Heijden is bij uitstek een plek met geheimen. In dit archiefma-
teriaal kan daarom niet alleen worden gezocht naar antwoorden op vragen rond de 

                                                        
36 Geertje Mak, ‘Gender in and beyond the Canon, or how to make Women (In)visible in History’, Maria Grever 
en Siep Stuurman (red.), Beyond the Canon. History for the Twenty-First Century (Palgrave Macmillan, New York 2007) 
128-141, 138. 
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uitsluiting van deze  kunstenares uit de canon, maar ook naar het verhaal dat erin aan-
wezig lijkt te zijn en dat Van der Heijden niet openlijk durfde te vertellen.  

Specifiek bevinden er zich in Van der Heijdens nalatenschap unieke, zeer intieme 
documenten en dat zijn behalve dagboeken, ook brieven van en aan de pater-karmeliet 
Bruno Borchert (1923-1994), met wie Marianne vanaf begin jaren zeventig samenleef-
de. Deze correspondentie is wederzijds bewaard gebleven en het betreft de periode 
voordat beiden in één huis gingen wonen. Het kan niet anders dan dat deze brieven 
informatie bevatten over de aantrekkingskracht en liefde tussen beiden. Aan de hand 
van deze brieven kan ik onderzoeken in hoeverre deze verhouding voor de kunstena-
res een stimulans of juist een belemmering was bij de uitoefening van haar vak.  

In de jaren 1956-1966, de periode van de briefwisseling, was Marianne in haar veer-
tiger jaren en haar leeftijd zal biologisch gezien haar houding ten aanzien van het moe-
derschap definitief hebben beslist. Bovendien is het de tijd waarin er een revolutionaire 
liberalisering van de seksualiteit op gang kwam en er tegelijkertijd sprake was van een 
secularisering van de samenleving. Wat geeft Van der Heijden aan haar geliefde prijs 
over de kijk die zij in deze turbulente tijd heeft op het huwelijk en het moederschap? 
Deze onderwerpen zijn voor dit onderzoek extra relevant, omdat Van der Heijden is 
geboren in een vrome familie in het katholieke, in Zuid-Limburg gelegen Kerkrade. Na 
haar opleiding in Amsterdam vestigde ze zich daar opnieuw, omdat ze er kunstop-
drachten van de rooms-katholieke kerk kreeg. Sloot Van der Heijden zich aan bij de 
steeds vrijer wordende opvattingen over geloof en seksualiteit? En wat betekende haar 
houding met betrekking tot deze punten voor haar werk? En, wanneer ze zich inder-
daad in haar dagboeken en brieven heeft uitgesproken over haar precaire privéomstan-
digheden, waarom heeft ze die documenten dan niet vernietigd om schande over haar 
ideeën of handelingen voor te blijven, maar heeft ze alles bewaard voor een toekomsti-
ge lezer? Welke uitnodiging aan de toekomstige lezer is erin vervat? 

De dagboeken en de brieven aan pater Bruno zijn vanwege deze kwesties interes-
sant voor het bestuderen van de omstandigheden waarin haar kunst tot stand kwam. 
Maar bij de openbaring van dergelijke gevoelige informatie is het van belang dat het 
doel waarvoor het naar het publieke domein wordt getransporteerd, nooit uit het oog 
wordt verloren. Ik neem daarbij als belangrijkste criterium dat geen enkel nog levend 
iemand om welke reden dan ook door mijn onthullingen onnodig zal worden gekwetst. 
Dat ik in de gelegenheid ben vrijuit te spreken heeft te maken met het feit dat er geen 
directe nazaten zijn, want Marianne had geen kinderen. Ook de meest direct betrokke-
nen, Leo van der Heijden, haar enige broer, en haar levenspartner pater Bruno Bor-
chert zijn inmiddels overleden.37 

                                                        
37 Leo van der Heijden geboren in 1927 overleed op 15 januari 2015. Pater Bruno Borchert is geboren in 1923 en 
overleed in 1994. 
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Theoretisch kader 6. Sporen in het archief en de stem van de 
archiefvormer 

Op het eerste gezicht lijkt het archief vrijwel compleet en leek het erop dat Van der 
Heijden niets had weggegooid en alles dat ze van belang had geacht voor haar kunste-
naarschap, had bewaard voor later. Het archief doet denken aan een archeologische 
site waarin ik als eerste mocht graven naar artefacten die mij iets zouden vertellen over 
Van der Heijdens kunstenaarschap en de recente kunstgeschiedenis. Ik volgde daarbij 
Robin Collingwoods visie dat een nalatenschap – vergelijkbaar met een archeologische 
vindplaats – ons kan doen begrijpen op welke historische situatie het kunstwerk een 
antwoord is geweest. Een nalatenschap maakt het immers mogelijk de werking van het 
artefact in diens eigen tijd te reconstrueren. Maar dit terugplaatsen in de vroegere con-
text, is geen neutraal en objectief proces. Het artefact heeft geen context, maar wordt 
daarin geplaatst. In dit toewijzen van context maakt de onderzoeker keuzes. Die moe-
ten worden verdedigd en kunnen meer of minder aannemelijk zijn, maar ze zijn altijd 
ook weer context gebonden en niet objectief. Dit is beargumenteerd door de Franse 
filosoof Jacques Derrida, die ik hier inbreng als nuancering van Collingwoods opvat-
ting over de cultuurhistorische betekenis van artefacten. 

Derrida heeft de wijze waarop archiefstukken culturele betekenissen in zich dragen, 
verwoord in zijn lezing ‘Archive Fever’, die hij op 5 juni in 1994 in Londen voordroeg 
op het colloquium ‘Memory: the Question of Archives’, waarbij hij de nalatenschap 
van de beroemde psychoanalyticus Sigmund Freud als voorbeeld nam.38 

Interessant in Derrida’s gedachte is dat hij een archief niet voorstelt als een zwarte 
doos waarin de eenmaal hierin opgeborgen documenten altijd dezelfde culturele waar-
de houden. Hij beweert dat die voortdurend in beweging is. Wanneer er archiefonder-
zoek wordt gedaan, vindt er altijd een herordening plaats. Telkens opnieuw en afhan-
kelijk van de vraagstelling van de onderzoeker treden sommige documenten op de 
voorgrond en worden er andere of extra betekenissen aan toegekend. Dat betekent 
ook dat er nieuwe contexten kunnen worden geactiveerd als kaders waarin een docu-
ment of artefact kan worden geduid. Hij illustreert dit aan de hand van een onderzoek 
van Yosef Hayim Yerushalmi, hoogleraar in de Joodse geschiedenis. In zijn boek 
Freuds Moses: Judaism Terminable and Interminable (1991) plaatste Yerushalmi een afbeel-
ding van een notitie die Jacob Freud, de vader van Sigmund, in een bijbel had geschre-
ven die hij zijn zoon voor zijn vijfendertigste verjaardag op 6 mei 1891 in Wenen ca-
deau deed.39 De inscriptie is in het Hebreeuws en Jacob sprak zijn zoon daarbij ook 
aan met zijn Hebreeuwse naam Shelomoh. Voor Yerushalmi was dit archiefstuk de 
aanleiding voor zijn idee dat de psychoanalyse in oorsprong een Joodse wetenschap is, 

                                                        
38 Jacques Derrida, Archive Fever. A Freudian Impression (The University of Chicago Press, Chicago en Londen 1998), 
vertaling van Mal d’Archive: une impression freudienne ( L’Éditions Galilée, Parijs 1995). 
39 Yosef Hayim Yerushalmi, Freuds Moses: Judaism Terminable and Interminable (Yale University Press, New Haven en 
Londen 1991) afb. 2,’Jakob Freud’s Hebrew dedication in the family Bible, written to Sigmund on his thirty-fifth 
birthday.’ 
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zo benadrukte Derrida.40 Daarmee werd een nieuw historisch kader ingezet met gevol-
gen voor de vraag op welke cultuur-historische situatie de psychoanalyse een antwoord 
was. Ingaan op Derrida’s complete verhandeling voert hier te ver, maar de gedachte 
dat zelfs het allerkleinste, immer onopgemerkt gebleven document een nieuwe gedach-
tegang in beweging kan zetten, spoorde mij aan dergelijke notities in Van der Heijdens 
nalatenschap uiterst serieus te nemen.  

In het Archief Marianne van der Heijden bevinden zich ontelbare losse blaadjes 
met korte of langere teksten. De kunstenares hield ervan op kleine papiertjes haar 
gedachten te formuleren of in de kantlijn van een artikel of boek haar commentaar op 
de inhoud ervan te noteren. Zelfs haar eigen dagboeken uit haar studententijd voorzag 
ze aan het einde van haar leven van commentaar dat ze met rode pen aan de rand van 
de bladzijden toevoegde. In een dagboek uit de laatste jaren van haar leven vond ik een 
met diezelfde rode pen geschreven briefje gericht aan Maria Straathof die ze als execu-
teur testamentair had aangewezen. Op het losse blaadje staan raadgevingen over hoe 
Van der Heijden vond dat er na haar dood met haar nalatenschap moest worden om-
gegaan. ‘Lees ook mijn dagboeken en agenda’s. Het spul mag in geen geval in verkeer-
de handen komen. […] Bekijk het zelf Maria. Als je wilt neem iemand die je vertrouwt 
in de arm.’41 

Dit onopvallende briefje, verborgen in een dagboek, moedigde mij – als diegene die 
Maria in de arm had genomen – aan al de dagboeken, agenda’s en brieven aan pater 
Bruno te bestuderen en haar dilemma’s te analyseren en aan het licht te brengen. Uit 
Van der Heijdens woorden sprak een noodzaak, die me gedurende mijn onderzoek 
voortdurend in de oren klonk. Marianne had haar privédagboeken met een bepaald 
doel bewaard. En dat doel zou me kunnen leiden naar het antwoord op mijn onder-
zoeksvraag, waarom de kunstenares haar privédocumenten had nagelaten. 

Een ander aspect dat Derrida benadrukt in Archive Fever, is dat ieder archiefstuk onaf-
hankelijk van hoe vaak het bij verschillende onderzoeken naar voren, naar achteren en 
weer terug is geschoven altijd de sporen van de archiefvormer in zich blijft dragen. Dat 
geldt zijns inziens ook voor het onbeduidende en nog nooit opgemerkte document. 
Derrida vergelijkt dit mechanisme met het beeld dat Freud oproept voor de wijze 
waarop het geheugen werkt. Deze stelt dit voor als een ‘Wunderblock’ (wonderblok), 
een eenvoudig instrument dat een kind gebruikt om dingen op te schrijven die hij wil 
onthouden.42 Wanneer het blok vol is, kunnen de woorden met een schuifbeweging 

                                                        
40 Derrida, Archive Fever, 38-50. 
41 Brief aan Maria Straathof, z.d. [1997-1998], los blad in Dagboek, Nov. 1992 toen Br. al ziek was tot Okt. 1997. 
De teksten van Marianne van der Heijden heb ik zo nodig van leestekens voorzien of geredigeerd naar leesbaar-
heid en eigentijdse spelling. De geciteerde documenten bevinden zich tenzij anders vermeld in het Archief Mari-
anne van der Heijden in Museum van Bommel van Dam in Venlo. 
42 Derrida, Archive Fever, 13 en 19. Derrida verwijst hier naar zijn eerdere hoofdstuk ‘Freud and the scene of 
writing’, in: Jacques Derrida, Writing and Difference (Routledge, London en New York 2001, vertaling van L’Écriture 
et la Différance (L’Éditions du Seuil, Parijs 1967)), 246-291. 
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worden verwijderd. Maar dit gebeurt nooit voor honderd procent. Er zullen altijd spo-
ren van de woorden achterblijven op het onderliggende steunblad.43 

Terloops merkt Derrida ook op dat het lezen van een archief de werkhouding van 
een geoloog of archeoloog vereist die een opgraving doet.44 Een archiefonderzoeker 
citeert en kopieert documenten, waarbij er altijd sprake is van selectie en dus ook van 
onderdrukking of verdringing van andere archiefstukken. Dit is de reden waarom de 
werkelijkheid van de persoon die het archief heeft gevormd, nooit in zijn totaliteit door 
die onderzoeker kan worden gereproduceerd. Bovendien is dat wat er vervolgens 
wordt geschreven, niet per definitie onomstotelijk waar. Dit komt volgens Derrida, 
omdat de verwerking van documenten altijd een hervertelling is. De feiten in de docu-
menten zijn zonder meer waar, de herinterpretatie ervan niet. Hiermee benadrukt hij 
dat een biograaf dus nooit de werkelijke persoon opnieuw tot leven kan brengen en 
altijd een fantoombeeld van hem of haar creëert.45 Deze visie is bescheidener dan die 
van Collingwood, die meer vertrouwen had in de mogelijkheid van een betrouwbare zo 
niet objectieve historische reconstructie. 

Derrida benadrukt dat ieder archiefstuk, hoe klein ook, altijd sporen van de archief-
vormer in zich draagt. Aan de hand van die sporen kan dus de stem van de archief-
vormer, in dit geval de beeldend kunstenares Marianne van der Heijden, weerklinken. 
Om zo dicht mogelijk bij haar opvattingen te blijven ging ik in alle archiefdozen en op 
alle schappen en prentendozen met kunst op zoek naar haar nagelaten sporen: haar 
eigen geschreven teksten en de persoonlijke manier waarop ze haar kunst en documen-
ten heeft geordend. Van der Heijden heeft een boeiende schrijfstijl, citaten uit haar 
dagboeken, brieven en andere notities geven direct inzicht in haar kijk op de wereld 
om haar heen en persoonlijke dilemma’s.  

In haar inventarisatielijst heeft ze een groot aantal kunstwerken het oormerk ‘eigen 
collectie’ meegegeven en bepaalde documentatiemappen heeft ze gemarkeerd met een 
oranje stip. Uit de manier waarop ze documenten of kunstuitingen heeft geordend, kan 
bijvoorbeeld worden afgeleid wat zij meer of juist minder belangrijk heeft gevonden. 
Van der Heijden hield van onderstrepen en van het met plakband vastplakken van 
kleine notitieblaadjes waarop ze extra informatie of haar gedachten over iets aan een 
document toevoegde.  

                                                        
43 Sigmund Freud, ‘A Note upon the Mystic Writing-Pad // 1925’, in: Charles Merewether (red.), Archive. Docu-
ments of Contemporary Art (Whitechapel Gallery/The MIT Press, Cambridge 2006) 20-24; Sigmund Freud, ‘Notiz 
über den Wunderblock’(1925): trans. ‘A Note upon the Mystic Writing Pad’, in: Ego and the Id and Other Works, ed. 
J. Strachey (Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis, Londen 1961; revised ed. (Vintage, Londen 2001) 
227-232. 
44 Derrida, Archive Fever, 22. 
45 Ibidem, 62. 
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Methode: een alternatieve kunsthistorische monografie  

Zoals gezegd is het betrekken van biografische gegevens bij kunsthistorisch onderzoek 
sinds de jaren tachtig vermeden. Rozsika Parker en Griselda Pollock wezen het af, 
omdat zij vonden dat eerst de schijnbaar neutrale, maar ondertussen van gender door-
trokken kunsthistorische wetenschap moest worden gedeconstrueerd en daarmee alle 
interpretaties van kunst van deze overheersende ideologie moest worden ontdaan. 

Donald Preziosi had kritiek op de monograaf, omdat deze uitgaat van de kunste-
naar als een homogene entiteit en de diversiteit van een oeuvre niet accentueert, maar 
stroomlijnt in stijlen en periodes. Preziosi laat zien dat de monograaf zich vaak ge-
draagt als een connaisseur, die zich boven zijn onderzoeksterrein plaatst en vanuit dat 
perspectief zichzelf in staat acht het werk van een kunstenaar in een logisch opge-
bouwde piramide van goede en slechte kunst te kunnen plaatsen. 

Kitty Zijlmans richtte zich op kunstgeschiedenis als systeemtheorie en vatte kunst 
op als communicatie. Dat betekent kort samengevat dat volgens haar in het atelier 
achtergebleven kunst niet tot het kunsthistorisch onderzoeksterrein behoorde.  

De theorie van archeoloog en filosoof Robin Collingwood maakte het mogelijk wel 
de achtergebleven kunst en nagelaten archiefstukken bij (kunst)historisch onderzoek te 
betrekken. Hij gaf aan dat bij cultuurhistorisch onderzoek alle archivalia moeten wor-
den geregistreerd en dat voor verder onderzoek naar de cultureel historische betekenis 
ervan moet worden gekeken waarop de voorwerpen een antwoord zijn geweest. 

Jacques Derrida scherpte deze theorie aan door erop te wijzen dat interpretaties van 
archivalia altijd context gebonden zijn. De betekenis ervan verandert dus altijd. Iedere 
onderzoeker leeft in een andere tijd met andere opvattingen over de betekenis van 
geschiedenis en kunst en iedere onderzoeker bekijkt daarom een archief vanuit een 
ander perspectief of vraagstelling. Het enige dat hetzelfde blijft zijn de feitelijke gege-
vens die in een archief zijn opgeborgen.  

Derrida voegde daar nog een wezenlijk aspect aan toe namelijk dat ieder archiefstuk 
de sporen van de archiefvormer in zich draagt.  

Op grond van bovengenoemd theoretisch kader zocht ik naar een alternatieve mo-
nografische methode, waarmee de feministische kunstgeschiedenis een nieuwe impuls 
zou kunnen worden gegeven, de valkuilen die Preziosi noemde als nadelen van de 
monografie te vermijden en zoals Collingwood aangaf alle kunstwerken en archivalia 
bij mijn onderzoek te betrekken. Deze methode breng ik in de navolgende hoofdstuk-
ken in praktijk.  

Derrida’s accentuering van het gegeven dat iedere onderzoeker werkt vanuit een 
perspectief dat gebonden is aan de culturele opvattingen van zijn tijd en dat hij altijd 
verdichtingen aanbrengt in zijn onderzoeksveld, leidde mij verder naar de bestudering 
van Van der Heijdens nalatenschap aan de hand van kruispunten in haar leven en 
werk. Op die manier camoufleer ik de verdichtingen die ieder onderzoeker aanbrengt 
niet, maar maak ik ze juist expliciet.  
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Op de kruispunten bestudeer ik alle kunstwerken en archiefstukken en onderzoek ik 
waarop ze een antwoord zijn geweest. Ik laat me daarbij leiden door de sporen die 
Marianne in haar culturele erfenis heeft nagelaten. Ze vormden de basis voor de keuzes 
die ik als kunsthistorisch onderzoeker zal gaan maken en zullen me leiden naar dilem-
ma’s waar de kunstenares zich op die kruispunten in haar leven voor gesteld zag en 
naar kunsthistorische onderwerpen die haar interesseerde, maar die niet in de algemene 
kunstgeschiedenis van de Nederlandse kunst zijn opgenomen. 

Ik heb vijf jaren, vijf momenten die cruciaal waren in haar beroepspraktijk, geko-
zen. Op die kruispunten in haar leven en werk, onderzoek ik waar haar kunst en uit-
spraken in haar teksten een antwoord op zijn geweest. Zo ontvouwt zich een reliëf in 
de levensloop en kunstproductie van de kunstenares. Van der Heijdens stem vormt het 
hart van de komende hoofdstukken, waarin ik het culturele belang van haar artistieke 
erfenis in kaart wil brengen.  

In de vijf gekozen jaren ga ik op zoek naar wat Van der Heijden heeft beziggehou-
den, welke kunst ze waardeerde en welke niet, welke boeken ze las, welke gesprekken 
met vrienden en collega’s indruk op haar maakte. Op die manier kom ik los van een 
kunsthistorisch verhaal dat vooral ingaat op de hoogtepunten in het oeuvre van een 
kunstenaar.  

De jaren die ik markeer, zijn: 1951, 1962, 1970, 1987 en 1998. Omdat het bij mijn 
onderzoek naar de nalatenschap mij niet te doen is om de particuliere vrouw Marianne 
van der Heijden, maar om haar rol als kunstenares, begin ik niet bij de geboorte van 
mijn hoofdpersoon, maar kies ik als beginpunt het moment waarop Van der Heijden 
als onafhankelijk kunstenaar start met de uitoefening van haar beroep. Dat is het jaar 
1951, wanneer ze de opleiding aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Am-
sterdam heeft voltooid en deelneemt aan de Prix de Rome.  

Als volgend kruispunt kies ik het jaar 1962. Ze bereikt dan de leeftijd van 40 jaar en 
ik wil bekijken wat tien jaar werken als kunstenares haar heeft opgeleverd. Bovendien is 
dit het jaar waarin haar correspondentie met pater Bruno Borchert intensiveert en ik 
wil onderzoeken of die briefwisseling van invloed is geweest op haar kunstenaarschap. 

Als derde kruispunt markeer ik 1970. In de nalatenschap bevindt zich nauwelijks 
kunst die in dat jaar is ontstaan. Ook de correspondentie met opdrachtgevers is ge-
stopt, evenals de briefwisseling met Borchert. Wat is er precies gebeurd? Wat zijn de 
oorzaken van het feit dat er nauwelijks werk uit dat jaar is overgeleverd? Waarom krijgt 
Van der Heijden geen opdrachten meer en speelt pater Bruno een rol bij dit alles? 

1987 neem ik als vierde kruispunt. Dit is het jaar, waarin de kunstenares 65 jaar 
wordt. Een leeftijd waarop mensen in andere beroepsgroepen met pensioen gaan. Hoe 
staat Marianne dan in het leven en maakt ze nog kunst? 

Het jaar 1998 is het laatste kruispunt, omdat de kunstenares in de nacht van 25 op 
26 mei van dit jaar bewust een einde aan haar leven maakt door het slikken van een 
overdosis pillen. Wat heeft haar tot die daad doen beslissen en wat heeft haar de laatste 
jaren van haar leven beziggehouden? 
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Aan het begin van elk hoofdstuk presenteer ik een kunstwerk of document dat ty-
perend is voor het betreffende kruispunt en dat als opmaat dient voor de inhoud van 
het hoofdstuk. Het zijn de door mij gekozen artefacten die ik in haar nalatenschap heb 
gevonden en die telkens de inspiratiebronnen zijn geweest voor mijn interpretatie van 
haar werk. Ze functioneren, zoals Derrida opmerkte in Archive Fever, als de specifieke 
voorwerpen of archiefstukken die een eerste of nieuwe kijk op haar nalatenschap in 
beweging zetten. Tegelijk laat ik aan het begin van ieder kruispunt een foto van haar uit 
het gekozen jaar zien. Op die portretten wordt zichtbaar dat het werk weliswaar door 
dezelfde naam, maar niet door dezelfde persoon is gemaakt. 

Ik ben mij bewust van het feit dat cruciale momenten in iemands leven niet altijd 
plaatsvinden binnen de tijdspanne van exact één jaar. Toch kies ik voor deze aanpak, 
omdat ik wil accentueren dat de onderzoeker, zoals Derrida aangaf, altijd stuurt en 
werkt vanuit zijn persoonlijke, en dus subjectieve visie. Waarheidsgetrouwheid is niet 
mijn streven. Wel is het mijn doel het belang van een kunstenaarsnalatenschap aan te 
tonen, het kunstenaarschap van Van der Heijden zichtbaar te maken en nieuwe ele-
menten aan de recente geschiedenis van de Nederlandse kunst toe te voegen. Boven-
dien volg ik met deze methode in ieder geval een diepe wens van Marianne.  

In 1989 opperde Loes Bolk van de Maastrichtse Galerie Dis het plan een boek te 
maken naar aanleiding van haar recente werk. Dit idee mondde uit in de publicatie 
Marianne van der Heijden. Van iconografische zekerheid naar innerlijk spreken.46 Ter voorberei-
ding hiervan werd aan Marianne gevraagd iets te schrijven over haar loopbaan en werk. 
Zij noteerde toen: ‘Bij de gedachte aan een boek. Waarom alsmaar mijn leven als lo-
gisch willen uitleggen. Er is zoveel onlogisch in het “leven”. Behoefte lijn in iets te 
ontdekken: greep erop te krijgen, ontwikkeling te willen zien en die moet positief zijn. 
Is dat zo?’47 
 
  

                                                        
46 Willem K. Coumans, Marianne van der Heijden. Van iconografische zekerheid naar innerlijk spreken (Uitgeversmaat-
schappij J.H. Kok, Kampen 1990). 
47 Bij de gedachte aan een boek, losse aantekening, z.d. [ca. 1989-1990]. Alle teksten van Marianne van der Heijden 
heb ik aangepast aan de huidige spellingsregels. Alle documenten, waaruit ik citeer bevinden zich tenzij anders 
vermeld, in Archief Marianne van der Heijden, Museum van Bommel van Dam, Venlo. 
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Hoofdstuk 1 

1951  

 

     
Marianne van der Heijden, ca. 1951, foto: Leo van der Heijden 
Zelfportret, 1951-1953, gouacheverf op papier, 66,5 x 62,5 cm 
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Twee portretten in 1951 

1951 is een bijzonder jaar voor Marianne van der Heijden. Het jaar hieraan vooraf-
gaand voltooide ze de opleiding aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Am-
sterdam, waarmee dit jaar het begin is van haar loopbaan als professioneel beeldend 
kunstenares. Op een portretfoto die haar broer Leo in deze tijd van haar maakt, zien 
we een jonge vrouw vrijwel zonder opsmuk. Als enige versiering heeft ze nonchalant 
een sjaaltje om haar hals geknoopt. Ze draagt geen oorbellen of ketting en gebruikt 
geen make up. De kunstenares doet zich niet anders voor dan dat wat ze is: authentiek, 
smaakvol zonder theatrale of gedetailleerde decoratie. In dit jaar zal ze haar negenen-
twintigste verjaardag vieren. Veel van haar leeftijdgenoten zijn inmiddels getrouwd en 
hebben kinderen, maar Marianne is vrijgezel en kinderloos. Zij wil zich volledig richten 
op het uitoefenen van haar beroep als beeldend kunstenares. 

Een voorbeeld van haar schilderkunst in 1951 is een zelfportret dat ze met gou-
acheverf op papier schilderde. Hierop heeft ze haar hoofd en bovendeel van haar li-
chaam neergezet tegen een achtergrond van fragmenten uit haar atelier. Links is een 
deel van de Christuskop te herkennen die ze in die tijd ontwerpt voor een negen meter 
hoge sgrafitto voor de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Eschweiler. Rechts is de rand van 
een spiegel waarin de zachte kleuren van de atelierruimte zichtbaar zijn zonder exact de 
situatie ervan weer te geven. Ook de figuur is niet gedetailleerd geschilderd, maar op-
gebouwd uit losjes aangebracht kleurvlakken. Het kapsel komt overeen met het knotje 
en donkere haar op de portretfoto. Het bruine jasje en de ketting met rode kralen heeft 
de kunstenares in werkelijkheid echt gedragen. Maar in het gezicht is gewerkt met op-
vallende lichtblauwe, gele en roze vlakken. Hier heeft Van der Heijden zich laten leiden 
door haar liefde voor de expressionistische schilderkunst uit het begin van de twintig-
ste eeuw. De Franse kunstenaars Henri Matisse (1869-1954) en Pierre Bonnard (1867-
1947) waren evenals de Duitse schilders van Die Brücke en Der Blaue Reiter tijdens haar 
studietijd belangrijke inspiratiebronnen. Deze kunstenaars gaven geen impressie van de 
wereld om hen heen, maar schilderden met felle kleuren, heftige penseelstreken en 
geabstraheerde vormen figuren, stillevens en landschappen naar gelang de emoties hun 
dat ingaven.  

In feite is de gouache een samenvatting van wat de kunstenares in 1951 bezighoudt 
en interesseert. Aan de ene kant schildert ze, geïnspireerd door haar voorbeelden, ex-
pressionistisch. Die belangstelling is vooral terug te zien in de wijze waarop ze het 
gezicht heeft geschilderd en waarop ze bijna abstract in de spiegel een reflectie geeft 
van de ruimte om haar heen. De Christuskop aan de andere kant wijst op een interesse 
voor religieuze thema’s. Ondanks de abstraherende kleurvlakken behoort dit portret 
niet tot de meest vooruitstrevende kunst van die tijd. Generatiegenoten van haar, zoals 
Karel Appel (1921-2006), Constant Nieuwenhuys (1920-2005) en Corneille (1922-
2010), die in november 1948 de internationale Cobrabeweging hadden opgericht, 
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werkten anders.48 Zij ontwikkelden een vrije schilderstijl gebaseerd op de beeldtaal van 
kindertekeningen en uitingen van geestelijk gehandicapten. Van der Heijden neemt in 
1951 de zichtbare werkelijkheid of religieuze thema’s als uitgangspunt en bouwt daar-
mee voort op de moderne kunst van voor de Tweede Wereldoorlog.  

In 1951 ligt de toekomst voor Marianne van der Heijden open. In de voorafgaande 
jaren heeft ze belangstelling gehad voor verschillende kunstdisciplines. Haar kunstop-
leiding in Amsterdam begon ze in de tekenklas van Gé Röling (1904-1981). Al na een 
jaar verruilde ze deze voor de klas van Heinrich Campendonk (1889-1957), die in de 
jaren dertig was benoemd tot hoogleraar in de Monumentale en Versierende Kun-
sten.49 Daarvoor had hij naam gemaakt als docent aan de kunstacademie in Düsseldorf, 
waar hij in 1933 vanwege de opkomst van het Naziregime was ontslagen. Daarnaast 
was hij beroemd vanwege zijn lidmaatschap van de Duitse avant-gardegroep Der Blaue 
Reiter. Van der Heijden hoopte tijdens zijn lessen te leren van zijn expertise op het 
gebied van de expressionistische vrije schilderkunst. 

In Amsterdam bekwaamt ze zich dus zowel in de monumentale wandkunst als in 
het vrije schilderen en tekenen. In de praktijk vereisen deze twee kunstsystemen ver-
schillende werkwijzen en houdingen van de kunstenaar. Het vrije kunstenaarschap 
vraagt een open en authentieke attitude, terwijl bij het maken van monumentale kunst 
de kunstenaar bereid moet zijn een ontwerp aan te passen aan de smaak van de op-
drachtgevers. Een ander verschil is dat de sociale netwerken van deze twee disciplines 
niet altijd met elkaar overeenkomen. Bij vrije kunst gaat de kunstenaar, nadat hij zijn 
werk heeft voltooid, op zoek naar expositiegelegenheden om zijn werk te tonen en te 
verkopen. De maker van monumentale werken zal vooraf de opdrachtgever moeten 
overtuigen van het ontwerp dat hij of zij in gedachten heeft. Voordat er sprake is van 
een opdrachtsituatie is het van belang dat de kunstenaar contact legt met opdrachtge-
vers. Wanneer het hem lukt een opdracht te krijgen, zal hij gedurende het maakproces, 
dat soms jaren duurt, dit contact goed moeten kunnen onderhouden. Daarbij komt dat 
financiële inschattingen en planning bij een opdrachtsituatie vaak complexer zijn dan 
bij de realisatie van een olieverfschilderij.  

Na haar studie staat het open in welk kunstsysteem Van der Heijden zich het meest 
thuis gaat voelen. Zal het haar lukken opdrachten voor wandkunstwerken te krijgen of 
mogelijkheden haar vrije werk te exposeren? Hoe zet ze de eerste stappen als professi-
oneel beeldend kunstenares? Welke dilemma’s komt ze aan het begin van haar loop-
baan tegen en hoe lost ze die op? En welke voorstelling heeft ze van haar toekomst als 
beeldend kunstenares? Om te begrijpen hoe ze aan het begin van haar loopbaan in het 

                                                        
48 Zie over Cobra: Willemijn Stokvis, Cobra. Geschiedenis, voorspel en betekenis van een beweging in de kunst van de tweede 
wereldoorlog (De Bezige Bij, Amsterdam 1990²) bijgewerkte uitgave van op stencil uitgegeven proefschrift 1973 
(eerste druk 1974); Willemijn Stokvis, Cobra. De weg naar spontaniteit (V+K Publishing, Blaricum 2001). Uitgebreide 
en geactualiseerde uitgave van het op 16 maart 1973 te Utrecht in gestencilde vorm verschenen proefschrift.  
49 Zie over Heinrich Campendonk: Franz Joseph van der Grinten e.a., Heinrich Campendonk. Die Zweite Lebenshälfte 
eines Blauen Reiters – Van Düsseldorf naar Amsterdam (Stiftung Museum Schloss Moyland i.s.m. Waanders Uitgevers, 
Zwolle 2001); Andrea Firmenich, Heinrich Campendonk 1889-1959. Leben und expressionistisches Werk (Verlag Aurel 
Bongers Recklinghausen 1989); Elisabeth Wynhoff e.a., Heinrich Campendonk. Rausch und Reduktion (Stadsmuseum 
Perzberg, Wienand Verlag, Keulen 2007). 
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leven staat, is het van belang eerst te kijken naar hoe ze in 1951 is geworden tot wie ze 
is. Wat is haar sociale achtergrond en wat deed haar besluiten kunstenares te worden 
en daarvoor in Amsterdam te gaan studeren? 

Jeugd en opleiding in Limburg   

    
Marianne tweeëneenhalf jaar, juli 1925, foto: Anton van der Heijden 
Huis van de familie Van der Heijden, Oranjeplein 8, Kerkrade, 1928, foto: Anton van der Heijden 

Antonius Cornelis Josephus (Anton) van der Heijden (1893-1978) komt oorspronkelijk 
uit Tilburg, waar zijn broer Frans priester wordt bij de Franciscaner orde.50 Elisabeth 
van der Heijden-Hermanns (1891-1974) is Duitse en woonde voor haar huwelijk in 
Eschweiler, circa 15 kilometer ten oosten van Kerkrade. Anton wordt hoofd van de 
overgangsklas aan het bisschoppelijk college Rolduc, waar vanaf 1921 jongens uit de 
gegoede Nederlandse bourgeoisie ook H.B.S.-eindexamen konden doen. Na de Twee-
de Wereldoorlog draaide Mgr. Giel Lemmens, van 1932 tot 1958 bisschop van Roer-
mond, deze open situatie naar burgerleerlingen terug en werd Rolduc beperkt tot een 
kleinseminarie van het Bisdom Roermond. In 1971 werd het internaat gesloten. Kort 
daarop stichtte Mgr. Jo Gijsen er een woongemeenschap voor priesterstudenten van de 
Hogeschool voor Theologie en Pastoraat in Heerlen. Dit convist werd omgezet in een 
grootseminarie. Daarnaast kwamen er in het complex een hotel, een congrescentrum 
en een restaurant.51 Het werk van Anton is de reden waarom het echtpaar Van der 
Heijden zich in 1921 aan de Julianalaan in Kerkrade vestigt. Een jaar later wordt hier 
op 20 december Marianne Elisabeth Gertrudis geboren. 

Het gezin krijgt in 1927 een tweede kind, zoon Leo. Vader laat in 1928 een groot 
huis bouwen aan het Oranjeplein in Kerkrade, waarin op de eerste verdieping een 

                                                        
50 Gesprek met Leo van der Heijden, 5 april 2011. 
51 W.M. Lemmen, Rolduc. Een kleine gids (Centrum Rolduc, Kerkrade 1985); Dr. R. de la Haye en dr. P. Hamans, 
Bisdom langs de Maas. Geschiedenis van de kerk in Limburg (Bisdom Roermond en Uitgeverij TIC 2009) 550.  
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appartement wordt aangebracht dat hij wil verhuren. Met die extra inkomsten zal hij 
sneller de hypotheek kunnen aflossen. Het Oranjeplein was destijds groen en erom-
heen stonden grote vrijstaande huizen. Aan de linkerkant van de woning passeerde de 
tram van en naar Aken. Nu is er op het Oranjeplein een busstation. In de achtertuin 
hield vader vogels in een grote volière en het gezin had ook een hond. De familie was 
katholiek en sterk Duits georiënteerd, moeder was immers van Duitse afkomst. Voor 
de oorlog werd er thuis Duits gebeden en gesproken. Hun tandarts was Duits. Er werd 
gezwommen in Herzogenrath en gewinkeld in Aken. Moeder schreef in haar dochters 
poëziealbum: 

‘Meine liebe Marianne!  
Ein heit’rer Geist, ein froher Sinn  
Das sind der Menschheit beste Gaben, 
Und wird die Weisheit, früh die Gutsverwalterin  
So reicht der Vorrat bis zum Grabe.  
Diese wenigen Zeilen widmet Dir in Liebe Deine Mutter.’52  

Deze deugden zijn typerend voor de huiselijke sfeer van de familie Van der Heijden, 
waar helder nadenken en goedgehumeurdheid positief werden gewaardeerd en wijsheid 
werd gepredikt. Vaders bijdrage in het album voegt daar nog een plichtsbesef aan toe: 
‘Beste Marianne/ Doe steeds je plicht/ met ’n blij gezicht./ Nooit doelloos gekeurd/ 
wat ook gebeurt./ Valt ’t werk je zwaar,/ dan denk steeds maar:/ “Zonder moeite geen 
loon./ Zonder strijd geen kroon.”/ vader Pasen Kerkrade ’36.’ Hij heeft er twee vlie-
gende vogeltjes bij geschilderd. 

Wijs is Marianne zeker. Op de lagere school haalt ze hoge cijfers. Haar ouders sti-
muleren verder onderwijs en laten hun dochter doorleren aan de rooms-katholieke 
meisjes-H.B.S. in Heerlen. In 1940 slaagt ze glansrijk. Voor haar eindexamen haalt ze 
negens voor handtekenen, reken- en natuurkunde. Verder prijken er zeven achten, vier 
zevens en drie zessen op haar cijferlijst.  

In haar jeugd tekent Van der Heijden graag. Ze speelt accordeon en blokfluit. In de 
nalatenschap bevindt zich een schriftje uit de periode 1935-40 met goed nagetekende 
illustraties en een vrij, met potlood getekende impressie van Kasteel Oud Ehrenstein 
aan de rand van de kern van Kerkrade. Daarnaast heeft ze plezier in fotograferen. Dit 
is af te lezen aan twee fotootjes die zijn ondergebracht in haar archief. Op de ene staat 
ze als dertienjarige fotograferend afgebeeld. Een andere zwart-wit foto uit circa 1938 
die ze zelf maakte van de vijver achter Rolduc, laat haar goede fotografische oog zien. 
Binnen het kader speelt ze met de verticaliteit van de hoge bomen en de horizontale 
lijnen van bankjes op de voorgrond. Het zwart van de jas van de man in het centrum 
contrasteert sterk met het wit van de sneeuw en het ijs van de bevroren vijver.  
 

                                                        
52 Poëziealbum van Marianne van der Heijden. 
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 Marianne fotografeert Leo, ca. 1938, foto: Anton van der Heijden 

       
Vijver achter Rolduc, ca. 1938, foto: Marianne van der Heijden 
Zonder titel (Kasteel Oud Ehrenstein), ca. 1938, potlood op papier, 17,8 x 27 cm 

Omdat Anton en Liesbeth niet uit de regio komen, staat het gezin enigszins buiten de 
oorspronkelijke Kerkraadse gemeenschap. Ze spreken geen Limburgs en waren niet 
zoals veel inwoners op een of andere manier betrokken bij de mijnindustrie. Leo van 
der Heijden herinnert zich dat hij om de vriendschap van de jongens op school te 
winnen zo snel mogelijk hun dialect moest spreken.53 Maar in de klas lag hij voor, zijn 
vriendjes beheersten het Nederlands niet. Leo leidt van jongs af aan astma. Hij is in het 
gezin het zorgenkindje. Vanwege de functie van Anton aan het prestigieuze Rolduc 
behoort de familie tot de welgestelde klasse van het dorp. Het gezin heeft hulp in de 
huishouding en gaat op vakantie naar het buitenland, naar Middelkerke aan de Belgi-
sche kust. Vader is lid van een Esperanto-club, die regelmatig bij hem thuis bijeen-
komt. Marianne groeit op in een intellectueel milieu waar muziek wordt gemaakt, 
wordt gedanst en aandacht is voor kunst en literatuur. Daarbij worden al deze interes-
ses en activiteiten beleefd vanuit het alom vertegenwoordigde rooms-katholieke geloof.     

Op grond van haar artistieke vaardigheden stemmen haar ouders erin toe dat Mari-
anne na de H.B.S. in Heerlen naar de Middelbare Kunstnijverheidsschool in Maastricht 
gaat. Voorwaarde is wel dat ze zorgt dat ze in de toekomst zelfstandig kan leven en een 
beroep kiest. Aan deze voorwaarde voldoet ze door in één jaar de Akte handtekenen 
voor het lager onderwijs te behalen. Maar deze studie smaakt naar meer. Ze wil door-
studeren en schrijft zich in voor de meest vrije kunstvakken, zoals het tekenen naar 

                                                        
53 Gesprek met Leo van der Heijden, 5 april 2011. 



Hoofdstuk 1 

44 

levend model, stilleven, en grafiek. Haar wens vrij kunstenaar te worden tekent zich 
hier voor het eerst af. Maar de Kunstnijverheidsschool, die in 1926 was opgericht door 
Jos Postmes (1896-1934), leidde studenten vooral op voor het métier van de toegepas-
te kunst. Afgestudeerden verzorgden ontwerpen voor regionale overheidsinstellingen, 
bedrijven en de kerk. Voor hen die zich wilde bekwamen in de vrije kunst, werd er een 
speciale avondcursus schilderen georganiseerd. Rond 1940 telde de opleiding circa 
veertig leerlingen.54  

In een brief aan haar boezemvriendin Hélène van der Lubbe schrijft Marianne over 
haar wensschilder te worden en het feit dat ze op school van directeur Jef Scheffers 
(1906-2009) telkens weer ontwerpopdrachten krijgt. ‘Laat hij me toch weer een boek-
omslag fabriceren. Ik vertik het. De volgende les ben ik niet aanwezig. Dan ga ik boet-
seren. Ik moest die durf en zelfvoldaanheid van anderen hebben dan zou ik zeggen: ik 
wil schilder worden, laat me dus schilderen!’ Toch lijkt ze niet helemaal zeker van haar 
zaak, want ze vervolgt: ‘Maar ik weet dat ik niets presteer en dat de toekomst voor me 
zelf een groot vraagteken is. Maar om boekomslagjes te maken! Dat doe ik van me 
leven niet! Trouwens ik kan het ook niet. Ik krijg het niet klaar. Ik voel me zo onzelf-
standig als ik weet niet wat, maar ik weet wel dat Scheffers me niet meer in de grafische 
les zal vinden!’ 55 

Ondanks haar kritiek op Scheffers moet Van der Heijden de directeur toch ook 
hebben gewaardeerd. Hij stond erom bekend dat hij enthousiast vertelde over de mo-
derne Franse schilderkunst en dat hij zijn studenten liet kennis maken met het werk 
van Paul Cézanne (1849-1906). Maar haar voorkeur gaat uit naar de schilder- en teken-
lessen van Harry Koolen (1904-1885) die de kunst van de Gouden eeuw en het werk 
van de Vlaamse expressionisten bewonderde. 

Van de studenten met wie Marianne op de Kunstnijverheidsschool veel optrekt, 
heeft ze enkele foto’s bewaard. Ze heeft deze echter niet gedateerd noch precies ver-
meld wie er op staan. Maar uit dagboekaantekeningen en correspondentie kan worden 
afgeleid dat de volgende personen tot de groep behoorden: Pieter Defesche (1921-
1998), Jef Diederen (1920-2009), Gène Eggen (1921-2000), Margot Glymbocki (1922-
2015), Ger Lataster (1920-2012), Frans Nols (1922-1972) en Harry Stoelinga.56 Met 
laatstgenoemde heeft ze een intiemere relatie. Ze gaan samen naar de bioscoop en 
luisteren op zijn kamer naar muziek. Bach, Beethoven en Brahms vindt ze ‘geweldig’. 
In die tijd groeit haar interesse voor cultuur. Ook leest ze veel. Ze houdt vooral van 
Willem Kloos (1859-1938) en Frederik van Eeden (1860-1932) en ze volgt hun roman-
                                                        
54 Paul Haimon en Frist Wildershoven, Limburgse schilders (Uitgeverij Inter-Limburg, Heerlen/Genk 1979) 8-9; zie 
over Jos Postmes: M.F.A. Dickhaut en M.A.H. Pomerantz-Beks, Jos Postmes 1896-1934. Kunstenaar en promotor van 
het kunstonderwijs in Maastricht (Stichting Historische Reeks, Maastricht 1997). 
55 Brief aan Hélène van der Lubbe, ca. 1942-1943. Omdat ze haar brieven aan Hélène terug heeft gevraagd, bevin-
den deze zich in het Archief Marianne van der Heijden.    
56 De brieven van Marianne van der Heijden aan Hélène van der Lubbe zijn voor deze periode de belangrijkste 
bron. In deze correspondentie geeft ze de leden van de groep geen achternaam. De achternamen heb ik afgeleid 
uit andere documenten, literatuur en gesprekken met tijdgenoten zoals Marijke Stultiëns en Rietje Diederen-van 
Emmerik. Zo staat Van der Heijden op de groepsfoto’s arm in arm met een man in wie Rietje Harry Stoelinga 
herkende. Van hem zijn de geboorte en sterfdatum niet meer te achterhalen, omdat onbekend is waar hij is gebo-
ren en gestorven en de naam Stoelinga veel voorkomt. 
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tische kunstopvatting door ook een voorkeur te ontwikkelen ‘voor diepgang en uiting 
geven aan je twijfelingen in plaats van oppervlakkig leven’.57  
 

    
Uitstapje studenten Kunstnijverheidsschool, ca. 1943. Marianne met hoed staand, tweede van rechts, naast haar 
staat Harry Stoelinga, fotograaf onbekend   
Studenten Kunstnijverheidsschool, ca. 1943. Achterste jongen is Ger Lataster, tweede van onderen is Jef 
Diederen, foto: Marianne van der Heijden 

Tijdens haar studietijd in Maastricht heerst er oorlog in Nederland en de wereld, maar 
hierover bericht Marianne niets in haar dagboek of brieven aan Hélène. Wanneer ze 
haar opleiding in de zomer van 1944 heeft voltooid, begint in september het bevrij-
dingsoffensief van de Amerikanen in Zuid Limburg. Bij Kerkrade bieden de Duitsers 
veel weerstand. Op 25 september wordt er een staakt het vuren afgekondigd om de 
circa dertigduizend inwoners te voet naar het bevrijde Ubachsberg te evacueren. Deze 
situatie maakt diepe indruk op de familie Van der Heijden. Zowel vader Anton als 
moeder Elisabeth schrijven hun herinneringen aan deze ingrijpende gebeurtenis op.58 
Anton noteert: ‘Nu werd de tocht echt een kruisweg. Was het voor ons al moeilijk, om 
drie fietsen, zwaar beladen door de modderwegen te sleuren, waarbij aanhoudend voor 
Amerikaanse auto’s moest worden uitgeweken, veel lastiger was het voor de sjouwers 
met handkarren en kruiwagens.’59  

Het gezin vindt met veertig anderen een onderkomen in een oude molen in 
Ubachsberg en komt enigszins tot rust. Anton maakt zelfs met zijn Leica kiekjes van de 
schuilplaats. Maar het bezit van het in Duitsland gefabriceerde fototoestel komt hem 
duur te staan. Wanneer hij met camera om de schouder een ommetje maakt, zien de 
Amerikanen hem aan voor een spion. Hij wordt opgepakt en overgebracht naar Heerlen. 

                                                        
57 Brief aan Hélène van der Lubbe, z.d. [vermoedelijk rond Kerst 1942].   
58 Kopie getypt verslag (27 A4-pagina’s) van Anton van der Heijden van de evacuatie van Kerkrade op 25 septem-
ber 1944 en kopie vijf handgeschreven schriftbladen door Elisabeth van der Heijden, in particulier bezit.  
59 Kopie verslag van Anton van der Heijden. 
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Vandaar wordt hij via Henri-Chapelle en Micheroux getransporteerd naar een kazerne 
niet ver van Fort Battice ten oosten van Luik. Pas drie weken later erkent een Nederland-
se officier dat hij onschuldig is gearresteerd en wordt hij naar huis teruggebracht.  

In zijn verslag is te lezen hoe Anton zich monter staande houdt, de wereld om hem 
heen nauwlettend waarneemt en met zijn medegevangenen in gesprek gaat. Een dialoog 
met een man die de ‘Bibelforscher’ wordt genoemd, ‘een type, die altijd gelijk moet heb-
ben’ en die iedereen met Bijbelteksten ‘om de oren slaat’ en ‘zegt zelf geen geloof te 
hebben’, is karakteristiek voor de houding van de vader van Marianne. Hij maakt de man 
duidelijk dat ‘het geloof een niet te verdienen geschenk van God’ is en voegt daar fijntjes 
aan toe: ‘daarom moet u eerst op de knieën om dat geschenk, die gave af te bidden. Als u 
tegenover dat Opperwezen te trots bent, staat de zaak hopeloos’. In zijn tekst laat Anton 
echter niet onvermeld hoe de omstanders op zijn aanpak reageerden. ‘De anderen bleven 
staan. Het bleek dat een oudere man zich geweldig had geërgerd over die “ongelovige 
stomme snoeshaan”. Een tweede had “lol” omdat “de grote mond van die Bibelfor-
scher” een stuk kleiner gemaakt was’.  Anton ontgaat niets. Hij durft zijn mond open te 
doen, zijn kennis te tonen en hij predikt het katholieke geloof. 

Intussen wordt Kerkrade op 5 oktober 1944 bevrijd en kan moeder met haar twee 
kinderen terug naar huis.60 Het zijn onzekere weken. Anton maakt zich in zijn gevan-
genschap veel zorgen om zijn vrouw.  Van Marianne, die inmiddels bijna tweeëntwintig 
jaar is, wordt verwacht dat zij haar moeder helpt. Zoon Leo is vanwege zijn astma de 
zwakkere. Van nadenken over een vervolgopleiding in Amsterdam, waar veel van Ma-
riannes studiegenoten voor kiezen, kan voor haar in deze roerige tijd geen sprake zijn. 
Wanneer Anton weer thuis is, zijn de problemen niet opgelost. Bij Elisabeth wordt de 
ziekte van Parkinson geconstateerd. Om haar te verzorgen is haar zus Mary regelmatig 
in huize Van der Heijden aanwezig.61 

Marianne zet het kunstenaarschap niet uit haar hoofd. Ondanks alles tekent en 
schildert ze door. Van 23 juni tot en met 7 juli 1945 exposeert ze samen met Jef 
Diederen, Frans Nols en Harry Stoelinga bij Kunsthandel H. Dejong-Bergers op de 
Grote Staat 65 in het centrum van Maastricht.62 De handel beschikte over collecties 
grafiek en facsimiles en had enkele tentoonstellingszalen. Vanaf 1945 bood het jonge 
moderne kunstenaars de gelegenheid hun werk te tonen. Op deze tentoonstelling pre-
senteert Marianne een krijttekening van haar broer Leo die ze altijd voor zich zelf heeft 
gehouden en zich nu in de ‘Collectie Marianne van der Heijden’ in Museum van 
Bommel van Dam in Venlo bevindt.  

Vooral de compositie van dit portret is bijzonder. Ze heeft Leo van opzij getekend, 
terwijl hij met zijn hoofd naar beneden gebogen aan het lezen is. Wat hij leest, is niet te 
zien, want aan de onderkant is zijn hand. Zware, zwarte krijtlijnen verbinden de krullen 
van het haar met de voorkant van het gezicht en vervolgens naar beneden via de borst 
                                                        
60 www.soree.info/roermondsepoort/foto-album/oorlog/oorlogsherinneringen/dagboek/bijlage-002.htm [ge-
raadpleegd op 21 april 2016]. 
61 Gesprek met Leo van der Heijden, 5 april 2011. 
62 Catalogus Kunsthandel H. Dejong Bergers, Tentoonstelling werken van Marjan van der Heijden, Jef Diederen. Frans 
Nols, Harry Stoelinga (z.d. [met pen gedateerd r.o.: ‘1945’]). 

http://www.soree.info/roermondsepoort/foto-album/oorlog/oorlogsherinneringen/dagboek/bijlage-002.htm
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naar de hand. Daarnaast heeft ze om volume aan te brengen in het gezicht, de hand en 
de kleding vlakken aangebracht. Door de verschillende kleurstellingen van het zwart is 
de tekening dynamisch en speels.  

Met houtskool tekent Van der Heijden in 1944 ook een zelfportret. Het gezicht is 
krachtig opgebouwd uit naast elkaar geplaatste vlakken, waaruit haar kennis van de 
schilderwijze van Paul Cézanne blijkt. Ook hier weet ze alle mogelijke zwarttinten van 
het houtskool te gebruiken. Bij deze tekening heeft ze het perspectief iets van onderaf 
gekozen, zodat de kunstenares zelfverzekerd de wereld inkijkt. Op de achtergrond 
heeft ze met slechts enkele lijnen het portret een ruimtelijke context gegeven. Dit werk 
zendt ze in voor haar toelatingsexamen voor de Rijksakademie van Beeldende Kunsten 
in Amsterdam. Met succes. Ze slaagt en in september 1945 verhuist ze naar Amster-
dam. De eerste weken verblijft ze bij een vriendin die ze nog kent van de H.B.S. en die 
op de Cliostraat 37 woont.63 
 

         
Leo lezend, 1944, krijt op papier, 31,5 x 23,5 cm  
Zelfportret, 1944, houtskool op papier, 51,7 x 32,5 cm 
Jef Diederen, 1945, Conté op papier, 49,7 x 32,5 cm  

Studietijd in Amsterdam 

Een aantal studiegenoten van de Kunstnijverheidsschool, onder wie Jef Diederen, Ger 
Lataster, Frans Nols en Harry Stoelinga, zijn al in 1943 naar Amsterdam vertrokken 
voor een vervolgopleiding aan de Rijksakademie. Maar ze keren snel terug naar het 
zuiden. De academie in Amsterdam wordt vanwege de Duitse bezetting gesloten en de 
studenten willen een oproep te moeten werken in Duitsland ontlopen. Wanneer Mari-
anne in 1945 met de studie begint, kunnen de jongens die hervatten. Op die manier 
wordt ze opnieuw klasgenoot van Diederen, Lataster, Nols en Stoelinga, maar nu in de 

                                                        
63 De naam van die vriendin was niet te achterhalen. 
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tekenklas van Gé Röling. ‘Ik zit nu bij Jef en Harry in de klas, kan nog een harde dob-
ber worden. Die Jef heeft toch een goeie kop. Heb er wel zin in gehad. Ik houd toch 
van dat type. Hij heeft iets flets en tegelijk nonchalants.’ 64 Behalve portrettekenen 
krijgen de studenten van Röling ook de opdracht iets te tekenen uit hun persoonlijke 
herinnering aan wat ze in de oorlog hebben meegemaakt. ‘We moeten een compositie 
maken: de vlucht. […] Het moet iets zijn wat je zelf hebt beleefd. Jakkes, je weer ver-
diepen in de rotellende. Dat lelijke. Weer die evacuatie meemaken. Ik wil er niet aan 
denken. Harry zegt: “Ik ga schetsen in het Vondelpark” en als Röling vraagt waar de 
vlucht is, zeg ik: “die zitten achter de bomen”.’65 

In Amsterdam woont Marianne op verschillende adressen. In oktober vindt ze een 
eigen kamer aan de Frans van Mierisstraat 95, maar ze verhuist per 1 december al weer 
naar de Saenredamstraat 7. Op 28 januari 1947 komt ze op de Plantage Muidergracht 
89c te wonen, waar ze bij de van oorsprong Poolse journalist Milo Anstadt (1920-
2011) een kamer huurt.66 In het Archief Marianne van der Heijden bevindt zich een 
artikel van Anstadt, dat een voorpublicatie is van zijn boek Jonge Jaren, Polen Amsterdam, 
1920-1940 (Amsterdam, 1995). Bij dit artikel heeft Van der Heijden geschreven: ‘Ik 
woonde de laatste jaren van mijn academietijd in Amsterdam in het huis van Milo 
Anstadt, die daar woonde met zijn vrouw en dochtertje Irka en zus Sera (in de kamer 
naast mij). Gelijkvloers woonde de pianist Harry Biessen (1924). Daarnaast was de 
keuken met twee afzonderlijke gaspitten waarop het hele huis kookte.’67   

In Amsterdam eindigt haar relatie met Harry Stoelinga. Al snel heeft hij een nieuwe 
vriendin Thea68 en stopt hij met zijn studie aan de Rijksakademie. Spoedig keert hij 
terug naar Heerlen.69 Marianne trekt nu veel op met Gène Eggen, die ze kent van de 
studie aan de Maastrichtse Kunstnijverheidsschool. Aan hem ontleent ze veel steun, 
omdat hij niet zoals Jef, Frans en Ger zich te buiten gaat aan feesten, drank en andere 
verleidingen. Maar nog belangrijker is het dat Gène ‘gezonder [is] gebleven met betrek-
king tot zijn gedachten over het geloof.’70 Net als hij ergert ze zich eraan dat veel Lim-
burgse studiegenoten de gang naar de kerk en het biechten verzaken. ‘Wij verslappen 
toch zo gauw. Neem bijvoorbeeld het dagelijks gebed. Als je het verwaarloost och hoe 
gauw raak je dan de draad en de zin van het leven kwijt. Geen minuut van de dag je 
laten gaan […] steeds een zekere beheersing, dat alleen geeft kracht. Dat heb ik van 
Gène geleerd.’71 Eggen voltooit de opleiding aan de Rijksakademie niet. In 1948 vestigt 
hij zich definitief in Ulestraten in Zuid-Limburg.72 

                                                        
64 Brief aan Hélène van der Lubbe, 9 oktober 1945. 
65 Ibidem. 
66 Brief aan Hélène van der Lubbe, 28 januari 1947. Peter Zantingh, ‘Journalist Milo Anstadt op 91-jarige leeftijd 
overleden’, NRC Handelsblad, 18 juli 2011. 
67 Milo Anstadt, “Klein geluk in Amsterdam-Oost”, HP/De Tijd, 27 januari 1995, Archief Marianne van der 
Heijden; Milo Anstadt, Jonge Jaren, Polen Amsterdam, 1920-1940 (Contact, Amsterdam 1995). 
68 Brief aan Hélène van der Lubbe, 14 oktober 1945. 
69 Gesprek met Rietje Diederen-van Emmerik, 13 oktober 2011. 
70 Brief aan Hélène van der Lubber, z.d. [zomer 1946]. 
71 Brief aan Hélène van der Lubbe, 2 juli 1946. 
72 Fred van Leeuwen, Gène Eggen 1921-2000, Beeldhouwer, schilder, graficus, glas- en wandschilder, Traditie is overleven 
(Stichting Gène Eggen, Ulestraten en Van Spijk Art Projects, Venlo 2005) 41. 
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Het stadse leven maakt veel indruk op Marianne. Maar dat leven bevalt haar niet al-
tijd even goed en ze verlangt regelmatig naar Limburg. Op 1 oktober schrijft ze aan 
Hélène die op de Kleine Looierstraat 10 in Maastricht woont: ‘Het is hier een eigen-
aardig leven. Je leeft zo vlug en beleeft zo veel en zoveel verschillende dingen. Stel je 
voor Amsterdam miezerig bruingrijs. Amsterdam met vrouwen als manwijven met 
opgeknipte haren en sigaretten rokend en stel je dan voor een tentoonstelling van Van 
Gogh. Zaterdag heb ik die gezien. Hélène ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Nu ben 
ik het weer kwijt. Ik verlies hier zo gauw weer alles, want ik heb hier de hele morgen 
voor loketten gestaan en straks moet ik weer op een kamer uit. Ellendig. Maar toch! 
Iets volmaakters kun je je niet voorstellen.’73 Op 14 oktober vervolgt ze: ‘Och, het is 
allemaal zo uilig. Hier leeft ieder voor zijn eigen. Ik heb mijn handen vol om mijn 
hoofd boven water trachten te houden en om te blijven leven zowel lichamelijk als 
geestelijk. Gène sjouwt alles af om pannen enz. te krijgen die moet zelf voor zijn eten 
zorgen. Heel Amsterdam is uilig, versleten en vuil. Van de winter kom ik naar je toe 
wacht maar.’74 In diezelfde brief vraagt ze Hélène haar brieven te bewaren. ‘Gekke 
vraag hè. Ik zou het voor mezelf allemaal willen bewaren die herinneringen. Voor 
later.’ Behalve bewaren heeft Hélène de brieven ook aan Marianne teruggegeven en op 
die manier zijn ze terecht gekomen in Museum van Bommel van Dam. 
 

     
Amsterdam, 1945, gouacheverf op papier, 32 x 24,5 cm  
Amsterdam II, 1945, gouacheverf op papier, 29,8 x 24 cm  

                                                        
73 Brief aan Hélène van der Lubbe, 1 oktober 1945. 
74 Ibidem, noot 21. 
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In de nalatenschap bevinden zich verschillende tekeningen waarop Van der Heij-
den haar leven in Amsterdam verbeeldt. Uit het najaar van 1945 zijn twee gouaches, 
waarop een mens zwervend door de straten is geschilderd. Op één ervan is de figuur 
tussen twee bomen geplaatst, waardoor de beklemmende sfeer die Marianne in Am-
sterdam ervoer, kan worden herkend. Uit het linker oogt druppelt een traan. Ze werd 
regelmatig bevangen door verdriet en melancholie. Die droefheid is af te lezen op een 
pentekening die ze in de Amsterdamse tijd van zichzelf maakte.  

Samen met Diederen, Eggen, Lataster en Nols stapt ze in het tweede jaar over naar 
de klas van Heinrich Campendonk. Jaren later schrijft Marianne over hem: ‘Wat maak-
te het toch dat wij het bij Campendonk zo lang uithielden, dat wij hem hoog hielden? 
Je voelde dat hij waarden vertegenwoordigde. Hij was een vent uit één stuk. Hij had 
iets waardoor hij bij confrontatie met anderen overeind bleef staan. Zijn zwijgen bete-
kende meer dan eindeloos gewauwel rondom.’75  

Van Campendonk leerde ze de techniek van glas-in-lood en het leggen van moza-
iek. Hij eiste van zijn studenten dat zij in hun ontwerpen ieder glasstukje of steentje 
uittekenden. ‘Ik gaf me gewonnen door het glas als materiaal en zijn helderheid en 
levendigheid te ontdekken. Wat Campendonk overdroeg was het gevoel voor lijn. 
Voor mij iets van een zeer ingehouden, angstvallige, voorzichtige geaardheid. Inge-
toomd. Maar het sloeg op mij over! Ik had er gevoel voor. […] Mozaïek ben ik gaan 
doen, toen ik ontdekte dat marmer en baksteen een heel scala van kleuren in zich had-
den en dat het klieven van de natuursteen spannend en inspirerend was. Dat ben ik 
dan ook meteen gaan doen zonder van te voren een karton [= een ontwerptekening op 
ware grootte op karton] te maken. Campendonk was er zeer door verrast, maar droeg 
me op hierna een groot karton te ontwerpen voor een bestaande wand op ware grootte 
met het exact intekenen van de steentjes, zodat het later door anderen kon worden 
uitgevoerd. Dit was dan de laatste keer dat ik een karton voor een mozaïekwand maak-
te. Voor mijn opdrachten later maakte ik schetsen op schaal. Wat Campendonk van 
ons eiste (en van zichzelf) ging mij veel te ver. Het werkte soms dodelijk.’76 

Marianne wil geen afstand doen van de ‘sprankelende kleurenrijkdom en een onbe-
zonnen manier van tekenen’.77 Ze blijft buiten de academie om vrij werk maken. ‘Bui-
ten de academie op mijn kamer in Amsterdam bleef ik zoeken naar die andere kant, 
zonder welke ik voelde dat ik niet leven kon. Soms leek het erop dat, wat ik dáár maak-
te méér met mijn leven te maken had, levendiger was. Ik schilderde, aquarelleerde, 
tekende op mijn geheime plek, voor mezelf, in de hoop ooit een eenheid te vinden van 
beide aspecten.’  

Haar vrije werk laat sporen zien van de Franse moderne kunst die Willem Sandberg 
(1897-1984), van 1945 tot 1963 directeur van in het Stedelijk Museum Amsterdam, in 
de jaren na de oorlog presenteerde. De gouacheschildering ‘Vrouw aan tafel’(1947) is 
beïnvloed door het werk van Pierre Bonnard, die bekend werd vanwege zijn bijzondere 

                                                        
75 Gedachten over mijn jaren bij Campendonk, Oktober 1989. 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
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kleurgevoel en de markante kadrering van zijn composities. Hij durfde figuren op on-
gebruikelijke wijze voor een deel af te snijden door het kader van het schilderij, zoals 
op ‘L’estérel’ (1917) uit de collectie van het Stedelijk Museum.  
 

 
Vrouw aan tafel, 1947, aquarel- en gouacheverf op papier, 29,7 x 37,5 cm  

       
Spelende naakten, 1949, gouacheverf op papier, 65 x 50 cm SHB 3474 
Eenzaamheid, 1949, gouacheverf op papier, 63 x 51 cm SHB 3485 

Andere schilderijen tonen Van der Heijdens interesse voor de dansende naakten op ‘La 
dance’(1910) van Henri Matisse en het kubisme van Pablo Picasso (1881-1973).   

Gedurende haar studietijd maakt ze zowel monumentale als vrije schilderkunst. 
Cruciaal voor haar is dat ze er plezier in heeft. ‘Ik kan alleen maar werken voor mijn 
eigen plezier en geluk en als anderen daar dan smaak in vinden dan is het dubbel goed. 
Maar in omgekeerde volgorde kan het althans voor mij niet’, schrijft ze op 11 maart 
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1949 in haar dagboek.78 Uit deze woorden spreekt haar voorkeur voor het werken als 
ongebonden kunstenaar. 

Ze borduurt ook graag. Campendonk ziet daarom een toekomst voor haar als ont-
werpster voor textiel. Hij brengt haar in contact met Kitty van der Mijll Dekker (1908-
2004) die voor de oorlog als weefster was opgeleid aan het Bauhaus in Dessau en in 
1934 een eigen weverij was gestart in Nunspeet.79 Marianne ziet weinig heil in deze 
mogelijkheid, zo blijkt uit de toon van haar herinneringen hieraan. ‘Bracht ik een bor-
duurseltje mee (thuis gemaakt) dan was Campendonk enthousiast. Het draaide erop uit 
dat ik naar Kitty vd Meyl Dekker [spelling van Van der Heijden] moest (stamde nog 
van het Bauhaus) die naam heeft gemaakt met rechttoe rechtaan weefwerk (handdoe-
ken) om les van haar te krijgen.’80 Het bezigzijn met het weven van handdoeken paste 
niet in haar ideaalbeeld van kunst. Op 25 november 1949 schrijft ze in haar dagboek: 
‘Mijn ideologie! Kunst is een van de algemeenste waarden die de kloof tussen de vol-
keren overbrugt en wel op een wijze via schoonheid die in elk kunstwerk aanwezig is. 
[…] Het intens doorleefde van een werkelijkheid of fantasie bepaalt de waarde.’81 

Amsterdamse Limburgers 

In 1950 worden studenten uit de groep Limburgers van de Rijksakademie uitgenodigd 
om te exposeren in het Raadhuis Heerlen: Pieter Defesche, Jef Diederen, Gène Eggen, 
Marianne van der Heijden, Ger Lataster, Harry Op de Laak (1925-2012) en Frans 
Nols. Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus met een inleidende tekst van Hans 
Jaffé (1915-1984), conservator van het Stedelijk Museum Amsterdam. Hij positioneert 
de jonge kunstenaars als groep die de Limburgse kunst willen vernieuwen. ‘De ten-
toonstelling tracht de Limburgse beschouwer duidelijk te maken, hoe in zijn moderne 
wereld de oude tradities nieuwe vormen vinden. Wij uit het Noorden wensen de jonge 
schilders succes met hun pogen, ter wille van hun kunst, en ter wille van een levendige 
Limburgse traditie.’82 De aanmoediging van Jaffé uit het noorden voor de kunst in het 
zuiden plaatst het werk van de jonge kunstenaars meteen in een Limburgse traditie. Hij 
gaat geheel voorbij aan het feit dat de kunstenaars allemaal in Amsterdam wonen en 
werken. Bovendien hadden Defesche, Diederen, Lataster en Nols op dat moment  hun 
sporen al verdiend op landelijk niveau door verschillende malen de Koninklijke Subsi-
die voor de Vrije Schilderkunst te winnen. Met deze subsidie op zak golden zij als de 
toekomst van de Nederlandse kunst. Door het perspectief van het noorden naar het 
zuiden te accentueren versterkte Jaffé de grens die er intuïtief werd en nog steeds 
wordt gemaakt tussen de kunst van boven de rivieren en die van de provincies in het 
katholieke zuiden. Deze polarisatie maakt dat kunst uit Limburg niet zonder meer 
                                                        
78 Dagboek ’49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, 11 maart 1949. 
79 Marjan Groot, Vrouwen in de vormgeving in Nederland. 1880-1940 (Uitgeverij 010, Rotterdam 2007) 511-512. 
80 Ibidem, noot 24. 
81 Dagboek ’49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, 25 november 1949. 
82 Hans Jaffé in catalogus Raadhuis Heerlen, Jonge Schilders, 1950, z.p. 
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Nederlandse kunst is en door deze categorisering wordt buitengesloten van de nationa-
le canon. De exposanten bekommeren zich niet om dit mechanisme en zijn er trost op 
hun kwaliteiten in het land van hun ouders te kunnen tonen.      

Marianne staat ambivalent tegenover deze expositie, zo blijkt uit een brief aan Jos 
Pfennings (1910-1976), kapelaan van het Kerkraadse Eygelshoven, die de moderne 
kunst een warm hart toedraagt en goed bevriend is met Jef Diederen en Frans Nols. 
Haar twijfel over haar deelname aan de expositie heeft op de eerste plaats te maken 
met haar verlangen zich te onderscheiden van de vrienden Defesche, Diederen, La-
taster en Nols bij wie ze zich vanwege hun levensstijl en afkeer van het katholicisme 
niet altijd op haar gemak voelt. ‘Wat die tentoonstelling betreft zal ik daaraan wel met 
andere gevoelens meedoen als de anderen. Het heeft me namelijk heel wat gekost om 
te beslissen mee te doen. Mijn grootste verlangen is namelijk om niet in het openbaar 
te treden. Maar kalm een tijd mijn eigen gang gaan om al dat kabaal over kunst de rug 
toe te keren en de schilders te laten bij hun probleemstellingen en doelstellingen. En 
vooral die herrie in Limburg is zoiets walgelijks en het is angstaanjagends zolang we 
alleen maar denken aan onze materiële bestaansmogelijkheid en onze eer naam of 
roem. Met deze tentoonstelling mengen we ons daarin. Wat mij betreft, ik verlang naar 
geen schandaal zoals met Aad de Haas. Ik verlang alleen naar het bereiken van een 
intensievere verdieping in het werk en een grotere liefde voor de dingen, de natuur en 
de mensen.’83  

Het specifieke kabaal waar Marianne het over heeft, betreft de discussie die oplaaide 
rond de muurschilderingen die Aad de Haas (1920-1971) vlak na de oorlog voor een kerk-
je in het Limburgse Wahlwiller schilderde. De heilige figuren zouden te weinig anatomisch 
juist zijn en de vorm van hun gezichten was een doorn in het oog van de opdrachtgever, 
pastoor Mullenders, die de schilderingen meteen weer wilde laten verdwijnen. 

Maar Marianne doelt in de brief ook op een ander soort lawaai, namelijk dat van 
haar mannelijke studiegenoten die het in haar ogen nodig vinden zich telkens weer met 
veel ophef te profileren. Ze ergert zich voortdurend aan dit gedrag en ziet zichzelf niet 
graag geassocieerd worden met deze jongens die het katholieke geloof in de wilgen 
hebben gehangen. In haar dagboek noteert ze dat ze zich ‘mijlenver' van hen voelt 
afstaan. ‘Om Jef en Frans geef ik niet veel, terwijl Pieter en Ger me met hun werk 
kunnen doodvallen.’ Buiten dat het werk van hen haar niet bevalt, wil ze ook niet als 
Limburgse kunstenaar worden gezien, want ze vervolgt: ‘Ik hoor niet bij hen en niet bij 
de Limburgers (de overige). Ik weet het weer niet meer, maar ben doodmoe.’84 Van 
huis uit voelt ze zich niet tot de Limburgse cultuur behoren. Dat betekent dat haar het 
regionale karakter van de geplande tentoonstelling in Heerlen in feite ook niet bevalt. 

                                                        
83 Conceptbrief aan kapelaan Jos Pfennings in Dagboek ’49-’51 –’52. A’dam en Kerkarde, z.d. [voor 1 februari 
1950]. Over de schilderingen van Aad de Haas zie: Doris Wintgens, “De kwestie Aad de Haas”, Willemijn Stokvis 
red., De doorbraak van de moderne kunst in Nederland de jaren 1945-1951 (Meulenhoff/Landshoff, Amsterdam 1984) 
167-172, en Doris Wintgens, “Aad de Haas in Limburg: een ontheemd kunstenaar”, Stijn Huijts e.a., De estafette. 
Kijken naar honderd jaar beeldende kunst in Limburg (Stichting Kunsthistorisch Onderzoek en Presentatie Limburg, 
Sittard 2000) 74-87. 
84 Dagboek ’49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, z.d. [na 25 november 1949 en voor 1 december 1949]. 



Hoofdstuk 1 

54 

Maar dit meest overtuigende argument spreekt ze niet met zoveel woorden uit. In 
plaats daarvan verschuilt ze zich in de brief aan Pfennings achter een verlangen om 
onzichtbaar te zijn en uit ze in haar dagboek haar voortdurende twijfel en een gebrek 
aan zelfvertrouwen. 

Haar idee om buiten de hectische wereld van het moderne bestaan voor zichzelf te 
werken komt overeen met de romantische opvatting over het kunstenaarschap. Veel 
schilders stelden zichzelf voor dat zij net als Vincent van Gogh (1853-1890) als buiten-
staander grote kunst zouden maken en dat zij dan op een gegeven moment als genie 
zouden worden ontdekt. Marianne bewonderde Van Gogh en toen ze de brief aan 
Pfennings schreef, zal deze gedachte zeker in haar achterhoofd mee hebben gespeeld. 
Tegelijk wordt uit haar dagboekaantekeningen duidelijk dat ze geen idee heeft hoe ze als 
een niet naar buiten tredende kunstenaar in haar levensonderhoud kan voorzien. Ze is 
opgegroeid in een milieu waar de meeste vrouwen trouwen en hun echtgenoten zorgen 
voor het inkomen. Voor het in praktijk brengen van haar wens vrij kunstenaar te zijn 
heeft ze geen directe voorbeelden. En met haar uitspraak onzichtbaar te willen zijn 
creëert ze geen situatie voor zichzelf om als vrij schilder financieel onafhankelijk te zijn. 

Na ampele overwegingen doet Marianne toch mee aan de tentoonstelling in het 
Heerlense raadhuis. Ze toont er tien kunstwerken, waaronder twee zelfportretten, 
enkele landschapstekeningen en acht kruiswegstaties, die als een kunstwerk worden 
betiteld.85 De bijzondere gouaches die ze in november 1945 van het leven in Amster-
dam maakte, ontbreken, evenals ‘De spelende naakten’ en ‘Eenzaamheid’. Deze wer-
ken houdt ze verborgen. Ze zal met dit werk nooit naar buiten treden, maar koestert ze 
in haar eigen collectie, waarin ze de hoogtepunten uit haar werk verzamelt.86 Waarom 
ze de beste werken voor zichzelf houdt, daarover laat ze zich niet uit. Maar het is niet 
uit te sluiten dat ze dit doet om net als Vincent van Gogh na haar dood ooit te kunnen 
worden ontdekt. 

De tentoonstelling van de Amsterdamse schilders in Heerlen krijgt aandacht van de 
landelijke, katholieke de Volkskrant en het regionale Limburgsch Dagblad. Frans van Ol-
denburg Ermke plaatst in de Volkskrant kanttekeningen bij het feit dat de kunstenaars 
zich als groep ‘die het jaartal 1950 tot hun devies en hun strijdleus maakte, zodat er aan 
hun wil tot moderniteit geen twijfel kan bestaan.’87 En schrijft: ‘Of het goed is, als 
schilder, een “program” te hebben als was de kunst een partij en een schilderij een 
manifest, is twijfelachtiger. Schilders als de Prix-de-Rome-winnaar Pieter Defesche en 
de talentvolle Lataster zijn ons veel liever in die werken, waarin ze zich als artistieke 
persoonlijkheden uiten, dan in die, waarin ze met een verbijsterende onderlinge assimi-
latie zich als groep tot het publiek wenden in grote, decoratieve kleurvlakken, welke 
eerder aan het decor van een bioscoop doen denken dan aan de hevige, sociale harte-

                                                        
85 Catalogus Raadhuis Heerlen, Jonge schilders, 1950. 
86 De eigen collectie is gemarkeerd in Lijst van alle werken van Marianne van der Heijden met opgave van plaats, datum, 
foto/dia, negatief, eigenaar, samen met de uitvoerige lijst van: literatuur, tentoonstellingen, opdrachten, gebruiksgrafiek, biografische 
gegevens, Archief Marianne van der Heijden.  
87 Frans van Oldenbrug Ermke, “Schilderijen van 1950. Amsterdamse Limburgers exposeren in Heerlen”, de 
Volkskrant, 28 maart 1950. 
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kreten, welke ze verondersteld worden te zijn.’ Daarentegen juicht het Limburgsch Dag-
blad deze bundeling van krachten toe: ‘Het boeiende van deze zeven Limburgse schil-
ders die in Amsterdam studeren en thans in Heerlen exposeren is, dat ze zo’n volmaakt 
gesloten groep vormen: ’n werkgemeenschap zou men bijna zeggen. Wanneer er één 
spreekt, spreekt hij voor alle zeven.’88 

In de Volkskrant wordt de groep aangeduid met de term ‘Amsterdamse Limburgers’. 
Deze betiteling overbrugt de eerder genoemde polarisatie tussen de Amsterdamse en 
de Limburgse kunst en zal in de jaren die volgen, een begrip worden in de Nederlandse 
kunstgeschiedenis, waarmee de van oorsprong Limburgse kunstenaars die na de oorlog 
in Amsterdam wonen en werken, worden gegroepeerd. Gène Eggen en Marianne van 
der Heijden worden later meestal niet meer tot de Amsterdamse Limburgers gerekend, 
omdat zij na hun studietijd terugkeerden naar het zuiden. Dat is opmerkelijk, want het 
feit dat Pieter Defesche en Frans Nols zich later ook weer in Limburg vestigden, heeft 
geen effect gehad op hun positie als Amsterdamse Limburger. Journalist Pieter Defes-
che, de neef van de gelijknamige schilder, publiceert in 2001 De Amsterdamse Limburgers, 
waarin hij het werk van Ger Lataster, Pieter Defesche, Jef Diederen, Lei Molin (1927-
1990), Frans Nols, Jan Stekelenburg (1922-1977), Pierre van Soest (1930-2001) en 
Harry Op de Laak bespreekt.89 Gène Eggen en Marianne van der Heijden worden 
nergens in zijn boek genoemd. 

Terug naar Limburg 

In de zomer van 1950 komt voor Marianne het afscheid van Amsterdam. Thuis, in 
Kerkrade, wachten opdrachten, waaronder het maken van glas-in-lood ramen voor de 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk in de Kerkradense wijk Gracht, een mozaïek 
voor de Johannes de Doperschool in dezelfde wijk en een mozaïek voor een grafmo-
nument van de familie Schönefeld. In haar dagboek schrijft ze: ‘Juni 1950. Zo veel 
emoties! Telefoon van moeder: “Grote opdracht”. Telegram van Pfennings: “Kom 
spoedig”. Ik naar huis. Zag vanuit de trein het zonnige Amsterdam, de Schreierstoren 
en de hele Zeebuurt [de straten rond de Zeedijk] met de lopende mannetjes, het leven 
nu kennende. En het deed me zo leed dit levende en dit vlotte, hevige, ritme wat soms 
de stad heeft te moeten missen. Ik sliep onderweg en ontwaakte als in een nieuwe 
droom. Allemaal velden in allerlei verschillende groenen en grijzen. Het groeide hoog, 
weelderig en vol. Het was in een woord: natuur. En een heel andere als de sloten en de 
meertjes met waterlelies en broedende vogels. Een veel inniger warmere natuur was dit. 
Het omsluit je, het omarmt je, het liefkoost je.’90  

                                                        
88 ‘Zeven jonge schilders in Heerlens raadhuis. “Wij durven te schilderen, zoals wij het zien.” Gesloten groep, die 
bijna een werkgemeenschap is’, Limburgsch Dagblad, 18 maart 1950. 
89 Pieter Defesche, De Amsterdamse Limburgers (Rosbeek Books, Nuth 2001). 
90 Dagboek ’49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, juni 1950 [na 2 juni en voor18 juni 1950]. 
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Vermoedelijk is de ‘grote opdracht’ die voor de glas-in-loodramen in de Onze-
Lieve-Vrouw van Lourdeskerk in Kerkrade. Het gesprek dat ze hiervoor met de op-
drachtgever moet voeren, gaat haar niet gemakkelijk af. In haar dagboek noteert ze: ‘Bij 
de pastoor was het vervelend. Hij had een lelijk altaar van Brom gekocht en wilde aan 
de ramen van Charles Eyck die te veel licht doorlieten gaan knoeien en ik moest hem 
daarbij adviseren. De ramen die ik zal maken lijken me heel prettig en ik zal maar doen 
of ik de rest niet zie. Met het geld zitten we te hannesen. De pastoor vindt het almach-
tig veel [f] 200 per m² en Campendonk zal zeggen dat ik gek ben. Enfin, ik wil iets 
moois gaan maken rustig buiten thuis misschien op het atelier van Frans en O.L. Heer 
zal me helpen en de pastoor beloofde me alles te doen om me geld te bezorgen.’91 

De gebroeders Jan Eloy (1891-1954) en Leo Brom (1896-1956), beiden edelsmid en 
beeldhouwer, namen in 1915 het bedrijf hun vader over. Het familiebedrijf Brom was 
een begrip. Sinds 1856 vervaardigde deze smederij veel altaren en kandelaars voor 
rooms-katholieke kerken.92 Charles Eyck (1897-1983) was een bekende Limburgse 
monumentaal kunstenaar.93 Hij behoorde evenals Joep Nicolas (1897-1972) tot een 
generatie glas-in-loodontwerpers die aan het begin van de jaren twintig van de vorige 
eeuw waren geschoold aan de Rijksakademie in Amsterdam en in de jaren die volgden, 
met kleurrijke en theatrale ontwerpen de glas-in-loodkunst een nieuwe impuls gaven.  
 

        
Lelie en Kroon, 1950, ontwerp voor glas-in-loodramen Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk, Gracht-Kerkrade. 
Het ontwerp is niet uitgevoerd.  

Na de oorlog werd er hard gewerkt aan een herstel van de katholieke zuil. Daarvoor 
werd al op 9 februari 1946 de Katholieke Volkspartij opgericht, die voortkwam uit de 

                                                        
91 Ibidem. 
92 rkd.nl/nl/explore/artists/Brom%2C%20Edelsmederij [geraadpleegd op 21 april 2016]. 
93 Zie over de glas-in-loodramen van Charles Eyck en zijn generatiegenoten uit Limburg: Joseph Vliegen, Balans 
der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst (N.V. Leiter-Nypels, Maastricht 1955); Titus Eliens ‘De Limburgse 
glasschilderkunst tijdens het interbellum’, in Carine Hoogveld, Glas-in-lood in Nederland (SDU Uitgeverij, Den Haag 
1989) 142-162. 
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in 1926 opgerichte Roomsch Katholieke Staatspartij, maar die met name beleidsmatig 
en wat betreft de personele invulling van de oude partij verschilde. In kerken werd 
gepredikt dat de omgang met niet-katholieken gevaarlijk en ongewenst was. In Lim-
burg was de behoefte aan dit herstel het meest voelbaar. De door de oorlog beschadig-
de kerken moesten worden gerestaureerd en ter stimulering van het geloof werden tal 
van nieuwe parochies opgericht. Het bouwen van nieuwe kerken werd gezien als ant-
woord op de door de oorlog kapotgeslagen samenleving en de dreigende uitloop van 
parochianen als gevolg van het oorlogsgeweld. Ook in het verfraaien van reeds be-
staande kerkgebouwen werd om diezelfde reden geïnvesteerd. Voor de monumentaal 
werkende kunstenaars die hadden gestudeerd aan de Amsterdamse Rijksakademie, 
lagen er diverse opdrachten in het verschiet. Daarvan was de familie van Marianne op 
de hoogte en daarom raadde zij haar aan snel naar het zuiden terug te komen. 

Verblijf in Frankrijk 

Van der Heijden weet zich na haar opleiding niet goed raad met de situatie. In plaats 
van zich te richten op het verwerven van opdrachten of het schilderen van vrij werk 
verheugt zij zich op een verblijf in Franrijk. Kapelaan Pfennings heeft kunnen regelen 
dat ze twee maanden in Les Molières, 35 kilometer ten zuidwesten van Parijs, in een 
boerderij kan wonen en werken. Hier huist een gemêleerde groep mensen onder lei-
ding van een pastoor, op wie Marianne al meteen commentaar heeft. ‘Ik ben wat 
schuw voor hem. Maar hij is iemand die geen nonsens verkoopt en liever zijn mond 
houdt dan oude wijvenklets verkopen. Van kunst heeft hij geen verstand maar even-
goed kan hij enthousiast worden,’ schrijft ze over hem in haar dagboek.94 Vanuit deze 
plek kan ze regelmatig naar Parijs, waar ze onder andere het werk van Pierre Bonnard 
en Henri Matisse bewondert en geniet van vroegchristelijke mozaïeken. ‘Ik heb die 
oude medailles en souvenirs van Musée Cluny haast verzwolgen. Ik heb op mijn kop 
gestaan voor de koptische weefsels en ik was gek van de negerkunst, maar eindelijk 
toen ik Bonnard, Suzanne Valadon en Matisse en Derain gezien had toen pas had ik 
het idee zo weer aan de slag te kunnen.’95 Aan haar favoriete schilders Bonnard en 
Matisse voegt ze hier André Derain (1880-1954) en Suzanne Valadon (1865-1938) toe. 
Opvallend is dat ze de vrouwelijke schilder bij voornaam noemt en de mannelijke niet. 
Dat onderscheidt wordt in de jaren veertig en vijftig regelmatig gemaakt en het maakt 
duidelijk dat als een vrouw schildert dat als een uitzondering werd beschouwd. 

In de omgeving van Les Molières tekent en schildert Marianne landschappen en 
dorpsgezichten. In opdracht van buurtbewoners maakt ze portretten. Met het geld kan 
ze in haar onderhoud voorzien. Ondertussen werkt ze ook aan een ontwerp voor het 
grafmonument voor de familie Schönefeld in Kerkrade.  
 
                                                        
94 Dagboek ‘49-’51, ‘52 A’dam en Kerkrade, Les Molières, 9 augustus 1950.  
95 Ibidem, zondag [20 augustus 1950]. 
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Grafmonument Martha Carolina Schönefeld-Schreuder op Kerkhof Sint-Lambertus, Kerkrade, 1950.  

Behalve genieten van kunst wordt ze in deze kleine gemeenschap geconfronteerd met 
aanstootgevend situaties die ze met een vergelijkbaar talent als dat van haar vader in 
haar dagboek beschrijft. ‘Dat rot patertje [een jezuïet, die ook in de boerderij verblijft] 
zit ook achter me aan. Ik geloof het nu. Ik wou eerst monk Joep [een assistent van de 
pastoor] niet geloven. Maar elk moment komt hij binnen, kijkt naar de tekening voor 
het graf en stelt zich ongelofelijk aan door met allerlei holle gebaren hevige cositeit 
voor te stellen en soms zit hij me aan te kijken, echt in de ogen te verslinden gewoon. 
Zo’n idioot, misschien verwacht hij ook nog dat hij iets bij me bereikt. Monk Joep 
heeft me een boekje opengedaan over allerlei rotzooi bij de geestelijken. Wat ben ik 
dan eigenlijk nog een braaf schepsel.’96 En over een vrouw die tegenover de boerderij 
woont, schrijft ze: ‘Ik kan er niets aan doen maar telkens als ik dat mens zie altijd la-
chend met die ontzettend grote mond en uiteen staande tanden, zie ik die pastoor erbij 
die haar tussen de benen grijpt zoals tong tong vertelde.’97  

Een Rijksopdracht 

In oktober is ze terug in Kerkrade en werkt ze verder aan verschillende opdrachten. Ze 
ontwerpt het glas-in-lood voor de ramen in de Onze-Lieve Vrouw van Lourdeskerk in 
Kerkrade, een gevelmozaïek ‘Johannes de Doper’ voor de school naast die kerk en ze 
begint met het uitvoeren van het mozaïek op de grafsteen van de familie Schönefeld. 
Belangrijk voor haar carrière als monumentale kunstenares is de verwerving van een 
opdracht van het Rijk voor een mozaïek op een buitenportaal van de uit de dertiende 
eeuw stammende Romaanse Sint-Pancratiuskerk in Heerlen. Ze krijgt die opdracht 
omdat de Rijkscommissie haar ontwerpen waardeerde boven die van acht andere kun-
stenaars die in september 1950 allen werk ter beoordeling hadden ingezonden. De acht 

                                                        
96 Ibidem, dinsdag [22 augustus 1950]. 
97 Ibidem, 1 september 1950. 
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anderen waren Harry Koolen, Ger Lataster, Jef Diederen, Eugène Laudy (1921-1995), 
Aad de Haas, Cor Sandifort (1904-1985), Frans Nols en Teun Roosenburg (1909-2004). 
De presentatie van hun werk vond plaats op zaterdag 23 september. Edy de Wilde 
(1919-2005), destijds directeur van het Van Abbemuseum in Eindhoven, en kunstcriti-
cus Jacobus Marie Prange (1904-1972) uit Amsterdam hadden zitting in de beoorde-
lingscommissie.98 Marianne was niet aanwezig. Zij verbleef toen nog in Frankrijk.  

In december hoort ze dat zij de uitverkorene is een ontwerp te maken voor het 
mozaïek op de buitengevel van de Romaanse kerk.99 Ze stelt meteen een begroting op: 
f 130 voor het maken van het karton en f 520 als honorarium.100 Het Rijk accepteert 
haar begroting en op 26 februari 1951 stuurt het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen haar de definitieve opdracht voor het ontwerpen en vervaardigen van 
het mozaïek, dat ‘een oppervlakte zal dienen te beslaan van 2.60 m².’101 In april laat ze 
weten wat ze van plan is: ‘Het mozaïek bestaat uit twee delen: het ene dat de evangelist 
Johannes en het andere dat Mattheus voorstelt.’102 In juni wordt het ontwerp goedge-
keurd door het Bisdom Roermond.103 Maar in het vervolgtraject ontstaan er proble-
men. De kerk maakt zich zorgen over de weersbestendigheid van een mozaïek op de 
buitenmuur van de kerk. Van der Heijden vraagt aan verschillende deskundigen advies, 
zoals aan haar voormalige docent Heinrich Campendonk en aan de hoogleraar Jan 
Joseph Marie Timmers (1907-1996), die verbonden was aan het Kunsthistorisch Insti-
tuut van de Rooms Katholieke Universiteit Nijmegen.104 Na meer dan twee jaar wordt 
er een knoop doorgehakt en sluit ze met mgr. Henricus Bemelmans, deken te Heerlen, 
een nieuw contract voor de opdracht voor ‘de plaatsing van een mozaïek voor de wand 
van de rechter zijkapel in de St. Pancratiuskerk’.105 In 1954 realiseert ze het mozaïek 
‘Levensboom’ in het interieur van de kerk, dat overigens in 1961 al weer verdwijnt, 
toen onder leiding van architect Fritz Peutz (1896-1974) de kerk grondig werd ver-
bouwd en de wand werd afgebroken.106  

                                                        
98 ‘Werken van negen kunstenaars’, Limburgsch Dagblad, 22 september 1950. 
99 ‘Mozaïek voor St. Pancratius te Heerlen’, Limburgsch Dagblad, 13 december 1950. Zie ook: ‘Verlangen naar een 
ruim en zonnig atelier. Marianne van der Heyden: “Mijn toekomst ligt in eigen land.” Diverse opdrachten in korte 
tijd ondanks wereldcrisis en geldgebrek.’, Limburgsch Dagblad, 17 februari 1951.  
100 Conceptbrief zonder adresgegevens, 14 december 1950. 
101 Brief en overeenkomst van Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan Marianne van der 
Heijden, 26 februari 1951. 
102 Conceptbrief zonder adresgegevens, 16 april 1950. 
103 Brief van Bisdom Roermond aan Marianne van der Heijden, 26 juni 1951. 
104 Brief van Huub Loontjes, assistent van Heinrich Campendonk, 10 oktober 1951 en brief van prof. dr. J.J.M. 
Timmers, 15 december 1951. 
105 Contract tussen opdrachtgever H. Bemmelmans, deken te Heerlen en Marianne van der Heijden, Kerkrade, 10 
augustus 1953. 
106 Sander van Daal, ‘Vernieuwing: het interieur vanaf 1940’, Piet Mertens samenstelling en redactie, Sint Pancratius 
in het hart van Heerlen (Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2010) 145-158, 145-147.  
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Levensboom, 1953-54, mozaïek voor Sint-Pancratiuskerk, 2,60 m², foto: Marianne van der Heijden 

Vanaf het moment dat Van der Heijden koos voor de klas van Campendonk wordt ze 
heen en weer getrokken tussen haar wens vrij kunstenaar te zijn en de opdrachtkunst, 
waar ze vaak positieve reacties op krijgt en waarmee ze een inkomen kan genereren. 
Terwijl ze in het najaar van 1950 wacht op de uitslag van de Rijkscommissie en werkt aan 
het mozaïek op het grafmonument van de familie Schönefeld, komt Gène Eggen met het 
idee samen vrij werk te exposeren bij kunsthandel H. Dejong-Bergers in Maastricht.  

Liefde, kunst en religie  

De samenwerking met Gène Eggen komt voort uit de vriendschap die al sinds haar 
studie aan de Kunstnijverheidsschool bestaat. Mariannes verhouding tot Gène Eggen is 
veelzeggend voor de opvatting van beide kunstenaars over liefde, kunst en religie. Hun 
vriendschap kan op bepaalde momenten intiem genoemd worden, zoals blijkt uit een 
serie aquarellen van Eggen uit 1946 waarop hij hen beiden heeft afgebeeld en eronder 
heeft geschreven wat zij aan het doen waren: ‘Gène met Marianne terug van concert of 
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zo’ of ‘Gène bij en met Marianne op haar divan’.107 Maar deze groeit niet uit tot een 
liefdesrelatie. Marianne schrijft dat ze zich vrij voelt bij Gène en dat anderen vermoeden 
dat hij verliefd op haar is,108 maar ze geeft ook aan dat Gène geen heil ziet in een huwe-
lijk met een vrouw uit het vak. ‘Met een artistieke vrouw trouw ik toch nooit, ik ben wel 
wijzer.’109 Deze uitspraak van hem citeert ze in een ongedateerde brief aan Hélène, die 
vermoedelijk in 1946 is geschreven. In een andere brief beschrijft ze meer in detail wat 
er tussen hun speelt: ‘Toen Gène weer kwam voelde ik opeens dat er een groot contact 
tussen ons gekomen was en dat hij troost zocht bij mij en ik bij hem. Je weet dat ik 
absoluut koel en onbevangen tegenover hem stond en dat maakte mij vrij. Zo kwam hij 
onder het praten op de leuning van mijn stoel zitten en langzamerhand bestond ons 
gesprek alleen nog uit aardige plagerijtjes, totdat opeens de eigenlijke zaak werd aange-
voerd. Ik liet vermoeid en helemaal moedeloos mijn hoofd tegen Gène aanvallen en hij 
sloeg direct zijn arm om me heen wat mij heel rustig maakte in het besef dat er iemand 
was die me kon aanvoelen en die niet bang voor me was.’110 

In januari 1948 huwt Gène Eggen Fien van Hulten, ‘een meisje van boven de rivie-
ren’.111 Eggen meent dat iedere vrouw ‘de potentie van Heiligheid’ bezit en dit aan het 
kind kan overdragen.112 Behalve deze eigenschap dicht hij haar ook de macht toe de 
man volwassen te laten worden: ‘de vrouw kan door de man te onderwijzen in de 
schoonheid van haar lichaam de man voeren tot volwassenheid.’113 Over Monique, een 
vriendin uit zijn Amsterdamse tijd, schrijft hij: ‘Zij geeft de echtheid aan mijn werk. 
Wat vurig hoop ik voor haar, dat zij mag ervaren wat dat is. Ik las eens een uitroep van 
een vrouw die zei: “Wat een geluk, dat je weet dat een ander van je houdt, of dat je een 
kunstenaar inspireert tot het maken van schoonheid. Dan weet je als vrouw wat je 
kunt, wat je bent, en wat schoonheid betekent. Een vrouw is schoon – een man heeft 
meer schoonheid nodig dan de vrouw.”’114 Eggen beschouwt de vrouw op de eerste 
plaats als moeder en vervolgens als mogelijke echtgenote die de kunstenaar inspireert. 
Met betrekking tot zijn kunstenaarschap kan hij haar alleen maar zien in de rol van 
muze. Die strikte opvatting staat hem een liefdesverhouding met Marianne in de weg, 
omdat zij net als hij artistieke ambities heeft. Ze kan niet zowel zijn muze als zijn artis-
tieke collega zijn.  

In de opvattingen van Gène Eggen over liefde en de rol van de vrouw resoneren de 
dichterlijke uitlatingen van de Tachtigers en van de Limburgse schrijver Pierre Kemp 
(1886-1967), die het bezingen van de middeleeuwse hoofse liefde in ere herstellen. Het 
meer dan 600 regels tellende gedicht ‘De namiddag van een stille katholiek’ van Kemp 

                                                        
107 De serie aquarellen bevond zich in de nalatenschap, was daarmee onderdeel van de schenking en is zo in de 
collectie van Museum van Bommel van Dam terechtgekomen.  
108 Brief aan Hélène van der Lubbe getiteld ’TOUT EST FINI’, ongedateerd.  
109 Brief aan Hélène van der Lubbe, ongedateerd [vermoedelijk januari 1946]. 
110 Brief aan Hélène van der Lubbe, ongedateerd [vermoedelijk uit 1946]. 
111 Fred van Leeuwen, Gène Eggen 1921-2000, 66. 
112 Ibidem, 87. 
113 Ibidem, 89-90. 
114 Ibidem, 97. N.B. Monique vertoont veel overeenkomsten met Marianne van der Heijden, zij wordt in Van 
Leeuwens boek over Gène Eggen nergens genoemd. 



Hoofdstuk 1 

62 

is hiervan een mooi voorbeeld.115 Het verhaalt over verschillende muzen die de dichter 
ontmoet aan de oever van de Maas. Hij dwingt zichzelf de mooiste te kiezen en komt 
na uitgebreide overwegingen uit op de muze met de naam: Zonnebruidje. In zijn bio-
grafie van Kemp legt Wiel Kusters uit waarom zij de uitverkorene is. ‘Zonnebruidje is 
argeloos in haar naaktheid, waarop een gouden kruisje vonkt. In haar gaan zinnelijk-
heid en mystiek samen, de combinatie waar de dichter als ‘stille katholiek’ zoveel affini-
teit heeft.’116 Zo koppelen katholieke kunstenaars, zoals Pierre Kemp en Gène Eggen 
mystieke liefde aan hun muzen. Voor hen bestaan er in het menselijk bestaan drie 
vormen van liefde: de liefde tot de lijdende medemens, de biologische of aardse liefde 
en de mystieke of hemelse liefde die is gericht op een vereniging met God. Bij Eggen 
weerklinkt die laatste opvatting in zijn opmerking: ‘naar gelang het kunstenaarschap 
zich sterker aandiende en groeide, kwam de behoefte en soms de schreeuw opzetten 
om mijn weg te gaan, zoals de vrouw mij die kon wijzen. […] Zij werkt in mij daar 
waar ik per definitie als mens en als kunstenaar eenzaam ben,’117 waarmee hij aangeeft 
dat het niet zozeer de zinnelijke liefde voor een vrouw is die tot de verbeelding spreekt, 
maar de mystieke.  

Bij Marianne vinden we die onderverdeling van liefde in mystieke, naasten- en aard-
se liefde ook terug. Maar de consequentie die zij daaraan verbindt, verschilt van die van 
Gène. Zij sluit de zinnelijke liefde uit en besluit niet te willen trouwen. Ze omschrijft 
het huwelijk als een verkopen van zichzelf in ruil voor de bescherming door een echt-
genoot. In haar dagboek schrijft ze: ‘Het is waar. Ik wil geen man. Ik walg zelfs bij de 
gedachte van een man bij mij en verkopen voor de veiligheid verlang ik ook niet. […] 
Ik wil intens leven.’ Ze stelt zich het ideale samenzijn met een man anders voor. ‘Ik 
droom van een pastoor in Frankrijk, een heilige man in een grauwe toog en ik [met] 
rugzak en in mijn trui.’ 118 Wanneer haar vriendin Hélène in het huwelijk treedt, denkt 
zij aan de schilderkunst van Paul Cézanne en aan Paula Modersohn-Becker (1876-
1907) die daar ook zo van hield. ‘Hélène trouwt. Ze spelen buiten harmonica en zin-
gen: “O Susanna, wie ist das Leben wunderschön!” […] Die Cézannes trekken me. Ik 
kan me steeds beter voorstellen hoe ontzettend Paula M. ernaar kon verlangen. Daar 
kan ik levenskrachten uit putten. Deze dag was dodelijk vermoeiend door alle ongelo-
felijke drukte”.119 

Het dramatische levensverhaal van de getalenteerde Duitse kunstenares Paula Mo-
dersohn-Becker heeft Marianne gesterkt in haar afkeer van het huwelijk. Otto Mo-
dersohn (1865-1943) beperkte het kunstenaarschap van zijn vrouw, omdat hij haar het 
liefst dicht bij hem zag in Worpswede, een dorpje ten noordoosten van Bremen. Paula 
verlangde terug naar haar onafhankelijke en intense leven in Parijs, waar ze voor haar 
huwelijk onder de indruk was geraakt van de schilderijen van Cézanne, die ze bij de 
kunstgalerie van Pierre Vollard had gezien. Het lukte haar weer naar Parijs terug te 
                                                        
115 Pierre Kemp, ‘De namiddag van een stille katholiek, Maatstaf, november 1954, 533-556. 
116 Wiel Kusters, Pierre Kemp, een leven (Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2010) 384.  
117 Van Leeuwen, Gène Eggen, 95 en 97. 
118 Dagboek ‘49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, 26 september 1949. 
119 Ibidem, 7 september 1949. 
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gaan en twijfelde of het voor haar werk niet beter zou zijn haar huwelijk op te geven. 
Ze vroeg haar man haar los te laten, maar kwam toch terug op dit besluit. Otto reisde 
naar zijn vrouw in Parijs en in maart 1907 keerden ze samen terug naar Worpswede. 
Paula was toen zwanger, maar heeft nooit kunnen genieten van het moederschap. Kort 
na de geboorte van haar dochter stierf ze aan een embolie. Ze was 31 jaar.120 

Germaine Greer haalt in The Obstacle Race (1979) dit levensverhaal aan als voorbeeld 
van hoe een huwelijk het kunstenaarschap van een vrouw fataal kan worden.121 Marian-
ne kende de analyses van Greer niet, maar het lijkt erop dat zij lering trok uit het verhaal 
van Paula Modersohn-Becker, die uiteindelijk zwichtte voor haar Otto. Ze sloot een 
huwelijk uit en maakte zo de weg vrij zich volledig te kunnen richten op haar kunst.  

Moederschap 

Aan het begin van 1951 vraagt Marianne zich vooral af waarom ze niet genoeg liefde 
op kan brengen voor haar ouders. Sinds ze terug is in Limburg, woont ze weer bij hen 
in Kerkrade. ‘Ik weet niet hoe ik zo fout kom dat ik zo slecht tot erkenning van die 
echte liefde voor mijn ouders kom. Ik voel mij aan alle kanten zo slecht en zo mis-
groeid,’ schrijft ze in februari 1951 in haar dagboek.122 Ze leest het boek Moeder van 
Kardinaal Mindszenty (1892-1975). Deze Hongaarse geestelijk trekt de aandacht van 
veel katholieken in Europa, toen hij op 26 december 1948 door de communistische 
machthebbers werd gevangen genomen op beschuldiging van verraad en samenzwe-
ring. Katholiek Heerlen organiseert hiervoor een protestbijeenkomst.123 Zijn boek over 
het moederschap wordt in 1949 vertaald in het Nederlands. Het boek opent met de 
woorden: ‘Is de vrouw niet als het geheimzinnige gelaat van de sfinx? Zij staat op heili-
ge grond. In haar handen is het ondoorgrondelijke geheim van het leven gelegd.’124 Bij 
het lezen van dit boek wordt Marianne opnieuw geconfronteerd met de opvatting die 
overal om haar heen wordt gevolgd, zoals ook door haar collega Gène Eggen. Het is 
het beeld dat menig katholiek van de vrouw heeft, dat ze ondoorgrondelijk is, mysteri-
eus en dat in haar ‘heimelijk de demon, de verleidende duivel’ – in de woorden van 
Mindszenty – schuilt.125  

Het lezen van zijn boek over het moederschap helpt Marianne allerminst haar eigen 
identiteit te vinden. De Hongaarse kardinaal verwoordt het hele scala denkbeelden 
over de vrouw zoals dat in katholieke kringen gebruikelijk is. Hij spreekt over haar als 
‘het zwakke geslacht’ en licht daarbij toe dat dat op twee manieren kan worden opge-

                                                        
120 Over het leven en werk van Paula Modersohn-Becker o.a. Monika Keuthen, “ … und ich mahle doch!” Paula 
Modersohn-Becker (Econ & List Taschenbuch Verlag, München 1999); Anne Buschhoff en Wulf Herzogenrath 
(red.), Paula Modersohn-Becker und die Kunst in Paris um 1900 – Von Cezanne bis Picasso (Kunsthalle Bremen 2007). 
121 Germaine Greer, The Obstacle Race, (Book Club Associates, Londen 1980²) 49-51. 
122 Dagboek ‘49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, februari 1951 [na 17 februari en voor 4 maart]. 
123 Vlugschrift Katholiek Heerlen, ‘Protestbijeenkomst in Royal theater op 20 februari 1949 in verband met de 
veroordeling van Zijne Eminentie Jos. Kardinaal Mindszenty’. 
124 Joszef Kardinaal Mindszenty, Moederschap, een loflied op het moederschap (Fontein Utrecht 1949) 13. 
125 Ibidem, 19. 
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vat: ‘de vrouw is zwakker naar het lichaam, maar haar ziel is ontvankelijker en meer tot 
liefde bereid.’126 Vervolgens is hij van mening dat alle eigenschappen van de vrouw het 
‘heerlijkst tot hun recht komen in het gezin. […] Zonder haar is geen gezin, geen va-
derland mogelijk.’127 Hij lardeert zijn betoog met dichtregels van verschillende interna-
tionale schrijvers en voorbeelden van vrouwelijke godinnen uit de cultuurgeschiedenis 
en Mariavoorstellingen. Halverwege mondt zijn schrijven uit in een ode aan de moe-
der. ‘De moeder is het grootste wonder en mysterie. Alle zaligheid, alle leed van de 
mensheid ligt trillend besloten in dat ene woord: Moeder!’128 

Marianne kan zich absoluut niet vinden in die lofrede op het moederschap: ‘Er ging 
mij een klein licht op van hoe intens levend en laaiend moederliefde moet zijn. Ik te-
genover haar voel meer plichtsgevoel, in elk geval een liefde waarvan ik het laaien niet 
voel en het licht niet zie. Zulk een laaiende opspringende liefde voel ik wel voor de 
zon, wat toch waarachtig niets is om van te houden, maar als ze schijnt begin ik direct 
van binnenuit te jubelen. […] Die zon moet in me, zodat ik kan stralen naar wie er 
recht op en behoeften aan hebben . Het is door angsten en onzekerheid van mezelf, 
dat dat niet gebeurt. Mijn hoop is God.’129 

Op momenten als deze vindt ze troost bij de gedichten van de Belgische priester-
dichter Guido Gezelle (1830-1899): ‘Ik ben een blomme/ en bloeie vóór uwe oogen,/ 
geweldig zonlicht,/ dat eeuwig onontaard,/ mij nietig schepselken,/ in ’t leven wilt 
gedoogen/ en, na dit leven, mij/ het eeuwig leven spaart.’130  

In haar wil een goede kunstenaar te worden laat ze de wens zelf moeder te worden 
varen en vertrouwt op de liefde van God. ‘Ik moet op God vertrouwen, dat hij me de 
kracht geeft om de ingeslagen weg te volgen. En overigens is het geloof ik mijn plicht 
te trachten een zo groot mogelijke activiteit te ontwikkelen,’ schrijft ze in haar dagboek 
twee weken voor de opening van haar tentoonstelling met Gène Eggen bij Kunsthan-
del Dejong- Bergers.  

Religieuze en vrije kunst op de expositie bij Dejong-Bergers  

De tentoonstelling samen met Eggen bij Dejong-Bergers wordt op 27 januari 1951 
geopend door Jos Pfennings.131 Van der Heijden toont er tien olieverfschilderijen, drie 
pastels, negen aquarellen, zeven tekeningen, een mozaïekstudie met detail daarvan, een 
beeldje Heilige Maria Goretti, borduurwerk en weefsels.132 De onderwerpen van de 
kunstwerken variëren sterk: twee zelfportretten, vier landschappen, vier stillevens en 

                                                        
126 Ibidem, 21. 
127 Ibidem, 29-30. 
128 Ibidem, p. 76. 
129 Dagboek ‘49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, februari 1951 [na 17 februari en voor 4 maart].  
130 Ibidem, 3 november 1951 en los cahier, 1952, dat is toegevoegd aan Dagboek ‘49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, 
waarin ze de eerste strofe van ‘Ego flos’ citeert. ‘Ego flos’, Guido Gezelle, Gedichten (Het Spectrum Utrecht- 
Antwerpen 1953) 294-295. 
131 Uitnodiging Dejong-Bergers, Marianne van der Heijden en Gène Eggen, Maastricht 27 januari 1951. 
132 Catalogus Kunsthandel H. DeJong-Bergers, Marianne van der Heijden. Gène Eggen, Maastricht 1951. 
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acht portretten van meisjes, waaronder ‘Irka’, de dochter van Anstadt, de huisbaas van 
haar kamer aan de Plantage Muidergracht. Daarnaast zijn er drie kunstwerken met een 
religieus thema: een pastel ‘Kruisiging’, een serie van acht getekende kruiswegstaties en 
het beeldje van de Heilige Maria Goretti. Van de meeste tentoongestelde werken is niet 
meer precies te achterhalen om welke het gaat. Het lijkt erop dat niet een van de olie-
verfschilderijen van deze expositie in de nalatenschap is overgebleven.  

Al met al presenteert ze hier niet haar meest experimentele werk. De intrigerende 
gouacheverfschilderingen ‘Amsterdam’ (1945), ‘Amsterdam II’ (1945), ‘Spelende naak-
ten’ (1949) en ‘Eenzaamheid’ (1949) laat ze opnieuw thuis. De werken die ze expo-
seert, missen de onderzoekende nieuwsgierigheid en de speelsheid van de kunst uit 
haar Amsterdamse tijd. Wat ze hier laat zien, is vooral vakmanschap. 

De pastel ‘Kruisiging’ (1950) is het meest expressief. Hierop doemen vier figuren op 
uit de donkerblauwe achtergrond. Het zijn Maria Magdalena, Christus aan het kruis, 
Maria en Johannes. De compositie is verwrongen, waardoor de expressie van het geheel 
wordt versterkt. De gestalten zijn gevangen door het kader, waar ze ternauwernood 
gezamenlijk in passen. De armen van Christus aan het kruis zijn sterk gebogen, want 
gestrekt zouden ze buiten het kader vallen. Alle vier turen ze met grote ogen wat angstig 
naar buiten. Het lichaam van Christus en de uitstraling van Maria zijn het meest licht 
van toon en vormen de lichtpunten in de duisternis. De pastel volgt weliswaar de tradi-
tionele iconografie van dit thema, maar niet de vormgeving daarvan. Die is meer geënt 
op het expressionistische, religieuze werk van de Belgische, expressionistische schilder 
Albert Servaas (1883-1966) of de aanstootgevende kruiswegstaties van Aad de Haas.  
 

         
Kruisiging, 1950, pastel,  61 x 41,6 cm  
Zelfportret, 1945, krijt op papier, 50 x 46,7 cm  
Heilige Maria Goretti, beton en mozaïek, ca. 60 x 40 cm, verblijfplaats onbekend, foto pater Lohuis in Archief 
Marianne van der Heijden 

Kapelaan Pfennings, pleitbezorger van moderne kunst in het katholieke zuiden, is in 
zijn openingstoespraak van mening dat kunst ‘een uiting is van het Mens-zijn’. Hij 
meent dat kunst ‘een zelfopenbaring’ is. ‘De kunstenaar projecteert zijn ik in het 



Hoofdstuk 1 

66 

kunstwerk meer of minder duidelijk naar buiten. […] Zo is hier het verschil zeer duide-
lijk tussen de eigen persoonlijke manieren van werken bij de twee kunstenaars, die hier 
hun werk tonen. Tussen met forse, abrupte toetsten in de materie van Gène Eggen en 
het aarzelend, bedachtzame en peinzend hanteren van Marianne van der Heijden.’133 
Hij waardeert de manier waarop Marianne het materiaal met zorg hanteert. ‘In haar 
werk is kleur en vorm lang gewogen, maar het is het hart dat de maten en gewichten 
daarvoor verschaft.’134 Hij vergelijkt haar in zijn inleiding met de dichtkunst van Guido 
Gezelle: ‘een zacht zingen, soms peinzend en weemoedig, soms stil genietend, soms 
ook, vooral in haar religieus werk, een fel oplaaien van bewogenheid.’ 

Kunstcriticus Paul Haimon sluit zich in zijn bespreking van de tentoonstelling in 
het Limburgsch Dagblad aan bij Pfennings’ vergelijking van het werk van Van der Heij-
den met de poëzie van Gezelle, maar ziet ook iets typisch vrouwelijks: ‘Kapelaan Pfen-
nings bracht niet zonder zin de kunst van Guido Gezelle met haar werk in verband. 
Gezelle, of Jan van Eyck of Memling, maar altijd iemand bij wie het liefhebben tegelij-
kertijd scheppen is, of liever bij wie het scheppen beminnen is. Er is een zeer menselijk 
op-en-neer in dit werk, ook zwakke plekken, het vrouwelijk onvoltooid laten, de vlucht 
in het aquarel, dat vaak een koesteren blijft van droomfasen die geen duidelijke vorm 
hebben ontvangen. Maar opeens staat men voor iets, zo glanzend en trillend als werd 
het geschapen in een aaneengesloten tijd waarin de ziel en zinnen op het hoogst wer-
den: het lucide, goed gebouwde zelfportret bijvoorbeeld.’135 

Door in het werk van Marianne de ‘zwakke plekken, het vrouwelijk onvoltooid la-
ten’ te benoemen neigt zijn betoog naar het beoordelen van haar werk met een andere 
maat dan dat van haar mannelijke collega. Een dergelijk onderscheid was gebruikelijk 
in het naoorlogse Limburg, waar de meerderheid van de bevolking katholiek was. De 
kerkelijke leiders predikten dat ‘mannen en vrouwen, ieder op zijn of haar eigen ma-
nier, hun plicht in het behoud van een zuiver katholiek geloof op aarde’ vervulden. 
Historica Carla Wijers legt deze rolverdeling duidelijk uit in haar bijdrage aan de bundel 
Vrouwen tussen grenzen. Limburgse vrouwen in de 19e en 20e eeuw (1990): ‘Mannen stelden hun 
verstand en kracht in dienst van het katholicisme; vrouwen boden hun hart en offerbe-
reidheid aan.’136 Wijers benadrukt dat de katholieke geestelijken uitgingen van een 
typisch vrouwelijk natuur die werd omschreven als ‘een behoefte om zich op anderen 
te richten, anderen te dienen, en zich op te offeren.’ Wanneer zij voldeden aan deze 
verwachtingen, kregen zij waardering en werden ze op een voetstuk geplaatst. Volde-
den zij daar niet aan, dan viel hun afkeuring ten deel die niet alleen gold voor datgene 
wat ze fout deden, maar die werd betrokken op hun hele persoon. Zij werden bestem-
peld als ‘onnatuurlijk’. Het spreekt voor zich dat ongehuwde vrouwen niet in dit ide-

                                                        
133 Jos Pfennings, Inleiding op de tentoonstelling Gène Eggen en Marianne van der Heijden, 27 januari 1951, 
getypte doorslag in Archief Marianne van der Heijden. 
134 Ibidem. 
135 Paul Haimon, ‘Moderne religieuze kunst van Limburgse schilders’, Limburgsch Dagblad, 30 januari 1951. 
136 Carla Wijers, ‘In de schaduw van het kruis. Vrouwen in de Limburgse mijnstreek’, Hélène Vossen e.a., Vrouwen 
tussen grenzen. Limburgse vrouwen in de 19e en 20e eeuw (Limburgse Vrouwenraad/ Werkgroep Emancipatiebeleid, 
Roermond/ Van Spijk, Venlo 1990) 44-64. 



1951 

67 

aalbeeld pasten. Zij werden beschouwd als ‘overgeschoten’ en een veroordeling van 
het zich schuldig maken aan ‘een onzedig leven’ of ‘onbeschaafd gedrag’ dreigde.  

In deze context is de opmerking van Haimon dat Mariannes werk getuigt van ty-
pisch vrouwelijke elementen, positief. Maar hij koppelt de vrouwelijkheid vooral aan 
‘zwakke plekken’ in het werk, het ‘onvoltooid laten’ en ‘de vlucht in het aquarel, dat 
vaak een koesteren blijft van droomfasen die geen duidelijke vorm hebben ontvangen’. 
Deze typeringen zijn in een kunstkritiek allerminst positief. Hoe de kunstwerken op de 
tentoonstelling er precies hebben uitgezien, is, zoals gezegd, niet meer te achterhalen, 
maar gezien andere aquarellen van landschappen en portretten uit dezelfde tijd die zich 
wel in de nalatenschap bevinden, kan ik Haimon niet helemaal ongelijk geven. Het 
werk is mooi gemaakt – de kunstenares kent haar technieken –, maar de onderwerpen 
volgen de traditie en hebben minder zeggingskracht dan de gouaches met meer per-
soonlijke onderwerpen die ze niet laat zien.   
 

       
Bij Amsterdam, 1948, aquarelverf op papier, 19,5 x 28 cm  
Zelfportret, 1946-1950, aquarelverf op papier, 26,7 x 18 cm 

Dat ziet ook Frans Oldenburg Ermke van de Volkskrant: ‘Van haar aandeel aan deze 
tentoonstelling kan men zeggen: waar haar werk mooi is, is het gewóón mooi.’ Vervol-
gens verbindt hij aan deze waarneming wel een positieve beoordeling en schrijft: ‘maar 
dit gewone is echt en eerlijk.’ 137 Hij bekritiseert haar niet op typisch vrouwelijke criteria.  

Uit de diversiteit van onderwerpen en materiaalsoorten blijkt dat Van der Heijden 
nog geen duidelijke keuze heeft gemaakt voor een discipline waarmee zij zich als mo-
dern kunstenares wil profileren. Enerzijds zoekt ze met de zelfportretten, landschap-
pen en stillevens aansluiting bij het expressionisme. Anderzijds staat het tonen van 
borduursels en mozaïekwerken hier haaks op; dat zijn voorbodes voor een toekomst in 
de toegepaste kunst of, meer specifiek in het geval van de mozaïekstukken, van de 
monumentale wandkunst.  

                                                        
137 Frans van Oldenburg Ermke, ‘Jong talent aan bod in Maastricht’, de Volkskrant, 8 februari 1951. 
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Door de opening van de expositie te laten verrichten door een kapelaan kiezen de 
beide kunstenaars op de eerste plaats voor een positie binnen de religieuze kunst. Ook 
de presentatie van kruiswegstaties, het mozaïekbeeld van Maria Goretti en de pastel 
‘Kruisiging’ door Van der Heijden getuigt hiervan. In haar werk vloeien verschillende 
kunstsystemen samen en in hoeverre zij daadwerkelijk de weg van het vrije kunstenaar-
schap verkiest, is twijfelachtig. In haar dagboek spreekt ze enkele weken voor de ope-
ning vooral de wens uit met haar werk God te dienen: ‘Het grote woord kunst dat mij 
soms zo zwaar drukt, hoe zal dat in Gods oog zijn, hoe in Zijn hand wegen? Waarom 
maken wij ons zo druk? Kunst is niet het wezen, maar het doel. Het doel is het leven 
om God mee te dienen. Het leven is het genadeleven, het bovennatuurlijke leven. 
Daarmee moet ik zoveel mogelijk in mijn geest bezig zijn dan ben ik ook gelukkig. En 
omdat ik met de rest geen raad weet, zal ik er zo weinig mogelijk aan denken en af-
wachten of God mij weer inspiratie, plezier en verlangen en een liefde ervoor wil geven 
in de plaats van plichtsgevoel en angst. En dat heb ik ooit gehad en wil Hij mij ook 
vast weer geven.’138 

Pfennings is in zijn toespraak van mening dat bij het schilderen van niet religieuze 
onderwerpen ook sprake kan zijn van bezieling: ‘Op de eerste plaats heeft degene, die 
werkt, de kunstenaar zelf er belang bij, dat het onderwerp hem iets zegt. Uit het on-
derwerp kunnen voor hem geestelijke stimulansen, ideeën, gevoelens, bewogenheden 
opstijgen, die hun geestelijke spanning en bezieling meedelen aan het materiaal. Zo 
heeft bijvoorbeeld in alle tijden het religieuze onderwerp of het onderwerp uit de na-
tuur mede bezielend op de kunstenaar gewerkt.’139  

Het mozaïekbeeld van Maria Goretti heeft zonder enige twijfel een religieuze inten-
tie. Het wordt door velen gewaardeerd. Pater Lohuis fotografeerde het en deze foto 
verscheen in De Maasbode, de grootste katholieke krant van Nederland.140 In een inter-
view dat naar aanleiding van de tentoonstelling met Marianne van der Heijden in het 
Limburgsch Dagblad wordt gepubliceerd, krijgt het ook speciale aandacht: ‘Bouwpastoor 
Vliegen van de Maria Goretti parochie te Nuland-Bleijerheijde verzocht haar om voor 
zijn nieuw te bouwen kerk een beeld van Maria Goretti te ontwerpen. […] Het beeld 
wordt ongeveer 1.50 meter hoog en bestaat uit beton, met marmersteentjes bezet. Dit 
is het eerste mozaïekbeeld dat in Nederland zal worden geplaatst.’ 141 Op de tentoon-
stelling is alleen de kop van het  beeld voor de Maria Gorettikerk in Kerkrade te zien. 
De Italiaanse jeugdheilige was 25 juni 1950 door paus Pius XII heilig verklaard. Kape-
laan M.J.H. Vliegen had van de bisschop van Roermond, mgr. Lemmens, de opdracht 
gekregen om in de arbeiderswijk Nuland-Bleijerheijde nabij de Domaniale Mijn kerke-

                                                        
138 Dagboek ‘49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, 12 januari 1951. 
139 Pfennings, Inleiding, 27 januari 1951. 
140 De Maasbode, 10 februari 1951, met onderschrift ‘Beeld van H. Maria Goretti, ontworpen door Marianne van 
der Heijden voor de nieuw te bouwen kerk te Nuland-Bleyerheyde’. 
141 ‘Verlangen naar een ruim en zonnig atelier. Marianne van der Heijden: ”Mijn toekomst ligt in het eigen land.” 
Diverse opdrachten in korte tijd, ondanks wereldcrisis en geldgebrek’, Limburgs Dagblad, 17 februari, 1951. 
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lijk leven tot ontwikkeling te brengen. Hij droeg de nieuwe parochie op aan Maria 
Goretti (1890-1902), martelares voor de kuis- en zuiverheid.142   

De religieuze kunst die Marianne van der Heijden bij Dejong-Bergers presenteert, 
staat ver af van de Amsterdamse, moderne kunst. Ook haar meer vrije werk is vergele-
ken met de abstracte kunst van Vrij Beelden en de experimentele kunst van Cobra 
weinig uitgesproken. Deze kunstenaarsverenigingen exposeerden hun werk in spraak-
makende tentoonstellingen in het Stedelijk Museum Amsterdam.143 Toch is Paul 
Haimon verheugt over dat wat de jonge kunstenaars in Maastricht laten zien. Op het 
gebied van de moderne kunst is er in de Limburgse hoofdstad nog weinig experimen-
teels te zien geweest en zijn de belangrijkste opdrachtgevers, de rooms-katholieke kerk 
en de staatsmijnen, huiverig voor al te moderne kunstuitingen.  

Illustratief voor de houding van het bestuur van de mijnen tegenover kunst is Van 
der Heijdens relaas over het niet accepteren van haar ontwerp voor een linoleumsnede: 
‘Ze hebben mijn linosnee voor de Mijn Laura geweigerd en ik heb er wel drie dagen 
voor gewerkt, omdat ik er niet zo veel zin in had gezien hun vraag: ‘geboortefelicitatie 
met de kerktoren en iets van de mijn erop’. En toen ik dan eindelijk iets had wat niet 
speciaal modern genoemd kon worden en dragelijk was van kwaliteit, vond men het 
niet goed omdat de moeder te grote ogen had. De mijnwerkers zouden dat niet goed 
vinden. Ze hadden het aan dienstmeisjes laten zien om een oordeel te vragen.’144  

De tentoonstelling bij Dejong-Bergers levert Van der Heijden direct resultaat. Ze 
krijgt naar aanleiding van de expositie een uitgebreid interview in de regionale krant, 
waarin vooral haar besluit niet naar het buitenland of Amsterdam te gaan, maar zich in 
Kerkrade te vestigen, positief wordt ontvangen. In dit artikel spreekt ze haar wens uit 
voor een ‘ruim en zonnig atelier’. Dit wordt haar door Burgemeester en Wethouders 
van haar geboorteplaats Kerkrade geboden. De gemeente is op zoek naar een herbe-
stemming voor het leegstaande Kasteel Oud Ehrenstein, waarin tot voor kort nog een 
katholiek internaat was gevestigd. De gemeente verbouwt kamers in het kasteel tot 
kunstenaarsateliers. 

In februari betrekt Marianne haar nieuwe, eigen werkruimte in het oude kasteel. 
Haar vroegere studiegenoten Jef Diederen en Frans Nols werken er ook. Van der 
Heijden ziet op tegen een ontmoeting met hen. Ze heeft vooral last van de ‘bemoei-
zucht en organisatiedrang’ van Jef en besluit afstand van hem te nemen.145 ‘We moeten 
elkaar maar ontwijken, want we liggen mekaar niet.’ Wanneer ze ook nog geconfron-
teerd wordt met de ‘groepssfeer van Ger [Lataster]’, in die tijd Diederens beste vriend, 
besluit ze de knoop door te hakken en ‘kleur te bekennen’. In haar dagboek beschrijft 
ze wat de gevolgen kunnen zijn van deze beslissing: ‘Jammer, wanneer ik eerlijk wil zijn 
                                                        
142 Jos Pouls, ‘De eerste Maria-Goretti-Pastorie van Nederland’, in Jos Pouls, Ware schoonheid of louter praal. De 
bisschoppelijke bouwcommissie van Roermond  en de kerkelijke kunst van Limburg in de twintigste eeuw (Stichting Historische 
Reeks, Maastricht 2002) 337-349. 
143 Catalogus Vrij Beelden. 12 schilders, 2 invité's (Stedelijk Museum Amsterdam, 1947); in november 1949 vond de 
Cobratentoonstelling ‘Exposition d’Art Expérimental’ plaats in het Stedelijk Museum Amsterdam. Zie Willemijn 
Stokvis, Cobra. De weg naar de spontaniteit, 240-242. 
144 Dagboek ‘49-’51,’52. A’dam en Kerkrade, 4 maart 1951. 
145 Ibidem, ‘Morgen is het As woensdag’ [7 februari 1951). 
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en denk dat [iets] volgens mijn overtuiging is dan maak ik altijd veel vijanden en krijg ik 
met veel mensen ruzie.’146  

In dezelfde maand bezoekt ze een tentoonstelling ‘Franse religieuze kunst’ in het 
Van Abbemuseum in Eindhoven. In haar dagboek schrijft ze: ‘Een heerlijke opkikker 
gehad in Eindhoven. Franse religieuze kunst. Het mooist vond ik Chagall en Zadkine 
dan Rouault. Ik heb er durf en ondernemingszin van meegebracht en door Chagall dat 
fijne zinnenstrelende wat van verf zo mooi kan zijn, het durven wagen en het zich erop 
gooien. Er was ook een prachtig bewerkt stuk hout van Gauguin.’147 Deze tentoonstel-
ling van Franse moderne religieuze kunst doet in de katholieke wereld de polemiek 
over de rol van de kunst in de kerk oplaaien.148 De kunstwerken die onder de noemer 
van religie werden getoond, volgden allerminst de traditionele iconografie en vormen-
taal. In Frankrijk was de kerk progressiever omgegaan met de nieuwste ontwikkelingen 
in de kunst en hadden avant-gardekunstenaars zoals Henri Matisse en Marc Chagall 
(1887-1985) kerkelijke kunstopdrachten gekregen.  

In Nederland hielden vanaf 1919 de bisschoppen toezicht op de inhoud en vorm 
van kunstvoorwerpen in de katholieke kerken en waren de kunstenaars sinds 1920 
verenigd in de Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging (AKKV). Zowel de bis-
schoppen als de AKKV waren voorstander van traditionele kunstvormen in de kerk. 
In Frankrijk echter had de opvatting van Jacques Maritain (1882-1973) veel navolging 
gekregen. In zijn boek Art et scolastique (1919), dat in 1924 in het Nederlands was ver-
schenen, hield hij een pleidooi voor ‘dienstbare schoonheid’ en autonome kunst, maar 
dan wel onder leiding van de godsdienst. De Romeinse Curie hield zich liever bij de 
traditionele kunstopvattingen en vond dat moderne kunstenaars het goddelijke en 
heilige uit het oog waren verloren. Ook na 1945 behield Rome deze opvatting. Uit-
gangspunten bij kunstuitingen moesten de ‘traditio Christiana’ (christelijke overleve-
ring) en de ‘artis sacrae leges’ (wetten van de sacrale kunst) zijn. 

Kunst- en cultuurhistoricus Jos Pouls legt deze situatie nauwkeurig uit in zijn artikel 
‘Tussen Parijs en Rome: de context van een omstreden tentoonstelling van moderne 
religieuze kunst in Eindhoven (1951)’. Ter illustratie van de houding van Rome ten 
aanzien van de moderne kunst citeert hij de encycliek Mediator Dei (1947): ‘Dan toch 
beantwoorden de edele kunsten eerst werkelijk aan de eisen van de godsdienst, wanneer 
zij “als aller edelste dienstmaagden” aan de goddelijke eredienst onderworpen zijn.’149 
Hij typeert de naoorlogse visie van de katholieke kerk op kunst als volgt: ‘Kunst was een 
venster op de hemel, moest de ziel verheffen tot God en mocht niet gericht zijn op 
“vleselijke hartstochten”. Voorstellingen en beelden “welke misvormingen en verkrach-
tingen zijn van de gezonde kunst en bovendien menigmaal flagrant in strijd met de 
christelijke betamelijkheid, zedigheid en vroomheid”, werden taboe verklaard.’ 

                                                        
146 Idem. 
147 Ibidem, z.d. [na 17 februari en voor 4 maart 1951]. 
148  Jos Pouls, ‘Tussen Parijs en Rome: de context van een omstreden tentoonstelling van moderne religieuze 
kunst in Eindhoven (1951)’, www.artway.eu/content.php?id=976&lang=nl&action=show [geraadpleegd op 26 
april 2016]. 
149 Ibidem. 
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In Frankrijk was vanaf 1937 een vernieuwingsbeweging onder jezuïeten en dominica-
nen op gang gekomen. Zo pleitten de dominicanen voor ‘priester-arbeiders’ en streefden 
ze naar het opheffen van de antiprotestantse en antimoderne houding. De dominicaanse 
paters Pie-Raymond Régamy (1900-1996) en Marie-Alain Couturier (1897-1954) richtten 
het tijdschrift L’Art sacré op en schakelden avant-gardekunstenaars in voor religieuze 
opdrachten. Ze wilden op die manier de kloof tussen profane en kerkelijke kunst dichten. 
Zij waren van mening, zo verwoordt Pouls, dat er ‘In elk waar kunstwerk sprake was van 
een religieuze dimensie en de “innerlijke vlam” van een kunstenaar was van een sacrale 
natuur.’ Zo mochten ook niet-katholieke kunstenaars kerken versieren, kwamen de ont-
werpen van Matisse voor Chapelle du Rosaire in Vence (1949-1951) tot stand en kon het 
revolutionaire betonontwerp van Le Corbusier (1887-1965) voor de kapel in Ronchamp 
in 1951 door de bisschop van Besançon worden goedgekeurd. 

De tentoonstelling in het Van Abbemuseum, georganiseerd door de jonge directeur 
Edy de Wilde, had als doel ‘een brug te slaan tussen de religieuze en profane kunst’.150 
Chagall had een aparte zaal gekregen en Georges Rouault (1871-1958) was prominent 
aanwezig in twee expositiezalen. Op enkele uitzonderingen na reageerde katholiek 
Nederland in navolging van de opvatting van de bisschoppen negatief op de tentoon-
stelling. Marianne was enthousiast. Binnen de discussie tussen behoudende en meer 
progressieve katholieken stond zij aan de linkerzijde. Zij wilde ook een verbinding 
maken tussen wereldlijke en religieuze kunst. Zoals Pfennings had gesteld in zijn ope-
ningswoord, vond zij zowel inspiratie bij onderwerpen uit de natuur als bij religieuze 
thema’s. Van der Heijden was lid van de AKKV en had met die vereniging al tijdens 
haar studieperiode in 1949 geëxposeerd in het Stedelijk Museum. Ook hier behoorde 
ze tot de progressieve kant. Ze werd uitgenodigd deel te nemen aan de werkgroep 
Catacombe, die naar aanleiding van de tentoonstelling in Eindhoven werd opgericht en 
die wilde zoeken naar mogelijkheden om de ideeën van L’Art sacré ook in Nederland 
toe te passen.151 Dit was gezien de conventionele houding van de bisschoppen ten 
aanzien van kerkkunst geen eenvoudige zaak en de groep heeft maar kort bestaan.  

‘Twee Koningskinderen’ 

In februari 1951 gaat Van der Heijden samen met Eggen op bezoek bij mevrouw Ka-
rin Classen-Eyck, die in haar huis op de Kapelaan Berixstraat 7 in Heerlen kleine 
kunsttentoonstellingen organiseerde. De kunstenaars spreken af dat ze in mei bij haar 
samen zullen exposeren. Dit keer met klein, vooral grafisch werk. In maart wordt de 
tentoonstelling bij Dejong-Bergers afgebroken en twee maanden later op 15 mei opent 
de nieuwe duotentoonstelling in Heerlen. Enkele dagen later geeft journalist Paul 

                                                        
150 Openingswoord van Edy de Wilde in Knipseldossier ‘Expositie “Religieuze kunst”(1951)’  Archief Van Abbe-
museum. Zie: Pouls, ‘Tussen Parijs en Rome’. 
151 Pouls, ‘Tussen Parijs en Rome’. 
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Haimon een bespreking van deze expositie.152 De tentoonstelling in het woonhuis van 
Classen heeft een totaal andere uitstraling dan die van drie maanden eerder bij de meer 
gerenommeerde kunsthandel in Maastricht. Nu geen landschappen of portretten, maar 
kleine kunstwerken met poëtische titels als ‘Geloof, hoop en liefde’, ‘Twee koningskin-
deren’ en ‘Neger met gitaar’.153  

Van de ‘Twee koningskinderen’ heeft Marianne twee series hangen, een van zeven 
en een van zes exemplaren. Ze zijn gemaakt met een speciale druktechniek die verge-
lijkbaar is met de manier van werken die de Groningse drukker en kunstenaar Hendrik 
Werkman (1882-1945) in de jaren twintig en dertig ontwikkelde voor zijn druksels en 
een bijzondere serie ‘Hot Printing’ (1935-1936).154 Willem Sandberg verwierf een groot 
aantal van die druksels voor het Stedelijk Museum Amsterdam. Werkman gebruikte 
voor zijn druksels al zijn materialen uit zijn grafisch bedrijf. Hij hanteerde daarbij ook de 
zijkant van stempels of drukte in inkt gedoopte luciferhoutjes af. Dergelijke stempelin-
gen combineerde hij met de sjablonendruktechniek. Werkman noemde zijn kunstwer-
ken gewoonweg ‘druksels’, omdat hij hun pretentieloze speelsheid wilde benadrukken.  

Van der Heijden heeft niet zoals Werkman een heel grafisch atelier tot haar beschik-
king. Zij beperkt zich bij haar druksels tot het werken met een inktroller samen met de 
sjablonendruktechniek. De ene serie ‘Twee koningskinderen’ is iets kleurrijker dan de 
andere, omdat ze hierin behalve Pruisisch blauw en donker rood ook goudkleurig geel 
verwerkt. Op een ondergrond van gerolde, transparante inktbanen in verschillende 
kleuren heeft ze met de sjablonentechniek eenvoudig vormgegeven figuren, vogels of 
planten aangebracht. Haar druksels tonen een fantasiewereld die paradijslijk aandoet. 
 

       
Neger met gitaar, 1950, sjablonendruk op papier, 24,5 x 35 cm  
Twee druksels uit ‘Ballade van de twee koningskinderen’, 1951, sjablonendruk op papier, elk 24 x 28 cm 

Over de twee series van de koningskinderen laat Marianne zich in haar dagboek tevre-
den uit: ‘Dat ik me de laatste dagen gelukkig voel komt zeker, omdat ik een paar druk-
sels heb gemaakt die goed zijn zelfs zo dat ik het jammer zou vinden als ik ze verkocht. 

                                                        
152 Uitnodigingskaart ‘Gène Eggen en Marianne van der Heijden exposeren grafiek ten huize van mevr. Classen-
Eyck, Kap. Berixstr 7. Bespreking 20 mei: P. Haimon’. De tentoonstelling duurt van 15 mei tot en met 2 juni 1951. 
153 Lijst werken tentoonstelling bij Mevr. Classen-Eyck, Heerlen 1951 in Archief Marianne van der Heijden. 
‘Geloof, hoop en liefde’ heeft Van der Heijden destijds verkocht en bevindt zich niet meer in de nalatenschap. 
154 Jan Martinet, Hendrik Werkman 1882-1945, ‘druksels’ en gebruiksdrukwerk (Stedelijk Museum Amsterdam, 
1977); Dieuwertje Dekkers e.a., H.N. Werkman, het complete oeuvre (NAi Uitgevers, Rotterdam 2008). 
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Het gaat over Johny en het lied van de twee koningskinderen. Ik leef weer helemaal in 
de negerwereld en het liefdesverdriet is weer hevig maar rustig. Ik ben nog altijd even 
verliefd op Johny maar hij is onbereikbaar. […] Ik kan niet zonder hem leven, maar 
ook niet met hem. Hij kan me alleen inspireren voor mooie dingen. Hij blijft mijn 
grote liefde.’155  

Johny ontmoette ze samen met zijn makker Jimmy een jaar eerder in de dansclub 
Casablanca op de Zeedijk in Amsterdam. In deze uitgaansgelegenheid die Van der 
Heijden vlak voor haar eindexamen aan de Rijksakademie regelmatig bezocht, werd 
live jazzmuziek gespeeld, die de studenten betitelden met ‘negermuziek’. Ze was er weg 
van. ‘Daar was het leuk. Haast iets als Maastricht met Karnaval. Die negers en meiden 
dansten formidabel. Los ongecompliceerd waren die mensen, een brok natuur wild. 
Een van hun vroeg me om te dansen. Ik deed het. Ik moest al die gekke draaiingen 
doen. Ik lachte maar als het niet ging. Wong zat er ook en die vond het naar het schijnt 
prachtig. Soms als die gekke neger op een been stond te huppen wist ik gewoon niet 
wat te doen en werd verlegen.’156 De term ‘neger’ werd destijds nog zonder enige vorm 
van beladenheid gebruikt.157 Wong is waarschijnlijk Wong Sie-Kwie van het Surinaam-
se duo Mr. Wong Sie-Kwie en Mr. L.R.A. Parisius. Lodewijk Rudolf Arthur Parisius 
werd vooral bekend onder zijn artiestennaam Kid Dynamite. Zij hadden succes als 
dansers en zangers in diverse cabarets in Amsterdam.158 In zijn beschrijving van deze 
wereld citeert journalist Rudie Kagie een fragment uit Simon Vestdijks roman De dokter 
en het lichte meisje (1951): ‘De dansers waren in hoofdzaak negers, sommigen in colbert, 
anderen in losse, grauwgele korte hemden. […] De hoogst begaafde trompettist, dan-
send op één been, de wangen gevaarlijk gespannen.’159   

De Surinamer Jimmy dringt zich aan Marianne op en komt direct de volgende dag 
bij haar model zitten. ‘Gisteravond is Jimmy geweest. Aardig jong. Hij speelde gitaar en 
zong. Hij was soms echt neger en dan weer Amsterdams. In elk geval vol leven. Galant 
warm hartelijk, een volksjongen. Het speet me erg dat Johny niet gekomen is. Ik ben 
gewoon dol op hem. Ik kan hem de hele dag niet kwijt. Ben gewoon verliefd.’160 Haar 
liefde voor Johny houdt ze strikt geheim, want: ‘Thuis zouden ze zich doodschrikken 
over mij. Maar deze mensen boeien mij zo en doen mij zo goed dat ik zeker weet dat ik 
het bij het juiste eind heb.’161  

Begin juli bloeit de liefde tussen Marianne en Johny op. Hij heeft haar gekust en 
gezegd: ‘“I love you.” […] Ik voel me door al die machten verward en gespleten. Johny 
is het leven zelf. Alles wat ik wens en wil en wil maken. Is hij zelf.’162 Met het besef dat 
Marianne na de zomer weg zal gaan uit Amsterdam, komt de liefdesrelatie onder druk 

                                                        
155 Dagboek ‘49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, 9 mei 1951. 
156 Ibidem, 1 april 1950. 
157 Rudie Kagie, ‘De huidskleur van de jazz’, Rosemarie Buikema en Maaike Meijer, Kunsten in beweging (SDU 
Uitgevers, Den Haag 2003) 95-110. 
158 Idem.  
159 Simon Vestdijk, De dokter en het lichte meisje (De Bezige Bij,  Amsterdam1951) 53. 
160 Dagboek ‘49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, 1 april 1950.  
161 Ibidem, 4 april, 1950. 
162 Ibidem, 2 juli, 1950. 
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te staan. Op een avond zingt Johny ‘minneliederen en afscheidsliedjes’ en vraagt hij 
haar te trouwen. Ze raakt in de war, vertrouwt hem niet helemaal en vraagt zich af: 
‘Wat moet ik nou met hem. Als ik maar wist dat we mekaar begrepen. Zou hij in de 
verste verte katholiek zijn?’163  

Van der Heijden geeft de relatie met Johny geen kans. Wanneer ze in september 
1950 in Les Molières in Frankrijk verblijft, neemt ze steeds meer afstand van hem. Maar 
in het daaropvolgende voorjaar fungeert hij als ‘muze’ voor haar reeks ‘Ballade van de 
twee koningskinderen’. Ze laat zich inspireren door de bekende tekst van de middel-
eeuwse ballade met dezelfde titel, waarvan de eerste strofe luidt: ‘Het waren twee ko-
ninghs kindren,/ Sy hadden malkander soo lief;/ Sy konden malkander niet komen,/ 
Het water was veel te diep.’164 Het lied bestaat uit zeven coupletten en bij iedere strofe 
maakte Marianne een druksel. Uit haar dagboek blijkt dat ze op de dagen voor Pinkste-
ren de reeks samenstelt. ‘Ik heb de laatste vier dagen druksels gemaakt van twee ko-
ningskinderen. Het zijn twee figuren in fantastische landschappen meest blauw en rood 
zeeën met vissen en het net met, koningszoon op een roze strand met schelpen.’165  

Haar wens dat ze niets van de serie wil verkopen, is niet uitgekomen. In de nalaten-
schap bevinden zich vijf exemplaren, die geen reeks meer vormen en die twee keer vrij-
wel identieke afbeeldingen laten zien van een gebogen figuur die kaarsen ontsteekt en 
van een vrouwenfiguur aan het strand. Deze druksels heeft ze in haar oeuvrecatalogus 
ondergebracht onder de categorie ‘Persoonlijke herinneringen’.166 Alleen uit de dagboe-
ken kan worden opgemaakt waarom ze de prenten daar heeft ondergebracht. Aan nie-
mand vertelt ze dat ze een aandenken zijn aan haar serieuze verliefdheid op Johny.  

Omdat zij zich een relatie met haar geliefde in werkelijkheid niet voor kan stellen, 
dicht zij Johny de rol van muze toe op een vergelijkbare manier als Gène Eggen en 
Pierre Kemp die aan de vrouw toekennen. Haar liefde voor de Surinamer Johny ont-
stijgt de werkelijkheid en wordt een onbereikbare, dierbare persoonlijkheid, die als 
inspiratiebron voor haar vrije kunst dienst doet. Zoals haar mannelijke, katholieke 
collega’s veronderstellen dat vrouwen over bijzondere krachten beschikken, zo geeft zij 
die aan haar idool Johny. 

De liefdesaffaire heeft de kunstenares op basis van de middeleeuwse ballade van de 
twee koningskinderen getransformeerd naar een boeiende reeks druksels. Het is niet 
ondenkbaar dat de serie ‘Vrouweneiland’ van Hendrik Werkman daarbij als inspiratie-
bron heeft gediend. Geboeid door de kleurrijke schilderijen die Paul Gauguin (1848-
1903) van zijn muzen op het zonovergoten Tahiti maakte, creëerde Werkman met de 
spullen van zijn oude drukkerij een creatief eiland waar zijn veelkleurige druksels 
‘Vrouweneiland’ ontstonden. In een brief aan Julia Henkels schrijft hij over dit thema: 
‘de druksels van het paradijs, niet het bekende paradijs, maar het onbekende, ergens in 
een werelddeel dat nog door geen mensch uit de cultuurstaten is ontdekt - daarheen 
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ben ik gevlucht omdat het in onze wereld haast niet meer uit te houden is.’167 Van der 
Heijden ontvlucht met haar druksels van de twee koningskinderen de dagelijkse prak-
tijk van de opdrachtkunst en weet geïnspireerd door haar muze, de Surinamer Johny, 
nieuw vrij werk te maken.  

In zijn bespreking in het Limburgs Dagblad is Paul Haimon lovend over de serie 
‘Twee koningskinderen’: ‘Zij belijdt voordien nog argeloos genoeg haar poëtische 
droomleven. Zij doet dit zuiver, ze doet dit alsof ze nog een ongeschonden wereld kent 
[…] Hoe moderne techniek en eeuwenoude dromen soms wonderlijk en in onbescha-
digde mengeling kunnen samen vloeien, bewijst deze serie prenten.’168 Maar Lou Maas 
is in de Gazet van Limburg minder enthousiast: ‘De drukken van Marianne van der Heij-
den gaan het persoonlijke element missen en maken de vondst of het toevallig resultaat 
tot hoofdmoment.’ Maar het druksel van ‘De neger met gitaar’ waardeert hij wel.169 

Twijfel 

Opvallend is dat Van der Heijden op de huistentoonstelling in feite meer vrije tech-
nieken en minder voor de hand liggende onderwerpen exposeert dan eerder bij De-
jong-Bergers. Het laat zien dat haar belangstelling voor het vrije kunstenaarschap 
geenszins is afgenomen, ondanks de prestigieuze Rijksopdracht voor de Sint-
Pancratiuskerk in Heerlen en de verschillende andere grote en kleine kunstopdrachten 
waar ze ondertussen aan verder werkt. Maar aan het uitwerken van een persoonlijk 
element in haar vrije kunst, wat Lou Maas miste in haar druksels, daar komt ze met al 
die opdrachten niet goed aan toe. Ze verkeert in een dilemma. Aan de ene kant zou ze 
meer autonoom werk willen maken, maar aan de andere kant heeft ze inmiddels zoveel 
opdrachten op haar bord dat ze niet goed weet hoe deze allemaal op een goede manier 
kan voltooien. ‘Ik moet nu een felicitatie voor geboorte ontwerpen en een stola. Daar-
voor zou ik morgen stof en garen meebrengen. Dat kost ook weer de nodige hoofd-
brekens. Ik blijf wel altijd aan de gang. Maar ineens krijg ik dan hartkloppingen van 
angst dat ik nooit aan het mozaïek toekom,’ schrijft ze nog, voordat de expositie bij 
Classen-Eyck plaatsvindt. In mei werkt ze, terwijl het kermis is in Kerkrade, op het 
kerkhof achter de Sint-Lambertuskerk aan het mozaïek op het grafmonument van de 
familie Schönefeld en noteert ze: ‘Ik zet nog altijd steentjes op het kerkhof en peins 
intussen over allerlei. Ik zie kinderen opgroeien. Moeder klaagt over oud worden. Ik 
zou al lang kinderen moeten hebben. Het is een naar gevoel nog tot het jongste ge-
slacht van de familie te behoren, terwijl de tijd maar doorgaat en ik zelf soms moet 
uittellen hoe oud ik ben en me soms een jaar met een datum vergis. Het is me soms 
alsof voor mij de tijd stilstaat En dan verplaats ik me in andere mensen en bezie mezelf 

                                                        
167 Dekker e.a., H.N. Werkman, 140-146. Brief Hendrik Werkman aan Julia Henkels, 15 juli 1942 in: Brieven van 
H.N. Werkman 1940-1945 (Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 1995³) 82-83.  
168 Paul Haimon, ‘Marianne van der Heijden en Gène Eggen exposeren grafiek’, Limburgs Dagblad, 26 mei 1951. 
169 Lou Maas, ‘Een malse meiregen van schoonheid’, Gazet van Limburg, kopie z.d. in Archief Marianne van der Heijden. 
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van buiten. Ik zie hoe ik als een struisvogel leef. Ik zie van mezelf hoe schuw ik ben, 
hoe bang. Daarom zoek ik steeds nieuwe omgevingen omdat ik het overal verknoei. Ik 
zie mezelf tussen de andere meisjes op de H.B.S. […] Ik bezie mezelf zo levendig van 
buiten, dat ik ineens versteld sta van de gewaarwording dat ik mezelf op het ogenblik 
niet kan zien, omdat ik het zelf ben. Ik zie alleen mijn handen die doen wat ik wil. Dat 
ik dat individu ben dat op het ogenblik leeft. Het is niet onder woorden te brengen.’170  

Vanwege het vele werk ziet de prille kunstenares door de bomen het bos niet meer. 
Ze handelt naar dat wat haar wordt voorgeschoteld en heeft geen duidelijk idee over 
hoe ze naar eigen inzicht invulling wil geven aan haar beroep. Op de achtergrond 
speelt haar schuldgevoel ten opzichte van haar moeder. Ze voelt dat ze aan moeders 
verwachting dat ze kinderen zou hebben, niet kan voldoen.  

Tegelijk met haar kleine expositie in Heerlen is in het raadhuis een presentatie van 
de kunstcollectie van Pierre Alexander Regnault (1868-1954). Na de oorlog was zijn 
verzameling de belangrijkste moderne kunstcollectie in Nederland.171 Regnault was al 
vanaf 1914 een vaste bruikleengever aan het Stedelijk Museum Amsterdam, aanvanke-
lijk vooral kunst van de Haagse en Larense School. Na 1926, toen hij kennis had ge-
maakt met internationale moderne kunst, voegde hij daar werk van onder meer Marc 
Chagall, Raoul Dufy (1877-1953) en Massimo Campigli (1895-1971) aan toe, waaron-
der drie beroemde schilderijen van Marc Chagall: ‘De violist’ (1912-1913), ‘Ida voor 
het venster’ (1924) en ‘Moederschap’, (1913).  

In 1945 was de Regnaults collectie te zien geweest in het Stedelijk Museum Am-
sterdam, daarna volgden ook verzoeken uit de provincie haar te mogen tonen. Marian-
ne reageert niet honderd procent positief op de expositie in het Heerlense raadhuis. 
‘Zag in het Raadhuis Collectie Regnault en kwam daarna in onze eigen tentoonstelling 
die me veel prettiger aandeed. […] Bij de collectie Regnault beviel me alleen de Cha-
galls vooral dat minnende paartje in blauw, die leuke Dufy, die kleine Braque, een 
Utrillo, die grote Campigli en die Rouault. Maar de ruimte daar is ellendig voor enig 
intiem gevoel.’172 Met ‘het paartje in blauw’ doelde Van der Heijden op het schilderij 
‘Verliefd paar’ (1926-1927) van Marc Chagall, dat zich nu in de collectie van het Stede-
lijk Museum Amsterdam bevindt. ‘Die leuke Dufy’ is ‘Les yachts à Deauville’ (1938) 
van Dufy nu eveneens in het Stedelijk Museum Amsterdam en met ‘die grote Campigli’ 
verwijst ze naar het grote schilderij, 150 x 250 cm, van Campigli, ‘Meloeneetsters’ 
(1935). Dit werk is nu in de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Merkwaardig is het dat de kunstenares de schilderijen die later deel uit zijn gaan maken 
van belangrijke kunstverzamelingen in Nederland, minder waardeert dan haar eigen 
werk en dat ze ook de kleine tentoonstellingsruimte van Classen-Eyck prettiger vindt 
dan de zalen in het raadhuis, waar ze intimiteit mist. Haar stellingname in deze getuigt 
niet van een ferme keuze voor de vrije schilderkunst. Ze verkiest haar druksels op klein 

                                                        
170 Dagboek ’49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, Kermis, na 23 mei 1951. 
171 Zie over de collectie Regnault: Caroline Roodenburg-Schadd, ‘Goed modern werk’. De collectie Regnault in Het 
Stedelijk (Waanders Uitgevers, Zwolle 1995). 
172 Dagboek ‘49-’51 ’52. A’dam en Kerkrade, 17 mei 1951.  
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formaat boven grote schilderijen en richt zich daarnaast op de opdrachten die op haar 
pad komen.   

Het is verleidelijk Van der Heijdens voorkeur voor klein werk als oorzaak aan te 
merken voor het feit dat zij niet in de overzichtsboeken van de Nederlandse moderne 
kunst is opgenomen. Germaine Greer geeft de geringe afmetingen van de kunst van 
veel vrouwen als een van de redenen waarom zij in de kunstgeschiedenis ontbreken. 
De historie is geschreven op basis van grote kunstwerken en weinig vrouwen waren in 
de gelegenheid kunstwerken op groot formaat te realiseren. Vaak was het hun niet 
toegestaan zich als kunstenares te profileren.173 Marianne wordt op dit punt niet be-
lemmerd in de uitoefening van haar beroep. Haar ouders stemmen toe in haar kunste-
naarschap en de Gemeente Kerkrade stelt haar een grote atelierruimte ter beschikking 
in Kasteel Oud Ehrenstein. Op die manier is zij wel in de gelegenheid grote schilderij-
en te maken. De redenen waarom ze dat liever niet doet, moeten eerder worden ge-
zocht in het gegeven dat ze wordt overspoeld door opdrachten en haar de wereld van 
de vrije schilderkunst die ze koppelt aan de werkhouding van Diederen, Nols en La-
taster, niet trekt.  

Die laatste overweging is wel een gendergevoelige kwestie. In de Limburgse kunstwe-
reld is de kunstenares een uitzondering. Haar collega’s, critici en opdrachtgevers zijn 
allemaal mannen. In die wereld voelt zij zich niet altijd op haar gemak. Tegelijk komt ze 
niet los van het katholieke verwachtingspatroon dat vrouwen zich opofferingsgezind 
moeten opstellen.174 In haar dagboek verlangt ze er naar afgezonderd van de buitenwe-
reld vrij werk te maken dat niet bedoeld is voor de buitenwereld. ‘Mijn eigen spanningen, 
opvattingen, emoties wil ik kwijt in eigen ander werk en in dingen die niet direct door 
voor de openbaarheid bedoeld zijn, in onderwerpen die niet gebonden zijn in verf en 
kleur die helemaal mij zijn. […] Als ik eens twee jaar kon vrij schilderen en werken!’175 
Weliswaar ondersteunen haar ouders haar bij haar keuze voor het kunstenaarschap, maar 
hoe ze zich als zelfstandige kunstenares moet profileren, daarvoor heeft ze geen voor-
beelden en bevindt ze zich in Kerkrade en omgeving in een niemandsland.   

In de eerste helft van 1951 raakt ze verstrikt in al haar bezigheden en gedachten: 
verschillende opdrachten, twee tentoonstellingen en het verlangen ergens vrij te kun-
nen schilderen. Ze zorgt slecht voor zichzelf. Haar huisarts vindt haar te mager. Op 
tweede paasdag schrijft ze in haar dagboek: ‘Toch ben ik overtuigd, dat moed en door-
zettingsvermogen daar veel aan kunnen doen en ik trek er me overigens niets van aan 
of ik lang of kort zal leven en of ik zal sukkelen of niet. Dat valt me niet moeilijk, om-
dat ik toch in het geheel geen voorstelling kan maken van hoe mijn leven zal worden. 
Het enige wat ik steeds bewuster verlang is een verdiept leven dat in Gods ogen waar-
de zal hebben.’176  

                                                        
173 Greer (1979), 104-114. 
174 Wijers (1991), idem. noot 87.  
175 Dagboek ’49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, zaterdag, [een zaterdag in augustus of september 1951]. 
176 Ibidem, 2e Paasdag [26 maart 1951]. 



Hoofdstuk 1 

78 

Als uitkomst voor haar hectische situatie ziet Van der Heijden deelname aan de 
Prix de Rome, waar afgestudeerden van de Rijksakademie aan kunnen meedoen. De 
laatste drie krijgen twee en een halve maand een loge op de academie tot hun beschik-
king waar ze moeten werken aan de eindopdracht. In mei verzucht Marianne: ‘Ik wou 
maar dat ik weg kon en niemand nodig had. Ik word nog eens gek van al dat gesakker 
over die opdrachten. Ik wou maar dat ik de Prix haalde.’177 Deze wedkamp wordt 
jaarlijks door de Rijksakademie georganiseerd. Daarbij komen afwisselend verschillen-
de kunstdisciplines aan bod. In 1951 wordt de Prix voor de beeldhouwkunst en die 
voor de monumentale wand schilderkunst georganiseerd.178 Marianne schrijft zich in 
het voorjaar van 1951 voor laatstgenoemde discipline in.  

Meer hectiek 

In juni doet Van der Heijden mee aan de eerste ronde van de Prix de Rome en op 15 
juni verneemt ze dat ze tot de drie laatste behoort die in Amsterdam mogen strijden 
om de gouden medaille. Maar voordat ze in juli daartoe een loge op de Rijksakademie 
zal betrekken, doen er zich nog wat nijpende kwesties voor.  

Eind juni doet ze mee aan een groepspresentatie van moderne religieuze kunst uit 
Limburg in de kruisgangen van de vroegere abdij van Rolduc. Andere deelnemers zijn 
Eugène Laudy, Jef Diederen, Gène Eggen en Frans Nols. Kapelaan Pfennings bemid-
delde bij de keuze van de kunstenaars. Op de tentoonstelling zijn olieverfschilderijen, 
beelden, glas-in-lood, tekeningen, lino- en houtsneden te zien. Wat Marianne hier pre-
cies toonde, is niet meer te achterhalen. De expositie wordt van belang geacht, omdat 
hiermee de priesterstudenten kunnen kennismaken met eigentijdse alternatieven voor 
‘de traditionele schijn- en wancultuur waarmee de kerken over het algemeen verfraaid 
zijn.179 De vijf kunstenaars houden tijdens de opening een inleiding over moderne 
religieuze kunst, waarna er een debat volgde met de studenten. Het Limburgsch Dagblad 
schrijft: ‘Sjef Diederen vertelde over de moeilijkheden, waarmede de jonge kunstenaars 
in de huidige maatschappij hhebben te kampen, Eugène Eggen maakte duidelijk, hoe 
de kunstenaar in een bezieling zijn werk tot stand brengt, Marianne van der Heijden 
wijdde uit over de verschillende, gebezigde kunstvormen, Frans Nols gaf zijn visie 
weer, terwijl Eugène Laudy meer speciaal de kerkelijke kunst voor zijn rekening nam 
en hierover voor deze toekomstige priesters waardevolle dingen zei. Uit de scherpzin-
nige vragen, welke door de studenten werden gesteld, blijkt, dat culturele vorming in 
Rolduc een voorname plaats inneemt.’180 

                                                        
177 Ibidem, ’52. A’dam en Kerkrade, 23 mei 1951. 
178 Janwillem Schrofer e.a., Prix de Rome MDCCCVIII-MMVIII (Prix de Rome/ Rijksakademie van beeldende 
kunsten/ Uitgeverij Nieuw Amsterdam 2008) 9. N.B. de discipline van de monumentale schilderkunst wordt hier 
niet genoemd, terwijl deze wel heeft plaatsgevonden.  
179 ‘Kunsttentoonstelling in de kruisgangen van aloud Rolduc’, Limburgsch Dagblad, 30 juni 1951. 
180 Ibidem. 
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Marianne stoort zich opnieuw aan het gedrag van Nols en Diederen. In haar dag-
boek doet ze verslag van de expositie en de opening: ‘Er was een tentoonstelling in 
Rolduc, die ging gepaard met de nodige klungelarij waarbij de karakters Frans en Jef 
naar voren kwamen en Gène op mijn hand en reuze prettig was. Op de opening in de 
aula moesten we spreken en sprak ik voor de vuist weg vlot en vrij goed, wat ik voor 
mezelf onmogelijk had gehouden. En alhoewel mijn stem nogal nerveus klonk, zei 
Gène na afloop: “Het was uitstekend”. De kapelaan zag ik onder het praten knikken en 
ik geloof dat het voor Frans en Jef ook een verrassing was. Zaterdag heb ik de M.M.S. 
rondgeleid en zondag de filosofen. Het succes over het geheel was reuze. Over mijn 
bleuheid ben ik heen.’181 Na afloop is ze gelukkig, want haar optreden heeft haar dui-
delijk gemaakt dat haar ‘minderwaardigheidsangst enkel op een vergissing berust’. Het 
feit dat ze inmiddels een Rijksopdracht heeft en tot de laatste drie van de Prix de Rome 
behoort, speelt zeker mee in haar groeiende zelfvertrouwen. ‘Nu ik het bij de Prix de 
Rome heb gebracht tot de drie laatste, geeft mij dat de zekerheid dat wanneer ik ge-
staag aan groot werk doorzet ik een gemiddelde bereik waarover ik mij niet bepaald 
hoef te schamen.’182 

Enkele dagen later stapelen de problemen met betrekking tot de opdracht voor het 
mozaïek voor de Sint-Pancratiuskerk in Heerlen zich op. Architect Frits Peutz, die de 
restauratie van de kerk na de oorlog leidt, vreest dat mozaïek op het mergel van de 
buitenmuur niet zal houden en vindt bij nader inzien ook dat een kleurig mozaïek niet 
past op de buitenkant van een romaanse kerk. Ze heeft er spijt van dat ze bij deze 
opdracht niet direct helder is geweest. ‘Waarom heb ik ook van begin af aan zo schich-
tig gedaan, alsof ik iets te verbergen had. Niet duidelijk gezegd, waar ze kwamen, geen 
situatietekeningen gemaakt? […] Ik leer nu dat schipperen af.’183 De hele familie is bij 
de situatie betrokken. ‘Moeder was bang omdat het niet één geheel was.’ ‘Vader is 
vreselijk in de purée en vindt dat [ze zich heeft] laten nemen door Peutz.’ Daarvan is 
wat haar betreft geen sprake, ‘want diep in mijn hart moet ik Peutz gelijk geven’. Ze 
vindt een eigentijds, kleurrijk mozaïek op de buitenmuur van een romaanse kerk in 
wezen ook geen goed idee. Maar haar belangrijkste zorg is nu dat ze er ‘financieel geen 
strop door [heeft] want dat vinden ze thuis te erg.’184  

Begin juli ontvangt ze ook een goed bericht. De kapelaan van de Sint-Petrus-en-
Pauluskerk in Eschweiler verzoekt haar naar hem toe te komen, omdat zij kans heeft 
‘daar de wand achter het altaar te versieren’.185 Ter voorbereiding van die ontmoeting 
maakt ze direct een schets. Deze opdracht wordt een succes. In de apsis van deze kerk 
zal ze in 1952 een negen meter hoge Christusfiguur met aan weerszijde een engel in 
sgraffito realiseren.  

De eis van haar ouders dat ze van haar kunst zou moeten kunnen leven, drukt 
zwaar op haar. Deze visie komt van tante Mary, de zus van haar moeder, die volgens 
                                                        
181 Dagboek ‘49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, 1 juli 1951. 
182 Ibidem. 
183 Ibidem, 10 juli 1951. 
184 Ibidem. 
185 Ibidem. 
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Marianne op dit punt veel invloed heeft op de mening van haar ouders. ‘Tante Mary 
denkt maar aan het zich kunnen bedruipen en daarna aan succes. Met geen haar denkt 
zij aan de spanning in mezelf over het slagen of niet slagen van het werk, over de strijd 
voor eerlijkheid en dat voor mij de enige voldoening die de moeite waard is, is te voe-
len, dat ik iets maak dat bestaansrecht heeft.’186  

Het is goed voor te stellen dat Marianne zich verheugt op het werken in een loge 
op de academie in Amsterdam als laatste fase van de Prix de Rome. Ze kan zich dan 
even bevrijden van de druk van thuis en de spanningen die bij het uitvoeren van de 
vele opdrachten op haar afkomen. Bovendien zou het winnen van de prestigieuze prijs 
naamsbekendheid met zich meebrengen. 

Prix de Rome 

In de derde week van juli vertrekt Marianne naar Amsterdam voor de laatste ronde van 
de Prix. De andere twee strijders zijn Max Reneman (1923-1978) en Harry Op de Laak. 
De opdracht is: ‘De wand aan het einde van de pergola, behorende tot het gebouw 
voor ouden van dagen “De Klokkenberg” te Almelo moet van een mozaïek worden 
voorzien.’187 De maanden in Amsterdam zijn een roerige tijd. Ze ergert zich ‘grijs en 
groen’ aan ‘het gedrag van de twee jongens [Op de Laak en Reneman] die tergden.’188  

Harry Op de Laak komt al eerder, vanaf het begin in 1949, voor in Mariannes dag-
boek. In maart 1950 wordt het contact met hem dieper. Hij komt uit Venlo en in het 
voorjaar van 1950 reizen ze samen regelmatig voor familiebezoek naar Limburg. Toen 
Harry een keer bij studiegenoot Frans Nols in Kerkrade logeerde, is Marianne met hem 
naar de bioscoop in Heerlen gegaan. Hier werd hij ‘verliefd pakte mijn hand en kuste 
me’.189 Tijdens de Prix in de zomer van 1951 bloeit de seksuele spanning tussen Mari-
anne en Harry opnieuw op. ‘Intussen heeft Op de Laak weer amoureuze avances ge-
maakt en ik heb toegegeven. […] Harry kan het me toch ook zo moeilijk maken. Mis-
schien ligt het ook aan mij zelf. Met Gène heb ik nooit last.’190  

Ze voelt zich eenzaam en raakt erg in de war wanneer ze in een boek dat ze van Op 
de Laak te leen heeft gekregen, leest dat kunstenaars worden verontschuldigd voor hun 
losbandige gedrag. Over welk boek het precies gaat, maakt ze in haar dagboek niet 
duidelijk. Maar het zou het boek Een voetreis naar Rome van Bertus Aafjes kunnen zijn 
geweest. Dat verscheen in 1946 en gaat over de ontboezemingen van een jonge pries-
terstudent die zijn vrijheid verkiest en te voet naar Rome gaat. Vooral in katholieke 
kringen sprak men schande over de losbandige inhoud van het boek. Van der Heijden 
zou zich zeker net als menig katholiek gestoord hebben aan het hoofdstuk ‘Hotel’, dat 

                                                        
186 Ibidem, 17 mei 1951. 
187 Juryrapport wedstrijd monumentale en versierende schilderkunst 1951, Amsterdam, 27 september 1951, kopie 
in Archief Marianne van der Heijden.  
188 Dagboek ‘49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, 27 juli 1951. 
189 Ibidem, 22 maart 1950. 
190 Ibidem, 27 juli 1951. 
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eindigt met de strofe: ‘Er zijn op de wereld zovele/ hotels dat men er zijn onrust/ over 
hun bedden kan verdelen,/ jaar in, jaar uit, naar hartenlust:/ laaggezolderde om te 
drinken;/ heldere, voor een rein gemoed;/ landelijk om in slaap te zinken,/ en de lief-
de smaakt er zo zoet.’191 Na het lezen van het boek klaagt Marianne: ‘Het lijkt of de 
hele wereld bestaat uit […] voorbehoedsmiddelen die zeer worden aanbevolen en 
homoseksuelen. Men twijfelt dan of er nog een normale verhouding mogelijk is. Ik ben 
er kapot van. Ik ben soms zo bang dat ik in een glazen paleisje ben groot gebracht en 
dat die nu niet meer bestaat. En ouders zoals de mijne uitsterven. Dat ieder sterke 
seksuele last heeft. Dat ik zelf abnormaal word, omdat ik het niet kwijt kan. Het is 
afschuwelijk als je zò het leven ziet. Mijn God maar waar blijven onze heiligen! […] 
Mijn lieve God ontferm U over ons kunstenaars. Dat lelijke boek meent de kunste-
naars te mogen verontschuldigen wegens hun temperament. Kunstenaars jullie be-
klemmen mij. Maar ik verdom het. Ik bewaar mijn eer. Ik bewaar mijn geloof in het 
frisse verhaal van mijn jeugd. Ik houd hardnekkig vast.’192 

In plaats van haar wens rustig in haar loge te kunnen werken aan de Prix is ze in 
Amsterdam opnieuw in een turbulente situatie geraakt. Behalve de spanningen rondom 
de wedkamp voert ze ook een soort gevecht met Harry Op de Laak. ‘Bijna is het afge-
lopen en ik voel mij vreselijk moe. Niet enkel door de Prix, maar nog meer door de 
strijd met Op de Laak die gewonnen noch verloren is.’193 Op zoek naar vriendschap 
viel ze herhaalde malen voor de charme van Op de Laak, maar er is noch een liefdesre-
latie, noch een vriendschapsband overgebleven. ‘Na engel, schat en lieveling te zijn 
genoemd kan ik nu weer in de schaduw verdwijnen, zonder Prix en zonder liefde of 
vriendschap. Het is jammer, maar vriendschap was die wel mogelijk? Zo grof, zo 
schuin en zo gemeen heb ik het nooit meegemaakt .’194 Ze begrijpt niet hoe Harry met 
haar kan flirten, terwijl hij toch ook getrouwd is.  

Van der Heijden en Op de Laak hebben ook verschil van mening over kunst. ‘Har-
ry mag geen draaiorgels en kermis. Niets wat iets kitscherig is, maar ook een gezonde 
levensuiting. Ik houd daar wel van. Net als volkskunst dat iets is wat samenhangt met 
het innige leven, met de kern van het leven zonder franje. Van kunstgenot. Ik houd 
soms van die kitsch, omdat ze zo echt is en ik haat soms de kunst, omdat ze zo vals is. 
“Lieg er op los,” zei Ger [Lataster] maar ze liegen daarom ook in het leven. Grappen, 
liegen, geen respect hebben. Waar ben ik in verzeild geraakt en toch is die Harry soms 
zo hartelijk, zo eenvoudig.’195 Hier spreekt Marianne zich uit tegen de manier van doen 
die naar haar idee gangbaar is bij de moderne schilders. Ze koppelt die wereld aan 
leugens en verderf. 

Haar vrees om zonder ‘Prix’ naar huis te moeten keren is niet geheel waarheid ge-
worden. Uiteindelijk is de Prix de Rome dat jaar niet uitgereikt, omdat de jury geen 
keuze kon maken uit loge 12 en 18, tussen het werk van Marianne van der Heijden en 
                                                        
191 Bertus Aafjes, Een voetreis naar Rome (Meulenhoff, Amsterdam, 1979¹²) 63. 
192 Dagboek ‘49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, 22 september 1951.  
193 Ibidem. 
194 Ibidem. 
195 Ibidem, zondag, z.d. [na half augustus en voor 26 september 1951]. 
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Max Reneman. De jury verklaart dat haar ontwerp het beste aansluit op de architec-
tuur, maar dat ze de uitvoering ervan iets te conventioneel voorstelt. Het werk van 
Reneman vindt de jury het meest persoonlijk, maar in bepaalde delen te zwak uitge-
werkt. Omdat het volgens het reglement van de Prix de Rome onmogelijk is twee gou-
den medailles uit te reiken, wordt er helemaal geen prijs gegeven. ‘De jury zal er echter 
krachtig op aandringen, dat aan de mededingers van de loges 12 en 18 een reisbeurs ter 
beschikking zal worden gesteld.’196 Deze beslissing van de jury is een uitzondering in 
de geschiedenis van de wedkamp Prix de Rome. Ze heeft er mede toe geleid dat Mari-
anne van der Heijden in de vergetelheid is geraakt. In het boek over de Prix de Rome 
dat in 2008 verscheen naar aanleiding van het tweehonderdjarig bestaan van de prijs, 
wordt deze specifieke wedkamp niet genoemd.197 

Na afloop van de wedkamp schrijft Marianne: ‘Morgen wil ik met de fiets nog eens 
genieten van de vrijheid. De spanningen, de teleurstelling, de “Krach” zijn achter de 
rug. Reneman is woedend, omdat hij niet de gouden heeft gekregen, zoals hij denkt dat 
hem toekomt. Harry is stil en klein na vreselijke nervositeit, omdat hij niks heeft. Ik 
ben gelukkig, omdat ik gelijk Reneman sta, maar erg uitgedaagd en gekleineerd door 
het woord conventioneel. […] Maar door de uitdaging win ik misschien veld en door 
de erkenning toch van de zilveren heb ik kracht om de uitdaging te aanvaarden. Door 
de strijd helemaal in Amsterdam voel ik me een ander mens en weet ik dat ik even 
goed hier een meer onzichtbare, maar even gevaarlijke strijd te voeren heb tegen insla-
pen zelfgenoegzaamheid en burgerlijke angstige bekrompenheid. Mijn eigen weg zoe-
ken zonder pardon.’198  

Weer terug in Kerkrade 

In oktober werkt Van der Heijden weer in haar atelier in Kasteel Oud Ehrenstein. Er 
wachten verschillende opdrachten op voltooiing. Maar het werken gaat ‘stroef en lang-
zaam’. Ze voelt dat ‘het enkel op een afpijnigen van de hersenen neerkomt. Als ik vrij 
was zou ik dansende naakten schilderen picassoachtig zinnelijk. Ik zou de eenzaamheid 
willen uitbeelden waarmee ik ook begonnen ben.’199 

Hoewel ze verlangt naar de experimenteren met de moderne schilderkunst, spreekt 
ze in haar dagboek met geen woord over de internationale Cobratentoonstelling die 
van 6 oktober tot en met 6 november in het Palais des Beaux-Arts in Luik plaatsvindt. 
Onder de exposanten bevinden zich dit keer ook oudere kunstenaars, zoals Juan Miró 
(1893-1983) en Alberto Giacometti (1901-1966). Vanwege de toename van het aantal 

                                                        
196 Juryrapport wedstrijd monumentale en versierende schilderkunst 1951, kopie in Archief Marianne van der 
Heijden.  
197 Prix de Rome MDCCCVIII-MMVII (2008).  
198 Dagboek ,49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, z.d. [omstreeks 26 september 1951]. 
199 Ibidem, 12 oktober 1951. 
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deelnemers ontstaat er veel onenigheid onder de oprichters en Cobra wordt na deze 
tentoonstelling opgeheven.200  

In de landelijke kranten wordt deze Cobratentoonstelling positief besproken, maar 
de recensent van het Limburgsch Dagblad vraagt zich af of men hier met ‘ketters of voor-
lopers’ te maken heeft. Waarschijnlijk schaart Marianne zich onder de groep die vindt 
dat Cobra meer met ketterij te maken heeft dan met kunst, want ondanks de minder 
experimentele uitstraling van deze expositie laat ze de kans kennis te maken met deze 
ontwikkelingen in de kunst aan zich voorbijgaan. 

Dit besluit typeert haar twijfel aan het begin van haar loopbaan: enerzijds wil ze niet 
inslapen en vrij ‘picassoachtig’ werk maken, anderzijds creëert ze afstand tot collega’s 
Diederen, Nols en Lataster, de vrije schilders in haar nabije omgeving, en vermijdt ze 
een bezoek aan een tentoonstelling van internationale allure, die vrijwel direct bij haar 
om de hoek plaatsvindt. In plaats van haar hart te volgen en zich te richten op vrij 
werk laat ze zich leiden door de golf, vooral kerkelijke, opdrachten die op haar afkomt. 
In 1951 zit ze opgesloten in een web van verplichtingen.  

In Kerkrade woont ze weer bij haar ouders en zij delen in het succes en de zorg die 
haar werk met zich meebrengt. Die afhankelijk positie maakt dat haar maatschappelijke 
positie onzichtbaar is. Thuis is ze weer de dochter die aan de verwachtingen van haar 
ouders moet en wil voldoen. In het katholieke zuiden zijn geen vrouwen aan wie ze 
zich kan meten en een voorbeeld kan nemen. Hoe kan ze als ongetrouwde vrouw zich 
een positie verwerven in het door het katholicisme beheerste Limburg, waar trouwen 
en kinderen krijgen de norm is?  

In Amsterdam heeft ze zich laten meevoeren in de seksuele avances van de ge-
trouwde Harry Op de Laak. Terug in Limburg heeft ze spijt en schuldgevoelens over dit 
onzedelijke gedrag dat ze als goed gelovige afwijst. Deze gevoelens kan ze met niemand 
uit haar omgeving delen. Ze wil er net als de romantici Gezelle en Kemp uiting aan 
geven in vrij werk. Maar de hectische wereld waarin ze na haar studie is beland, belet 
haar dit daadwerkelijk te doen. Een van de weinige kunstwerken waarin dat wel lukt, is 
de gouache ‘De verboden appel’ (1951). Hierop heeft ze expressief een naakte figuur 
geschilderd die naar een rode appel reikt en die wordt gedragen door een abstracte 
vorm. Die kan worden gelezen als een boom, maar deze zou ook symbool kunnen staan 
voor God, zodat de gouache haar verlangen naar de steun van God verbeeldt.     
 

                                                        
200 Stokvis, Cobra, (1990²) 127-130.  
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De verboden appel, 1951, gouacheverf op papier, 32,5 x 24,8 cm  
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Wat ben ik, 1961-1965, houtsnede 9-10, 6,8 x 18,1 cm  
Marianne van der Heijden, ca. 1962 , foto Leo van der Heijden 
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Wat ben ik? 

Een kleine houtsnede van 7 x 18 centimeter die Marianne aan het begin van de jaren 
zestig maakt, heeft de titel ‘Wat ben ik’. Erop is een vrouw die ineengedoken op de 
vloer ligt. Het lichaam van de vrouw is opgebouwd uit krachtige zwarte lijnen en een 
complexe vlakverdeling. Summiere horizontale lijnen geven de suggestie van een kale, 
houten vloer. Bij de heuppartij en de vloer zijn resten van het gutsen zichtbaar, waar-
door de kwetsbaarheid van de vrouw wordt geaccentueerd. Op die manier krijgt het 
kunstwerk ondanks het bescheiden formaat een enorme expressiviteit die doet denken 
aan de dramatische beelden van de Duitse beeldhouwster en grafica Käthe Kollwitz 
(1867-1945). 

Maar Kollwitz is niet haar directe voorbeeld geweest, want de compositie van de 
liggende vouw is duidelijk afgeleid van het monumentale olieverfschilderij van een 
liggende moeder met kind van Paula Modersohn-Becker. Opvallend is dat Van der 
Heijden op precies dezelfde manier als Modersohn-Becker de arm voor het gezicht van 
de vrouw heeft geplaatst. Het schilderij van Modersohn-Becker is te lezen als een ode 
aan het moederschap. Van der Heijden heeft een vrouw zonder kind getekend. Op 
haar houtsnede ligt de vrouw eenzaam op de grond. De titel ‘Wat ben ik’ versterkt die 
eenzaamheid en verwijst naar een andere inspiratiebron: ‘Waar komen we vandaan, wat 
zijn we, waar gaan we heen?’, een schilderij dat de symbolist Paul Gauguin in 1897 op 
Tahiti maakte.  
 

     
Käthe Kollwitz, Klage, 1938-1940, brons, 26,7 x 24,8 cm, Käthe Kollwitz Museum Keulen 
Paula Modersohn-Becker, Liggende moeder en kind II, 1906, olieverf op doek, 82,5 x 124,7 cm, Paula Modersohn 
Becker Museum Bremen 
Paul Gauguin, D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous, 1897, olieverf op doek, 139 x 374 cm 
Boston Museum of Fine Arts SC226475  

Het woordje ik in de titel van Van der Heijdens prent verbindt de afbeelding op hout-
snede met de situatie van de kunstenares. Het maakt het kleine kunstwerk tot een zelf-
portret dat aangeeft dat de kunstenares twijfelt over haar identiteit. Vertwijfeling vin-
den we ook terug in een aantekening die ze op een los velletje papier op 23 december 
1962, de dag na haar verjaardag, schrijft: ‘40 jaar ben ik geworden met angst en pijn. Ik 
ben overwerkt, nerveus en prikkelbaar, slaap alleen nog maar op tabletten.’201  

Een foto die in dezelfde tijd van de kunstenares is gemaakt, toont een ander beeld. 
Hierop is ze en profile afgebeeld en lacht ze ontspannen. De fotograaf heeft haar tegen 

                                                        
201 Losse dagboekaantekening, 23 december 1962. 
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een witte achtergrond geplaatst, zodanig dat het zonlicht van rechts komt en achter 
haar een schaduw van haar gezicht op de muur is. Net als tien jaar geleden heeft de 
kunstenares zich niet speciaal opgemaakt. Ze heeft het haar opgestoken en draagt een 
zomers bloesje zonder mouwen. Van grote vertwijfeling of onrust is op dit portret 
geen sprake. Haar turbulente innerlijk houdt ze voor de fotograaf verborgen.  

In de tekst die ze aan het eind van 1962 schrijft, rept ze met geen woord over haar 
werk. Ze doet verslag van een biecht. De pastoor raadt haar aan veel te rusten, goed 
voor zichzelf te zorgen en het Magnificat te bidden. Dat alles geeft haar troost. 

Deze notitie is de enige dagboekaantekening die Marianne sinds lange tijd maakt. 
Na november 1951 schrijft ze geen dagboeken meer. In het archief zijn nog wel vijf 
losse bladen met teksten uit 1952 ‘vóór de reis naar Italië, de tijd van het ontwerpen 
van mozaïeken’, ‘Alleenspraak’ uit 1956 en verder enkele korte reisverslagen uit de 
periode 1952-1962. Des te opmerkelijker is dit korte schrijven op de dag na haar veer-
tigste verjaardag. Het feit dat ze zich hier niet uitlaat over haar werk, maakt deze aante-
kening tot een soort gebed met vragen aan God. ‘Ik had schuld bekend over mijn te-
korten tot leefbare vriendschap met de medemensen. Wil God me moed geven? Wil 
Hij me zeggen dat Hij tevreden met me is en me wel wat zal helpen al voel ik me nog 
zo tekortschieten? Het zijn de kleinen en hulpelozen die Hij helpt, het zijn vernietigden 
waaraan Hij zich toont en door wie Hij werkt. Ik zal nog kleiner moeten worden nog 
meer bewust van mijn eigen armzaligheid tot in de kern van mijn wezen moeten er-
kennen dat ik niets ben om werkelijk voor Hem open te staan.’ Op haar behoefte aan 
hulp krijgt ze geen direct respons. Haar gebed is een roep in de woestijn en het verlies 
in het vertrouwen op Hem ligt op de loer. 

Apsisversiering in Eschweiler 

De laatste dagboekaantekening uit 1952 eindigt ook met het aanroepen van God: ‘Mijn 
God open de poort in mij en laat het mij mogen uitschreeuwen in het werk. God ik bid 
U. Ik schrijf het, omdat het sterker is dan spreken. Het vervliegt niet. Mijn God, ik 
vraag het met alle intensiteit die in mij is: zegen mijn werk. Laat het zijn een liefdes 
uiting aan U, een lofzang van een gepijnigd hart dat uiteindelijk alle pijn door U en 
voor U ondergaat omdat U de enige zijt die is.’202 Haar betrokkenheid op het geloof is 
in die tijd groot. Het past bij de kerkelijke opdrachten die ze krijgt. Ze werkt aan het 
mozaïek voor de Sint-Pancratiuskerk in Heerlen en de opdracht om de apsis van de 
Sint-Peter-en-Pauluskerk in Eschweiler te decoreren. Deze grote opdracht belemmert 
haar met de reisbeurs die ze heeft gewonnen met de Prix de Rome, naar Italië te reizen. 
De versiering van de apsis heeft prioriteit.  
 

                                                        
202 Losse vellen ‘1952’ ingevoegd in Dagboek ’49-’51, ’52. A’dam-Kerkrade. 
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Marianne met ‘Engelkop’, sgraffito-proef voor apsisversiering Sint-Peter-en-Pauluskerk Eschweiler, 1952,  foto: 
Leo van der Heijden 
Verrezen Christus, 1952, sgraffito, 9 m. hoog, interieur Sint-Peter-en-Pauluskerk Eschweiler, fotograaf onbekend. 

Voor de grote kerk in Eschweiler moet ze de verrezen Christus op de muur aanbren-
gen.  
Ze ontwerpt een grote, staande Christusfiguur met twee engelen. Het geheel voert ze 
uit in de sgraffito-techniek, waarbij in verschillende kleuren mortellagen op de muur 
worden aangebracht en waaruit vervolgens een lijncompositie wordt geschraapt. Sgraf-
fito komt van het Italiaanse woord ‘sgraffiare’, krassen.203 Campendonk maakte zijn 
studenten bekend met deze oude techniek die in Duitsland al vanaf 1500 werd gebruikt 
en rond 1900 opnieuw door veel Belgische art-nouveaukunstenaars werd toegepast. De 
techniek vertoont verwantschap met de houtsnede, omdat ook daarbij volgens een 
getekend patroon materiaal wordt weggesneden.  

Marianne maakte in haar grote atelier in Kasteel Oud Ehrenstein een proefsgraffito 
van een engelkop. Vervolgens heeft ze op ware grootte het totale ontwerp op een 
karton getekend, dat daarna op de geprepareerde mortelmuur in de apsis wordt over-
gebracht. De kleuren van de onderlagen zijn bruin, grijs en wit. Vervolgens heeft de 
kunstenares met assistentie van twee vakmensen eigenhandig de mortel weggeschraapt. 
Dit is fysiek zwaar werk, waar ze veertien dagen mee bezig is geweest. In juni 1952 
voltooit ze het grootschalige project.  

                                                        
203 Frans van Burkom, Yteke Spelstra, Simone Vermaat (red.), Experiment in opdracht. Kunst van de wederopbouw 
Nederland 1940-1965 (nai010 uitgevers, Rotterdam 2013) 116.  
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De monumentale wandversiering wordt positief beoordeeld. Paul Haimon meldt in 
het Limburgsch Dagblad: ‘Architecten en technici uit de Kreis Aachen kwamen het resul-
taat in uitbundige termen bewonderen.’204 Hij denkt dat als zij in Kerkrade een derge-
lijke prestatie zou hebben geleverd, zij ‘de belangstelling uit alle delen van Nederland 
zou ondervinden’ en roemt haar werk, omdat het kunstwerk de functie van het ge-
bouw niet ondermijnt. ‘Men zou verwachten, dat ´t machtige reliëf in gekleurd cement, 
het altaar in de verdrukking zou brengen. Het lichte materiaal, dat in de wand terug 
blijft, doet in tegendeel het altaar nog meer als het middelpunt uitkomen.’ 

Deze geslaagde opdracht blijft niet zonder gevolg. In het najaar bereikt Van der 
Heijden het verzoek van pater Urbanus Notebaert (1913-1961) de apsis en triomfboog 
van de kapel van de paters jezuïeten aan de Tongersestraat in Maastricht met mozaïek 
te bekleden. Het werken aan deze bijzondere opdracht stelt ze uit, want eerst wil ze 
met de reisbeurs naar Italië en moet het mozaïek voor de Sint-Pancratiuskerk in Heer-
len worden voltooid.  

Van de opdracht in Eschweiler krijgt ze echter ook een nare bijsmaak. Het contact 
met de priester van de Duitse kerk verloopt zo goed dat ze wordt uitgenodigd met 
hem een bezoek aan Parijs te brengen. De geschiedenis met M., ze noemt de priester in 
haar dagboek niet bij naam, is reden om in het najaar enkele pagina’s te schrijven. ‘Nu 
die geschiedenis met M. ik heb niet veel weerstand meer. Ik bedrieg mezelf want het 
heeft me geraakt en ik ben er nog niet overheen.’205 Wat er precies gebeurt, schrijft ze 
niet, wel dat ‘niemand iets vermoedt’. Later noteert ze bij M. ‘Duitse priester’ en aan 
het eind van haar leven voegt ze er met rode pen en met een minder stabiel handschrift 
aan toe: ‘mijn opdrachtgever in Duitsland, charmeur en verleider, die met mij naar bed 
wou, maar ook al diverse vriendinnen had. Toen ik in Parijs ziek werd in een restaurant 
en moest overgeven, maakte hij zich zo gauw mogelijk uit de voeten, want hij wilde 
niet dat zijn gastheren zouden weten dat wij samen op reis waren.’ Deze affaire houdt 
ze verborgen voor haar ouders en vrienden. Ze durft de gebeurtenis zelfs niet in detail 
aan haar dagboek toe te vertrouwen. Pas na meer dan veertig jaar, in de jaren voor haar 
overlijden in 1998, verbreekt ze dit zwijgen, komt haar woede boven en schrijft ze met 
rode pen de feiten op. Wat haar precies beweegt dan wel te vertellen wie M. was en te 
beschrijven wat haar destijds stoorde, zullen we nooit te weten komen. Wel wordt 
duidelijk dat het succes van de grote opdracht haar tegelijk op persoonlijk vlak in ver-
warring heeft gebracht. De collegiale omgang met de priester mondt uit in een seksuele 
aantrekkingskracht die ze afwijst en waar ze misselijk van wordt. In eerste instantie had 
haar een tripje naar Parijs met iemand die net als zij geïnteresseerd is in religie en mo-
derne kunst, aantrekkelijk geleken. Dat ze daarmee de grens tussen werk en privé over-
schreed, had ze pas achteraf in de gaten. Het feit dat ze die ervaring met niemand kon 
delen, maakte haar eenzaam en depressief. 

                                                        
204 Paul Haimon, ‘Monumentaal werk te Eschweiler. Van Kerkraadse kunstenares Marianne van der Heijden’, 
Limburgsch Dagblad, 16 juni 1952.  
205 Losse vellen ‘1952’ ingevoegd in Dagboek ’49-’51, ’52. A’dam-Kerkrade. 
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De notities uit het najaar van 1952 zijn een smeekbede aan God aan wie ze hulp 
vraagt, opdat ze slaagt in haar werk. Het geeft aan dat ze onzeker is over de weg die ze 
als kunstenares moet gaan. Ter afleiding van deze twijfel richt ze zich op de Italiëreis 
die in het verschiet ligt. Om zich alvast in de Italiaanse cultuur in te leven leest ze Due-
cento van Hélène Nolthenius.206 Het boek beschrijft levendig de culturele wereld van 
Italië in de dertiende eeuw. Van der Heijden raakt in de stemming bij de dichtregels 
van Jacopone da Todi (ca. 1230-1306), de Italiaanse poëet die zich na een werelds 
leven op latere leeftijd bekeerde en toetrad tot de franciscanenorde:  

 ‘’t kwam nooit mij in de zin  
O Jezus om te dansen  
Maar nu ‘k uw licht zie glanzen  
Nu dans ik niettemin.’207  

Ze schrijft ze over in haar dagboek, waarbij ze bij zijn naam opmerkt: ‘Fijne kerel’.208   

Italië-reis    

Half februari 1953 vertrekt Marianne naar Italië en op 19 februari arriveert ze in het 
Istituto Storico Olandese in Rome, waar ze twee maanden zal verblijven.209 In Rome 
bezoekt ze musea en kerken. Ze waardeert de Byzantijnse schilderingen in de Vaticaan-
se musea en de werken van Giotto (1287-1337) en Fra Angelico (1395-1455). Met 
regelmaat gaat ze naar de Santa Maria Maggiore en bewondert daar de vroegmiddel-
eeuwse mozaïeken. Ook beklimt ze de heuvel van de Santa Sabina en schrijft daarover 
in haar reisverslag: ‘Hoe meer ik vorderde met het beklimmen van die heuvel, hoe 
prettiger ik me voelde. Stilte. Overal kloosters, kerkjes nonnetjes. Het was eindelijk zò 
zoals ik me Italië had voorgesteld.’210 Boven op een bankje naast de kerk Santa Sabina 
geniet ze van het uitzicht over de stad: ‘beneden de Tiber. Zo schoon zo pril heb ik 
Rome nog niet kunnen zien. Verder op mijn tocht zag ik sinaasappelbomen in de tui-
nen staan. Zo mooi alsof ze weggelopen waren van de fresco’s van Avignon. Vrij wei-
nig loof. Donker groene blaadjes en helder oranje vruchten. Een citroenboompje, 
heerlijk koel met helgele dunne blaadjes. Ik begrijp hoe men hier tot die wonderlijke 
harmonie kan geraken van een zekere monumentaliteit en grootheid in vorm, een 
bouwen van vormen waar tegelijkertijd een realisme in zit. Dit tegenover het sferische 
schilderen bij ons.’211 Nieuwsgierig zuigt de kunstenares dat wat ze waarneemt, in haar 
op en probeert zich die impressies eigen te maken. Af en toe pakt ze haar schetsboek 
en tekent ze dat wat ze ziet. 

                                                        
206 Hélène Nolthenius, Duecento (Het Spectrum, Utrecht 1951). 
207 Ibidem, 231. 
208 Losse vellen ‘1952’ ingevoegd in Dagboek ’49-’51, ’52. A’dam-Kerkrade. 
209 Reisdagboek ’53 Italië, Roma, 2 maart, 1953. 
210 Ibidem. 
211 Ibidem. 
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Via Appia, Rome, 1953, potlood op papier, 16 x 23,5 cm  
Assisi, 1953, inkt op papier, 16 x 23,4 cm  

Maar het is niet alleen genieten. In een brief aan kapelaan Jos Pfennings schrijft ze wat 
haar zoal niet aan de stad bevalt: ‘al die pompeuze monumenten. Het Colosseum 
maakte ook al weer zo’n indruk van macht. Ik houd er niet van al is het nog zo in-
drukwekkend. Ik moet almaar aan een dictator denken als ik zoiets zie. Het beklemt 
mij. Ik ben rondgedwaald op het Forum tussen al die ruïnes. Het doet me zo museum-
achtig aan. En ik heb het er heel akelig gehad. Dat is trouwens een teer punt. Hier 
word ik voortdurend aangesproken of op zijn minst beken. Ik heb daar zeker een uur 
lang een vent achter me aan gehad en ik kon hem maar niet kwijt raken. Hij verstopte 
zich gewoon achter een ruïne om me weer op te vangen. Je voelt je zo opgejaagd! Ik 
heb hem op een gegeven moment in het Hollands uitgescholden, ik was razend en 
tenslotte het enige Italiaanse scheldwoord dat ik ken: cretino! [stommerik!]’212 Ze be-
schrijft dat ze nog niet zo eenvoudig van hem afkomt en concludeert: ‘Het is gewoon 
een plaag.’   

Half april reist ze naar Assisi en vervolgens via Arezzo en Siena naar Florence. 
Haar uiteindelijke doel is Ravenna, waar ze zich bij professor Renato Signorini aan de 
Accademia di Belle Arti wil verdiepen in de techniek van het mozaïek leggen. Ze komt 
hier op 14 mei aan en zal er een maand verblijven. Signorini is een begrip in de wereld 
van de mozaïekkunst. Hij heeft naam gemaakt als restaurateur van de mozaïeken in de 
beroemde Byzantijnse kerken en heiligdommen in Ravenna. Het niveau van de mede-
studenten op deze academie valt Van der Heijden tegen. Stevig oordelend, zoals ze wel 
vaker doet in haar brieven en dagboeken, maar uitspraken die ze zelden in het open-
baar uit, schrijft ze: ‘alleen maar kopietjes van Ravenna,’213 alsof het restaureren van 
Byzantijnse mozaïeken niets voorstelt. 

Haar reisdagboek laat weinig los over wat ze in deze periode precies leert over het 
mozaïek leggen. De gebeurtenissen op persoonlijk vlak houden haar meer bezig. In 
Ravenna ontmoet ze een Amerikaan die een rozenkrans draagt. De man intrigeert haar 
en gedurende haar verblijf trekt ze steeds vaker met hem op. Zijn naam, Warren Har-
ding Scadron, noteert ze in haar aantekenboekje.214 In haar reisverslag schrijft ze: ‘Hij 

                                                        
212 Conceptbrief aan kapelaan Pfennings, 22 februari 1953, in Archief Marianne van der Heijden. 
213 Ibidem, Hemelvaart, 14 mei 1953.  
214 Aantekenboekje, 1953 Italië. 
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vindt mij sympathiek. Ik hem. […] Hij is de eerste man die terwijl hij zelf schilder is 
zegt: je kunt niet van beide kanten profiteren en trouwen, terwijl je schilder bent en je 
het financieel niet veroorloven kunt en al je zorgen aan je werk moet besteden.’ Hij wil 
haar mettertijd naar Amerika laten komen. De overtocht zal hij betalen en hij zal er 
voor zorgen dat ze werk krijgt. Marianne vraagt zich af wat hem dat vertrouwen geeft: 
‘Hij heeft nog geen schets van me gezien alleen een heel slechte kopie van een moza-
iek, die mij ziek maakt. De kleur is ellendig. Erwtensoep met spinazie.’215 Scardon trekt 
echter conclusies uit zijn religieuze opvatting en treedt als frater Cristoforo in een 
kloosterorde. Welke, dat wordt niet duidelijk uit Mariannes aantekeningen. 

Eind juni komt er een einde aan haar verblijf in Italië en is de toekomst van haar 
vriendschap met Cristoforo ongewis. Hij reist terug naar Amerika. In Nederland wacht 
Marianne een aantal projecten. Het mozaïek voor de Sint-Pancratiuskerk moet worden 
voltooid en de Maastrichtse jezuïeten verlangen van haar een ontwerp voor de mozaïe-
ken in hun huiskapel.  

Mozaïeken 

In oktober 1953 werkt Van der Heijden aan de voltooiing van het mozaïek ‘Levens-
boom’ voor de kerk in Heerlen. Na veelvuldig overleg is uiteindelijk besloten dat ze 
niet op de buitenmuur, maar binnen in de rechter zijkapel boven het altaar een wand-
versiering zal maken. Dagelijks reist ze daarvoor op de brommer van Kerkrade naar 
Heerlen. Het project ondervindt nogmaals vertraging omdat ze in september een ver-
keersongeluk krijgt. De gevolgen zijn dermate ernstig dat ze in het ziekenhuis van 
Kerkrade wordt opgenomen. Daar wordt een schedelbasisfractuur geconstateerd. Ze 
moet enkele weken rust houden. De regionale kranten rapporteren over de situatie van 
de kunstenares: ‘Naar we vernemen is de toestand van de kunstschilderes v.d. Heijden, 
die zoals we bereids meldden bij een val met haar bromfiets een schedelbasisfractuur 
en hersenschudding opliep thans goed te noemen.’216 

Nadat ze in februari 1954 de opdracht in Heerlen voltooit, begint ze met de ont-
werpen voor de opdracht van de jezuïet Urbanus Notebaert. Hij had een strikte om-
schrijving gegeven voor de iconografie van de mozaïeken voor de kapel van het 
Collegium Canisianum. In de zeven bogen achter het hoofdaltaar dienden de zeven 
mysteriën uit het leven van Christus te worden uitgebeeld: de Boodschap, de 
Geboorte, de Doop, de Kruisiging, de Verrijzenis, de Hemelvaart en de Nederdaling 
van de Heilige Geest en op de triomfboog het Hemelsoffer van Christus volgens de 
Apocriefen XXII,1.217 Een journalist van De Maasbode constateert: ‘Een enorme 
opdracht, die haar minstens een geheel jaar in beslag neemt. De gezamenlijke 
oppervlakte beslaat ongeveer vijftig vierkante meter. Op ieder vakje moet de 

                                                        
215 Reisdagboek ’53 Italië, Ravenna, 2de Pinksterdag [maandag 25 mei 1953]. 
216 ‘Toestand Marianne v.d. Heijden thans goed’, De Nieuwe Limburger Koerier, 19 september 1953. 
217 Contract opdracht Rector Canisianum, Maastricht en Marianne van der Heijden, 19 januari 1953. 
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kunstenares zich volledig concentreren. Daarom wenst zij bij dit werk niet gestoord te 
worden.’218 

De kunstenares en Notebaert zijn het niet direct eens over de compositie van de 
mozaïeken in de apsis. In de nalatenschap bevindt zich een ontwerpschets voor deze 
opdracht met de aantekening: ‘laatste niet geaccepteerde ontwerp mozaïek jezuïten’. 
Op deze schets is een harmonische kleurverdeling te zien tussen lichtblauw onder en 
licht roodbruin boven. De onderste gedeelten van de boogontwerpen zijn gericht naar 
het centrum, waar de kruisiging van Christus is gedacht. Het onderste deel van die 
boog wordt gesierd met de afbeelding van een olijfboom. Het altaar heeft ze ook 
getekend, waardoor goed zichtbaar wordt dat ze de compositie van het onderste 
gedeelte naar de positie van het altaar heeft aangepast. Links en rechts zijn knielende 
figuren, die de opmaat vormen voor de oplopende lijnen van links en rechts naar het 
midden.  

 

      
Laatste niet geaccepteerde ontwerp voor mozaïeken voor de apsis van de kapel van het jezuïtenklooster in 
Maastricht, 1953-1954, potlood en aquarelverf op papier, 21,4 x 23 cm  
Ontwerp voor mozaïeken voor de apsis van de kapel van het jezuïtenklooster in Maastricht, 1954, aquarelverf op 
papier, 30 x 45 cm  

De kritiek van Notebaert moet op die oplopende compositielijnen gericht zijn geweest. 
Voor hem diende het geheel strikt frontaal en zonder enige vorm van hiërachie te 
worden opgezet. Op het uiteindelijke mozaïek is geen bergvorming naar de centrale 
gekruisigde Christus te zien, maar zijn de zeven bogen gelijkwaardig opgebouwd. On-
der is telkens een figuur of groep figuren en in de bovendelen zijn de Christusfiguur of 
Maria als duidingen voor de zeven mysteriën. Hierboven staan de Griekse begrippen 
hiervoor: van links naar rechts MONOΓΕΝΗΖ (Eniggeborene), ΑΓΑΠΗΤΟΣ (Be-
minde), ΖΩΟΠΟIΟΣ (Levendmakende), ΑΜΝΟΣ (Lam), ΚΥΡΙΟΣ (Heer), 
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ (Helper) en ΠΡΟΤΟΚΟΣ (Eerstgeborene).  
 

                                                        
218 ‘Marianne van der Heijden maakt mozaïeken’, De Maasbode, 30 augustus 1954. 
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.    
Zeven mysteriën uit het leven van Christus, apsis kapel jezuïtenklooster Maastricht, 1954-1956, foto’s Peter Cox 

De goudkleurige achtergrond en de stilering van de figuren zijn geënt op de Byzantijn-
se mozaïeken die Van der Heijden van dichtbij had gezien in Ravenna. Op die mozaïe-
ken is veel aandacht voor natuurelementen. Ze plaatst dergelijke ornamenten in de 
onderste delen. Zo is de gekruisigde Christus omgeven door wijnranken, die goed te 
vergelijken zijn met de drie duiven omgeven door wijntakken in de apsis van de San 
Vitale in Ravenna. In deze kerk zijn de afgebeelde heiligen gekleed in Romeinse toga’s. 
De plooival daarvan neemt Marianne over bij de vormgeving van de kleding van haar 
figuren in de Maastrichtse jezuïetenkapel. Maria wordt op de Bijzantijnse mozaïeken in 
Ravenna niet weergegeven. Voor de afbeelding daarvan ging de kunstenares elders te 
rade. In het Aartsbisschoppelijk Museum in dezelfde stad bevindt zich een Madonna in 
een in de oosterse kunst gebruikelijke houding van Orante (staande, biddende pose 
met uitgestrekte armen). De Maria op de een na laatste boog beeldt Van der Heijden in 
diezelfde Orante-houding af.  
 

     
Mozaïekdecoratie achter hoofdaltaar, ca. 540 na Chr., San Vitale Ravenna 
Heilige Maria, mozaïek uit de oude kathdraal van Ravenna, 12de eeuw, Aartsbisschoppelijk Museum Ravenna 
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De mozaïeken worden door Guus van Hemert uitgebreid besproken in Heraut van het 
Heilig Hart, het maandblad dat door de paters jezuïeten in Nijmegen wordt uitgegeven. 
Hij typeert de voorstelling Maria in Orante-houding als: ‘zeker, rustig, begenadigd, lid 
van de Kerk bij uitstek, ja prototype van haar’ en noemt haar ‘de meest verfijnde onder 
de monumentale boven-figuren van het mozaïek’. 219 Hij wijst erop dat ‘heel de inge-
houden pracht’ van dit grote, indrukwekkende mozaïek van steenafval is gemaakt: 
‘Toch is het waar, dat er geen ander materiaal is gebruikt dan afval van steenhouwers-
werkplaatsen en tegelbakkerijen. Na steentje voor steentje door de vingers van de kun-
stenares te zijn gegaan, gehakt, gewikt, in de mortel geplaatst, bezien en goed bevon-
den, heeft deze natuur- en baksteen al haar kleurdiepte en -echtheid tot haar recht laten 
komen. Als een stenen tapijt dekt het mozaïek, ruig en edel, de wand.’220  

Marianne kocht voor f 13,50 een ton breuktegels in diverse kleuren van de 
porselein- en tegelfabrikant MOSA in Maastricht.221 Op een foto van Cor van Weele 
zien we dat ze het restmateriaal met een hamer nog kleiner hakt en dat ze de stukjes 
vervolgens met de hand sorteert. Op de achtergrond van deze foto staan proefstukken. 
De stukjes zijn verschillend van formaat. Bij de bevestiging in het cement strijkt de 
kunstenares de onregelmatigheid van de steentjes niet vlak. Door het reliëfmatige 
effect dat hiermee ontstaat, krijgt het materiaal een expresievere uitstraling dan 
wanneer ze wel plat naast elkaar aangebracht zouden zijn. Bij het kleinhakken van de 
resttegels krijgt Marianne hulp van haar broer Leo.222  

Haar dagelijks werken in de kapel maakte diepe indruk op menig priesterstudent. 
Harry Schelbergen (1924) schrijft in zijn memoires dat hij wekelijks ging kijken hoe het 
werk vorderde. ‘Met bewondering heb ik ernaar gekeken hoe zij te werk ging en de 
bijbelse thema’s verbeeldde. […] Het resultaat van haar werk raakte mij echt heel diep, 
meer dan het studieus bezig zijn en het afleggen van de examens in de theologische 
vakken. Ik was haar dankbaar voor dit werk.’223  

Het monumentale mozaïekwerk krijgt aandacht van de landelijke pers. Paul 
Haimon bespreekt het, nog voordat het is voltooid in de Volkskrant. Zijn kritiek is 
lovend: ‘Voorzover het werk gereed is, ongeveer vijf bogen van drie bij één meter, is 
hier werk geleverd van zo gave religieuze devotie dat het zonder meer voorbeeldig mag 
heten. […] Het is allemaal eenvoudig, maar zo eenvoudig als alleen het sublieme 
vermag te zijn. Dit eenvoudige is diep treffend en natuurlijk religieus.’224 Haimon 
plaatst het wandmozaïek op een lijn met ‘de befaamde ramen van Henri Jonas te 
Blijerheijde.’  
 

                                                        
219 Guus van Hemert S.J., ‘Het geheim van onze bevrijding, Marianne van der Heijden vervaardigde een belangrij-
ke christologische cyclus’, Heraut van het Heilig Hart, 1 januari 1958, 15-18, 18.  
220 Ibidem, 15.  
221 Brief van N.V. Porselein- en Tegelfabriek MOSA, Maastricht, 6 juli 1953. 
222 Gesprek met Leo van der Heijden, 19 oktober 2012. 
223 Harry Schelbergen SJ, ‘U legt uw hand op mij’. Opvoeding als levensvervulling (Valkhof Pers, Nijmegen 2011) 55-58. 
224 Paul Haimon, ‘Rijke religieuze mozaïeken in kapel te Maastricht’, de Volkskrant, 23 april 1955. 
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Marianne van der Heijden aan het werk, 1953, foto: Cor van Weele 
Mand met peren, 1953, mozaïek,  50 x 59,5 cm   

Voor de Heilige Antonius van Paduakerk in Bleijerheijde (Kerkrade) realiseerde 
Jonas (1878-1941) in 1931 twintig glas-in-loodramen.225 Dit project gold in Zuid-
Limburg als een van meest indrukwekkende. Ze werden geroemd vanwege hun 
eenvoud, ritmiek en sterk contrasterend kleurgebruik. Jonas onderscheidde zich op dit 
punt van Charles Eyck, die veel ramen in Limburg, maar ook in noordelijke provincies 
realiseerde. Eyck gaf zijn ramen minder lijnmatig vorm en gebruikte meer 
schilderkunstige technieken. In tegenstelling tot Jonas voerde hij zijn thema’s met grote 
vertellingskracht uit, bracht hij grisaille aan en koos hij vaak voor diepe en intense 
kleuren.  

Na de voltooiing van de apsismozaïeken verscheen er een uitgebreide en positieve 
bespreking door Jos Stassen (1921-2001) in het Katholiek Bouwblad, een tijdschrift dat na 
de oorlog tweemaandelijks verscheen als spreekbuis van de Algemene Katholieke 
Kunstenaars Vereniging, maar dat landelijk gezien naam had vanwege de inhoudelijke 
artikelen over kunst en architectuur. Stassen, die in 1956 als priester en tekenleraar 
verbonden was aan Rolduc en daarom Van der Heijden persoonlijk kende, stelt vast 
dat in Noord-Europa de mozaïekkunst zelden wordt gebruikt. Hij waardeert de 
geslaagde wisselwerking tussen gebouw en kunstwerk: ‘Hier ervaart men het gelukkige 
resultaat van een goed gekozen techniek. Als een verdicht en levendig verfijnd 
metselwerk, voegt het zich in de geest van een, in baksteen opgetrokken gebouw. De 
aard van het gebakken materiaal, dat hier veelvuldig gebruikt werd, de geest van de 
duurzaamheid en soberheid van materiaal en kleur, zijn even zovele waarden, die ons 
dit werk als verwant en gebonden aan het gebouw doen ervaren.’ Daarnaast benadrukt 
hij dat de kunstenares niet zoals zo veel van haar collega’s onder invloed staat van ‘de 
figurale mogelijkheden in de moderne schilderkunst als in de mozaïeken van mannen 
als Severini en Bazaine.’ Hij is ervan overtuigd dat zij nog meer haar eigen weg had 

                                                        
225 Zie: http://www.glasmalerei-ev.de/pages/b234/b234.shtml. 



Hoofdstuk 2 

100 

kunnen gaan, wanneer zij ‘niet zo sterk gebonden was door het architecturale kader en 
de thematisch nauw omschreven opdracht.’226 

Stassen duidt in zijn bespreking op de grote invloed van het werk van Italiaanse en 
Franse schilders op de naoorlogse kunst in Nederland. De uit grote vlakken 
opgebouwde, geabstraheerde figuren van bijvoorbeeld Gino Severini (1883-1966) en 
Massimo Campigli waren vanwege die schematische opbouw erg geschikt om te 
vertalen naar figurale monumentale wandkunst. Werk van deze kunstenaars was te zien 
geweest op tentoonstellingen in het Stedelijk Museum Amsterdam. Zij waren ook 
vertegenwoordigd in de collectie Regnault die Van der Heijden in 1951 zag in het 
raadhuis van Heerlen.  

Ook het schilderij ‘Guernica’ (1937) van Pablo Picasso was naast de lijnmatige 
schilderkunst van Henri Matisse en de kubistische vormentaal van Fernand Léger 
(1881-1955) voor wandschilders een belangrijke inspiratiebron. Zo had collega-
kunstenaar Wally Elenbaas (1912-2007) gelijktijdig met de apsisdecoratie van Van der 
Heijden in 1954 deze moderne vormentaal gekozen om wanden van het Provinciehuis 
van Arnhem met mozaïek te bekleden. Dit prestigieuze gebouw en de bijdragen van 
verschillende kunstenaars gold als staalkaart voor de wederopbouw. Het werd gezien 
als een geslaagd Gesamtkunstwerk, dat als voorbeeld diende voor de samenwerking 
tussen architecten en beeldend kunstenaars. Elenbaas had er ‘Het herstel van de orde 
in het leven, in de stad en in het bestuur’ en ‘Het leven van de mensen op het land’ 
uitgebeeld.227  

In Zuid-Limburg werd diezelfde lijnmatige en geabstraheerde beeldtaal gebruikt 
door Daan Wildschut (1913-1995). Voor de Heiligen-Fabianus-en-Sebastianuskerk in 
Sevenum realiseerde hij halverwege de jaren vijftig in die stijl zes glas-in-loodramen 
met afbeeldingen uit het scheppingsverhaal.228 Stassen waardeert het dat Marianne niet 
die modieuze vormentaal volgt, maar haar eigen stijl ontwikkelt.  

In 1955 maakte Joseph Vliegen een balans op van de moderne Limburgse wand- en 
glasschilderkunst, waarin hij het werk van Marianne prijst om haar ‘hang naar volstrek-
te monumentaliteit, die voor aandoenlijkheid geen plaats meer heeft. In haar regie van 
verhoudingen en van naar het abstracte neigende vormen in een koel overwogen 
schema bereikt zij evenwel nu en dan een volmaaktheid, welke indrukwekkend is’.229 
 

                                                        
226 Jos Stassen, ‘Mozaïeken te Maastricht, Marianne van der Heijden voltooide een belangrijke christologische 
cyclus’, Katholiek Bouwblad, 7 april 1956, 216-219.  
227 Yteke Spoelstra en Frans van Burkom,‘Wally Elenbaas’, in  Frans van Burkom e.a., Experiment in opdracht, 92-93, 
en Dorine van Hoogstraten en Ben de Vries, Opbouw en optimisme. Monumenten van de wederopbouw Nederland 1940-
1965 (nai010 uitgevers, Rotterdam 2013) 92-95. 
228 http://www.glasmalerei-ev.net/pages/b1/b1.shtml [geraadpleegd op 16 mei 2016]. 
229 Joseph Vliegen, Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst (N.V. Leiters, Maastricht 1955) 119. 

http://www.glasmalerei-ev.net/pages/b1/b1.shtml
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Wally Elenbaas, Het herstel van de orde in het leven, in de stad en in het bestuur, detail, 1954 mozaïek marmer, 
100 m², Provinciehuis Arnhem, foto: www.helpwandkunstopsporen.nl/12/details/113/  
Daan Wildschut, Schepping van licht en donker, en Schepping van water, 1955, glas-in-lood, Heiligen-Fabianus-
en-Sebastianuskerk, Sevenum, foto: www.glasmalerei-ev.depagesb1b1.shtml  

Vernieuwing in de kerkelijke kunst 

We kunnen constateren dat het kunstenaarschap van Marianne van der Heijden mid-
den jaren vijftig niet onopgemerkt blijft. Die aandacht komt niet alleen door het succes 
van de wandmozaïeken voor het Canisianum in Maastricht. Ze valt ook op door haar 
bijdragen aan de exposities van de Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging. In 
1952 exposeert ze op de tentoonstelling ‘De versiering des levens’ die door het AKKV 
in het Heerlense raadhuis wordt georganiseerd. Ze toont er drie sgraffiti: de engelkop 
in sgraffito-techniek, die ze als proef maakte voor de opdracht in Eschweiler, ‘Orante’ 
en ‘Kind met Engelbewaarder’, twee werken die bestemd waren voor kindergraven. Ze 
zijn in de loop der tijd beschadigd en verdwenen.230 De tentoonstelling wordt in het 
Katholiek Bouwblad uitgebreid besproken door Domien van Gent: ‘De sgrafitto’s van 
Marianne van der Heijden zijn mij het eerst opgevallen. Met een juist begrip voor deze 
prachtige techniek zijn haar krachtige figuren gestoken in de verschillende lagen ge-
kleurd cement. Haar sterkte ligt geloof ik in de wijze beperking die ze zich oplegt en in 
het intuïtief besef van de uitdrukkingsmogelijkheden van haar gaaf talent.’231 Haimons 
kritiek sluit hierop aan. Hij schrijft: ‘[ze kwam er] met het beste, meest bezielde en 
technisch volkomen zuiver opgeloste werk voor de dag.’232 
 

                                                        
230 Catalogus AKKV, De Versiering des Levens, Raadhuis Heerlen, 25 juli- 31 augustus 1952, 16. 
231 Domien van Gent, ‘De versiering des levens. Tweejaarlijkse tentoonstelling groep beeldende kunsten 
A.K.K.V.’, Katholiek Bouwblad, 16 augustus 1952, 359-363, 359.  
232 Paul Haimon, ‘Frans Slijpen en Marianne van der Heijden. Belangrijke opdrachten voor veelbelovende kunste-
naars’, Limburgsch Dagblad, 20 september 1952. 

http://www.helpwandkunstopsporen.nl/12/details/113/
http://www.glasmalerei-ev.depagesb1b1.shtml/
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Kind met Engelbewaarder, 1952, sgrafitto, formaten onbekend, kunstwerk is verdwenen, foto: ‘Jeanny’ Heerlen 

In navolging van de beweging rond het Franse tijdschrift L’Art sacré zette de AKKV 
zich aan het begin van de jaren vijftig in voor vernieuwing van de kerkelijke kunst. De 
in het vorige hoofdstuk genoemde werkgroep Catacombe, waarmee Van der Heijden 
zich in 1951 associeerde, organiseerde op 20 november 1952 een studiedag in het 
Eindhovense Van Abbemuseum. De Maasbode schrijft dat er ‘harde woorden werden 
gekraakt over de gewijde kunst’. De kerkelijke kunst zou in ‘een beklagenswaardige 
toestand van verval zijn geraakt’ en de journalist constateert dat ‘Picasso, Henry 
Moore, Chagall, Aad de Haas bij deze Catacombisten genade kunnen vinden’.233 De 
groep liet ook concrete ontwerpen zien, waaronder ‘een fresco voor achter het altaar 
van Marianne van der Heijden’. Het katholieke dagblad De Tijd vermeldt nog meer 
details: ‘Achter het altaar is een zeer grote schildering geprojecteerd, die heel de vlakke 
wand beslaat. Marianne van der Heijden, een der leden, en wellicht wel de begaafste, 
van de groep had hiervoor enkele zeer goede ontwerpen gemaakt.’234 De kunstenares 
gebruikte voor deze presentatie het ontwerp voor de grote Christusfiguur die ze kort 
daarvoor in Eschweiler had gerealiseerd.  

Binnen de kring van deze vernieuwers van kerkelijke kunst wordt Van der Heijden 
gezien als een van de protagonisten. De katholieke pers sluit zich hierbij aan. Dat is 
opmerkelijk, want een paar jaar later waardeert Jos Stassen haar werk naar aanleiding 
van de Maastrichtse mozaïeken juist vanwege het tegenovergestelde, namelijk dat ze 
juist niet is meegegaan met de volgelingen van Picasso en andere modernisten. 

Daar waar alle critici het over eens zijn, is de wijze waarop ze figuren vereenvoudigt 
en ingetogen omgaat met kleur. Maar haar plaats binnen de Nederlandse kunst is door 
die tegengestelde beoordelingen diffuus. Binnen de kerkelijke kunst die in de jaren 

                                                        
233 ‘Harde noten over gewijde kunst. De groep “Catacombe” trad in het licht’, De Maasbode, 21 november 1952. 
234 ‘De Catacombewerkgroep ontvouwt nieuw project’, De Tijd, 24 november 1952. 
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vijftig een opleving beleeft, wordt ze gezien als een vernieuwer. In de wereld van de 
seculiere monumentale kunst zijn de geabstraheerde vormentaal van Campigli en de 
stileringen van Matisse meer in zwang. In die wereld speelt de kunstenares geen rol. 
Met haar positief besproken sgraffito in Eschweiler en mozaïeken in Maastricht voelt 
ze zich op het juiste spoor zitten. 

Dat gevoel wordt bevestigd door een uitnodiging voor deelname aan de 
tentoonstelling ‘100 jaar Religieuze Kunst’ die in het daaropvolgende jaar wordt 
georganiseerd in het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht, tegenwoordig Museum 
Catherijneconvent. Hier wordt haar religieuze kunst zichtbaar in een bredere 
kunsthistorische context en wordt het geplaatst naast ouder werk van belangrijke 
symbolisten, onder wie Antoon Derkinderen (1859-1925), Jan Toorop (1858-1928), 
Johan Thorn Prikker (1868-1938), Heinrich Campendonk en Charles Eyck.235 

Expositie ‘Opdracht’ in Stedelijk Museum Amsterdam 

De stand van zaken van de monumentale opdrachtkunst krijgt in 1956 nationale 
aandacht, wanneer de Vereniging van Beoefenaars van de Monumentale Kunsten, 
opgericht in 1953 en waar Van der Heijden ook lid van is, een overzichts-
tentoonstelling organiseert in het Stedelijk Museum Amsterdam onder de titel 
‘Opdracht’. Hier worden alle technieken gepresenteerd die bij opdrachtkunst worden 
gehanteerd. Marianne toont er de door de katholieke pers alom geprezen sgraffito 
‘Kind met Engelbewaarder’ (1952). De expositie wordt mogelijk gemaakt door ‘twintig 
Nederlandse industrieën, gespecialiseerd juist in de technieken waarvan de versierders 
van onze muren gebruik maken’, zo schrijft Kroniek van Kunst en Kultuur.236 Het 
tijdschrift beeldt bij het artikel de sgraffito van Van der Heijden af naast werk van Lex 
Horn (1916-1968) en Berend Hendriks (1918-1997), beiden kunstenaars die met 
indrukwekkende monumentale wandversieringen naam hadden gemaakt. Horn 
introduceerde de techniek van het glasappliqué in vensters voor het Cultureel Centrum 
’t Voorhuys in Emmeloord.237 Hendriks werd bekend vanwege zijn imposante glas-in-
betonwanden. In de tijd dat de voorbereidingen voor de tentoonstelling ‘Opdracht’ 
plaatsvonden, werkte hij aan glas-in-beton voor de Pinksterkerk in Heemstede.238 
 

                                                        
235 Catalogus Aartsbisschoppelijk Museum, 100 Jaar Religieuze Kunst, Utrecht, mei-juni 1953.  
236 Kroniek van Kunst en Cultuur, april 1956, z.p. 
237 Ibidem. 
238 Frans van Burkom e.a., Experiment in opdracht, 68-71. 
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Lex Horn, Glasappliqué, foto van Ad Windig in Forum, januari 1956, p. 24 
Berend Hendriks, Glas-in-beton, Koningskerk Amsterdam, foto van Ad Windig in Forum, januari 1956, p. 2 

Het architectuurtijdschrift Forum gaat inhoudelijk in op alle verschillende technieken die 
op de tentoonstelling te zien zijn. Hierbij wordt een detail van het apsismozaïek van Van 
der Heijden afgebeeld.239 Maar in dit artikel gaat net als op de tentoonstelling de meeste 
aandacht uit naar de seculiere kunstopdrachten. Zo heeft de eerder genoemde Wally 
Elenbaas vrijwel een gehele zaal tot zijn beschikking gekregen, waarin hij een maquette 
voor een tapijt, uitgevoerd door de Koninklijke Vereenigde Tapijtenfabrieken N.V. in 
Moordrecht, en een houtintarsia, een kunstwerk van ingelegd hout, voor de Koninklijke 
Nederlandse Meubelfabrieken H.P. Mutters & Zn. te ’s-Gravenhage laat zien.240 

In de aandacht die er voor deze expositie is, speelt Van der Heijden een marginale 
rol. Haar protagonistische kerkelijke kunst vindt in deze wereld weinig gehoor. Binnen 
de monumentale kunsten is een discussie ingezet over de plaats van het kunstwerk ten 
opzichte van de architectuur waarbij de opvatting van de Liga Nieuw Beelden, die een 
geïntegreerde en abstracte aanpak voorstaat, terrein wint ten opzichte van de ideeën 
van Campendonk en zijn leerlingen, die een gelijkwaardige plaats van de beeldend 
kunstenaar naast die van de architect voor zich zien. De Liga Nieuw Beelden is een 
kunstenaarsinitiatief, opgericht in 1955 door onder anderen de architect en 
beeldhouwer Charles Karsten (1904-1979). De Liga werd in 1969 opgeheven.241  

Ook lopen de meningen uiteen of de monumentale kunst een boodschap moet 
uitdragen of dat het ontwerpen van een ruimtelijke totaalsfeer het uitgangspunt moet 
zijn.242 Deze discussies, die in de jaren zestig zullen leiden tot een afname van beeldende 
kunstopdrachten oude stijl bij gebouwen en het oprichten in 1966 van een afdeling 
Monumentaal Nieuwe Stijl aan de kunstacademie in Arnhem, gaat grotendeels voorbij aan 
het interessegebied van Van der Heijden. Haar aandacht is vooral gericht op moderne 
religieuze kunst die aansluiting zoekt bij een eigentijdse geloofsbeleving. Critici noemen 

                                                        
239 Forum, maandblad voor architectuur en gebonden kunst, januari 1956, 21. 
240 Catalogus Opdracht, Stedelijk Museum Amsterdam, 5 mei – 16 juni 1956.  
241 Gerda Brathouwer, ‘Het streven naar een synthese van de kunsten in de jaren 1945-1960’, Jonneke Fritz-Jobse 
en Frans van Burkom samenstelling en eindredactie, Een nieuwe synthese. Geometrische kunst in Nederland 1945-1960 
(Sdu-Uitgeverij, ’s-Gravenhage 1988) 33-53. 
242 Ineke Middag, ‘De voorgeschiedenis van de “Arnhemse School”; de integratie der kunsten 1945-1966’, in Ineke 
Middag en Jonneke Fritz-Jobse (red.), De Arnhemse School, 25 jaar monumentale kunst praktijk (Hogeschool voor de 
Kunsten, Arnhem 1994) 17-34, 17-18. 
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haar mozaïekkunst wel en dit werk wordt hier en daar afgebeeld, maar andere spelers, 
zoals mozaïekkunstenaar Wally Elenbaas, krijgen door hen een grotere rol toebedeeld.  

In dezelfde tijd verschijnt een herdruk van het standaardwerk over de Nederlandse 
kunstgeschiedenis van Charles Wentinck uit 1937. Hierin wordt Marianne van der 
Heijden genoemd als één van de leerlingen van Campendonk, ‘die al min of meer met 
hun werk in de openbaarheid zijn getreden’.243 Opvallend is dat Wentinck in de 
herdruk van zijn overzicht geen aandacht heeft voor de tentoonstelling ‘Opdracht’. Hij 
laat alle ontwikkelingen op het gebied van de wandkunst buiten beschouwing en 
schrijft alleen over de eigentijdse monumentale glasschilderkunst. De historische 
reikwijdte van dit standaardwerk is beperkt. In de jaren zeventig raakt Wentincks 
kunsthistorische beschrijving van de moderne Nederlandse kunst uit de mode. In 
diezelfde tijd is er ook nauwelijks meer aandacht voor Van der Heijdens monumentale 
mozaïeken en glas-in-loodramen.  

Opdrachten en vrij werk 

In de eerste tien jaar van haar kunstenaarschap is het maken van monumentale opdracht-
kunst de belangrijkste bron van inkomsten. In het archief bevindt zich een lijstje met 
opdrachten, waarop ze vanaf januari 1956 zestien verzoeken noteert met een indicatie van 
de tijd dat ze eraan zou moeten besteden, zoals ‘Triomfboog Jezuïeten 12 maanden, oct. 
’58 tot oct. ’59’ en ‘Paters Carmelieten Merkelbeek, een raam, 2 maanden, oct. ’59’.244  

Twee kasboeken die tezamen haar financiële zaken van 1950 tot 1957 beslaan en 
die dienden voor het opgeven van inkomsten aan de belastingdienst, geven een ander 
beeld. Hierin wordt wel verslag gedaan van de periodieke betalingen door de paters 
jezuïeten voor het ontwerp en het uitvoeren van mozaïeken voor de apsis en triom-
fboog van hun kapel in Maastricht, maar het werk dat ze heeft gedaan in opdracht van 
de karmelieten in Merkelbeek, die wel op het handgeschreven blad voorkwamen, zijn 
niet terug te vinden in dit kasboek. Kennelijk voerde de kunstenares een dubbele 
boekhouding.  
 

                                                        
243 A. van der Boom, ‘Monumentale glasschilderkunst in de negentiende en twintigste eeuw’, Charles Wentinck 
e.a., Kunstgeschiedenis der Nederlanden XI negentiende en twintigste eeuw (Phoenix geïllustreerde standaardwerken, Zeist – 
Antwerpen 1965) 2015-2048, 2038. 
244 ‘Jan. ’56. Opdrachten’, twee losse bladen.  
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Twee losse bladen ‘Jan ’56 Opdrachten’, Archief Marianne van der Heijden  

Wanneer we een overzicht van al haar opdrachten uit de periode 1952-1962 
bekijken, zien we dat ze alleen al in de jaren 1956 en 1957 voor twaalf verschillende 
opdrachtgevers werkt en dat sommige opdrachten in een ontwerpfase blijven steken, 
zoals een nooit uitgevoerd mozaïek voor de Heilige Familiekerk in Langeberg 
(Brunssum).245 Verzoeken uit het roomskatholieke, Limburgse milieu overheersen, 
waarbij de mozaïeken voor de huiskapel van het jezuïetenklooster in Maastricht de 
meest prestigieuze zijn en vragen vanuit de karmelietenorde de meest veelzijdige. Voor 
hen realiseerde ze verschillende houtsneden voor het tijdschrift Carmel, gordijnen voor 
de Karmel op de Van Eeghenstraat 90 in Amsterdam, waarvoor ze ook glas-in-
loodramen en een wandkleed maakte. Voor de Karmel in Merkelbeek voltooit ze in 
deze periode ook twee glas-in-loodramen: ‘Theresia van Ávila’ (1956) en ‘Maria 
Magdalena dei Pazzi’ (1957).  

Vanwege de vele grote kunstopdrachten komt Van der Heijden weinig toe aan het 
maken van vrij werk. In de avonduren probeert ze voor zichzelf te werken en maakt ze 
achterglasschilderingen, houtsneden en textielapplicaties. Ze is zich bewust van het 
belang van het maken van dit vrije werk voor de ontwikkeling van haar 
kunstenaarschap. Op 15 oktober 1961 verzucht ze: ‘Ik wil echt wel eens wat minder 
opdrachten om vrij te kunnen werken, om weer eens een stapje vooruit te komen.’246 
Voor de uitvoering van de mozaïeken in het Canisianum verhuist ze in 1954 naar 
Maastricht. Op Tafelstraat 18 aldaar huurt ze woon- en werkruimte bij Mia Cholly. 
 

                                                        
245 Zie bijlage 3 ‘Opdrachten periode 1952-1962’. 
246 Brief aan Bruno Borchert, 15 oktober 1961. 
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Gezicht vanuit mijn kamer, 1954, inkt op papier, 65 x 50 cm  
Uitzicht op Tafelstraat vanuit de kamer van Marianne van der Heijden, z.d., foto: Marianne van der Heijden 

In de nalatenschap is weinig vrij werk uit de jaren vijftig overgebleven. Het zijn vooral 
landschaps- en portrettekeningen die ze op haar reizen naar Italië (1953) en Spanje 
(1948) maakte. Opvallend zijn twee inkttekeningen en een gouache van een vrouwelijk 
naakt, die gelijktijdig met de realisatie van de Christusmozaïeken voor het Canisianum 
zijn ontstaan.  
 

         
Z.T. (Naakt voor spiegel), ca. 1955, inkt op papier, 29,9 x 20,8 cm   
Naakt, ca. 1955, inkt op papier, 29,9 x 20,8 cm   
Naakt met bloemen, 1954, gouacheverf op papier, 28,3 x 23,1 cm   

De ovale vorm die op een van de tekeningen goed zichtbaar is, komt overeen met de 
spiegel die de kunstenares gebruikte voor het eerdere zelfportret, de gouache die ze 
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begin jaren vijftig in haar atelier in Kasteel Oud Ehrenstein maakte. Aangezien de 
vrouwenfiguren op de drie kunstwerken dezelfde zijn, kunnen we ervan uitgaan dat het 
hier ook om drie zelfportretten gaat. Wanneer Marianne overdag aan de mozaïeken 
voor de jezuïeten werkt, tekent ze ’s avonds zichzelf naakt voor de spiegel. Van haar 
blote lichaam maakt ze fragiele pentekeningen. Als ode aan Paula Modersohn-Becker 
draagt ze net als op de zelfportretten die zij maakte, een kralenketting. Op de tentoon-
stelling ‘Expressionisme Van Gogh tot Picasso’ die in 1949 in het Stedelijk Museum 
Amsterdam plaatsvond, kan Marianne twee zelfportretten van deze kunstenares heb-
ben gezien.247 

Van der Heijden bewaart deze tekeningen zorgvuldig, maar treedt met dit werk niet 
naar buiten, noch bouwt ze er in haar oeuvre direct op voort. Uit de aanwezigheid 
ervan in de nalatenschap kunnen we vaststellen dat Marianne in het midden van de 
jaren vijftig twee gezichten had. De kunstwereld kende haar als succesvolle maakster 
van monumentale kerkelijk wandkunst, maar teruggetrokken in haar atelier verkende ze 
haar eigen lichaam.  
 

           
Paula Modersohn-Becker, Zelfportret, 1907, olieverf op doek, 62 x 30 cm, Kunsthalle Hamburg 
Paula Modersohn-Becker, Zelfportret met barnstenen ketting, 1906, 60 x 50 cm,  Kunstmuseum Bazel 
Paula Modersohn- Becker, Zelfportret op huwelijksdag, 1906, olieverf op karton, 102 x 79 cm, Paula Modersohn-
Beckermuseum, Bremen 

Weliswaar sluiten deze tekeningen wat betreft onderwerp aan bij de traditie van het 
schilderen van het vrouwelijk naakt in de moderne kunst. Bekend zijn het beroemde 
schilderij ‘Olympia’ (1863) van Édouard Manet (1832-1883) en ‘Femme nue devant le 
jardin’ (1956) van Picasso uit de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam. Maar 
om een aansluiting bij de grote meesters lijkt het de kunstenares bij deze kleine kunst-
werken niet te doen te zijn. De tekeningen getuigen nergens van een uitgebreid expe-
riment met moderne tekenstijlen, zoals het expressionisme, kubisme of surrealisme. Ze 
is met deze fragiele zelfportretten eerder bezig met een onderzoek naar zichzelf. Ze 
lijkt zich af te vragen wie het is die overdag op de steiger in de jezuïetenkapel steentjes 
legt. Haar bestaan als ongehuwde vrouw die inmiddels de dertig is gepasseerd, komt 
niet overeen met wat de priesterstudenten als ideaalbeeld van de vrouw hebben.  

                                                        
247 Catalogus Expressionisme Van Gogh tot Picasso, Stedelijk Museum Amsterdam 1949, nr. 98: ‘Zelfportret met 
barnstenen ketting’ (1906) en nr. 100: ‘Zelfportret’ (1907).  
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In deze dagen houdt haar de vraag hoe ze zich persoonlijk moet verhouden tot 
mannen, erg bezig. Dergelijke situaties hebben haar tot nu toe altijd in verlegenheid 
gebracht. Ze denkt nog steeds met twijfel terug aan de dubieuze relatie met de Ameri-
kaan Cristoforo Scadron tijdens haar Italiëreis. De zelfportretten kunnen op die manier 
in verband worden gebracht met de houtsnede ‘Wat ben ik’ (1961-1965), waarmee 
duidelijk wordt dat ze de identiteitscrisis in de komende jaren niet te boven komt. De 
vertwijfeling blijft haar ondanks het succes op professioneel gebied parten spelen en 
gaat zover dat ze zichzelf aan het begin van de jaren zestig als een gevallen vrouw 
neerzet. De kunstenares voelt zich een buitenbeentje en ze heeft moeite met de alle-
daagse omgang met mensen. 

Liefde, seksualiteit en kunst volgens pater Bruno 

Er blijkt meer te spelen tussen Marianne en Cristoforo dan dat ze in haar reisverslag 
opschrijft. Een jaar later spookt de relatie nog door haar hoofd en deze gedachten zijn 
aanleiding om op 5 mei 1955 per brief raad te vragen bij pater Bruno Borchert, een 
karmeliet uit het Onze-Lieve-Vrouwe-klooster in Merkelbeek bij Brunssum tussen 
Heerlen en Sittard. Hoe Van der Heijden deze pater heeft leren kennen, is niet exact te 
achterhalen. Het kan zijn via de kerkelijke contacten van haar vader of via haar moeder 
die wel steun zocht bij de karmelieten. Maar het is ook goed mogelijk dat ze hem via 
haar eigen netwerk kende. Aan het begin van de jaren vijftig maakte ze verschillende 
houtsneden in opdracht van het katholieke culturele tijdschrift Roeping. Het contact kan 
ook nog directer zijn ontstaan, doordat Borchert contact met haar heeft opgenomen 
om een mozaïek voor de karmelietenorde te maken. Aan het eind van haar brief van 5 
mei aan Borchert verwijst ze hiernaar: ‘Morgen begin ik weer met goede moed op de 
schone lei en pieker dan ook eens over een nieuw ontwerp voor uw mozaïek.’ Dit kan 
een mozaïek voor de Heilige-Familiekerk in Langeberg (Brunssum) zijn. Hiervoor 
heeft Van der Heijden een ontwerp gemaakt dat niet is uitgevoerd.248 

In haar brief valt Marianne met de deur in huis en stelt pater Bruno de vraag: ‘Wat 
voor zin heeft het leven?’ Het blijkt dat Cristoforo in een niet bewaard gebleven brief 
heeft bekend dat hij is ingetreden in een kloosterorde. Ze troost zich met de gedachte 
dat het maken van kunst ‘even goed een liefdesdaad ter ere Gods is en ter wille van 
onze medemensen’, maar tegelijk moet ze erkennen dat er in haar hart toch ‘een hun-
kering naar een reëlere liefdesuiting’ aanwezig blijft. Ze verlangt naar ‘een directe be-
reiking van de levende mens of naar een meer bewust en misschien een meer pijnlijk 
geven’. Het biechten heeft haar dit keer weinig gebracht, vandaar dat ze zich tot deze 
pater wendt. 

                                                        
248 Zie: Lijst van alle werken van Marianne van der Heijden, Ontwerpen, nr. 6. In het archief bevinden zich twee brieven 
van pastoor M. Haesen, pastoor van de Heilige Familieparochie in Langeberg (Brunssum) met betrekking tot deze 
opdracht: Brief pastoor M. Haesen, 27 juli 1956 en 7 januari 1957. 
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Borchert antwoordt uitvoerig met een getypte brief van vier kantjes, ondertekend 
met ‘P. Bruno’. Hij is blij dat ‘alles eens naar buiten gekomen is’ en vervolgt met een 
uitspraak waaruit zijn bewondering voor haar klinkt: ‘Het zou jammer zijn, dat het 
schone dat in je is, zou worden verstikt of door waanideeën zou vergroeien.’249 In 
antwoord op haar vragen is hij uitgebreid en stellig. Over de ontevredenheid over haar 
biecht schrijft hij: ‘Een priester die oordeelt in het korte ogenblik dat hij iemand treft 
in de biechtstoel, heeft een even grote kans zich te vergissen als de penitent zelf. Maar 
dit is niet het voornaamste in de biecht. Het voornaamste is, dat wij de zonden die 
Christus op zich genomen heeft, deze concrete zonden, dat we die overnemen.’  

Als reactie op haar vraag om een richtlijn reageert hij: ‘Die kan natuurlijk nooit 
zonder meer je moeder zijn. De richtlijn is Christus, wat Hij gedaan heeft en wil dat wij 
doen. Wat Hij wil van alle leden van zijn Mystiek Lichaam is de liefde, dat is het enig-
ste. Liefde tot Hem en zijn Vader, liefde die voortspruit uit de Heilige Geest en er een 
deelname aan is, liefde die zich uitspreidt over heel de wereld waarmee wij in contact 
komen, liefde die ook doordringt in het lichaam en de stof. Daarmee is Christus’ wil en 
het christen-zijn getekend. De seksuele liefde is hiervan een onderdeel, een schakel of 
hoe je het wilt noemen. Deze liefde is de geschapen doorzetting van de goddelijke, 
scheppende Liefde en als zodanig ook door God gewild. Daarom houdt zij ook op, als 
de schepping zijn eindpunt bereikt heeft. […] De seksuele liefde is ook een heilige 
liefde, mits de mens ze inschakelt in het goddelijke. We kunnen zeggen, dat wanneer 
we ingelijfd zijn in Christus’ lichaam, ons lichaam een tempel wordt van de goddelijke 
liefde, de Heilige Geest. […] Zo gauw iemand, die in zijn Lichaam is ingelijfd, zich 
lichamelijk verbindt met een evenmens heeft dit gebeuren het karakter van een cultus-
daad.’  

Vervolgens legt Borchert uit dat ‘de lichamelijke eenwording van twee christenen 
voor het jà-woord in de kerk, een aantasting is van het sacrament. Het is geen onkuis-
heid in strikte zin, maar veeleer een heiligschennis’. Met klem wijst hij erop dat wan-
neer ‘de liefde van christenen die van plan zijn zich aan elkaar te binden zuiver is, deze 
nooit zondig kan zijn. Er is met betrekking tot het seksuele geen zwart-wit’. Hij voegt 
hieraan toe dat dit ‘meestal wel zo [zwart-wit] wordt voorgesteld’. Borchert stelt dat ‘de 
graad van zondigheid van een liefdesdaad – of beter gezegd een seksuele daad, want 
liefde is altijd zuiver – afhangt van de graad van zuiverheid, van egoïstische gericht-
heid’. En hij past zijn mening toe op wat Marianne bezighoudt, of datgene wat er tus-
sen haar en Cristoforo is voorgevallen, zondig was. ‘Wat er tussen jou en Cristoforo 
gebeurd is, was van jouw kant – voor zover ik hierover kan oordelen – een heilige 
daad. Dat neemt niet weg, dat een volgende keer, als je weer eens zoiets precies het-
zelfde zou doen, dit een zondige en zelfs zwaar-zondige daad zou kunnen zijn, zoals 
het waarschijnlijk – maar hier wil ik de grootste reserve in acht nemen – bij Cristoforo 
wel het geval geweest is.’  

Uit het antwoord van Borchert wordt duidelijk dat Cristoforo al ten tijde van hun 
ontmoeting op het punt stond om als priester te worden ingewijd en dat ze ondanks 
                                                        
249 Brief Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, 21 mei 1955. 
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dat seksueel contact met hem heeft gehad. In haar reisdagboek schrijft ze niets over 
Scadrons voornemen, wat erop wijst dat zij daar destijds niet van op de hoogte was. 
Borchert noemt het gedrag van de Amerikaan zonder meer ‘zwaar zondig’, want als hij 
priester wil worden, kan er nooit sprake zijn van het ‘inschakelen van de liefde in de 
scheppende liefde Gods’. Hij vervolgt: ‘bij hem kan wel sprake zijn van een liefde tot 
de andere sexus, maar niet van een seksuele liefde’. De handelwijze van Marianne ver-
oordeelt Borchert niet, omdat haar bedoelingen naar zijn idee ‘zuiver’ waren en ze het 
liet gebeuren vanuit ‘een vooruitzicht op een toekomstige band’.  

Behalve haar schuldgevoel over het seksuele contact met Cristoforo legt zij pater 
Bruno ook een verlangen naar ‘een plek of regel’ waar ze op haar plaats is, voor. Ze 
overweegt een nonnenbestaan. Borchert denkt niet dat ze daar ‘direct voor geroepen 
is’ en schrijft: ‘Wat je mist is iemand waaraan je jezelf geheel kunt geven, en dat Hij 
God is, dat kan ik geloven, maar dat de kloostertucht je hierbij een steun zal zijn, be-
twijfel ik.’ Hij voegt hier nog zijn opvatting over kunst aan toe en stelt dat het werk 
haar niet kan boeien: ‘je kunt jezelf niet geven aan de kunst. Kunst is een levenloos 
ding, maar je kunt je wel geven aan God door de kunst.’ Dit zou haar roeping kunnen 
zijn. Hij beargumenteert ‘dat God je deze gaven gegeven heeft, is toch realiteit door 
hem gewild en hierin kunnen we toch ook iets van zijn bedoelingen lezen. Heel het 
kloosterleven is evengoed middel als het artiestenleven. Het gaat er maar om wat is 
voor jou het geschiktste middel om tot God te komen om alleen voor Hem te leven. 
Huwelijk, als eenling in de wereld, of als lid van een kloostergemeenschap. Kunstena-
res-zijn alleen zal jou nooit gelukkig kunnen maken, evenmin als zonder meer non-
zijn.’ Hij geeft haar de raad te kiezen voor ‘een artiestenleven geheel gedragen door een 
zichzelf vergetende liefde tot God’.  

Zijn kunstopvatting moet Marianne niet vreemd in de oren hebben geklonken. Op 
de Rijksakademie is ze via Heinrich Campendonk bekend geraakt met de ideeën van 
Jan Toorop en Johan Thorn Prikker die aan het eind van de negentiende eeuw kunst 
als middel zagen voor het scheppen van een mystiek en anarchistisch wereldbeeld. Aan 
het begin van de twintigste eeuw was Thorn Prikker docent aan Kunstgewerbeschule 
in Krefeld, waar Campendonk van 1905 tot 1909 zijn kunstopleiding volgde. Campen-
donk ontleende in zijn kunstpraktijk veel aan zijn leermeester.  

De symbolistische kunstenaars Toorop en Thorn Prikker waren lid van de Brussel-
se kunstenaarsvereniging Les Vingt, waar kunstenaars samenkwamen die als reactie op 
de technische uitvindingen van hun tijd en de hang naar materialiteit op zoek gingen 
naar een geestelijk tegenwicht. Zij aanbaden een soort wereldziel. De symbolistische 
beeldtaal was een manier om hun ideeën kenbaar te maken. De kunstenaar kreeg hier-
door een priesterrol toebedeeld als bemiddelaar tussen de ideële en de werkelijke we-
reld. Ze voelden zich aangesproken door de meeslepende uitspraak van de Rozenkrui-
ser Sâr Mérodack Péladan (1858-1918): ‘Artiste, tu es prêtre, tu es roi, tu es mage’.250 
Péladan zag kunst als een groot mysterie en beweerde dat ‘wanneer je hand een ware 
lijn tekent, de engelen als vanzelf uit de hemel komen en zichzelf daarin zullen zien als 
                                                        
250 Bettina Spaanstra-Polak, Het Symbolisme in de Nederlandse schilderkunst 1890-1900 (Uitgeverij Toth, Bussum 2004) 5. 
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in een spiegel.’251 Hij riep kunstenaars op zich te verenigen en zich gezamenlijk in te 
zetten voor het redden van dit idealistische streven. ‘Wij zijn weinigen tegen velen, 
maar de engelen strijden met ons. We hebben geen leider, maar de oude meesters ko-
men ons in het paradijs tegemoet.’  

Toorop verbindt in 1905 aan deze gedachte de conclusie zich te bekeren tot het ka-
tholicisme en zich te laten dopen.252 Voor Thorn Prikker betekent het dat hij zich 
weinig meer bekommert om de vrije schilderkunst. ‘Ik heb eigenlijk genoeg van het 
schilderen […] om ons heen gebeuren toch grootere dingen, éene vent die beweegt, die 
kracht doet, is toch meer waard dan een massa gepruts aan het een of ander ding. Bo-
vendien gaat me dat gelul vervelen….’253  

Deze uitspraak zou uit de mond van Marianne kunnen zijn. In een ‘Alleenspraak’, 
zoals ze een notitie in 1956 noemt, stelt ze: ‘Ik heb van Bruno geleerd, wat het wil 
zeggen zich zo aan God over te geven en zo aan God te willen behoren, dat men zich 
niet druk maakt over wat er gebeurt. Zelfs niet of men in de hemel of hel terecht zal 
komen. Volledig vertrouwen op God en hem laten doen. In het weten, dat hij ons 
bemint en dat wij zijn bezit zijn. Dat geeft rust zelfs in de moeilijkste en zenuwslo-
pendste tijden en nachten. […] Wat kan het schelen of ik groot kunstenaar ben, of ik 
schilder of dat ik mozaïek of fresco of glas-in-lood maak? Alles is mooi. Voor alles is 
innerlijke rust nodig.’254  

Voor Marianne is de historische fundering van het maatschappelijk nut van de mo-
numentale kunst van groot belang voor haar motivatie en haar doorzettingsvermogen 
om zich als onafhankelijk kunstenares in de jaren vijftig staande te houden. Het is een 
antwoord op haar twijfel over haar identiteit. Het maakt bovendien duidelijk waarom 
ze uit de woorden van pater Bruno zoveel steun put. Zijn antwoord op haar onzeker-
heid is dat ze haar talent niet moet inzetten louter ten bate van zichzelf, zoals hij net als 
zij de uitingen van menig moderne kunstenaar, zoals Diederen en Lataster, kwalificeert, 
maar dat ze deze gaven moet gebruiken om nader tot God te komen. De kerkelijke 
opdrachten bieden haar daartoe uitmuntende gelegenheden. Ze geven haar niet alleen 
een plaats in de maatschappij, maar bovendien een positie naast die van de priesters. In 
de gedachtegang van haar voorgangers kan de kunstenaar net als de priester het godde-
lijke overdragen aan het volk. Zo kan ze zichzelf bij het uitoefenen van haar vak als 
collega van Borchert positioneren en geven de opdrachten haar niet alleen een inko-
men, maar ook een sociale status. Iets waar ze als ongetrouwde vrouw tussen de dertig 
en de veertig jaar sterk om verlegen is. 

Ondertussen realiseert ze zich ook dat er met deze keuze een grotere afstand ont-
staat tussen haar werk en de moderne vrije schilderkunst. In haar brief aan Borchert 

                                                        
251 Hans H. Hofstätter, Symbolismus und die Kunst der Jahrhundertwende (DuMont Buchverlag, Köln 1978) 229-230. 
252 Paul Luykx, ‘Daar ís nog poëzie, nog kleur, nog warmte.’ Katholieke bekeerlingen en moderniteit in Nederland 1880-1960 
(Uitgeverij Verloren, Hilversum 2007) 120. 
253 Johan Thorn Prikker in brief aan Henri Borel, februari 1895, geciteerd in Christiane Heiser, ‘Johan Thorn 
Prikker (1868-1932), Een “kunstarbeider” op zoek naar sociale gerechtigheid en religieuze ervaring’, Joop M. 
Joosten e.a., Johan Thorn Prikker. De Jugendstil voorbij (Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam 2010) 8-39, 16. 
254 ‘Alleenspraak’, 1956. 
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suggereert ze dat een verwijdering van de seculiere kunstwereld haar koud laat. In de 
kringen van de vrije schilderkunst maken haar oud-studiegenoten Jef Diederen en Ger 
Lataster inmiddels furore.  
 

       
Jef Diederen, Zonder titel, 1954, olieverf op doek, 43 x 46 cm, Collectie Museum van Bommel van Dam, Venlo  
Ger Lataster, Spelende kinderen, 1954, olieverf op doek, 292 x 333 cm, Collectie Schunck, Heerlen  

Diederen schildert halverwege de jaren vijftig al bijna abstract werk en heeft in 1957 
zijn eerste solo-expositie bij Kunsthandel M.L. de Boer in Amsterdam. In 1959 wint hij 
de Talensprijs voor de schilderkunst.255 Lataster realiseert in 1954 in opdracht van het 
raadhuis in Heerlen het grote, abstracte doek ‘Spelende kinderen’. Hij debuteerde al in 
1952 met een eenmanstentoonstelling bij de Amsterdamse Galerie Le Canard.256  

In 1961 realiseert Marianne zich dat ze op een ander spoor zit dan haar vroegere 
studiegenoten: ‘Zij hebben hun belofte nu ingelost. Ik niet.’257 Toch is ze er van over-
tuigd dat ze de juiste keuzes heeft gemaakt. In dezelfde brief concludeert ze: ‘Ik zou 
het trouwens met de gegevenheden die ik had nooit zo ver geschopt hebben,’ maar 
tegelijkertijd twijfelt ze toch ook: ‘Ik had er meer uit kunnen halen. Wat is eigenlijk 
belangrijk?’ In een eerdere brief mijmert ze ook al over dit thema: ‘mensen hebben een 
lang leven nodig om wijs te worden en veel kruisen en tegenslagen en zelfkennis om 
hun egoïsme enigszins de baas te worden. Bij anderen, evenals bij jezelf ontdek je soms 
een groei en direct daarop komt weer zo’n geniepige onuitroeibare egoïstische benepen 
trek naar voren, dat je niet meer weet hoe je het hebt.’258 

Borcherts raad helpt haar een flink stuk op weg, maar een oplossing voor de onge-
makkelijke positie die ze als vrouw geregeld ervaart in een kunstwereld die wordt be-
heerst door mannen, heeft Borchert niet. Zonder dat hij dat met zoveel woorden uit-
spreekt, gaat hij er vanuit dat ze zich gelijkwaardig aan haar mannelijke collega’s en 

                                                        
255 Lies Netel, ‘Ruimte scheppen met gevoel voor traditie. Nagelaten werk van Jef Diederen aan de gemeente 
Venlo’, Rick Vercauteren e.a., Collectie Jef Diederen Venlo (Museum van Bommel van Dam, Venlo 2015) 13-27, 19. 
256 www.lataster.nl/website/chronologie/, [geraadpleegd op 7 mei 2016]. 
257 Brief aan Bruno Borchert, 13 oktober 1961. 
258 Brief aan Bruno Borchert, 27 juli 1961. 

http://www.lataster.nl/website/chronologie/
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opdrachtgevers kan gedragen. Wij weten nu dat dat in de praktijk anders lag. Maar haar 
ondervindingen op dit gebied, zoals de seksuele intimidatie door het geestelijk gezel-
schap in de boerderij in Les Molières en iets later door de priester van Eschweiler tij-
dens een bezoek aan Parijs, houdt ze voor zich. Daar spreekt ze met niemand over. Ze 
doet alsof ze niet hebben plaatsgevonden. 

Vriendschap met pater Bruno  

     
Pater Bruno en Marianne van der Heijden in de zuilengalerij voor de Sint-Pieter in Rome, 1956, foto: Leo van der 
Heijden 
Bruno, 1959, inkt op papier, 23,5 x 27,6 cm  

Na het eerste contact met pater Bruno volgt er een intensieve correspondentie. Die 
briefwisseling tussen de kunstenares en de pater, die van 1955 tot 1962 plaatsvindt, 
vormde de belangrijkste bron voor mijn onderzoek naar Van der Heijdens persoonlijke 
en professionele leven. Ze houdt in die tijd geen dagboeken bij. In plaats daarvan 
schrijft ze hem minstens eenmaal per maand een brief waarin ze hem haar problemen 
voorlegt. Omdat ze regelmatig opdrachten uitvoert voor de karmelietenorde, hebben 
de twee ook veel zakelijk contact. Zo worden er houtsneden van haar gepubliceerd in 
Carmel, tijdschrift voor geestelijk leven, het kwartaaltijdschrift van de karmelieten waarvan 
Borchert sinds 1960 redactiesecretaris is, en realiseert ze verschillende glas-in-
loodramen voor de kloosters van de karmelieten, onder meer in Merkelbeek en in 
Amsterdam. In haar archief bevindt zich een compleet iconologisch plan voor de cen-
trale gangen van het klooster in Merkelbeek.259 Op grond van het handschrift is dit 
plan opgesteld door Borchert, die zich erg interesseerde voor kunst en kunstgeschie-
denis. Die gemeenschappelijke interesse is een belangrijke voedingsbodem voor de 
vriendschap die in de komende jaren intensiveert. 

                                                        
259 Iconologisch plan voor pandgang van het klooster in Merkelbeek, 1956.  
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Er vinden ook een paar bijzondere ontmoetingen plaats. In 1956 bezoekt Marianne 
pater Bruno in Rome, wanneer ze met haar broer Leo op de motor door Italië reist en 
hij daar verblijft voor zijn mariologische onderzoek. In 1957 promoveert Borchert op 
De Moeder van de barmhartigheid, Poort van de hemel. Bijdrage tot de kennis van het volksgeloof 
vanuit de legendenlitteratuur van de 11de- 14de eeuw.260 Zijn onderzoek past geheel in de na-
oorlogse, groeiende aandacht voor de Heilige Maria.  

Van 3 tot 7 september 1947 vond het Internationaal Maria Congres plaats in Maas-
tricht. Bisschop Lemmens stelde al bij zijn aanstelling zijn diocees onder de 
bescherming van de Maagd. Hij was ervan overtuigd dat haar symbolische functie als 
middelares tussen God en de mens de bevolking zou aanmoedigen zich tot het 
katholieke geloof te wenden.261 Toen paus Pius XII op 1 november 1950 Maria-
Tenhemelopneming als dogma had afgekondigd, waarmee werd bevestigd dat zij net 
als haar zoon Jezus van Nazareth zonder erfzonde was en daarom ook met ziel en 
lichaam in de hemel is opgenomen,262 trok Lemmens tussen 1950 en 1954 met het 
vijftiende-eeuwse, houten Mariabeeld uit de Onze-Lieve-Vrouwe ‘Sterre der Zee’ Basi-
liek in Maastricht langs al de parochies in zijn diocees.263  

Dezelfde paus riep 1954 uit tot Mariajaar om te vieren dat honderd jaar geleden het 
dogma van Maria-Onbevlekte-Ontvangenis was geproclameerd. Pater Bruno Borchert 
woonde in het Onze-Lieve-Vrouwe-klooster in Merkelbeek, waar hij naast zijn werk als 
docent en priester ook een klein Mariamuseum beheerde.264 Voordat de karmelieten in 
1923 dit gebouw betrokken, waren er benedictijnen in gevestigd. Daarvoor was op het 
terrein van het klooster in 1887 een Lourdesgrot gebouwd die veel pelgrims trok.265 

In 1958 ontmoet Van der Heijden Borchert en zijn reisgenoten, pater Otger en 
broeder Marcus, in Madrid. De vriendschap bloeit op. In haar Spaanse reisdagboek 
schrijft ze: ‘Die Bruno is toch wel erg intelligent en hij leeft intens. Opnieuw heb ik 
weer bewondering voor hem en vertrouwen. Hij steekt het ook niet onder stoelen of 
banken dat hij veel contact met mij heeft en de anderen vinden dat prachtig en mogen 
me ook. Wat een paradijselijke vreugde zo’n avond. Hij laat me niet in de steek! Ik kan 
jubelen! “Ik heb een vast adres in de Tafelstraat [het adres in Maastricht, waar Van der 
Heijden vanaf 1954 woont en werkt]”, zei hij tegen de anderen.’266 Ze vindt hem ‘een 
heerlijke vrije sprinkhaan.’ En is ‘knots gek van hem’. Ze noteert: ‘Deze dag was niet 
zo zeer Spanje dan wel een dag met Bruno. Een verrukkelijke dag!!!!’ Hij kan haar in-
troduceren bij het Onze-Lieve-Vrouwe-klooster in het Portugese Fátima, een karmelie-
tenklooster dat hij goed kent en waarvan hij vindt dat ze het moet bezoeken. 
                                                        
260 Bruno Borchert, De Moeder van de barmhartigheid, Poort van de hemel. Bijdrage tot de kennis van het volksgeloof vanuit de 
legendenlitteratuur van de 11e tot de 14e eeuw, Dissertatio ad lauream - Facultate Theologica Pontificiae Universitatis 
Gregorianae, Rome 1957. 
261 R. de la Haye en P. Hamans samenstelling, Bisdom langs de Maas. Geschiedenis van de kerk in Limburg (Bisdom 
Roermond en Uitgevrij TIC, Maastricht 2009), 561. 
262 Hans Wortelboer, Het Instituut Rooms-Katholieke Kerk. Compleet overzicht, historisch en actueel (Uitgeverij Eburon, 
Delft 2013⁴) 341. 
263 Idem, 554-555. 
264 Gesprek met pater Tjeu Timmermans, directeur Nederlands Carmelitaans Instituut Boxmeer, 16 juli 2015. 
265 www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/496 [geraadpleegd op 15 mei 2016]. 
266 Reisdagboek, Spanje 1958, 30 september, 1958. 
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Na haar bezoek aan Spanje besluit ze inderdaad door te reizen naar Fátima, maar 
eerst vertrekken de vier gezamenlijk naar Toledo. Vanuit deze stad bezoekt zij samen 
met pater Bruno Ávila, de plaats waar de beroemde karmelietes en mystica Theresia 
van Ávila (1515-1582) had geleefd. Ze zoeken lang naar het klooster van Theresia bij 
de stadsmuur en wandelen vandaar naar een bekend uitzichtpunt op de stad. Hier 
rusten ze uit op een rots. Op dat moment slaat het weer om. Er komt een ‘hevige 
wind’ op. Wat er daarna gebeurt, beschrijft Marianne in haar reisdagboek: ‘Nieuwe 
schuilplaats gezocht. Ik had gelukkig mijn wollen trui en rok meegenomen en deed 
mijn pyjamajasje om mijn hoofd. Bruno in zijn plasticjas met mijn wollen broek over 
zijn voeten en zijn pyjama om zijn benen rilde van de kou. Tegen de ochtend hebben 
we een hotel gevonden (eerst de kathedraal bezocht in ochtend schemering). Een paar 
uur geslapen.’267 

De dag erna bezoeken ze opnieuw ‘hun koude rots’. Van der Heijden maakt er een 
tekening. Op de terugweg vindt Bruno een ansicht van ‘hun plek’. Ze is met de gebeur-
tenissen erg in haar sas, maar ze realiseert zich ook dat het erg goed voor haar is ge-
weest dat ze verschillende keren ‘de Mis van Bruno’ meemaakte. ‘Ik mag geen seconde 
vergeten, dat hij priester is en het is goed, dat ik dat zo reëel meemaak.’268 
 

         
Ávila, 1958, inkt en potlood op papier, 15,9 x 15,1 cm SHB 3353 
Huis in Fátima, 1958, foto: Marianne van der Heijden 

Na deze ontmoetingen stokt de correspondentie. Marianne stuurt nog wel regelmatig 
een brief en met Sinterklaas zelfs een serie tekeningen als herinnering aan Spanje, maar 
Bruno antwoordt zelden. Wel meldt hij dat hij terug in Nederland ‘nog vaak aan Span-
je’ heeft moeten terugdenken. ‘De kleuren van de muur van Ávila hangen me nog 
steeds bij.’269 De ongelijke correspondentie is voor Borchert geen reden tot afwijzing 
van haar open brieven. Hij moedigt haar juist aan om ze te blijven schrijven: ‘Wees er 
van verzekerd, dat ik je niet uit het oog verliezen zal. Het heeft natuurlijk wel zijn nut, 
dat je je hart zo nu en dan lucht, ook al omdat ik dan beter het oogje in het zeil kan 

                                                        
267 Ibidem. 
268 Ibidem. 
269 Brief Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, Merkelbeek, 14 oktober, 1958.  
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houden.’270 In de weinige brieven die hij stuurt, stimuleert hij Marianne telkens weer 
haar eigen weg te volgen en die is volgens hem het goed christen zijn te verbinden met 
haar artistieke talent: ‘Jouw weg gaan, die niemand anders kan gaan dan jij. Hard wer-
ken om iemand een plezier te doen met wat moois te maken. Maar het zal lang duren, 
voordat dit iets vanzelfsprekends voor je wordt. Het is nu nog vechten tegen de bier-
kaai. Goed christen en tegelijk goed kunstenaar zijn is inderdaad geen kleinigheid, ten-
minste in deze tijd niet. Maar jij kunt dit, daar ben ik van overtuigd,’ schrijft hij in janu-
ari 1960.271 

Af en toe treffen de twee elkaar in de atelierwoning van de kunstenares in de Tafel-
straat in Maastricht, maar hij nodigt haar ook wel eens uit in zijn klooster. Langzamer-
hand neemt de inhoud van de brieven een wending en stelt Van der Heijden vraagte-
kens bij de aandacht van Borchert voor haar. Het schuldgevoel over haar verhoudin-
gen met mannen in het verleden is nog niet verdwenen. Diep in haar hart veroordeelt 
ze zichzelf als zondares en vraagt ze zich af hoe het kan dat pater Bruno een corres-
pondentie met haar op prijs stelt. In een van de spaarzame brieven schrijft hij hoe hij 
zich hun vriendschap voorstelt: ‘Ik hou niet van jouw talenten, of deugden of iets van 
dien aard, maar gewoon omdat jij Marianne bent! Marianne we moeten naast elkaar 
lopen. […] Zeg altijd eerlijk wat je denkt, de vriendschap zal er niet onder lijden.’272 In 
deze brief vertelt hij ook over de Florentijnse schilder fra Filippo Lippi (1406-1469), 
met wie hij zich sterk verwant voelt. ‘Ik moet je er wel bij zeggen dat fra Filippo vol-
gens mij helemaal verkeerd beschreven wordt in de kunstliteratuur. Hij was geen “zin-
nelijke afvallige monnik” etc. en van dat geval met die non geloof ik niet zoveel. En hij 
was een rasechte karmeliet, tenminste zoals ik me die voorstel. Ik wou dat ik een zee 
van tijd had om eens een gedegen werk te schrijven over hem en pater Titus Brands-
ma, het zou een soort autobiografie worden.’ De karmeliet Brandsma (1881-1942) was 
de eerste hoogleraar wijsbegeerte en de Nederlandse mystiek aan de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen. Hij verzette zich tegen het nazisme. In 1941 werd hij door de Duit-
se bezetter gevangen genomen en in 1942 in Dachau vermoord. Opmerkelijk is Bor-
cherts identificatie met de kunstenaar fra Lippi. Het geeft aan dat hem  de grens voor 
wat toelaatbaar is voor een pater in de omgang met vrouwen bezighoudt. Maar nergens 
koppelt hij zijn interesse direct aan zijn vriendschap met Marianne.  

Zij gaat verder niet in op deze vergelijking, maar komt een paar weken later nog 
eens terug op dat ‘naast elkaar lopen’, waar ze toch wel erg blij mee is. ‘Ik vind het toch 
maar fijn, dat u stilletjes door gaat met de mooie verhalen over u zelf, [...] dat we samen 
blijven doorlopen en u me niet als een snotneus aan de dijk zet.’273 

Het advies van Borchert tegelijk een goed christen te zijn en een goed kunstenares 
doet haar  opnieuw twijfelen of ze niet toch toe moet treden tot de derde orde van de 
karmelietessen, waar leken binnen het klooster kunnen leven. Al in Spanje had ze hier-

                                                        
270 Brief Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, Merkelbeek, 18 januari 1959. 
271 Brief Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, Merkelbeek, 11 januari 1960. 
272 Brief Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, Merkelbeek, 25 januari 1960.  
273 Brief aan Bruno Borchert, 19 maart, 1960. 
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over met broeder Marcus gesproken. Een vriendin van hem, Caroline Cohen, was 
inmiddels als zodanig toegetreden. Het onderwerp van een toetreden tot de derde orde 
blijft in haar gedachten sluimeren,  concrete acties onderneemt ze niet. 

De vriendschap met Borchert wordt voor Marianne sturend voor haar sociale ver-
houdingen met  vrienden en vriendinnen. Terwijl die allemaal in het huwelijk zijn ge-
treden en een gezinsleven hebben opgebouwd – Gène Eggen is getrouwd met Fien 
van Hulten, Hélène met de beeldhouwer Piet Killaars (1922-2015), en Riet Jager (1921-
1996), een kunstenares die ze kent vanaf de Kunstnijverheidsschool is echtgenote 
geworden van Mathieu Vroemen (1921-1988) –, kampt zij met misgelopen liefdesaffai-
res en seksuele insinuaties door verschillende van haar mannelijke opdrachtgevers uit 
het katholieke, kerkelijke milieu. In Bruno Borchert vindt ze een gelijkgestemde. Hij is 
net als zij geïnteresseerd in kunst, kunstgeschiedenis en de iconografie van het rooms-
katholicisme. Bovendien kan ze met hem haar liefdesleven als alleenstaande vrouw 
bespreken zonder bang te zijn dat hij met haar zou willen trouwen. Er ontstaat daar-
mee wel een ongelijke verhouding. Zij is altijd degene die om raad vraagt en hij is de 
raadgever, die antwoordt wanneer het hem gelegen komt. Borchert is voor de kunste-
nares een stille kracht, waarover ze niet alles loslaat in het openbaar. De buitenwereld 
kent haar als alleenstaande vrouw die zich voor meer dan honderd procent inzet voor 
haar werk, en ziet Bruno Borchert gewoon als een van haar vrienden. 

Ramen voor de Sint-Lambertuskerk in Kerkrade 

In 1962 beheersen twee monumentale opdrachten het leven en werk van de kunstena-
res. Op 1 januari schrijft ze Bruno Borchert: ‘En dit is dan het slot van de feestdagen 
en er gaat weer een werktijd beginnen: ramen, ramen, ramen!’274 Voor de Sint-
Lambertuskerk in Kerkrade is ze al sinds 1956 bezig met een serie glas-in-lood. Het 
idee is dat ze daar alle achtien ramen van glas gaat voorzien. Aan een reeks van tien 
ramen voor de Fatimaparochie in Brunssum is ze net begonnen met de uitvoering van 
twee ontwerpen bij het glasatelier Mesterom in Bunde. Dag in dag uit is ze met deze 
glasopdrachten bezig. Voor ander werk of vrije kunst blijft weinig tijd over. 

De eerste gesprekken met de deken van de Lambertuskerk over een ramenserie 
dateren uit 1955. Er zijn dan vergevorderde plannen om de in 1843 gebouwde kerk te 
laten uitbreiden door Fritz Peutz, dezelfde architect die na de oorlog verantwoordelijk 
was geweest voor de restauratie van de Heerlense Sint-Prancratius, waarvoor Van der 
Heijden in 1951 een mozaïek mocht maken. Peutz bouwt een nieuw priesterkoor en 
een kinderkapel. De oude beglazing met daarop afbeeldingen van heiligen was tijdens 
de oorlog vernietigd en er moeten nieuwe ramen komen.  

In tegenstelling tot mozaïekbekledingen van de apsis en de triomfboog voor het 
Canisianum, waaraan pater Notebaert de inhoudelijke invulling had gegeven en die de 

                                                        
274 Brief aan Bruno Borchert, 1 januari 1962. 
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kunstenares moest volgen, mag ze hier de iconografie zelf bepalen. Hierbij komt ze 
beslagen ten ijs, want ze beheerst het iconografische vak als geen ander. Op het 
eindexamen van de Rijksakademie had ze hiervoor al het hoge cijfer acht. Bovendien 
heeft ze zich verder verdiept in moderne beeldende vertalingen van Bijbelse verhalen 
in haar bijdragen aan de Catacombegroep en gedurende de gesprekken met pater 
Bruno Borchert. 

Marianne is van plan in de ramen taferelen uit het leven van Christus weer te geven 
en doorbreekt daarmee de traditie van het afbeelden van heiligen die vroeger meestal in 
kerken als versiering waren aangebracht. Voor ieder raam kiest ze een moment uit het 
leven van Christus waarbij er sprake is van een transformatie, zoals ‘Bergrede’, de 
‘Intocht in Jeruzalem’ en ‘Christus in de Hof van Eden (Gethsemane)’. De compositie 
van ieder raam is evenwichtig. Haar kleurkeuzes zijn ingetogen en het lood gebruikt ze 
in de eerste plaats voor de belijningen van de vormen en slechts af en toe als ritmisch 
patroon. Nergens suggereert ze perspectief of driedimensionaliteit en met ieder raam 
presenteert ze één tijdsmoment.  

Met deze aanpak volgt ze de lessen van Campendonk die van mening was dat 
dramatiek in de monumentale kunst moest worden vermeden. In navolging van hem 
schildert ze met de gekleurde stukjes glas en beperkt ze het gebruik van grisaille op het 
glas en zwaar aangezette loodlijnen. Mathias Engels typeert die werkwijze in een publi-
catie over Campendonk ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het glas-in-
lood atelier Derix in Kevelaer, waar Campendonk veel werk liet uitvoeren, als volgt : 
‘eine Vielzahl im Zuschnitt einander anngepaßter Glasstücke von beliebig verschiedene 
Farbe wird nach einem bestimmten künstlerischen Konzept zusammengesetzt und 
durch ein Netz beidseitig gerillter Bleistege, die gleichzeitig die formale Struktur der 
Darstellung bilden, zusammengehalten. […] Es gelangt zur Wirkung seiner ganzen Art 
und Anlage nach nur im durchscheinende Licht also nur im Rahmen eines Fensters.’275  

Omdat de kerk de financiering van de beglazing per raam organiseerde, krijgt Van 
der Heijden met tussenpozen opdracht een volgend raam te maken en gebeurde de 
voltooiing van het project stapsgewijs. In december 1956 wordt het eerste raam 
‘Bergrede’geplaatst. Hierna realiseert ze ‘Gethsemane’ (1958), ‘Intocht in Jeruzalem’ 
(1959-1960), ‘Tabor’ (1960) en ‘Verrijzenis’ (1961). In het najaar van 1962 begint ze 
aan het volgende raam, waarop ze ‘Pinksteren’ wil uitbeelden.  

 

                                                        
275 Mathias T. Engels, Campendonk als Glasmaler (Scherpe Verlag, Krefeld 1966) 8. 
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Ontwerptekening voor glas-in-lood-raam ‘Gethsemane’ voor Sint-Lambertuskerk Kerkrade, 1957-1958  
Twee ontwerptekeningen voor glas-in-loodraam ‘Pinksteren’ voor Sint-Lambertus in Kerkrade, 1962-1963  

De voltooiing van deze opdracht gaat niet over rozen. ‘De deken in Kerkrade, mijn 
opdrachtgever loopt op zijn laatste benen. Hij weet geloof ik de halve tijd niet wat hij 
zegt. Hij beklemt mij verschrikkelijk, al moet ik me er maar niets van aantrekken. Ik 
merk dat er nogal klachten zijn over de ramen, maar ongemotiveerd, ofwel hij begrijpt 
ze niet. Nu wil hij dat de volgende ramen lichter worden, omdat de schildering van 
[Daan] Wilschut niet meer te zien zou zijn. Enfin. Het is allemaal kletspraat. Hij vindt 
de Hof van Olijven [Gethsemane] blijkbaar er naast en mijn collega’s die de andere 
ramen juist pet vinden, vinden dit raam het beste. Maak het de mensen maar eens naar 
hun zin.’276 Ook ergert ze zich aan de tijdsdruk die de deken opvoert door al in januari 
‘van de preekstoel’ te verkondigen ‘dat er voor Pasen weer twee ramen af zouden 
zijn’. 277 Dat stoort haar, omdat ze net heeft besloten samen met een vriendin deel te 
nemen aan een groepsreis naar Jeruzalem. Bovendien vraagt de uitvoering van de an-
dere opdracht voor glas-in-lood in Brunssum deze maanden haar aandacht. Voordat ze 
in april op reis gaat, wil ze twee van die ramen af hebben. 

                                                        
276 Brief aan Bruno Borchert, 12 september 1962. 
277 Brief aan Bruno Borchert, 17 januari 1962. 
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Ramen voor de Fatimakerk in Brunssum 

De plannen voor de bouw van een extra kerk in Brunssum was een van de vele naoor-
logse intitiatieven om het katholicisme nieuw leven in te blazen. Bisschop Lemmens 
werd door paus Pius XII geprezen om zijn inzet op dit punt.278 Tijdens zijn episcopaat 
werden er tachtig nieuwe kerken opgericht. Op 23 augustus 1946 werd Jos Haan tot 
bouwpastoor voor de nieuwe kerk in Brunssum benoemd.279 Het nieuwe godshuis dat 
bestemd was voor de vele mijnwerkers in de buurt, werd gewijd aan het onbevlekte 
hart van Maria. Omdat Maria’s Onbevlekte Ontvangenis ‘een hele mond vol heilige 
woorden is, kwam al spoedig de kortere benaming Fatimakerk en Fatimaparochie in 
zwang.’280 

Het Portugese dorp Fátima is de plaats waar in 1917 bij de verschijning van Maria 
aan drie kinderen het onbevlekte hart van de Maagd de centrale boodschap was 
geweest. Sindsdien is het dorp uitgegroeid tot een belangrijk bedevaartsoord. Volgens 
de legende is Maria zes keer verschenen. ‘Op 13 mei 1917 is dan de eerste verschijning 
van O.L. Vrouw. Zij [de kinderen Lucia, Jacinta en Francisco] waren aan het spelen en 
bouwden een muurtje, toen zij plotseling een bliksem zagen. Zij dachten dat er een 
onweer op komst was en dreven de kudde schapen bijeen om naar huis te gaan. Wéér 
zagen zij de bliksem en kort daarop zagen zij boven een steeneik een Dame geheel in 
wit en stralender dan de Zon.’281 Bij de tweede verschijning zou Maria de kinderen 
hebben gezegd dat Jezus wil dat de mensen haar kennen en beminnen door haar 
onbevlekte hart te eren. Bij de laatste verschijning toont ze zich als Maria van de berg 
Karmel, waarmee er een verbinding wordt gemaakt met de Karmelietenorde. Deze 
kloosterorde ontstond in de twaalfde eeuw, toen er een tweede golf kluizenaars 
geïnspireerd door de profeet Elia naar de berg Karmel trok. Van de vierde tot de 
zevende eeuw kende het heremietenleven hier ook al een hoogtepunt, maar deze 
tweede keer stichtten de karmelieten er een kapel gewijd aan de Heilige Maagd, zodat 
ze voortdurend onder de bescherming stonden van Maria van de berg Karmel. 

In 1953 is de kerk ‘Onbevlekt Hart van Maria’ van Jos Haan een feit. Voor de kapel 
maakt Daan Wildschut in 1956 twee glas-in-loodramen ‘De engel, die aan de kinderen 
in Fátima verscheen’ en ‘Het zonnewonder van Fatima’. Voor de beglazing van de tien 
ramen in het middenschip wil Haan aan een jonge kunstenaar de opdracht geven, 
omdat hij vindt dat deze te weinig de kans krijgen hun kunnen te tonen. Bovendien is 
hij overtuigd van het idee dat ‘wie zulke jonge kunstenaars een kans geven, zij 
verzekerd zijn iets te verwerven dat oorspronkelijk is en van liefde getuigd.’282 De 
bouwpastoor stelt zich tien ramen voor met voorstellingen van Maria. In november 

                                                        
278 De la Haye en Hamans, Bisdom langs de Maas, 556. 
279 Th. Raets, Vijftig jaar Fatimaparochie, een bevlogen en rijke geschiedenis (Fatimaparochie, Brunssum 1997) en 
www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/brunssum/onbevlekt-hart-van-maria-fatimakerk [geraadpleegd op 16 
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280 Th. Raets, Vijftig jaar Fatimaparochie, 10. 
281 www.marypages.com/fatima.htm. [geraadpleegd op 16 mei 2016]. 
282 Th. Raets, Vijftig jaar Fatimaparochie, 23. 
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1957 vraagt hij pater Bruno advies wie hiervoor te benaderen. Het verwondert niet dat 
Haan bij hem te rade gaat. Borchert is kort daarvoor in Rome gepromoveerd op de 
Maria-iconografie. Pater Bruno beveelt hem Marianne aan. Maar het contact met haar 
wil niet vlotten en Haan schrijft aan Borchert of hij ‘er bij haar nog eens op aan zou 
willen dringen die opdracht aan te nemen!!’283 

De kunstenares gaat in op de uitnodiging, maar waarom ze pas in december 1960, 
drie jaar na de eerste gesprekken, met een ontwerp voor de tien ramen komt, is niet 
bekend. Een oorzaak kan zijn dat pastoor Haan de financiering voor de ramen nog niet 
gereed had. Hij ging net als de deken van de Lambertuskerk in Kerkrade per raam op 
zoek naar particuliere financiers. Het kan ook zijn dat, gegeven de overvolle agenda 
van de kunstenares, zij zelf niet eerder in de gelegenheid was aan de ramen te 
beginnen. 
 

 
Ontwerp 10 Mariaramen voor Fatimakerk in Brunssum, 1960-1961, potlood op papier, 64 cm h. 
1. Maria als mens, Maria als de door God beloofde bij het begin der schepping, direct na de zondeval: Adam en 
Eva in de macht van de slang. 2. Maria de Onbevlekte, 3. Maria’s Fiat, 4. Maria de Moeder van God, 5. Maria 
geschonken door Christus bij zijn kruisdood, 6. Maria vervuld van de Heilige Geest, 7. Maria opgenomen in de 
hemel, 8. Maria gekroonde middelares, 9. Moeder van Barmhartigheid en 10. Maria middelpunt der nieuwe schep-
ping 

Het ontwerp waarbij Van der Heijden op ieder raam Maria een centrale plaats geeft, 
wordt niet meteen goed gekeurd. De Bisschoppelijke Bouwcommissie (BBC) twijfelt 
aan het grote aantal ramen met aldoor dezelfde figuur: ‘Er is vertrouwen, gezien het 
werk der kunstenares te Kerkrade, dat de uitvoering zeer goede glasramen geeft. De 
keuze echter der onderwerpen met telkens Maria alleen en dat door het gehele schip 
verspreid acht men niet gelukkig: te eentonig en niet genoeg beeldend.’284 Bovendien 
vindt de commissie dat het onderwerp te weinig aansluit bij ‘de devotie van onze tijd’, 
die vraagt ‘aan te sluiten bij Christus’. In de brief gaat de BBC verder niet in op de 
verschuiving die er kennelijk heeft plaatsgevonden in de drie jaar tussen de vraag van 
Jos Haan aan Marianne om artistieke invulling te geven aan de ramen van zijn kerk en 
haar presentatie van een ontwerp. In 1957 is de pastoor nog overtuigd van de rol van 
Maria als aanmoediging voor devotie. Dat ziet de BBC in januari 1961 anders. In de 
tussenliggende tijd heeft het bisdom Roermond een turbulent jaar gehad. In 1958, het 
jaar dat Marianne samen met pater Bruno Ávila had bezocht, was Lemmens om ge-
                                                        
283 Brief Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, Advent 1957 [1 december 1957]. 
284 Brief Bisschoppelijke Bouwcommissie Bisdom Roermond aan R.K. kerkbestuur O.L. Vrouw van Fatima, 
Brunssum, 25 januari 1961, kopie verstuurd aan Marianne van der Heijden.  
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zondheidsredenen teruggetreden en werd hij opgevolgd door Antoon Hanssen. Deze 
nieuwe bisschop stierf nog in datzelfde jaar aan een hartaanval. Behalve in het eigen 
bisdom vond er ook op het hoogste niveau van de rooms-katholieke kerk een grote 
verandering plaats. In oktober overleed paus Pius XII en werd Johannes XXIII als zijn 
opvolger benoemd. Al deze gebeurtenissen hadden de Mariadevotie naar de achter-
grond verschoven. Het beeld van Maria als middelares tussen God en de mens zag de 
BBC nu niet meer als remedie tegen het leeglopen van de kerk waarvan aan het begin 
van de jaren zestig steeds meer sprake was. 

Van der Heijden antwoordt de bouwcommissie direct per brief, waarin ze haar tien 
ontwerpen als volgt typeert: ‘1. Maria als mens, Maria als de door God beloofde bij het 
begin der schepping, direct na de zondeval: Adam en Eva in de macht van de slang. 2. 
Maria de Onbevlekte, 3. Maria’s Fiat, 4. Maria de Moeder van God, 5. Maria geschon-
ken door Christus bij zijn kruisdood, 6. Maria vervuld van de Heilige Geest, 7. Maria 
opgenomen in de hemel, 8. Maria gekroonde middelares, 9. Moeder van Barmhartig-
heid en 10. Maria middelpunt der nieuwe schepping’.285 Ook gaat ze in op het argu-
ment van de commissie dat Maria te weinig zou aansluiten bij de eigentijdse devotie. 
Ze beklemtoont ‘Maria is hier gezien als de mens bij uitstek met wie Christus de ver-
lossing der mensheid bewerkt. Zij wijst vanzelf weer naar Christus.’ 

Opvallend is dat de ontwerptekeningen voor de Fatimakerk een andere iconografi-
sche aanpak hebben dan de opzet voor de Christusramen in Kerkrade. Voor laatstge-
noemde ramen koos ze de traditionele vertellingen uit het leven van Jezus. Bij de Ma-
riaramen ontwijkt ze de gebruikelijke iconografie en verbeeldt ze niet de zeven vreug-
den en zeven smarten uit het levensverhaal van Maria.286  Blije momenten zoals ‘de 
annunciatie’, ‘de ontmoeting met Elisabet (visitatie)’, ‘de geboorte van Christus’ en ‘de 
hemelvaart of de kroning van Maria’ ontbreken, evenals de droevige zoals ‘de vlucht 
naar Egypte’, ‘de kruisiging’, ‘de kruisafneming’ of ‘de graflegging’. In plaats daarvan 
verbeeldt ze Maria symbolisch. Ze toont haar slechts één keer traditioneel met kind op 
schoot. Op de negen andere ramen is ze uitgebeeld in de houding van gebed (orante = 
handen geheven), meditatie (handen bijna tegen elkaar aan voor de borst) en als uit-
deelster van genade (de armen naar beneden en handen open). Laatstgenoemde poses 
ontleent ze aan Maria-afbeeldingen uit de volkskunst, die in de negentiende eeuw op 
gang kwamen na het visioen van Bernadette Soubirous (1844-1879), haar zusje en een 
vriendinnetje, aan wie Maria in 1858 in Lourdes achttien maal zou zijn verschenen.287 

 

                                                        
285 Handgeschreven eerste opzet van brief van Marianne van der Heijden aan de Bisschoppelijke Bouwcommissie, 
2 februari 1961. 
286 Jan van Laarhoven, De beeldtaal van de Christelijke kunst, geschiedenis van de iconografie (Uitgeverij SUN, Nijmegen 
2011⁶) 2 06 -209. 
287 Idem, 292. 
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Maria in Lourdesgrot, Merkelbeek, foto Lies Netel 
Volkskunst, Mariaverschijning,  
www.lourdes_vitrail_apparition_marie_bernadette 

 
Door telkens een geschematiseerde Mariafiguur boven een kleiner tafereel te plaatsen 
accentueert Van der Heijden Maria’s verhevenheid boven de zondige mens en wordt 
de Maagd als voorbeeld gepresenteerd voor de zoekende mens. De opbouw van ieder 
raam in een boven- en onderlaag komt overeen met de composities van de bogen van 
de Christusmozaïeken in de Maastrichtse jezuïetenkapel. Ook de keuze voor Maria als 
een symbool in plaats van haar neer te zetten binnen een verhalende context is verge-
lijkbaar met de iconografie van die mozaïeken. Achteraf kan worden vastgesteld dat ze 
het strikte iconografische plan van Notebaert, waardoor ze zich destijds belemmerd 
voelde, nu zelf gebruikt als leidraad voor de opbouw van de tien Mariaramen.  

De eerste twee ramen die voor Pasen 1962 rechts in het middenschip van de Fa-
timakerk worden geplaatst, zijn ‘Maria bekleed met de zon’ en ‘Maria als uitdeelster van 
genade’. Een derde raam, ‘De gekroonde Maria’, zal in 1963 worden gerealiseerd, maar 
daar blijft het bij. Tot op heden zijn de andere ramen niet ingevuld met glas-in-lood, 
waardoor de belichting van de kerk bij vol zonlicht erg scherp is en de ruimte de mys-
tiek mist die Marianne bij haar ontwerp voor ogen moet hebben gestaan. Ze wilde met 
het glas-in-lood de boodschap van het onbevlekte hart van Maria via het licht en de 
kleuren door het glas laten uitstralen op de parochianen. 
 

http://www.lourdes_vitrail_apparition_marie_bernadette/
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Maria bekleed met de zon, 1962, glas-in-lood, 450 x 150 cm, Fatimakerk Brunssum, foto: Peter Cox 
Maria als uitdeelster van genade, 1962, glas in-lood, 450 x 150 cm, Fatimakerk Brunssum, foto: Peter Cox 
De gekroonde Maria, 1963, glas-in-lood, 450 x 150 cm, Fatimakerk Brunssum, foto: Peter Cox 

Maria als tweede Eva 

De voorstellingen op de drie ramen zijn gebaseerd op de Openbaring van Johannes 
waarin de vrouw als bestrijdster van het kwaad wordt genoemd en de noodzaak van 
een ascetisch leven wordt voorgesteld. Pas later wordt die vrouw geïdentificeerd met 
Maria en Marianne van der Heijden volgt deze traditie. Het eerste raam heeft Openba-
ring 12.1 als uitgangspunt: ‘En er werd een groot teken gezien in den hemel: een 
vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder hare voeten en op haar hoofd ene 
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kroon van twaalf sterren.’288 De twaalf sterren boven het hoofd van Maria zijn duide-
lijk te tellen en de Mariafiguur is letterlijk bekleed met een ronde gele zon. Rechts naast 
haar voeten is de maan en onder zijn Adam en Eva omsloten door de slang die zijn 
kop opheft naar Maria. Intrigerend is de manier waarop Marianne het corpus van Ma-
ria letterlijk laat samenvallen met de zon. Deze neemt de plaats in van de baarmoeder 
waardoor de betekenis van de Maagd Maria als bron van nieuw leven wordt versterkt. 

In tegenstelling tot haar mannelijke collega’s die Maria naar traditie hebben ver-
beeld in taferelen uit haar leven, zoals de ramen, die Piet Wiegersma (1920-2009) in 
1953 voor de Mariakapel in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch maakte,289 voert Van 
der Heijden Maria op als zelfstandig symbool zonder Christusfiguur en durft ze de 
lichamelijkheid van de vrouw te gebruiken om de religieuze inhoud van haar kunstwerk 
kracht bij te zetten. 

De vormentaal van het samenvallen van het lichaam van Maria met de zon kan ze 
hebben afgeleid van de ‘Moeder Gods van het teken,’ een Mariavoorstelling waarbij 
het kind Jezus in een stralenkrans voor de buik van Maria is afgebeeld en die is afgeleid 
van de orante-houding.290 In de Blachernenkerk te Constantinopel was een icoon met 
een dergelijke voorstelling. Vandaar dat dit type Madonna de Blanchernitissa wordt 
genoemd. Gezien haar grote iconografische kennis kan er van worden uitgegaan dat ze 
bekend was met de Blanchernitissa. Ze kan een dergelijke Mariavoorstelling ook gezien 
hebben in een van de plakboeken die Borchert samenstelde van alle manieren waarop 
Maria in de loop der tijd is afgebeeld.291 
 

      
Blachernitissa, 1296, ei-tempera op hout, 194 x 120 cm, Tretjakovgalerij Moskou 

Ook het tweede raam verwijst naar Maria als de apocalyptische vrouw uit de Openba-
ring van Johannes. Hier is Maria weergegeven als uitdeelster van genade. Rondom is 
een mandorla, een amandelvorm rond de figuur, als teken van heiligheid. De handen 

                                                        
288 Nieuwe Testament, Openbaring van Johannes, 12.1. 
289 Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, Van Heiligen tot amoeben, honderdvijftig jaar monumentale glasschilderkunst in Nederland 
(Primavera Pers, Leiden 2014) 69-71. 
290 Jan van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst, 74 
291 De collectie plakboeken met Maria-afbeeldingen bevindt zich in het Nederlands Carmelitaans Instituut in 
Boxmeer. 
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zijn niet geheven zoals in de orante-pose, maar met de palmen naar beneden, waarmee 
het uitdelen van genade wordt gesymboliseerd. Onder deze Mariafiguur is een draak 
overgenomen uit de Openbaring van Johannes 12.3: ‘En er werd een ander teken ge-
zien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak’. De kunstenares tekent hem 
met de kop bloedend naar beneden, waarmee ze wil aanduiden dat het kwaad is over-
wonnen.  

Binnen deze context vervult de Maagd de rol van een tweede Eva: de onbevlekte 
Maria, die antwoord biedt op de menselijke zonden, oorspronkelijk in gang gezet door 
Eva.292 De cultus van de maagdelijke Maria is onlosmakelijk verbonden met de christe-
lijke ideeën over het gevaar van het lijfelijke en de verbondenheid hiervan met de 
vrouw. Toen Adam en Eva in de Hof van Eden tegen de wens van God de appel van 
de boom der kennis aten, werden zij uit het paradijs verdreven en deden dood en seks 
hun intrede. Adam werd geboden te werken in het zweet zijns aanschijns en Eva kreeg 
de taak het kwaad te vermenigvuldigen door kinderen te baren. Het moederschap is 
voor haar geen zegening, maar een lichamelijk lijden. Aan het begin van het christen-
dom stelden kerkvaders dat de kennis die Adam en Eva hadden verworven van inner-
lijke aard was. Deze werd ‘epithymia’ (= wellust) genoemd. Niet de daadwerkelijk sek-
suele handelingen waren zondig, maar de passie zonder welke er geen gemeenschap 
bestaat. Er werd een oorzakelijk verband gezien tussen de zondigheid van seks, de 
maagdelijke geboorte en het goede van maagdelijkheid. Kuisheid werd gepredikt. Pas-
sie doodt de ziel, zoals het lichaam ontbindt in de dood. Voor alle kerkvaders na Au-
gustinus is Eva de oorzaak van de zondeval. Ze is de verleidster, de compagnon van 
Satan en vernietigster van de mensheid. De woede op Eva richt zich vervolgens op 
iedere vrouw. Op die manier komen de gedachten over de fatale en almachtige char-
mes van de vrouw en de onmogelijkheid van de man deze te weerstaan de wereld in. 
De cultus van de onbevlekte Maria ontwikkelt zich als tegengif tegen de mens die neigt 
tot dit kwaad.   

De vraag van Marianne aan pater Bruno of haar gedrag in Italië zondig genoemd 
moet worden, stoelt ook op deze gedachtegang. Wanneer ze haar leven overdenkt, kan 
het niet anders dan dat herinneringen aan Cristoforo boven komen, evenals het dansen 
in Casablanca, het flirten met Harry Op de Laak tijdens de Prix en de ongemakkelijke 
situatie in Parijs met de priester uit Eschweiler. Door zich te identificeren met Maria 
als bestrijdster van het kwaad ziet ze een uitweg voor zichzelf en vindt ze troost.   

Het thema komt een aantal malen in haar oeuvre voor. Al in 1952 maakte ze een 
houtsnede, waarop Maria het kind als symbool voor de nieuwe mensheid presen-
teert.293 Een paar jaar later wordt deze afbeelding in de krant gebruikt als illustratie bij 
een gedicht van Guido Gezelle ter gelegenheid van 7 december, de feestdag van Ma-
ria’s onbevlekte ontvangenis.294 

                                                        
292 Marian Warner, ‘Second Eve’, in Marina Warner, Alone of All Her Sex, The Myth and the Cult of the Virgin Mary 
(Quartet Books, Londen 1978) 50-67. 
293 Lijst van alle werken van Marianne van der Heijden, H. 53.59. 
294 ‘Voor de Feestdag van Maria Onbevlekt Ontvangen’, De Zuid-Limburger, 7 december 1955. 
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Deze houtsnede vertelt het verhaal minder subtiel dan de afbeeldingen op de ramen 
in de Fatimakerk. Links is een eenvoudig getekende, gesluierde Mariafiguur op blote 
voeten die het kind omhoog houdt. De vrouw staat op de slang die het kwaad symboli-
seert. Het tafereel is aangevuld met andere tekens uit de Openbaring van Johannes: in 
het centrum is de zon en rechts zijn sterren.  

In 1961 gebruikt Van der Heijden vrijwel dezelfde vrouwenfiguur voor een graf-
steenmozaïek voor Maria Christina Hundscheid-Thissen. Hier presenteert de vrouw 
niet het kind, maar een (wereld)bol of zon. In haar documentatie geeft Marianne de 
afbeelding op dit mozaïek de titel ‘De sterke vrouw’.295 In religieuze context verwijzen 
deze woorden naar de Bijbeltekst Spreuken 31: 10-13, waar staat geschreven: ‘Een 
sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ In de regels die volgen, wordt een typering gege-
ven. Zij is geestelijk en lichamelijk flink, is voorzichtig en tevens bevreesd, haar 
schoonheid treedt van binnen naar buiten.296 Maria Christina Hundscheid-Thissen die 
met de versierde steen in herinnering wordt gebracht, wordt hiermee met dezelfde 
karakteristieken bedeeld. Ook Van der Heijden stelt zichzelf voortdurend ten doel aan 
deze typeringen te willen voldoen. Zij neemt daarbij Maria als voorbeeld en op die 
manier verschuift de figuur van Maria naar de seculiere wereld en heeft de titel ‘De 
sterke vrouw’ ook buiten de religieuze connotatie een krachtige betekenis.  
 

         
Apocalyptische vrouw, 1952, houtsnede, 21,7 x 28 cm 
De sterke vrouw, grafsteenmozaïek, 1961, foto: Marianne van der Heijden 

Lijnen en kleurvlakken 

In de vormgeving van de Mariaramen zien we de kunstopvatting van Heinrich Cam-
pendonk nog sterker terug dan bij het glas-in-lood voor de Lambertuskerk. Ook hij 

                                                        
295 Ringband Monumentale kunst, z.p. 
296 Zie bijvoorbeeld de interpretatie van prof. Antoine Bodar, Alledagkerk, 12 november 2014, zie: 
www.alledagkerk.nl/?sermons=prof-dr-a-p-l-bodar-een-sterke-vrouw-wie-zal-haar-vinden-n-a-v-spreuken-31-10-
13 
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presenteerde heilige figuren altijd meer als tekens of symbolen dan binnen de context 
van een Bijbelverhaal. Op het volprezen ‘Passievenster’ dat hij in 1937 voor het Neder-
landse Paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Parijs maakte, verbeeldde hij niet de 
lijdende Christus aan het kruis, maar plaatste hij zijn hoofd met doornenkroon centraal 
op het middenpaneel.297 Campendonk werkte met een klaar lijnenpatroon en eenvou-
dige kleurvlakken waarbij het doorschijnend licht goed de ruimte krijgt. Loodlijnen 
benutte hij niet alleen om de technische reden om het glas bijeen te houden, maar ook 
om stilistische. Ze gaven zijn voorstellingen extra betekenis. Op het ‘Passievenster’ is 
in het gezicht van Christus een horizontale loodlijn, waardoor de verscheurdheid van 
zijn persoon op het moment van de kruisiging kracht wordt bijgezet. Bij het glas-in-
lood voor de Mariaramen springt het ritmisch gebruik van de loodlijnen direct in het 
oog. Zo is in de zon die de Mariafiguur bekleedt, een intrigerend lijnenspel dat een 
verbinding tot stand brengt tussen de sterrenhemel boven en de door de slang om-
klemde mensfiguren onder in beeld. 

Vergelijkbaar met het ‘Passievenster’ is de stijl van de Mariaramen helder en ratio-
neel. Voorbeeld voor deze aanpak vindt Campendonk bij zijn leermeester Johan Thorn 
Prikker, die zich op zijn beurt liet inspireren door de Italiaanse schilderkunst aan het 
eind van de middeleeuwen en het begin van de renaissance. Op haar Italiëreis was 
Marianne evenzeer door deze schilderkunst geboeid. Ze waardeerde vooral de heldere, 
maar tegelijk emotionele en spirituele schilderkunst van Fra Angelico (1395-1455) en 
de rationaliteit en monumentaliteit in het werk van Pierro della Francesca (1415-
1492).298 In de Vaticaanse Musea zag ze een sterk paneel van Fra Angelico: ‘Het viel 
op door gaafheid en volheid van kleur (olijfgroen, paars-rode rotsen, lief uitgepenseel-
de grasjes)’ en over de kunst van Pierro della Francesca schreef ze lyrisch: ‘[het] was 
enorm, een grote rust, monumentaliteit en toch bezielde figuren.’299   
 

         
Heinrich Campendonk, middendeel glas in lood triptiek ‘Passievenster’ voor Nederlands Paviljoen op Wereldten-
toonstelling in Parijs, 1937, totaal venster 55 x 150 cm, Gemeentemuseum, Den Haag 
Fra Angelico, Annunciatie, 1439-43, fresco, 176 x 148 cm, cel 3 San Marco klooster Florence 
Pierro della Francesca, Annunciatie (detail), 1452-166, fresco, San Francesco Arezzo 

                                                        
297 Mathias T. Engels, Campendonk als Glasmaler (Scherpe Verlag, Krefeld 1966) 16. 
298 Reisdagboek Italië 1953, 2 maart 1953 en 20 maart 1953. 
299 Ibidem. 
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De symbolische iconografie en rationele, maar gevoelige vormgeving van de Mariara-
men is ongebruikelijk in de religieuze kunst in de jaren vijftig. Dit feit kan ertoe hebben 
bijgedragen dat de bijzondere reeks in geen van de overzichten van Nederlandse glas-
in-loodkunst is opgenomen. Destijds werd haar beeldtaal al niet begrepen door de 
mannen van de BCC, die liever Christus afgebeeld hadden gezien. Dit monumentale 
kunstwerk kan in de lijn geplaatst worden van vrouwelijke kunstenaars die het vrouwe-
lijk lichaam tonen als symbool voor hun identiteit. De schilderkunst van Paula Mo-
dersohn-Becker is daarvan een overtuigend voorbeeld. Bij de inventarisatie van de 
kerken in Limburg in 2003 krijgt de Fatimakerk in Brunssum een hoge zeldzaam-
heidswaarde toegekend.300 De bijzondere Mariaramen verdienen op grond van hun 
bijzondere iconografie hetzelfde keurmerk te krijgen. 

Plezier in het werk 

In Brunssum werkt Van der Heijden met meer plezier aan het glas-in-lood dan bij de 
ramen voor de Lambertuskerk, waar haar de opdrachtsituatie steeds zwaarder valt. 
Wanneer de eerste twee ramen in de Fatimakerk zijn geplaatst, schrijft ze aan pater 
Bruno: ‘Ik ben in Brunssum naar mijn ramen gaan kijken en ze vielen me mee. Geluk-
kig, want Kerkrade is genoeg blok aan mijn been, daar vallen ze steeds tegen.’301 Dat het 
werkklimaat in Brunssum haar beter bevalt, heeft waarschijnlijk te maken met het feit 
dat Borchert een bemiddelende rol speelde tussen haar en de opdrachtgever, wat de 
situatie meer persoonlijk maakte. Een andere reden voor haar plezier is dat ze hier werk-
te aan de verbeelding van een thema dat haar na aan het hart lag en waarmee ze op een 
metaniveau uitdrukking kon geven aan dat wat haar in het dagelijks leven bezighield.  

Maar er is nog een derde aspect dat ten voordele van Brunssum uitvalt. Het oordeel 
van de mensen over de ramen in Kerkrade is telkens niet ondubbelzinnig en dat maakt 
haar onzeker. De ramen voor de Fatimakerk worden wel direct positief beoordeeld. Zo 
schrijft ze aan Borchert: ‘Paul Haimon was nog hier en hij was erg enthousiast over de 
ramen in Brunssum. Hij zei, dat hij bijna geen glas in lood ramen die nu gemaakt wer-
den kan waarderen, maar deze vindt hij erg mooi. Toen hij wegging, zei hij: “Ik vind, 
dat jij een van de weinigen bent die nog echt mooie dingen maakt”.’302 Ook haar colle-
ga Mathieu Vroemen is positief, meldt ze Bruno: ‘Jeu heeft nu de ramen in Brunssum 
eens bekeken en vindt het tweede raam stukken beter’.303 Vroemen kreeg in 1956 de 
opdracht van pastoor Haan wandkleden te maken met daarop de Kruisweg. In 1960 
realiseerde hij samen met zijn vrouw de serie van veertien Kruiswegwandkleden – elk 
één vierkante meter.304 

                                                        
300 A. Jacobs en A.A. Wiekart, Kerken na 1940 in Limburg. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 
(Stichting Monumentenhuis, Roermond 2003) 249. 
301 Brief aan Bruno Borchert, 24 april 1962. 
302 Brief aan Bruno Borchert, 21 juni 1962. 
303 Brief aan Bruno Borchert,  z.d. [zomer 1962]. 
304 Th. Raets, Vijftig jaar Fatimaparochie, 20. 
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In de afhandeling van de opdracht voor de ramen aan Marianne van der Heijden 
schuilt nog wel een gendergevoelige kwestie. Omdat pastoor Haan ondanks de vrees 
van de Bisschoppelijke Bouwcommissie voor eentonigheid toch aan Van der Heijden 
de voorkeur geeft, lijkt hij zichzelf in de positie te voelen dat hij wat meer van haar 
mag verlangen. In reactie op haar toelichting over haar iconografische aanpak reageert 
hij met een handgeschreven briefje: ‘U krijgt bij deze opdracht voor deze 10 ramen – te 
maken naar gelang het geld voor de ramen aanwezig is.’305 Maar hij vindt haar prijs van 
‘f 2000 en f 2500 per raam’ te hoog en stelt: ‘Meen van u te mogen vragen, dat u bij 
een dergelijke opdracht ook iets voor onze kerk moet doen.’ De kunstenares rekent 
2000 gulden per raam en vraagt daarbij om een schriftelijke bevestiging. Haan geeft aan 
dat dit niet nodig is: ‘Geloof mij nu gerust. Wij hebben geen schriftelijke verklaring 
nodig. Want ik heb de zaak besproken met het Kerkbestuur en ook met mijn opvolger. 
Niemand anders dan jij moet die ramen maken.’306  

Naast deze zakelijke afhandeling heeft hij nog ‘een ondeugende vraag’, of ze ‘niet 
een klein souvenir voor [hem] zou hebben in de vorm van een of twee glas in lood 
voorstellingen om tegen de ramen van de zitkamer te hangen – alles is goed!’ Zijn 
vraag komt op het moment dat Van der Heijden worstelt met de ramen voor Kerkrade 
en het moeizame contact met de deken en diens opvolger aldaar. Dat kan als reden 
worden aangevoerd waarom ze toegeeflijk is en Haan de raampjes belooft. Aan Bor-
chert schrijft ze: ‘Ik hoop, dat ik in de opvolger van deze deken [van Kerkrade] iemand 
krijg waar mee te praten is. Ik heb met deze oude man te doen, maar ik heb ook schrik 
voor hem. Laat Haan dan maar raampjes als cadeau vragen en laat hij er ook niet veel 
van begrijpen, als opdrachtgever laat hij mij wel met rust en is hij in zijn lofbetuigingen 
wat overdadig.’307 

Naar Jeruzalem 

Op 17 januari besluit Marianne met een vriendin, Riet van der Ploeg, naar het oude 
Palestina te gaan. Het is een groepsreis, die een maand zal duren. Het idee is dat ze in 
Jeruzalem Riets broer, Jan van der Ploeg (1909-2004), professor theologie en domini-
caans priester, zullen ontmoeten.308 Van der Ploeg was vanaf 1951 hoogleraar aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen en in 1960-1961 rector magnificus van deze universi-
teit. Hij was kenner bij uitstek van het Heilige Land. Bovendien had hij persoonlijke 
contacten in Libanon en Syrië.309 De reis kost 1200 gulden en met de dagelijkse kosten 
denkt Marianne in het totaal 2000 gulden kwijt te zijn. Ter voorbereiding bladert ze in 
de atlas en zoekt ze de plaatsen op die ze gaat bezoeken. Aan pater Bruno vraagt ze 

                                                        
305 Brief Jos Haan aan Marianne van der Heijden, 6 februari 1961. 
306 Brief Jos Haan aan Marianne van der Heijden, 14 augustus 1962, in het najaar van 1962 wordt Jos Haan opge-
volgd door pastoor Bongarts. 
307 Brief aan Bruno Borchert, 12 september 1962. 
308 Ansicht van aan de heer en mevrouw A. van der Heijden te Kerkrade, 6 mei 1962.  
309 ‘In Memoriam Mgr. Prof. Mag. Dr. J.P.M. van der Ploeg O.P. (1909-2004)’, Catholica, september 2004. 
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‘gegevens [te] sturen over de Carmel’, maar zo schrijft ze ‘of het me zal lukken bij die 
plaatsen te komen weet ik niet, maar in elk geval zal ik het proberen’.310 Borchert ant-
woordt dat de plek waar de Carmelnederzetting zich zou bevinden ‘voor de gewone 
man een nogal ontoegankelijk gebied schijnt te zijn’. Hij vervolgt: ‘Bij deze stand van 
zaken heeft het niet veel zin, dat jij extra moeite doet om op deze plaats te komen. Ik 
hoop wel, dat je ‘van grotten of andere plekken van de Carmel nog tekeningen kunt 
maken’.311 Hij lijkt verder weinig geïnteresseerd in haar reis en besteedt in zijn brief 
meer aandacht aan het nieuwe thema voor een houtsnede, die zij nog moet maken 
voor het volgende nummer van Carmel. Hij stelt ‘Voetwassing’ voor, wat ze zonder 
meer overneemt. 

Ze vertrekt na Pasen en blijft van 27 april tot 23 mei weg. Tijdens de reis komt ze 
weinig toe aan ontspanning, noch heeft ze tijd om te tekenen. Aan de wens van Bor-
chert tekeningen te maken van de Carmelgrotten kan ze geen gehoor geven. Uit niets 
in het archief blijkt dat ze deze plekken heeft kunnen bezoeken. Daarin bevinden zich 
wel een paar ansichtkaarten aan haar ouders. Van het gebied rond Jeruzalem en de 
Dode Zee maakte ze enkele tekeningen en foto’s. Deze beelden getuigen van de diepe 
indruk die deze uitgestrekte landschappen met hun intense historische betekenis op 
haar maakten.  
 

    
Op weg van Jeruzalem naar Jericho, 1962, foto: Marianne van der Heijden 
Dode Zee, 1962, inkt op papier, 24,2 x 31,5 cm 

‘Het Oosten is prachtig van landschap. Indrukwekkend en betoverend mooi. Het gol-
vende heuvel- en berglandschap heeft iets wijds en ruims en is prachtig van kleur door 
de mooie kleuren van de aarde en het witte gesteente. En omdat het voorjaar is, is het 
hier en daar ook opgesierd met groen en bloemen. […] Ik vond het indrukwekkend, 
toen we op de Nebo stonden en wij in de open lucht met alleen een vervallen rest uit 
de Kruisvaarderstijd achter ons uitzagen over het Beloofde Land en je je herinnerde 
hoe Mozes met zijn volk getrokken was,’ schrijft ze pater Bruno na thuiskomst. ‘Het 
was tout court een pracht reis, ondanks allerlei onvermijdelijke minder leuke dingen. 
Het gezelschap was een ratje toe van fietsenstallingsmensen, een corsettenverkoper, 
                                                        
310 Brief aan Bruno Borchert, 3 april 1962. 
311 Brief van Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, z.d., april 1962. 
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een corsettenfabrikant, een kapelaan, pastoor, verpleegsters tot een apotheker. En ik 
moet zeggen, het ging wonder wel goed met enige ergernis af en toe vooral over de 
verpleegsters die altijd de beste plaatsen veroverden en de hele reis door “er als de 
kippen bij waren”. Enige ergernis ook over de geestelijke leiding die toevertrouwd 
bleek aan een Franciscaan die niet méér van de Bijbel en het Heilige Land af wist als de 
gemiddelde toerist en die als geestelijk leider nauwelijks toereikend was voor de lagere 
klassen middelbare school.’ 312  

Over de sfeer in Israël schrijft ze: ‘Het was of ik een klap op mijn kop kreeg. Er is 
niets van het oude leven over. Het was  er modern en hard en sfeerloos en de mensen 
waren zelfbewust handelend. Alleen het getto waar de Orthodoxe joden woonden, was 
beklemmend indrukwekkend, maar vooral beklemmend. Wat betreft de heilige plaat-
sen en alles wat aan Christus leven herinnert, kwam ik tot de conclusie dat de menselij-
ke devotie alles overwoekerd heeft en dat er bitter weinig over is wat je regelrecht kan 
verplaatsen in de historische werkelijkheid. Het begint al met de Arabieren die meer 
overeenkomst hebben behouden met Christus’ tijdgenoten dan de joden. En het land-
schap dat nu kaal is, moet toen begroeid geweest zijn. De tegenwoordige stad Jeruza-
lem ligt op een andere plaats dan de oude stad. Van de Hof van Olijven hebben de 
katholieken een lusthof gemaakt en waar de heiligdommen verrezen zijn, is het meer 
de devotie van de aanwezige mensen dan de tierlantijnen die je helpt om Gods werke-
lijkheid te ontmoeten.’313 Na de reis heeft ze een gevoel van leegte en een sterke be-
hoefte met Borchert te praten, omdat ze ‘een diepgang miste, dat doet me erg verlan-
gen naar een gesprek met u.’314 

Ze vervolgt: ‘De mensen van onze groep waren zeer goed katholiek, ze kenden de 
Latijnse gebeden van de Mis praktisch van buiten, ze sleepten koffers vol rozenkransen 
en souvenirs mee en toch maakte het op mij een duffe indruk. Bovendien was de tijd te 
kort bij dit overvolle programma om dieper contact te krijgen te meer daar de “geeste-
lijke leiding” daar geen aanleiding toe gaf. […] Mijn reisgenote bracht de energie op 
om een enkele keer ’s avonds uit de Bijbel een passage voor te lezen van het land waar 
we geweest waren, maar zelf was ik haast te moe om me erop te kunnen concentreren. 
[…] De conclusie is, dat men over het algemeen wel wat veel vasthoudt aan de waarde 
van de uiterlijke dingen, aan daadkracht en, als ik aan professor Van der Ploeg denk, 
aan wetenschap en oppervlakkig belangrijke dingen, maar het diepst van het hart en 
gemoed, het eigenlijke, innerlijke van de mens kan daardoor overwoekerd worden.’  

Borchert antwoordt niet op deze brieven. Pas in de zomer laat hij weer van zich ho-
ren, maar dan geen woord over haar belevenissen in het Oosten. Wel reageert hij op een 
irritatie van haar tijdens het modeltekenen dat ze in de maanden na haar reis regelmatig 
doet met de vriendengroep rond Jeu Vroemen. Ze beschrijft hoe ze zich met name 
stoorde aan het uiterlijk van een mannelijk model dat het groepje had ingehuurd. ‘Het 
was een beroepsmodel. Een lelijke man van middelbare leeftijd met een hangbuik en 

                                                        
312 Brief aan Bruno Borchert, 26 mei 1962. 
313 Ibidem. 
314 Brief aan Bruno Borchert, 27 mei 1962. 
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wat tegenwoordig onder de “beroeps”-mode schijnt de schaamharen weggeschoren. Ik 
vond het afschuwelijk om naar te kijken. Aan een stuk door moest ik proberen mijn 
walging de baas te worden. Ik had wel geploeterd om mijn atelier schoon te krijgen en 
had van een oude biljarttafel een kleedhokje geïmproviseerd. Ik zie, dat ik nog een mol-
tondeken ga kopen om op de vloer te leggen, want hij wentelde zich (beroepshalve) 
over de vloer om “standen” uit te vinden, zodat hij ook nog onder de stof zat.’315 Bor-
chert ziet het nut niet in van het tekenen naar een zo misselijk makende man. ‘Waarom 
doen jullie dat eigenlijk? Zoiets onechts en geforceerds? Heeft dat nu waarde voor het 
doordringen van de wereld met menselijkheid – ook al neem je de walgelijke kant ervan. 
Ik kan me niet voorstellen, dat zoiets van enig nut kan zijn voor kunst. Het walgelijke 
levensechte wel, maar dit op zo’n hokje? Beroeps met weggeschoren schaamharen?’316 
 

       
Naakte man klimt op tafel, 1962, inkt op papier, 37,7 x 24,3 cm 
Naakte man zittend, 1962, inkt op papier, 31 x 31 cm 

Haar belevenissen in het Heilige Land verschuiven naar de achtergrond, evenals het 
contact met haar reisgenote. Riet van der Ploeg verdwijnt aan het eind van de zomer 
helemaal uit haar bestaan, wanneer ze bij een auto-ongeluk om het leven komt.  

                                                        
315 Brief aan Bruno Borchert, 14 juni 1962. 
316 Brief van Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, z.d. , zomer 1962. Tekeningen van een naakte man, 
die zich in haar nalatenschap bevinden, zijn later met potlood gedateerd in 1963. Op basis van de gegevens in de 
correspondentie tussen Van der Heijden en Borchert dateer ik deze in 1962. De latere datering door Van der 
Heijden is m.i. een vergissing. 
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Expositie van eigentijdse, religieuze kunst samen met Mathieu 
Vroemen 

In 1962 trekt Marianne veel op met het echtpaar Mathieu en Riet Vroemen-Jager. Ze 
bezoekt de familie – de Vroemens hebben vier kinderen – vrijwel wekelijks en op ver-
jaardagen wordt ze gevraagd foto’s te nemen van hun kinderen. Naast persoonlijk 
contact organiseren de vrienden ook modeltekensessies en exposeren ze samen, zoals 
de tentoonstelling ‘2 x 2’ in 1961 bij Dejong-Bergers.317 De drie vinden elkaar in gelijk-
gestemde opvattingen over het geloof en de kunst. Jeu Vroemen werkt als graficus 
voor het tijdschrift Carmel. Daarnaast maakt hij houtsneden en ontwerpt hij wandtapij-
ten die Riet meestal weeft.  

In de zomer van 1962 vat Vroemen het plan op gezamenlijk te exposeren ter gele-
genheid van de Heiligdomsvaart in de toonzalen van Schwiebert aan de Grote Gracht 
29 in Maastricht. De gebeurtenissen rondom deze expositie, die van 4 tot 23 juli zal 
duren, worden een overheersend thema in de brieven uit zomer 1962 van Marianne 
aan pater Bruno.  

De Heiligdomsvaart is een processie waarbij de relieken van heiligen uit de Sint-
Servaas worden getoond. Deze rondgang vindt eens per zeven jaar plaats en die bij-
zondere gelegenheid gaat gepaard met extra activiteiten, zoals volksversieringen in de 
wijken, tentoonstellingen en concerten. Reinout van Brabant, schrijver voor het Katho-
liek Bouwblad, vindt dat deze activiteiten de Heiligdomsvaart ‘tot een heerlijk zinvol en 
voor onze tijd verantwoord gebeuren’ maken.318  

In 1962 staat de Heiligdomsvaart in het teken van ‘de vernieuwing van het religieu-
ze leven in de geest zoals onze tijd dat vraagt’, aldus P.J.M. Jenneskens, de pastoor-
deken van Maastricht.319 Hij verwijst daarmee naar het besluit van paus Johannes 
XXIII een concilie bijeen te roepen om te vergaderen over veranderingen binnen de 
rooms-katholieke kerk. Paus Johannes stelt het creëren van een eenheid in het christe-
lijke geloof voorop, maar ingrijpender voor het dagelijks leven is dat hij als antwoord 
op de seculariserende samenleving en de teruggang van het aantal kerkgangers de deur 
op een kier zet voor invloeden van buitenaf.  

In aansluiting op Jenneskens’ uitgangspunt stelt Vroemen voor met de expositie 
een artistiek statement neer te zetten en eigentijdse, moderne vormen van religieuze 
kunst te tonen die passen bij de jongste ontwikkelingen in de katholieke kerk. Als me-
de-exposanten nodigt hij naast Marianne van der Heijden en zijn echtgenote Riet Jager, 
de edelsmidkunstenaars Fons Paanakker (1917-1985) en Kees van de Vosse (1922-
1998) uit. Voor de opening vraagt hij de jonge jezuïet Huub Oosterhuis (1933), die 
sinds 1961 priesterstudent is aan het Canisianum in Maastricht, en met wie Vroemen 
nauw bevriend is geraakt. Behalve het verzorgen van het openingswoord zal Ooster-
                                                        
317 Uitnodiging tentoonstelling ‘2 x 2’, Kunstzalen Dejong-Bergers, 1 juli 1961. Deelnemende kunstenaars: Mari-
anne van der Heijden, Wies van Wijngaerdt, Max Verboeket en Mathieu Vroemen.  
318 Reinout van Brabant, ‘Rondkijken in de weken van de Heiligdomsvaart’, Katholiek Bouwblad, 18 augustus 1962, 
335-340, 335. 
319 ‘Enkele hoogtepunten van de komende heiligdomsvaart’, Limburgs Dagblad, 29 juni 1962. 
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huis zich ook inhoudelijk met de tentoonstelling gaan bemoeien. Bovendien zal hij 
gedichten maken bij houtsneden van Vroemen en Van der Heijden. Hiervan worden 
kaarten gemaakt die voor f 1,50 bij de tentoonstelling worden verkocht.  
 

     
Kaart met gedicht ‘Aarde’ van Huub Oosterhuis en houtsnede van Marianne van der Heijden, 1962 (uitgegeven 
bij expositie Heiligdomsvaart)  

In de maanden van voorbereiding wordt er druk gediscussieerd over wat de kunste-
naars zullen presenteren en hoe ze de zalen zullen inrichten. Naarmate de tijd ver-
strijkt, blijken de opvattingen daarover met name tussen Mathieu en Marianne steeds 
meer te verschillen. Hij wil het liefst alle zalen benutten en breed uitpakken, terwijl zij 
meer houdt van eenvoud. Ze vindt dat hij veel te veel tapijten ophangt, waardoor ‘het 
oorspronkelijke plan is losgelaten en de balans tussen de kunstwerken is verdwenen,’ 
en ze vreest dat ‘de edelsmeedkunst en haar houtsneden een bijzaak worden’.320 Maar 
of dit het werkelijke probleem is waarmee ze kampt, is de vraag. Wezenlijker is dat 
Vroemen in tegenstelling tot haar geen onderscheid lijkt te maken tussen christelijke en 
seculiere kunst. Waar Jeu de kans grijpt zo veel mogelijk van zijn artistieke kunnen te 
tonen, kiest Marianne er bewust voor ter gelegenheid van de Heiligdomsvaart alleen 
kunst met religieuze onderwerpen te exposeren: ‘ik voel er echt niet voor om naast een 
kruisweg bijvoorbeeld naakten op te hangen.’321 

Ze ageert hiermee niet alleen tegen Vroemen, maar vooral ook tegen de opvatting 
van Huub Oosterhuis. Deze jezuïet is tien jaar jonger dan de twee kunstenaarsvrien-
den. Voorafgaand aan zijn studie in Maastricht behoorde hij in Nijmegen tot een 
groepje studenten die vraagtekens zette bij de afstandelijke omgangsvormen binnen de 
jezuïetenorde. Er werd alles aan gedaan de vorming van vriendengroepen tegen te 
gaan, aldus Oosterhuis in de in 2013 verschenen biografie van hem. ‘De overste be-
paalde bijvoorbeeld dagelijks welke mensen met elkaar zouden gaan wandelen. Drietal-
len, nooit tweetallen. En dan kozen ze het liefst mensen die elkaar niet lagen. Je mocht 
geen vriendschappen hebben, en als je die wel voelde, dan moest je daar met je geeste-
lijk vader over praten. Ze waren doodsbang dat intimiteit je zou kunnen vervreemden 
                                                        
320 Brief aan Bruno Borchert, 4 juli 1963.  
321 Brief aan Bruno Borchert, zondag [1 juli, 1962]. 
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van de hoge bedoelingen of dat vriendschap erotische trekken zou krijgen.’322 Ook het 
celibaat werd door de studenten bediscussieerd. Ze vonden het maar niets dat jezuïeten 
die waren uitgetreden om te kunnen trouwen, werden beschimpt. Oosterhuis had dit 
dilemma persoonlijk meegemaakt, maar had destijds gekozen voor het priesterschap. 
Ondanks deze keuze stond hij uitermate kritisch tegenover de traditionele opvattingen 
van de kerkelijke leiding over het huwelijk, seksualiteit en de geboortebeperking.  

In Maastricht presenteert Oosterhuis zich openlijk als voorstander van een ruime 
opvatting met betrekking tot het geloof. Naar zijn mening is religie meer dan wat er in 
de Bijbel staat geschreven. Vandaar dat hij binnen de groep exposanten stelt dat hij in 
wezen tegen religieuze tentoonstellingen is, omdat naar zijn idee alle goede kunst een 
mate van spiritualiteit bezit. Deze gedachtegang kan Van der Heijden wel volgen, maar 
‘om alles nou maar religieus te noemen’, daar is ze het niet mee eens. ‘Ik houd niet van 
dat revolutionaire. Ik ga liever op de oude voet door, maar dan met de wijn in nieuwe 
zakken. Ik wil hetzelfde maar op een frisse manier, dus niet allemaal Heilige Hart Ma-
donna’s en Anthoniussen [exposeren].’ 323 

Op de tentoonstelling toont ze uiteindelijk zesendertig werken, vooral houtsneden, 
maar ook een paar mozaïeken, enkele tekeningen met pastel, inkt of vetkrijt en drie 
textielapplicaties. De meeste werken hebben een religieus thema of een onderwerp dat 
in verband gebracht kan worden met de verhalen uit de Bijbel. Uit de lijst werken blijkt 
echter dat ze weliswaar geen naakt exposeert, maar zich toch niet strikt beperkt tot 
religieuze kunst. Zo zijn er ook een paar getekende portretten te zien, enkele landschap-
stekeningen en een zelfportret. Of deze diversiteit aan onderwerpen voortkomt uit een 
tegemoetkoming aan de wensen van Vroemen en Oosterhuis, is moeilijk te herleiden. 
De brieven die Van der Heijden aan Borchert over dit onderwerp schrijft, zijn de enige 
bron van kennis over de gebeurtenissen rondom deze tentoonstelling en deze laten 
weinig los over haar motivatie deze werken tentoon te stellen. Wel is duidelijk dat ze 
ervoor waakt gezien te worden als een ‘ouwerwetse, duffe, conservatieve joffer’.324 Ze is 
voortdurend geprikkeld over de houding van Vroemen en ze beticht hem van meelope-
rij. ‘Wat die instelling van de jezuïeten en de tegenwoordige jeugd betreft is het zo dat ze 
niet willen blijven ronddraaien in de modder. Maar blijkbaar is voor hun de afstand tot 
het werkelijke, edele en volkomen gave onoverbrugbaar en mogelijk op die bakvissen 
leeftijd ook onverteerbaar. Tenzij dacht ik, wanneer iemand precies weet hoe hij die 
brug moet slaan en vooral niet vergeet, dat wij zelf niet helemaal goed maar ook niet 
helemaal slecht zijn. Het is voor mij moeilijk om met ze te praten. Wat Jeu betreft, hij 
staat er geheel kritiekloos en alleen bewonderend tegenover.’325  

In de brieven aan Borchert veroordeelt ze Vroemen en Oosterhuis streng, maar in 
de praktijk is haar eigen houding niet consequent. Ze verwijt Jeu dat hij te veel werken 

                                                        
322 Marc van Dijk, De Paus van Amsterdam, biografie van Huub Oosterhuis (Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/ 
Antwerpen 2013) 71. 
323 Brief aan Bruno Borchert, zondag [1 juli 1962]. 
324 Ibidem. 
325 Brief aan Bruno Borchert, 19 juni 1962. 
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ophangt, maar zelf exposeert ze ook maar liefst zesendertig kunstwerken, die boven-
dien ook deels werelds van karakter zijn.  

Opvallend in haar presentatie is de enorme diversiteit aan materialen. Ze exposeert 
achterglasschilderingen, mozaïeken, textiel applicaties, pastels, pentekeningen en hout-
sneden.  
 

         
Gedekte tafel, 1960, mozaïek 59.5 x 90 cm   
St. Bruno, 1956, achterglasschildering, 36 x 31 cm, verblijfplaats onbekend 
Voetwassing, 1962, houtsnede  10/12,  25 x 32 cm  

In haar presentatie maakt ze geen onderscheid tussen kunst die ze in opdracht heeft 
gemaakt, en vrij werk. Voor haar is dat onderscheid steeds moeilijker te maken, want 
mede onder de invloed van de karmelieten – ze spreekt zich dit jaar meermalen en-
thousiast uit over de artikelen die ze in Carmel lees – heeft het vrije werk dat ze in de 
avonduren maakt, vaak religieuze thema’s. Door deze ontwikkeling raakt ook haar vrije 
kunst steeds verder verwijderd van de groep moderne kunstenaars, waartoe ze vlak na 
haar academietijd in Amsterdam had behoord en met wie ze in 1950 deelnam aan de 
tentoonstelling ‘Jonge Schilders’ in 1950 in het raadhuis van Heerlen.  

Wanneer zij aan het begin van de jaren zestig met Vroemen en Oosterhuis discussi-
eert over meer of minder traditionele religieuze kunst, vinden binnen de Nederlandse 
kunst grote verschuivingen plaats. De informele schilderkunst van Armando (1929), 
Jan Hendrikse (1937), Henk Peeters (1925-2013) en Jan Schoonhoven (1914-1994) 
heeft de experimentele schilderkunst van de Cobrakunstenaars naar de achtergrond 
gedrongen. Kort daarop, in de herfst van 1960, richtten deze kunstenaars de NUL-
groep op. Jongere kunstenaars, Wim T. Schippers (1942) en Ger van Elk (1941-2014), 
bundelden in 1961 hun krachten onder de noemer van de Adynamische Groep. Zij 
exposeerden in 1962 een ‘Glaszaal’, ‘Zoutkamer’ en ‘saaie papierwerken’ in Museum 
Fodor aan de Keizersgracht 309 in Amsterdam.326 Dit museum functioneerde, nadat in 
1948 zijn collectie schilderijen was overgebracht naar het Stedelijk Museum en de wer-
ken op papier een standplaats hadden gevonden in het Prentenkabinet van het Rijks-
museum, als tentoonstellingsruimte voor eigentijdse kunst.  

Terwijl Van der Heijdens collega’s, met wie ze in 1950 in het Raadhuis in Heerlen 
exposeerde, als ‘Amsterdamse Limburgers’ op het punt staan het publiek te verrassen 
met spraakmakende, abstract expressionistische, op Amerika georiënteerde schilder-

                                                        
326 Geurt Imanse (red.), De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945 (Meulenhoff, Amsterdam 1984) 62-96 en 123-124. 
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kunst, gebruikt zij haar talent voor dezelfde ‘wijn in nieuwe zakken’. Vanuit het perspec-
tief van de kerkelijke wereld, met name die van de karmelieten en jezuïeten, behoort ze 
wel tot de progressieven. In dat milieu wordt ze gewaardeerd om haar inventiviteit en 
goede materiaalbehandeling. Reinout van Brabant rekent haar in het Katholiek Bouwblad 
tot de ‘sterkste onder de exposanten’.327 Ook de regionale pers is lovend over haar 
werk. Naar aanleiding van de expositie in de Schwiebert stelt Ko Sarneel in zijn kunst-
rubriek ABC voor de Regionale Omroep Zuid dat Marianne van der Heijden ‘om haar 
veelzijdiger en vooral om haar hoger artistiek vermogen hier duidelijk toch de prima 
inter pares’ is. ‘Zij blijkt onder allerlei wisselende omstandigheden een op zich geenszins 
alledaagse artistieke zuiverheid te behouden, een kunstenaarschap dat weliswaar niet 
spektaculair is, op het eerste gezicht zelfs weinig imposant, maar dat zeer diepe wortels 
heeft en de ongehaaste beschouwer altijd ontroert.’328 Paul Haimon spreekt naar aanlei-
ding van deze expositie met grote waardering over haar: ‘Is zij groot als monumentale 
kunstenares in haar mozaïeken – en ook glas-in-loodramen waarvan men, ook in de 
Fatimakerk te Brunssum de van haar zuiverste geslaagde specimina kan zien – Marianne 
van der Heijden is ook een grote kunstenares in het kleine. Nu we het in een zaaltje bij 
elkaar aantreffen […] worden we verrast door het gave en frisse van elk werk.’ 329 Hij is 
vooral te spreken over het feit dat ze niet uit is op effectbejag. Er is ‘niets gemaakts, 
geen malle artistieke fratsen, maar, als men bang is voor andere woorden, zo charmant 
van kleur, rijk maar niet pronkerig, bevallig maar niks van goedkoop behagen.’ 

De kunstenares voelt zich comfortabel in deze positie, buiten de landelijke aandacht, 
maar gewaardeerd in katholieke en regionale kringen. Tijdens de expositie schrijft ze aan 
Borchert: ‘Deze tentoonstelling heeft me wel meer zekerheid gegeven, dat het goed was 
dat ik stil mijn weg ben gegaan en dat het een groot geluk betekent, dat ik door de om-
standigheden daar ook toe in staat was.’330 En later: ‘Ik vind het fijn dat u mij vaak de 
stimulans bezorgd hebt voor veel dingen, zodat ze niet vastliepen in “een allerindividu-
eelste expressie van een allerindividueelste emotie” zonder meer, daar kun je een ander 
niets in meedelen. Nee, ik voel me echt als artieste geen buitenbeentje. Ik voel me wel 
degelijk bij iedereen horen, al ben ik beslist niet sociaal maar erg gevoelig voor elk man-
kementje in de samenleving. Ik vind het helemaal niet erg, dat de gewone bezoeker meer 
genot vindt in mijn werk dan de grote kunsthandelaars op de internationale markt.’331 

Meer exposities en initiatieven, kritiek op Diederen en Vroemen 

Dat ze geenszins een buitenbeentje is in de regio, getuigt van nog een andere expositie 
waaraan ze deelneemt. Gelijktijdig met de tentoonstelling in de Schwiebert is haar werk 
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te vinden op de grafiekpresentatie bij de Culturele Kring Brunssum met kunst uit de 
collectie van Jos Pfennings, de vroegere kapelaan van Eygelshoven, die inmiddels pas-
toor is van Ohé en Laak.332 Hier hangen haar prenten naast die van Jef Diederen, 
Frans Nols, Gène Eggen en Aad de Haas. Deze bijzondere combinatie van kunste-
naars – Van der Heijden zou nooit samen met Diederen hebben kunnen en willen 
exposeren – komt voort uit de vriendschapsbanden van Pfennings met al deze kunste-
naars. Ondanks Diederens verhuizing naar Amsterdam, al in 1947, bleef Pfennings 
bevriend met hem en zette hij zich in voor exposities van diens werk in Zuid-Limburg. 

Van der Heijden noemt deze expositie slechts zijdelings in een van haar brieven aan 
Borchert: ‘Ik werd nog in Brunssum verwacht waar pastoor Pfennings met zijn collec-
tie grafiek exposeert van Aad de Haas, Diederen en Nols en mij, maar ik voel daar 
verschrikkelijk weinig voor, te meer omdat ik de laatste liever niet ontmoet.’333 In haar 
plakboek met recensies is een verslag van deze tentoonstelling niet te vinden en ook in 
haar lijst tentoonstellingen die ze opneemt in haar ‘Biografische gegevens’, het laatste 
onderdeel van de documentatie van haar kunstenaarschap Lijst van alle werken van Mari-
anne van der Heijden wordt deze expositie niet genoemd. Het geeft aan dat ze niet geas-
socieerd wil worden met haar oud-klasgenoot Jef Diederen die naar haar idee te veel de 
weg van het ‘allerindividueelste’ is ingeslagen. 

Deze selectieve omgang met mensen typeert haar. Iedereen onderwerpt ze met een 
vergrootglas aan een kritische analyse en maar weinigen voldoen aan haar eisen. 
Diederen vindt ze te egoïstisch en Vroemen een meeloper. Tijdens de voorbereidingen 
van de expositie is ze zich zodanig aan Vroemen en zijn omgang met de jongere jezuïe-
ten gaan storen dat ze alles van hem bekritiseert, ook zijn idee een boek te maken over 
het werk van zes geestverwante kunstenaars, waartoe hij haar en onder anderen de Lim-
burgse beeldhouwer Piet Killaars wil uitnodigen. Ze kapt het af met ‘het was allemaal 
heel prachtig, als ik maar een type was voor publiciteit’.334 En ze vervolgt ‘Ik krijg een 
hoop drukte aan mijn hoofd, iets wat Jeu allemaal wel leuk vindt, maar voor mij is het 
zo, dat ik het liefst een werk vergeet wat ik gemaakt heb en me alleen wil bezighouden 
met de dingen zelf die ik onderhanden heb.’ Bovendien vraagt ze zich af of ‘dit allemaal 
lukt zonder ruzies en jaloezie.’ Vroemen is van mening dat ze met een dergelijk boek de 
publiciteit in eigen hand kunnen houden en stelt idealistisch dat ze de eventuele op-
drachten die uit de publicatie kunnen voortkomen, onderling kunnen verdelen. Hij 
denkt met het project een hechter groepsverband te kunnen creëren. Marianne verwacht 
het tegendeel en: ‘Het zal ons bovendien per persoon f 500,- kosten.’335 Extra reclame 
voor haar werk acht ze niet nodig. ‘Als deze ramen me nu goed lukken dan heb ik mijn 
voornaamste taak goed vervuld en dan heb ik daarmee gelijk de beste reclame. En in die 
twee kerken heb ik toch een basisinkomen voor zeker 5 jaar.’336 
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Over een ander initiatief van Vroemen is ze zo mogelijk nog negatiever. Hij maakt 
een boek over het Serviam College in Sittard dat sinds kort over een nieuw schoolge-
bouw beschikt, waar ook enkele kunstenaars opdrachten voor hebben uitgevoerd. Van 
der Heijden maakte er het grote mozaïek ‘De visitatie’ (1961). Het is een monumentaal 
boek met grote zwart-witfoto’s, enkele teksten over de school, aangevuld met gedich-
ten van Huub Oosterhuis. Op de omslag prijkt een detail van haar mozaïek.337 Marian-
ne schrijft aan pater Bruno over dit project: ‘Maar eerlijk gezegd vind ik het een wan-
verhouding als een instituut, een school en nog wel geleid door religieuzen zulke be-
dragen aan een soort reclameboek voor hun school uitgeeft, laat het dan nog zo prach-
tig verzorgd zijn!’338  

Binnen de kring van jezuïeten, waar Vroemen vrijwel dagelijks mee optrekt, leeft 
sterk het idee dat een samenwerking tussen kunstenaars en religieuzen inspirerend is 
voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën. De verwachtingen over een dergelijk effect 
groeien wanneer Huub Oosterhuis bij de Heiligdomsexpositie gedichten schrijft en 
deze samen met de houtsneden Van Vroemen en Van der Heijden worden gepubli-
ceerd. ‘Huub is helemaal zo’n enthousiasteling (28 jaar!!) dat hij zelfs een hele nieuwe 
bundel dacht te maken over Maastricht, maar meer in het bijzonder over onze “groep” 
en ons werk. Hij ziet in ons werk schijnbaar veel contactpunten met het zijne en onze 
“groep” als een zo hecht verband, dat hij bij de litteratoren voor zichzelf mist. Nou ik 
laat hem rustig zijn gang gaan, misschien komt er wat uit bijvoorbeeld met Gène [Eg-
gen] erbij en eventueel nog Aad de Haas. Tenslotte geloof ik meer in zoiets op deze 
basis dan het officieel oprichten van een artiesten soos, waar een collega van hem mee 
bezig is.’339 De bundel heeft Oosterhuis nooit geschreven en later verdwijnen zijn 
ervaringen in Maastricht achter zijn revolutionaire optreden als studentenpastor in 
Amsterdam en zijn rol als ‘paus van Amsterdam’. In de biografie van Huub Oosterhuis 
wordt met geen woord gerept over zijn kunstenaarsvrienden tijdens zijn Maastrichtse 
jaren. 

Van der Heijden neemt een ambivalente houding aan ten opzichte van Oosterhuis. 
Enerzijds is ze blij dat ze op een feestje bij Jeu ‘prettig’ met hem praat, anderzijds heeft 
ze kritiek op de wijze waarop hij zich ‘met grote woorden’ over dingen uitspreekt. ‘Jeu 
heeft weer eindeloos met hem [Huub] doorgepraat en vertelde me terug dat Huub mij 
meer “mystiek” vond en Jeu meer “menselijk”. Ik houd niet van zulke gezegdes. Ik 
vind het veel te grote woorden en als je ze niet heel gauw vergeet, maken ze je leven 
vals onecht.’340 Uit al haar uitlatingen blijkt vooral dat ze zich niet wil laten inpalmen 
door deze jongeren, alleen omdat het vrienden van Vroemen zijn. Maar een gelegen-
heid dat ze hen zonder Jeu kan spreken, doet zich niet voor. Ze krijgt het idee dat de 
Vroemens bang zijn dat zij ‘hun de jezuïeten zou aftroggelen’.341 En zo zetten de 
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strubbelingen tussen haar en Mathieu zich voort en zoekt ze geen direct contact met 
Huub Oosterhuis of iemand anders uit het groepje jezuïeten rond Vroemen.  

Ascese als levenshouding 

In het najaar wordt de omgang met beeldhouwster Gertrud Januszewski (1911-2001), 
die ze in 1961 vluchtig had leren kennen, intensiever. Bij haar voelt ze zich op haar 
gemak en het contact met haar ziet ze als welkome afleiding voor het gedoe met de 
Vroemen en de jezuïeten. ‘Ze is al wat ouder en heeft iets om zich heen hangen van die 
juffrouwen die lang in kloosters wonen en genieten van het kleinste menselijke geluk. 
Haar atelier is slecht verlicht met overal werk waaraan ze eindeloos bezig is en wat 
reproducties uit tijdschriften aan de muur. Enfin, ascese, maar tevreden met wat voor 
haar bereikbaar is. Het tegenovergestelde van wat ik bijna overal ontmoet.’342  

Januszewski is geboren in Berlijn en na de oorlog terechtgekomen in het dominica-
nenklooster in Venlo. Aan het eind van de jaren vijftig studeert ze grafiek bij Hubert 
Levigne (1905-1989) en beeldhouwen bij Fred Carasso (1899-1969) aan de Jan van 
Eyckacademie in Maastricht. De studie voltooit ze in 1960 succesvol en in dit jaar 
ontvangt ze ook de Prijs van de Stad Maastricht. Kort daarna krijgt ze de opdracht 
kruiswegstaties te maken voor de Sint-Servaas.343 ‘Die kruisweg waar ze nu aan bezig 
is, wordt werkelijk goed. Als iemand beeldhouwwerk nodig heeft durf ik haar direct 
aan te bevelen. Ik weet niet of zij groot werk aan kan. Maar in het kleinere formaat 
bereikt ze een eenheid tussen uitbeelding en beleving die de meeste mannelijke colle-
ga’s haar zouden benijden (als ze er tenminste oog voor hebben),’ schrijft Marianne 
over Januszewski’s werk aan pater Bruno. In dezelfde brief geeft ze aan hoe de levens-
houding van deze beeldhouwster haar tegelijkertijd bevreemdt en intrigeert. ‘Het is 
anders een wonderlijke figuur. Haar atelier is meestal half duister. Het ruikt er naar 
drogend hout, of naar zeepsop. Als je aanbelt, zie je eerst een zaklantaarn op je afko-
men, omdat er geen licht is in de gang. En als ze een sigaret rookt vallen er altijd twee 
tanden van haar gebit omlaag. Het is helemaal de sfeer van de boeken die ik las. Dosto-
jewski [Demonen] en Rilke [Het dagboek van Malte Lauridds Brigge]. […] Zo is het helemaal 
een beklemde, onwerkelijke sfeer, maar haar hart en haar werk zijn gezond en rijp. Ik 
heb haar in het begin in bescherming genomen, omdat ik haar zo arm en eenzaam 
vond. Maar al gauw bleek hoe zeer ik haar nodig had.’344  

In haar waardering voor Januszewski speelt het begrip ascese een belangrijke rol. 
Eind juli concludeert ze ‘dat een zekere ascese, een aanvaarden in de beperktheid in 
stoffelijke en onstoffelijke zin goed doet. Alleen in de aanvaarding daarvan komt het 
goede tot zijn recht. In materiële zin lukt mij dat vrij goed, omdat het in mijn natuur zit. 
                                                        
342 Brief aan Bruno Borchert, vrijdag [28 september 1962]. 
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Ik kan mij tevreden voelen met één kamer en een wandeling op een zomeravond als de 
lindebomen geuren. Ik verlang geen auto of diners of modieuze kleding. Maar ik moet 
nog leren van anderen het anders zijn en de ongemakken die zij voor mij veroorzaken te 
aanvaarden en duidelijker beseffen dat Gods wegen anders zijn dan de mijne.’345 

In dit grote belang hechten aan ascese volgt ze de opvatting van Romano Guardini 
(1885-1968), die in 1962 pleit voor een mens die weer gevoel heeft voor ascese.346 
Guardini, geboren in Verona, kwam direct na zijn geboorte met zijn ouders naar Duits-
land. Na de Tweede Wereldoorlog was hij werkzaam als priester en theoloog in Frei-
burg en München. In progressieve rooms-katholieke kringen werd hij gewaardeerd om 
zijn gevoeligheid en heldere analyses. Huub Oosterhuis was destijds onder de indruk 
van zijn denken en wilde stage bij hem lopen. ‘Guardini was een grootheid in Europa. 
Hij was sensibel, duidend, steeg boven alle fundamentalisme uit. Zijn preken werden 
vertaald onmiddellijk, nadat hij ze gehouden had,’ aldus Oosterhuis in zijn biografie.347 

In 1962 ontvangt Guardini de Nederlandse Erasmusprijs en leest Van der Heijden 
zijn betoog ‘De moderne mens en het probleem van de macht’, dat dan net in de Ne-
derlandse vertaling is verschenen. In dit essay komt Guardini uit op ascese als houding 
van de mens ten tijde van de crisisvolle, moderne tijd. Hij concludeert dat de persoon-
lijke relatie tot producten is verdwenen en dat de mens ‘door serieproductie, reclame 
en verkooptechniek de mogelijkheden voor zijn smaak voorgeschreven krijgt’.348 ‘De 
dingen verliezen hun mysterie en worden berekenbare constructies met bepaalde eco-
nomische, hygiënische en esthetische waarden.’349  

Guardini bouwt zijn betoog op, uitgaande van een theologisch machtsbegrip, waar-
bij hij laat zien dat het uitoefenen van macht tot het wezen van de mens behoort. Hij is 
van mening dat de moderne mens zijn macht misbruikt door deze steeds meer ratio-
neel en technisch in te zetten en dat hij zich daarbij verschuilt achter ‘gezichtspunten 
van nut, welvaart, vooruitgang, enzovoort’.350 Guardini wil dit machtsbesef weer te-
rugbrengen naar de bron. Hij wijst erop dat de mens kan overheersen vanuit het 
‘evenbeeld-zijn van God’. Vanuit die visie ‘bezit de mens de macht niet krachtens eigen 
recht, in autonomie, maar als leen’.351  

Uit de brieven aan Borchert blijkt dat Van der Heijden zich sterk verwant voelt met 
deze gedachtegang. Dit betekent echter niet dat ze bij Guardini ieder detail analyseert. 
Uit zijn tekst pakt ze vooral de toonzetting. Deze geeft haar steun bij de bedenkingen 
die ze heeft bij de eigentijdse ontwikkelingen, zoals de behoefte aan reclame van haar 
collega-kunstenaars. Ascese is voor haar een antwoord op de turbulente wereld om 
haar heen. Dat Guardini ook een pleidooi houdt voor innerlijke vrijheid, stilte en medi-
tatie, haalt ze nergens aan. Tegenover de actieve houding van de mens plaatst Guardini 
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de contemplatieve. Hij stelt zelfs voor dat ‘wie met bezigheden overladen is’ eens moet 
proberen ‘of hij niet dagelijks zelf een kwartier van stilte kan uitsparen’. Hij ‘hoeft dit 
kwartier in het geheel niets bijzonders te ondernemen. Alleen de gedachten weren die 
met de leiding van de zaak en technische constructies samenhangen; zich losmaken en 
in zichzelf stil worden – en dan naar gelang van de voorwaarden van de persoonlijke 
overtuiging iets goeds nemen. Dit kan een kunstplaat zijn – één rustig bekeken; geen 
boek dat doorgebladerd wordt! – of een gedicht; een stuk uit Tao-te-king of uit Maximen 
und Reflexionen van Goethe; maar ook en daarmee pas het eigenlijke; een woord uit de 
Heilige Schrift…’352 Het is een wijsheid die de kunstenares zich gezien al haar span-
ningen toch ook ter harte had kunnen nemen, maar zij concentreert zich in haar brie-
ven op het begrip ‘ascese’ en gebruikt dat begrip om binnen haar vriendenkring schif-
tingen aan te brengen, waarbij de wat oudere Gertrud Januszewski ten voordele uit-
komt en Jef Diederen en Mathieu Vroemen meer negatief.  

Naast Guardini’s visie op ascese als meest gezonde levenshouding zal haar zijn cul-
tuurhistorisch besef ook hebben aangesproken. In ‘De ontplooiing van de macht’ be-
nadrukt hij dat de mens zich verheft ‘boven de onmiddellijke samenhang van de na-
tuur’ en dat zijn macht ligt in ‘het culturele scheppen’.353 In dit proces benoemt hij ‘de 
factor van de herinnering subsidiair van de traditie’.354 Dit is het vermogen van de 
mens datgene wat hij heeft geleerd door te geven aan een volgende generatie. Dit idee 
komt nauw overeen met Van der Heijdens uitgangspunt dat ze met haar werk wil aan-
sluiten bij de traditie, maar er telkens wel een nieuwe vorm voor wil vinden. 

Guardini verwijst naar de prehistorie toen ‘de prille mens het hele bestaan als door 
geheimzinnige machten beheerst’ ervoer.355 Hij vindt dat ‘al het buitengewone en be-
langrijke in de natuur een boven de loutere empirie uitgaande betekenis’ heeft en be-
noemt deze als ‘openbaringen van goddelijke machten’. Hij mist bij veel van zijn me-
demensen een dergelijke instinctieve manier van omgaan met de natuur. Dit fenomeen 
beschouwt hij als een overwaardering van het kennen boven het beleven en hij consta-
teert in zijn eigen tijd een ‘toenemend onvermogen om te voelen’.356  

Het zijn precies deze aspecten, het belang hechten aan de goddelijke machten in de 
natuur en het handelen naar het gevoel, die Marianne mist bij haar collega-kunstenaars 
en die zij van belang acht bij het uitoefenen van haar métier. Zij stelt intuïtie boven 
feitenkennis en wil met haar kunst thema’s beleven in plaats van vluchtige, modieuze 
stijltrucjes presenteren.    

In de brieven aan pater Bruno gaat zij niet in op de inspiratie die ze op al deze pun-
ten aan de tekst van Guardini ontleent. Ze beperkt zich tot zijn gedachte dat de ascese 
het redmiddel is voor de moderne mens.357 Borchert gaat in de spaarzame en korte 
brieven die hij terugschrijft – Van der Heijden schrijft nu bijna wekelijks en hij amper 
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een brief per maand – zelden in op de inhoudelijke thema’s die zij aandraagt. Dus vult 
ze in de lange brief die ze hierover aan hem schrijft, zelf zijn gedachten hierover in: ‘Ik 
begrijp heel goed wat u ertegen hebt. Losstaand op zich gezien kan ze [ascese] waarde-
loos zijn, evenals zoveel andere dingen die niet doelgericht zijn.’358 Ze stelt daar tegen-
over: ‘Maar dingen die totaal niet ontwikkeld zijn laten zich ook niet richten. Er is ook 
hierbij geloof ik sprake van een wisselwerking. Je kunt ook zeggen dat studie zonder 
meer een onding is, omdat de menselijke rede als ze niet geleid wordt door de Heilige 
Geest tot absurditeiten komt, ons kenvermogen en verstand zijn immers beperkt.’ Zijn 
afwijzing van de ascetische levenshouding komt naar haar idee voort uit het feit dat in 
zijn leven ‘de ascese een keer een grotere plaats heeft gehad dan bij ons in de wereld’. 
Voor zichzelf ziet ze wel het nut van Guardini’s gedachtegang: ‘Als je hard werkt op 
welk gebied dan ook en je voelt dat het gaat, dat je iets doet wat (in onze ogen althans) 
zinvol is dan geeft dat een natuurlijke bevrediging en een kracht. En dan hoort daar 
misschien dit soort ascese bij, die je doet zien hoe betrekkelijk het is en om eventueel 
een persoonlijk succes te laten schieten voor het algemene.’ 

Twijfel over de correspondentie met pater Bruno 

In 1962 snijdt ze in haar brieven aan pater Bruno ook andere discussiepunten aan. Op 
16 april vraagt ze hem: ‘behoeven wij ons eigenlijk niet voor onze naaktheid te scha-
men?’ Wat later, in een brief zonder datum, legt ze haar verbazing voor over het feit 
dat er openlijk in katholieke bladen als de Bazuin, het opinieblad van de paters domini-
canen, geschreven wordt ‘dat je best voor je huwelijk met een vrouw naar bed kan 
gaan’ en meer in het algemeen spreekt ze over ‘de totale verwarring’.  Maar Borchert 
reageert niet op haar vraagstellingen. Zijn brieven gaan meestal over de houtsneden die 
nog voor Carmel moeten worden gemaakt, en eindigen vaak met enkele bemoedigende 
woorden aan haar adres, zoals op 13 augustus: ‘Als je je aan iedereen geeft zoals je 
bent, beteken je werkelijk wat, ook al lijkt het tegendeel waar.’  

Zijn afstandelijke houding doet Marianne regelmatig twijfelen aan de waarde van de 
correspondentie. ‘Het is maar een kleine stap of ik ga van dit geschrijf gewoon op een 
dagboek over. Het lijkt me, dat ik niet met u mee kan en achter geraakt ben. Vroeger 
ging u veel meer spontaan op iets in, maar het is eigenlijk allemaal ouwe koek wat ik 
brabbel, oppervlakkig verweer tegen het anders zijn. Ik zit potvast en moet er mis-
schien wel alleen zien uit te komen.’359 In februari besluit ze rigoureus te stoppen met 
het brievenschrijven: ‘Dat stopzetten valt me heus niet makkelijk, terwijl het voor u 
mogelijk een opluchting is, want dan bent u meteen een lastpost kwijt, die geregeld 
post verwacht.’360 Maar de volgende dag komt ze alweer terug op dit idee: ‘Ik kom met 
hangende pootjes terug, na een dag al. [...] Zonder contact met levende vriendschap 
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vrees ik dat ik mijn kracht ga zoeken in hardheid.’ Wel neemt ze zich voor het schrij-
ven te beperken tot eenmaal per maand.  

In de zomer hoopt ze dat Borchert de tentoonstelling ter gelegenheid van de Hei-
ligdomsvaart kan bezoeken. Bruno is op de dag van te opening ‘behoorlijk verkouden’. 
Daarna is hij niet meer in de gelegenheid om te komen: ‘Examens en overmorgen een 
priesterwijding, daarna een retraite in Zenderen tot 27 juli, dan bezinningsdagen in 
Dordrecht en dan Fatima, waar ik begin augustus wel zal aankomen.’361 Borchert heeft 
geen tijd of zin om op haar vragen in te gaan. Uit de correspondentie valt niet op te 
maken wat hem tot deze afstandelijkheid heeft doen besluiten. Was het inderdaad 
alleen tijdgebrek? Of speelde er meer, bijvoorbeeld een angst voor een te intiem con-
tact met een vrouw die buiten het klooster leeft?   

Na de groepstentoonstelling in de Schwiebert moet Marianne het werken aan de 
Lambertusramen weer hervatten, maar dat valt haar zwaar: ‘Ik zit in de put met mijn 
ramen, meen dat mijn talent daar ook niet tegen opgewassen is.’362 Ze krijgt ook nog 
nieuwe opdrachten: voor een ontwerp voor een mozaïek van twintig vierkante meter in 
een ziekenhuis in Breda en via Ferd Veelenturf, een van de jezuïeten, met wie Jeu 
Vroemen omgaat, om glas-in-loodontwerpen te maken voor de acht ronde raampjes in 
de kapel van het Maastrichtse Canisianum, waarvoor ze eerder de grote mozaïeken in 
de apsis en triomfboog had gemaakt. Bij Borchert zoekt ze steun: ‘U helpt mij zo goed 
om mijzelf door te zetten, wat ik ben en wat ik niet ben.’363  

Het werken blijft haar veel moeite kosten. ‘Iedere morgen na mijn ontbijtkoffie 
steek ik een sigaret op om mijzelf moed in te pompen.’ Tegelijkertijd prijst ze zichzelf 
gelukkig, want in dezelfde brief schrijft ze: ‘wat heb ik een “herenleventje”, wie kan ’s 
morgens om 10 uur met een kop koffie en een sigaret wachten tot zijn gemoed weer 
bedaard is en een brief schrijven om weer op toeren te raken?’364 Toch lukt het haar 
niet om goed aan het werk te komen. Eind september schrijft ze: ‘Ik voel me in een 
kelder waar het donker en afgesloten is, onwerkelijk geïsoleerd van het leven.365’ Ze 
denkt dan vol weemoed terug aan haar tijd in Italië: ‘ik zou nog eens een tijd op mijn 
eentje door dat land willen zwerven.’  

In oktober krijgt ze het echt te kwaad en breekt het haar opnieuw op dat Borchert 
zo summier antwoordt op haar stapels brieven. Op 20 oktober spreekt ze hem direct 
aan: ‘U heeft nooit gereageerd op mijn bezorgdheid of dat vele geschrijf van mij wel 
goed is, of ik het me niet te gemakkelijk maak. U heeft ook nooit gezegd, dat ik het wèl 
moet doen. Wacht u erop tot ik het zelf inzie en vrijwillig dit houvast opgeef? Het zou 
me ook niet verwonderen als u vindt dat ik nog niet zo ver ben. Zegt u mij ronduit wat 
u het beste lijkt in de toekomst. Ik sta weer voor een muur en kan alleen maar zeggen 
dat God mij daar gebracht heeft en me zal brengen waar Hij wil en of Hij mij bepaalde 
genaden zal schenken hangt van Hem af dat vertrouw ik. Alleen vrees ik dat ik vanuit 
                                                        
361 Brief van Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, 13 juli 1962. 
362 Brief aan Bruno Borchert, z.d. [eind juli 1962]. 
363 Brief aan Bruno Borchert, 21 augustus 1962. 
364 Brief aan Bruno Borchert, 5 september 1962. 
365 Brief aan Bruno Borchert, zaterdag [29 september 1962]. 
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mezelf me te weinig open stel dat ik zelf een rem ben dat mijn passiviteit en activiteit 
nog niet op zijn plaats is. God lijkt nu nog verder weg dan een tijd geleden. Ik vraag 
me soms af, waarom ik me eigenlijk zo druk maak, of ik eigenlijk wel echt van God 
houd of, dat het me alleen maar om mezelf te doen is. Ik voel me beroerd en dat be-
roerd voelen betreft mijzelf, omdat ik niet ben wat ik zou willen, omdat ik niet begrijp 
waar ik naar verlang, omdat ik niet voel dat ik groei, omdat ik niet loskom van mezelf 
en ik weet dat die gebondenheid aan mezelf me diep ongelukkig maakt. U zegt dan: 
“trouw blijven door de duisternis heen.” Ach wat betekent dat? Ik leef door eet en 
slaap en doe mijn werk, wat ik in alle omstandigheden zou doen.’366 

Ze krijgt opnieuw geen antwoord en concludeert op 31 oktober: ‘U zwijgt: ik 
schrijf.’ Nu komt er dan toch een brief van zijn kant. Op Allerzielen schrijft hij: ‘Harte-
lijk dank voor al je brieven. Je bent er niet al te best aan toe. Overspanning zal wel de 
hoofdoorzaak zijn, zoals je schrijft: je wilt altijd alles altijd goed doen, veel te goed. 
Alles goed doen is onmenselijk, onmogelijk voor een mens.’ Hij leeft met haar mee en 
hoopt toch ook dat hij eens een middag vrij kan nemen, zodat ze ‘samen eens ergens 
naar toe kunnen gaan’. 367 Marianne is erg gelukkig met zijn reactie: ‘Een beetje echte 
vriendschap werkt beter dan geneesmiddelen en allerlei inzichten.’368 Voor Sinterklaas 
stuurt ze hem een zelfgemaakte kaart met een bijzondere, vrijwel abstracte papiercolla-
ge en een overgeschreven gedeelte van een psalm van de katholieke dichter en essayist 
Gabriel Smit (1910-1981). De vriendschap tussen haar en Borchert lijkt hiermee weer 
meer in balans te zijn. 
 

 
Kaart met collage en herschreven psalm van Gabriel Smit voor Bruno, 3 december 1962, papiercollage, goudinkt 
op papier, 33 x 51 cm  

Moeite met sociale contacten 

In het najaar spelen nog twee kwesties een beslissende rol in haar bestaan en sociale 
positie als kunstenares. De situaties doen haar opnieuw twijfelen of ze ‘ooit capabel’ is 

                                                        
366 Brief aan Bruno Borchert, 20 oktober 1962. 
367 Brief van Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, Allerzielen, 2 november 1962. 
368 Brief aan Bruno Borchert, 8 november 1962. 
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‘om werkelijk tot vriendschap in staat te zijn’.369 Caroline Cohen, die ze kent als lid van 
de derde orde van de karmelietessen en die in het klooster in Fátima woont, vraagt 
haar mening over ‘een soort derde orde voor kunstenaressen’.370 Marianne breekt het 
idee totaal af en schrijft hierover aan Borchert: ‘Kerkelijke kunst maken en samen in 
een gebouw wonen met gemeenschappelijke mis en getijden en de drie geloftes. Het is 
natuurlijk een heel aardige bescherming naar binnen en naar buiten; voor de opdracht-
gever een garantie voor het sacrale en voor de kunstenaars een bestaanszekerheid. Hoe 
het te verwezenlijken is mij een raadsel. Neem alleen maar eens het atelier om glasra-
men uit te voeren met glassnijders, ovens en in-loodzetters. En wie plaatst de ramen? 
Neem de beeldhouwers met al wat er bij komt kijken. Wat als ter plaatse gewerkt moet 
worden? Er moet een secretaris komen en een penningmeester. Het wordt een fabriek.’ 
Ze concludeert: ‘Voor wie zijn [artistieke] talent wil gebruiken is het het beste om door 
het leven te worstelen, zoals de andere “leken” moeten worstelen en daarin af te leren 
je zelf iets wijs te maken over je eigen voortreffelijke religiositeit waartoe een dergelijk 
leven [in een klooster] toch al gauw aanleiding zal geven.’371 Caroline komt rond 
Kerstmis naar Maastricht en wil iets met haar afspreken, maar Marianne probeert daar 
onder uit te komen.  

Ingrijpender voor haar positie als kunstenares is haar besluit geen gehoor te geven 
aan het  verzoek van Piet Killaars en andere kunstenaars mee te doen met een comité 
dat zich bekommert om het kunstklimaat in Maastricht en een ‘Kultureel Centrum’ in 
de stad wil oprichten.372 Het comité stelt zich een centrum voor met een permanente 
expositieruimte in het hart van de stad, waar individuele kunstwerken van Limburgse 
kunstenaars, maar ook tentoonstellingen van elders getoond kunnen worden. Daar-
naast zou het ruimte kunnen bieden voor kleinere culturele evenementen, zoals lezin-
gen en filmvoorstellingen en zou het een trefpunt kunnen zijn voor kunstenaars en 
genodigden. Vandaar dat de initiatiefnemers pleiten voor een restaurant of koffiekamer 
en een bescheiden kantoor.  

Van der Heijden wordt uitgenodigd voor een vergadering, waar deze plannen ver-
der zullen worden besproken en de eerste stappen zullen worden gezet voor de realise-
ring ervan. Ze stuurt de brief meteen door naar Borchert met de opmerking: ‘Hierbij 
laat ik u ook een drukwerkje zien uit deze tijd, waar ik natuurlijk niets voor voel. Er 
zijn er meer die daar niet voor voelen. Allen, die met mij gemeen hebben het verlangen 
naar stilte naar enkel concentratie op het werk en naar mogelijke onopvallendheid.’373 
Ze beweert dat kunstenaars onderling moeilijk een collegiale band kunnen hebben. 
‘Wij zijn geen padvinderij. Wij zijn moeilijk te organiseren. Wij zijn niet erg sportief. 
Wij zijn behept met jaloezie en broodnijd. Voor ons is een sociëteit iets anders als voor 
artsen of middelbare schooljeugd.’ Voor haar is ‘kunstpolitiek een internationale kwaal, 

                                                        
369 Brief aan Bruno Borchert, zaterdag [17 november, 1962]. 
370 Ibidem. 
371 Ibidem. 
372 Brief Het initiatief-comité Plan-Centrum, 8 december 1962, ondertekend door Piet Killaars, Harry Marks, Piet 
Wiemers SJ., Piet Wouters, Kees Simhoffer en Mart Linnartz.  
373 Brief aan Bruno Borchert, 14 december 1962. 
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waar ze hier ook aan mee willen doen’. En ze is ervan overtuigd dat ze de mensen met 
wie ze echt contact zou kunnen krijgen ‘niet gauw op de soos zou ontmoeten’. De 
toevallige ontmoeting met Gertrud Januszewski gebruikt ze hiervoor als bewijs. In de 
vriendschap met deze kunstenares wordt ze gesteund in de gedachte dat ‘het leven van 
een kunstenaar van binnenuit geleid moet worden. Alles wat je meemaakt is belangrijk 
en wat je persoonlijk doormaakt, leven in de gemeenschap van alle mensen dat vormt 
je, niet een georganiseerde kliek dat is meer een zakelijke onderneming om materiële 
voordelen om naam te maken zich een plaats veroveren.’ Ze vraagt Borchert naar zijn 
mening.  

Hij antwoordt: ‘Tsjonge, wat een noodsituatie en wat grondig is deze actie met on-
mogelijke voorstellen. Zulke voorstellen formuleren onze studenten ook. Neem me 
niet kwalijk, maar zulke manifesten zijn slagen in de lucht, opgeblazen en wat puberaal, 
omdat men overslaat eerst zelf iets te doen. Mijn eerste reactie was nog voor ik je brief 
las: begin met het begin, schuif niet iets af op de overheid wat je zelf kunt.’ Hij geeft 
tegelijk aan dat hij ‘niet weet hoe de stand van zaken is in Maastricht’. Al snel komt hij 
met zijn opvatting over de rol van de kunstenaar voor de dag: ‘Laat de artiest voor het 
volk gaan werken en meer toegankelijk worden vanuit zijn persoon.’ Hij vindt dat de 
kunstenaar niet voor een expositie moet werken, en een speciale expositieruimte is 
daarom wat hem betreft niet een eerste vereiste. Hij betitelt de vraag van kunstenaars 
een door de overheid georganiseerde tentoonstellingsruimte als ‘burgerlijk-klakkeloos’ 
en vervolgt: ‘Van een artiest verwacht je eigenlijk dat hij boven het georganiseerde, 
klakkeloos aanvaarde uitgroeit.’374 Hij is het geheel eens met Marianne dat kunstenaars 
niet te organiseren zijn.   

Van der Heijden gaat niet in op de uitnodiging van Killaars. Deze houding wordt 
haar erg kwalijk genomen door Piet en Hélène, mede omdat de vergadering een deba-
cle werd. ‘Zij verwijten mij, dat ik niet tòch ben gekomen om op die vergadering mijn 
standpunt uiteen te zetten. Maar ik sta al met de mond vol tanden tegenover Hélène. 
Ik voel me tekort schieten, maar het is een tekort wat in mij is. Ik mis wat dat betreft 
een dosis sociaal gevoel, zoals Käthe Kollwitz, die Duitse lithografe, die in zo sterke 
mate bezat.’ In haar verontwaardiging over de houding van Piet en Hélène neemt ze 
ook even een kritiek op Kollwitz mee ‘ze is tenslotte in haar werk en in haar gevoelsle-
ven blijven steken in de ellende. Zij kon er niet doorheen zien. Zij kon ze geen “heilig-
heid” geven. Het was en bleef aards.’375  

Het nadenken over haar sociale positie als kunstenares doet haar opnieuw twijfelen 
over de mogelijkheid van het toetreden tot de derde orde, maar ook ten aanzien van 
een dergelijke binding schrijft ze: ‘ik heb natuurlijk nog al eens gedacht aan de derde 
orde. Nu zwalk ik min of meer in mijn eentje op Gods genade. Ik geloof toch dat het 
zo het beste is, al heeft de “orde” mij voor een groot deel gevormd, maar door een al 
te sterke binding zou ik misschien misvormd worden met dat karakter, dat ik heb.’376  

                                                        
374 Brief van Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, 19 december 1962. 
375 Brief aan Bruno Borchert, 22 december 1962. 
376 Ibidem.  
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Marianne bindt zich aan het eind van 1962 aan niets of niemand. Ze is ervan over-
tuigd dat zij ‘die stilletjes doorwerken zonder publiciteit en opdrachten van een halve 
ton of daaromtrent meer kans hebben iets goeds te bereiken’.377 Ze ploetert aan de 
bijna te omvangrijke raamopdrachten voor de Lambertuskerk in Kerkrade en de Fa-
timakerk in Brunssum. Ze komt om in het werk in religieuze kring. Zelf wijt ze haar 
bindingsangst aan haar onmogelijke karakter niet sociaal te kunnen zijn. ‘Het komt me 
voor, of ik als een schaaldier een kalklaag afscheidt, die hoe langer hoe dikker wordt als 
een bescherming naar buiten, dat ik me afsluit voor anderen omdat ik met hun niet 
mezelf kan zijn.’378 

Het kan echter ook zo zijn dat ze door al die religieuze opdrachten verblind wordt 
en daardoor de aansluiting met het algemene kunstleven mist. Haar weigering deel te 
nemen aan het door Piet Killaars voorgestelde kunstenaarsinitiatief werkt als de drup-
pel die de emmer doet overlopen met betrekking tot de verkillende vriendschap van 
haar met het echtpaar Killaars. Vanwege Hélènes aandacht voor het moederschap en 
de daarmee gepaard gaande andere prioriteiten dan het ontwikkelen van haar artistici-
teit, was de relatie tussen Marianne en haar jeugdvriendin al verslechterd. Met haar 
weigering deel te nemen aan het kunstenaarsinitiatief zet ze de vriendschap met het 
echtpaar helemaal op het spel. En daarmee verwijdert ze zichzelf van het seculiere 
kunstklimaat in Maastricht. Angstig vlucht ze in de correspondentie met de karmeliet 
Bruno Borchert en de omgang met de niet op de voorgrond tredende beeldhouwster 
Gertrud Januszewski. Maar schuilt in haar resolute afwijzingen van het gedrag van de 
Killaarsen en de Vroemens misschien niet ook een stille wens toch meer aansluiting te 
willen hebben met anderen? En is haar overdreven kritiek op Jef Diederen, Ger La-
taster en Pieter Defesche misschien niet vooral een uiting van jaloezie?  
  

                                                        
377 Brief aan Bruno Borchert, 14 december 1962. 
378 Brief aan Bruno Borchert, Aswoensdag [7 maart 1962]. 
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Marianne van der Heijden op opening bij solo-expositie De Galerij Brunssum, 9 november 1973, foto: Bruno 
Borchert 
Ik zou zo graag een zwerver willen zijn, 1970, inkt en aquarelverf op papier, een blad van totaal 12 bladen, ieder 
vel 27 x 21,5 cm 
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Tekst en tekening 

Uit 1970 zijn geen geschilderde of getekende zelfportretten van Marianne bekend. 
Sowieso lijkt ze weinig aan het maken van kunstwerken te zijn toegekomen, want in de 
nalatenschap bevinden zich maar enkele aquarellen en linosneden uit dit jaar. Wel 
schrijft de kunstenares met rietpen en Oost-Indische inkt in september regels op ver-
schillende bladen die als een zelfportret kunnen worden gelezen. De rietpen gebruikte 
ze eerder voor het tekenen van portretten, zoals dat van pater Bruno in 1958.  

Het werken met een rietpen levert een krachtige en afwisselende lijnvoering op en 
met die expressieve elementen zet Marianne haar woorden kracht bij. De bladen hou-
den het midden tussen tekst en tekening. Ze zijn te vergelijken met de manier waarop 
Cobrakunstenaars teksten schreven, zoals Hugo Claus’ ‘De Blije en Onvoorziene 
Week’ (1951) en Luceberts combinaties van beeld en woorden. Van laatstgenoemde 
kan Marianne in 1965 op een tentoonstelling in het raadhuis van Heerlen de gedichtte-
keningen ‘Wat het oog schildert’ hebben gezien.379 

De tekst op het eerste blad van Van der Heijden uit 1970 luidt:  

Ik zou zo graag een zwerver willen zijn  
Maar ik heb twee dingen tegen:  
Ik ben een vrouw  
en bovendien..  
ben ik te verlegen.  

 

        
Karel Appel en Hugo Claus, De Blije en Onvoorzien Week, 1951, inkt op papier, 22 x 28 cm, Cobra Museum 
voor Moderne Kunst, Amstelveen 
Lucebert, Wat het oog schildert, vier bladen, tweede blad, inkt op papier, 19 x 19,5 cm, particuliere collectie 

Uit de woorden spreekt een behoefte los te komen van bakens en omstandigheden. Ze 
geeft twee argumenten waarom het bij een niet te realiseren wens zal blijven: ze is een 
vrouw en ze is te verlegen, waarbij ze verlegenheid koppelt aan haar sekse. Dat is een 

                                                        
379 Erik Slagter samenstelling, Open de kooien van de kunst. Gedichttekeningen van Lucebert (De Weide Blik, Varik 2012) 
nr. 41. De tentoonstelling van Lucebert vond in april en mei 1965 plaats in het raadhuis Heerlen.  
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associatie die haar van jongs af is bijgebracht in het katholieke gezin met ouders die in 
goede doen waren.  

Uit niets blijkt of ze zich naar haar constatering schikt of dat ze zich er tegen wil 
verzetten. Wel filosofeert ze op een volgend blad verder over haar status van alleen-
staande vrouw: ‘Een juffrouw is nog steeds niet met zekerheid thuis te brengen/ Arme 
ziel of vrije vogel?/ Dat is ons wel een zorg (of niet) soms’. Op die manier schetst ze 
creatief associaties op haar identiteit en stelt ze zichzelf de vraag of die meelijwekkend 
is of juist een kans biedt vrij te zijn. Al in 1951 begeerde ze vrijheid en wilde ze Picas-
soachtige figuren schilderen en de eenzaamheid verbeelden. Waarom heeft ze dat in 
1970 nog steeds niet gedaan? 
 

    
Ik zou zo graag een zwerver willen zijn, 1970, inkt en aquarelverf op papier, een blad van totaal 12 bladen, ieder 
vel 27 x 21,5 cm 

‘Een zwerver willen zijn’ roept allerlei vragen op. De term ‘zwerver’ duidt op een ver-
langen naar een andere omgeving en een wens meer van de wereld te zien. Maar wat 
zou er mis zijn met haar huis en atelier aan de Tafelstraat 18 in Maastricht dat ze daar 
los van wil komen? En is het vrouw-zijn dat Marianne hier aanvoert als handicap bij 
het zich vrij voelen, een opmaat voor een feministische aanklacht? Engageert ze zich 
met de vrouwen die in de jaren zestig in actie zijn gekomen om hun achtergestelde, 
maatschappelijke positie zichtbaar te maken en te verbeteren? Antwoorden geeft de 
tekst niet. De kunstenares neemt geen stelling. Eén ding is duidelijk: de identiteitscrisis 
die ze in 1962 aan de orde stelde met de houtsnede ‘Wat ben ik’, is in 1970 niet opge-
lost.  
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In de nalatenschap zijn geen fotoportretten van Marianne uit 1970. Een foto die 
van haar is genomen tijdens de opening van een solo-expositie van haar werk op 9 
november bij De Galerij in Brunssum, laat nog het beste zien hoe ze er aan het begin 
van de jaren zeventig heeft uitgezien. Ze staat er ongeposeerd op met sigaret en kop 
koffie in de hand. Vergeleken met haar fotoportret uit 1962 valt op dat ze in de acht 
jaar die zijn verstreken, een stuk ouder is geworden. Ze ziet er vermoeid uit. Het haar 
draagt ze net zoals toen in een knotje, maar nu heeft ze het geblondeerd. Het kleuren 
van iets grijs wordend haar raakte in de jaren zestig sterk in de mode. De roestbruine 
leren jas met ronde kraagpunten, een ceintuur om de taille en een glimmende, lakachti-
ge uitstraling passen in het straatbeeld van de jaren zeventig. Hetzelfde geldt voor het 
brilmontuur. Haar voorkomen is niet extravagant, maar volgt de gebruikelijke trend 
van toen voor vrouwen van rond de vijftig.  

Op de achtergrond is een glimp te zien van het abstracte werk dat ze op deze ten-
toonstelling laat zien. De expositie in De Galerij in Brunssum is de eerste waarmee 
Van der Heijden met vrij werk naar buiten treedt. Werd ze in 1962 overstelpt door 
kerkelijke opdrachten voor glas-in-lood en kon ze zich daarmee een inkomen verschaf-
fen, nu presenteert ze ongebonden kunst en is ze voor haar inkomen afhankelijk van 
de verkoop van het werk en dus van de waardering van het publiek. Wat is er in de 
afgelopen jaren gebeurd dat ze het stramien van de opdrachtkunst achter zich heeft 
gelaten en dat ze schrijft dat ze een zwerver zou willen zijn? 

Werken met textiel  

In het overzicht van de opdrachtkunst van Marianne van der Heijden uit de periode 
1963-1970 is te zien dat het maken van glas-in-lood na 1963 al rap geen rol meer 
speelt.380 De grote opdracht voor de beglazing van de Sint-Lambertuskerk en de serie 
Maria-ramen voor de Fatimakerk in Brunssum stoppen. In Kerkrade is een nieuwe 
deken die haar in het ongewisse laat of ze de andere ramen van de kerk ook nog mag 
beglazen. In Brunssum heeft pastoor Jos Haan de particuliere financiering voor de 
overige zeven ramen niet voor mekaar gekregen waardoor opdrachten voor de volgen-
de ramen uitblijven. Op 18 mei 1963 constateert Marianne in een brief aan pater Bru-
no: ‘Deze winter werd ik overspannen van het werk, zodat ik verschillende opdrachten 
heb afgezegd en nu staat het er weer helemaal anders voor. Kerkrade is ook iets ver-
schrikkelijks. Ik ben benieuwd of ze inderdaad nu blijven bij het besluit om drie-vierde 
van de kerk onbeglaasd te laten.’381 Een maand later blijkt dat ze voor de Lambertus-
kerk toch nog een raam mag maken, omdat de scheidende deken als afscheidscadeau 
van zijn parochianen ‘een volgend raam’ vraagt.382 Dit wordt het raam ‘Pinksteren’, dat 
ze in 1963 realiseert. 

                                                        
380 Zie bijlage 4: Schema opdrachtkunst 1963-1972. 
381 Brief aan Bruno Borchert, 18 mei 1963. 
382 Brief aan Bruno Borchert, 25 juni 1963. 
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Nieuwe opdrachten komen daarna maar mondjesmaat binnen. In mei klaagt ze 
hierover tegenover haar pater: ‘De opdracht voor een wandtapijt voor een school in 
Maastricht die al van vóór Kerstmis in de pen zit maar toen weer onzeker was, gaat nu 
wel door maar het ontwerp ligt al een paar weken bij de gemeente en dat is weer af-
wachten. De ene onzekerheid volgt de andere op. Soms kan ik het heel goed aan, maar 
een andere keer maakt het me toch nerveus. Je moet met je aandacht voortdurend 
enorme sprongen maken, steeds omschakelen naar andere situaties en met al die in-
spanning ligt mijn inkomen vrijwel stop, omdat niets aan een realisatie toekomt.’383 

Het wandkleed waarover Marianne schrijft, is een opdracht voor een textielapplica-
tie voor de lagere school Sint-Ambrosius in Maastricht. Ze wordt gevraagd een doek te 
maken van acht vierkante meter en mag het onderwerp zelf bepalen. Ze kiest voor de 
verbeelding van de ‘Tocht van de Joden naar het Beloofde Land’. Het maken van dit 
grote wandkleed is de belangrijkste activiteit van de kunstenares in het najaar van 1963. 

De uitvoering van dit immense doek kost haar veel moeite en ze is erg onzeker 
over het resultaat. ‘Als het wandkleed tegenvalt in godsnaam. Ik heb gedaan wat ik op 
het moment kan.’384 Op een ondergrond van een grote lap stof heeft ze met verschil-
lende lapjes het tafereel als een soort mozaïek opgebracht. Alle stukjes zijn niet, zoals 
bij mozaïek allemaal naast elkaar, maar ook over elkaar heen vastgenaaid. Nergens is de 
textiele ondergrond meer zichtbaar en hier en daar is de stof wel drie of vier keer over 
elkaar heen aangebracht. Het wandkleed is op die manier een bonte collage van ver-
schillende stofuitdrukkingen en kleuren geworden, maar door de eenvoudige stilering 
van de figuren en de poëtische kleur- en materiaalcombinaties heeft het kleed zijn 
eenheid en spanning bewaard. 
 

 
Tocht van de Joden naar het Beloofde Land, 1963-1964, textielapplicatie, 200 x 410 cm, Sint- Ambrosiusschool, 
Maastricht, foto uit Beatrijs, 3 oktober 1964, 14-15, foto: Ton Nelissen 

                                                        
383 Ibidem, noot 1. 
384 Brief aan Bruno Borchert, 8 januari 1964. 
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Iconografisch gezien is het beeld naïef en heeft het niet de symbolische gelaagdheid 
zoals Van der Heijden die bij de Brunssumse Maria-ramen wist te bereiken. Hier zijn 
eenvoudigweg een reeks figuren in een stoet naast elkaar geplaatst. Vergelijkbaar met 
de middeleeuwse beeldtaal is het verhaal niet ruimtelijk of in realistische proporties 
weergegeven. De stoet is in twee lagen met figuren van gelijke grootte boven elkaar 
gezet. Het thema van de woestijntocht heeft Marianne gekozen ‘om de diepere beteke-
nis van het beeld van ieder mensenleven, dat door alle wel en wee geleid en geholpen 
wordt door Jahwe-God’ te accentueren.385 De beeldtaal heeft ze bewust eenvoudig 
gelaten, zodat ‘kinderen er in hun fantasie beelden uithalen die ze hun leven lang nog 
aan die doortocht zal doen denken.’386 

Het is opnieuw een kunstwerk geworden met een duidelijke, religieuze boodschap, 
waarmee ze wil stimuleren dat ook de jonge generatie hoop zal putten uit het katholie-
ke geloof. Op 26 januari 1964 is het werk gereed en op 5 februari wordt het opgehan-
gen in de school. Twee studenten van vriend en collega Fons Paanakker, die docent is 
op de Kunstnijverheidsschool, helpen haar daarbij. 

Dit wandkleed is de eerste monumentale kunstopdracht die Van der Heijden met 
de techniek van textielapplicatie tot stand brengt. Vanwege de hoge arbeidsintensiteit 
die de uitvoering vergt, krijgt ze hulp van Gertrud Januszewski, de bevriende kunstena-
res die sinds 1962 wekelijks en nu dagelijks haar atelier bezoekt. Aan een journalist 
vertelt Marianne hoe het kleed tot stand is gekomen: ‘Een jaar of tien geleden maakte 
ik al kleinere [textielapplicaties]. Ik ben ermee begonnen puur uit liefhebberij. Ik zag 
wat lapjes bij elkaar en dacht daar kan ik iets van maken. Vrienden en bekenden zeiden 
dat ze ook zoiets wilden hebben en zo kwamen geleidelijk de opdrachten. Maar het 
blijft vaak zo dat ik van een stel lapjes uitga waaruit dan geleidelijk de voorstelling 
groeit en niet omgekeerd. Het is spelen met lapjes van een bepaalde structuur en tint. 
Ik heb geen tekening, geen aquarel, niets. Voor dit grote doek heb ik wel een schets 
vooraf gemaakt – anders was het niet te overzien – waarbij ik uitging van de lappen die 
ik al had. Geleidelijk aan heb ik bepaalde kleuren en grotere stukken bijgekocht. Er 
gingen maanden overheen. Toen heb ik op een grote lap, die als ondergrond diende, 
met houtskool de voornaamste lijnen geschetst, waarna ik gewoon ben gaan knippen 
en opspelden. En toen alles op zijn plaats zat, werd het vastgenaaid. Ik heb er een half 
jaar aan gewerkt.’387 

Voor de uitvoering heeft ze een naaimachine moeten kopen. Al met al, zo berekent 
ze in een brief aan Borchert, heeft het doek haar financieel gezien weinig opgeleverd. 
‘Ik ben nu bezig met een applicatie die de hele wand beslaat, 4,10 meter lang, die me 
heel wat hoofdbrekens en een zee van tijd aan uitvoering kost. Ik maak het voor 2700 
gulden waarvan zeker f 200 aan materiaal opgaat en een naaimachine voor nodig was 
van f 560.’ Maar ze is ‘er gelukkig mee,’ omdat ze het zo graag doet.388 Dit laatste 
                                                        
385 Marit Bol-van Zee, ‘Marianne van der Heijden, mozaïeken, applikaties’, Vrouw en haar huis, november 1967, 
654-655, 655. 
386 Brief aan Bruno Borchert, 31 augustus 1963. 
387 Jac. van Term, ‘Steken aan de wand’, Beatrijs, 3 oktober 1964, 8-15, 14-15.  
388 Brief aan Bruno Borchert, 31 augustus 1963. 
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schrijft ze om Bruno duidelijk te maken dat haar motivatie op dit punt verschilt van die 
van veel andere kunstenaars, zoals ‘beeldhouwers als Piet K. die hebben opdrachten 
die direct met 10.000 gulden rekenen. Een bedrag onder de 1000 is iets, waar je hele-
maal niets voor kunt maken.’ De kunstenares vindt ‘iets maken uit liefde’ belangrijker 
dan kunst maken om geld te verdienen, waarmee ze nog eens wil onderstrepen dat ze 
ascese als levenshouding in praktijk brengt. Morele opvattingen stelt ze boven een 
betere sociale en economische positie. Dat ze haar kunstenaarschap daarmee impliciet 
lager waardeert dan dat van haar mannelijke collega Piet Killaars, komt niet in haar op. 

Een andere reden waarom ze blij is met deze opdracht, is het feit dat ze los wil ko-
men van de opdrachten voor glas-in-lood, waarbij ze voor haar gevoel te zeer gebon-
den is aan de wensen van haar opdrachtgevers. Het werken met textiel biedt haar een 
kans daaraan te ontsnappen, omdat ze door ‘het spelen met lapjes’ zichzelf oefent in 
het vrij associëren met kleur en stofuitdrukking. Deze associatieve manier van werken 
ligt haar goed en de ongedwongen omgang met onderwerpen en materialen gaat een 
steeds grotere rol spelen in haar kunstenaarschap. 

In breder verband heeft de textielkunst in de monumentale wandkunst van de we-
deropbouw in Nederland aan terrein gewonnen. Een aantal pioniers onder wie Kitty 
van der Mijll Dekker en Lex Horn bewerkstelligden de overgang van het werken met 
textiel als vorm van kunstnijverheid naar een autonome, vrije textielkunst.389 Een dui-
delijk voorbeeld van Van der Mijlls kunstenaarschap is het vloerkleed dat zij in 1950 
voor het Provinciehuis in Arnhem maakte. Campendonk had Marianne verschillende 
keren aangeraden bij Van der Mijll in de leer te gaan, maar dat zag ze toen niet voor 
zich, omdat het studeren in Amsterdam haar al moeite genoeg kostte en zij voor zich-
zelf geen toekomst zag in de weefkunst.390 

Lex Horn was in de jaren dertig één van de eerste leerlingen van Campendonk aan 
de Rijksakademie. Na de oorlog realiseerde hij een groot aantal monumentale wandta-
pijten. Bij de uitvoering daarvan werkte hij regelmatig samen met weverij De Uil in 
Amsterdam. Net als Kitty van der Mijll Dekker leverde hij een bijdrage aan het kunst-
programma voor het Gelderse Provinciehuis. Hij maakte daarvoor het tapijt ‘Phoenix’ 
(1953). Van zijn hand zijn tegenwoordig vooral twee grote wandtapijten ‘Jakob en de 
engel’ en ‘De goede herder’ (1961-1962) in het Paleis van Justitie in Arnhem bekend. 
Hierop heeft Horn zijn onderwerpen geabstraheerd en met krachtige lijnen en kleur-
vlakken uitgebeeld. 

Nationaal en internationaal gezien was de monumentale textielkunst in de jaren 
vijftig sterk in opmars. De gobelins van de Fransman Jean Lurçat (1892-1965) waren 
voor velen een belangrijke inspiratiebron. Eind jaren vijftig vond er een grote over-
zichtstentoonstelling van zijn tapijten plaats in Nederland. Deze startte in het Stedelijk 
Museum Amsterdam en reisde daarna door naar Eindhoven, Groningen en Breda. In 
                                                        
389 Frans van Burkom, Yteke Spoelstra en Simone Vermaat (red.), Kunst van de wederopbouw in Nederland 1940-1965. 
Experiment in opdracht (nai 010 uitgevers, Rotterdam 2013) 150. Frans van Burkom noemt Kitty van der Mijll en 
Herman Scholten (1932-2013). Lex Horn zou ik ook tot de pioniers willen rekenen. Zie: Lies Netel, Lex Horn 
(1916-1968) monumentale kunst en vrij werk (Museum Henriette Polak, Zutphen 2003). 
390 Dagboek A’dam en Kerkrade ’49-’51, ’52, 11 maart 1949 en brief aan Hélène van der Lubbe, 2 juli 1946. 
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die periode verwierf de Gemeente Heerlen van Lurçat het wandtapijt ‘La Grande Peur’ 
(1947).391 
 

    
Kitty van der Mijll Dekker, Provinciekaart Gelderland, 1955,  wol, 450 x 720 cm, Provinciehuis Arnhem 
Lex Horn, ‘Jacob en de engel’, 1961-62,  2 tapijten, textiel, 590 x 300 cm, Paleis van Justitie, Arnhem 
Jean Lurcat, La Grande Peur, 1947, textiel, 250 x 650 cm, Gemeente Heerlen  

In 1958 werd in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs een overzichtstentoonstelling 
georganiseerd van de inspiratiebronnen voor deze ontwikkeling met bijdragen van 
bekende modernistische kunstenaars als Fernand Léger en Le Corbusier (1887-1965), 
maar er was ook werk te zien van kunstenaars uit de kringen van de Parijse Salon des 
Réalitées Nouvelles, zoals  Alberto Magnelli (1888-1971) en Richard Mortensen (1910-
1993).392 De abstraherende beeldtaal opgebouwd uit kleurvlakken en figuurfragmenten, 
zoals ook waarneembaar in het eerder genoemde monumentale werk van Wally Elen-
baas, is typerend voor de stijl van deze tapijtkunst. In 1961 was een vergelijkbare ten-
toonstelling te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam met werk van de kunstenaars 
Hans Arp (1886-1966), Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), Robert Jacobsen (1912-
1993) en Jacques Villon (1875-1963).393 De stijl van Lex Horn is geïnspireerd op deze 
moderne tapijtkunst, hoewel zijn kleed ‘Jakob en de engel’ meer expressionistische 
kleurvakken en een grilliger opbouw van de compositie heeft. 

Het speels opgebouwde, figuratieve wandtapijt van Van der Heijden is wat betreft 
onderwerp en compositie totaal anders dan ‘Jakob en de engel’ van Horn. Waar Horns 
kleden aansluiting zoeken bij de eigentijdse tapijtkunst, heeft haar kleed meer verwant-
schap met textielkunst uit de volkskunst. De Maastrichtse kunstcriticus Paul Haimon 
was enthousiast: ‘Opnieuw, juist als in haar mozaïeken en glasramen, is Marianne van 
der Heijden hier een consciëntieuze, fijnzinnige kunstenares met een religieuze ge-
richtheid. Zij suggereert in haar werk een ernstige blijheid. Het is of iets als muziek uit 
dit doek, met zijn gelukkige kinder- en moederfiguurtjes, op ons toe klinkt. Dit wand-
kleed is een kostbaar en kostelijk werkstuk geworden, waarbij men geniet van de kun-
stige aardige details en de verbeelding prijst van de kunstenares, die bij al haar aandacht 
voor het kleine, de klare compositie in lijn en vooral in kleur wist vast te houden.’ Hij 
                                                        
391 Caroline Roodenburg-Schadd, Goed modern werk, de collectie Regnault in Het Stedelijk (Waanders Uitgevers, Zwolle 
1995) 241. Reizende tentoonstelling in Nederland: Jean Cassou, Jean Lurçat (Stedelijk Museum Amsterdam, 1959). 
392 Catalogus, Tapisseries 58 (Musée des Arts Décoratifs, Parijs 1958). 
393 Vouwblad, Tapijten (Stedelijk Museum Amsterdam, 1961). 
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vindt het ‘prachtig’ dat dit wandkleed in een school zijn vaste plaats heeft gekregen, 
maar van de andere kant ook ‘een weinig spijtig, omdat zo de uitstraling ervan beperkt 
blijft.’394 

Haimons bezorgdheid dat te weinig mensen het wandkleed zouden kunnen bekij-
ken, blijkt voorbarig te zijn. Van der Heijden presenteert het op ‘(S)teken aan de wand’, 
een tentoonstelling van gobelins en tapijten in Kasteel Hoensbroek, en daarna neemt 
ze met het doek deel aan de ‘IV. Biënnale Christlicher Kunst der Gegenwart’ in Salz-
burg. 

Op de tentoonstelling ‘(S)teken aan de wand’ zijn achtentachtig tapijten van zes in 
Limburg wonende kunstenaressen te zien: Marianne van der Heijden, Marij Neyens-
Wiegman (1933), Helga Ottenheym (1933-1990), Riet Vroemen, Marijke Stultiëns 
(1927) en Jopie Roosenburg (1913-1996).395 Laatstgenoemde had in 1957 samen met 
haar man Teun Roosenburg (1916-2004) Kasteel Oost in Eijsden gekocht. Om de 
oorlogssituatie in Amsterdam te ontvluchten was Teun Roosenburg samen met zijn 
vriend Piet Damsté (1910-1995) in Zuid-Limburg op zoek gegaan naar een kasteeltje 
dat ze zouden kunnen huren. Ze vonden na veel omzwervingen Kasteel Oost aan de 
Maas. Sindsdien werd dit kasteel een ontmoetingsplaats voor veel kunstenaars uit Lim-
burg en Amsterdam. Het Limburgse kunstenaarsechtpaar Rob en Marijke Stultiëns 
behoorde tot de vaste bezoekers, maar ook Lex Horn kwam er regelmatig.396 Uit niets 
blijkt dat Marianne van der Heijden er ooit is geweest. 

Naast de tien jaar jongere kunstenaressen Helga Ottenheym en Marij Neyens-
Wiegman voelt Marianne zich ‘tot de oudere generatie horen’. Aan Bruno Borchert 
beschrijft ze haar gevoelens bij het rondlopen op de expositie. ‘Wij [zij en Riet Vroe-
men] zijn op een na ook de oudste uit het gezelschap [alleen Jopie Roosenburg is ou-
der]. Als je ziet wat een sfeer die grote doeken en die in mekaar gedonderde doeken 
van Marijke Stultiëns hebben! Daar zit toch wel een levensélan in. […] Een andere 
[Helga Ottenheym] had een wandkleed ophangen waar ongewassen schapenwol in zat. 
De hele zaal stonk er naar. Ik zou het toch wel leuk vinden als u het eens zag. Ik vond 
het fijn om te zien, zelfs al loop ik het risico dat men mijn werk als afgedaan be-
schouwt. Ik wil toch weten waar ik aan toe ben. En wie weet waar ik zelf terecht kom 
als ik ook meer grote dingen ga maken.’397 
 

                                                        
394 Paul Haimon, ‘Fraai wandkleed op Malpertius’, Limburgs Dagblad, z.d. [maart 1964] in Plakboek Recensies 1956-
1966, Archief Marianne van der Heijden. 
395 Catalogus, (S)teken aan de wand (Kasteel Hoensbroek, 1965). De expositie vond plaats van 1- 30 juni. 
396 Thérèse Cornips e.a., Kasteel Oost en zijn kunstenaars (Uitgeverij Van Spijk, Venlo 1991). 
397 Brief aan Bruno Borchert, 27 mei 1964. 
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Marijke Stultiëns, Moeder en kind, 1964, textielapplicatie, afmetingen onbekend, foto uit Beatrijs, 3 oktober 1964, 
8, foto: Ton Nelissen  
Helga Ottenheym, Zonder titel, weefsel, jaartal en afmetingen onbekend, foto uit Beatrijs, 10, 3 oktober 1964, 10, 
foto: Ton Nelissen  

‘(S)teken aan de wand’ wordt geopend door dichteres M. Vasalis (1909-1998). Dat was 
uitzonderlijk, want Vasalis reageerde zelden positief op uitnodigingen in het openbaar 
te spreken.398 Opmerkelijk is dat Vasalis die niet te boek staat als een feministe, in haar 
openingswoord ingaat op de praktijk van een kunstenares. Ze wijst erop dat vrouwen 
nauwelijks tijd hebben. Van hen wordt verwacht dat ze zich met huiselijke, kleine, 
dagelijkse dingen bezighouden en daarom ‘leent, steelt of schooiert’ de kunstenares tijd 
om zich te kunnen wijden aan haar métier. Ze vervolgt beeldend: ‘Ze was eens, net als 
een jongen, een compleet schepsel, zonder taak en met fantasieën, fel of doezelig in 
een werkelijkheid waarin het gras nog heel hoog groeit en de knieën nog mager zijn, 
vaak kapot. – Ze heeft in dezelfde zee van tijd gezwommen op zomermiddagen als 
deze.’399 Naar haar idee blijft die kindertijd vooral als het meisje kunstenares wordt, op 
een bepaalde manier voortbestaan. 

Wat betreft het maken van wandkleden wijst Vasalis erop dat vrouwen met deze 
discipline ‘een waterdicht alibi’ hebben om ‘aan hun trekken te komen’. Met het wer-
ken met lappen en draden doen ze iets ‘waartegen zelfs de meest conservatieve man 
geen bezwaar kan hebben’. ‘Ze doet –  die vrouw – iets met haar handen, ze houdt 
haar hoofd (waar de ideeën en fantasieën in zitten) daarbij gebogen, er gaat rust van 
haar uit, terwijl ze toch niet lui is. Ze kan blijven luisteren, ze blijft schoon, ze kan haar 
naald neerleggen, geruisloos, en ze ziet er uit zoals vrouwen er al eeuwen uitzien op 
schilderijen.’400 

                                                        
398 Maaike Meijer, M. Vasalis, een biografie (Van Oorschot, Amsterdam 2011) 635-636. 
399 M. Vasalis, ‘(S)teken aan de wand’, Raam, 12 oktober 1964, 32-35, 32-33. 
400 Ibidem, 34. 
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Vasalis gaat ook in op het wandtapijt als kunstvorm. ‘Wandkleden veronderstellen 
muren en muren suggereren veiligheid,’ zegt ze. In een huis houdt men zich afzijdig 
van het ‘levensgevaarlijke leven’, maar verveling ligt op de loer en ‘de behoefte aan 
expansie en avontuur doet zich al gauw gelden’. Ze besluit: ‘De menselijke ziel heeft 
kijkgaten nodig, zoals de huid poriën. Luchtgeven is een van de dingen, die een kun-
stenaar doet. Een wandkleed, dat een beschermende muur versiert is een raam naar 
binnen.’401 

Vasalis’ betoog over de kunstpraktijk van de vrouw en de essentie van een wand-
kleed als kunstvorm wordt in de recensies over ‘(S)teken aan de wand’ door niemand 
aangehaald, maar wordt ook later nooit geciteerd in publicaties over levens van kun-
stenaressen. 

In zijn radio-uitzending Cultureel Journaal bespreekt Ko Sarneel de tentoonstelling 
‘(S)teken aan de wand’ en hij beoordeelt het werk van Helga Ottenheym het meest 
positief. ‘Zij is een formidabel coloriste, openbaart wat er aan schittering los te toveren 
valt uit de ruigste eigenschappen van de wol.’ Over Van der Heijden is hij kritischer. 
Hij vindt haar kleinere inzendingen sterker dan ‘het zeer grote tafereel van de tocht der 
joden naar het beloofde land, dat ondanks de ernstige doordachtheid waarvan het blijk 
geeft en een groot aantal verrukkelijke details die erin te glanzen liggen, toch op verre 
niet de hoogte haalt van haar mozaïeken, omdat de schaal te klein en te verbrokkeld is 
en de compositie, ook de kleurcompositie, rammelt’.402 

Zowel Lou Maas van het katholieke weekblad De Nieuwe Linie als Willem K. Cou-
mans die ‘(S)teken aan de Wand’ bespreekt in het Nieuws van de Staatsmijnen, verbinden 
de applicaties van Van der Heijden met volkskunst.403 Maar geen van de recensenten 
benadrukt de knipoog van de titel ‘(S)teken aan de wand’ naar de publicatie Teken aan 
de wand, die in 1963 werd gepresenteerd door de Vereniging van Beoefenaars der Mo-
numentale Kunsten ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan en een overzicht bood 
van alle monumentale kunstenaars in Nederland.404 De organisatie van ‘(S)teken aan de 
wand’ haakte duidelijk aan bij die publicatie en wilde laten zien welke kunstenaressen er 
in Limburg monumentale wandkleden maakten. Die gedachte sloot aan bij de in die 
tijd opkomende tendens van textiel als medium voor monumentale wandkunst. 

Abstract mozaïek, ‘Groei’ 

Voor Marianne was het maken van het wandkleed ‘Tocht van de Joden naar het Be-
loofde Land’ een eerste stap naar een vrijere manier van werken bij de uitvoering van 
monumentale kunstopdrachten. In de loop van de jaren zestig werkt ze dit verder uit. 

                                                        
401 Ibidem, 35. 
402 Ko Sarneel, Cultureel Journaal van Regionale Omroep Zuid, 4 juni 1964. Kopie tekst in Archief Marianne van 
der Heijden. 
403 Lou Maas, ‘Expositie in Kasteel Hoensbroek. Gobelins en wandtapijten van zes kunstenaressen’, De Nieuwe 
Limburger, 9 juni 1964; Willem K. Coumans, ‘Steken aan de Wand’, Nieuws van de Staatsmijnen, juni 1964. 
404 Beren Hendriks e.a. Teken aan de Wand (A.W. Bruna en Zoon, Utrecht z.d. [1963]). 
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Een volgende fase in deze ontwikkeling is de mozaïekwand ‘Groei’ van 245 x 200 
centimeter voor het Sint-Janslyceum in Hoensbroek (tegenwoordig het Sint-
Janscollege). Voor deze opdracht wordt ze in mei 1964 benaderd door architect Theo 
Boosten (1920-1980). Hij geeft haar de vrijheid om geheel naar eigen smaak een thema 
te kiezen en dit ook naar persoonlijk inzicht vorm te geven. ‘Ik heb er echt zin in. 
Heerlijk klungelen met steentjes, buiten kappen, en boven op het atelier – waar ik de 
ruimte heb – kasseien [stenen leggen]. Lekker rustig.’405 

De eerste krabbels voor dit mozaïek laten zien dat ze experimenteert met het plaat-
sen van figuren op en onder een ronde bol. Als contrapunt neemt ze een staande 
vorm: een boom of een soort orgaan met aders. Alle schetsjes zijn niet groter dan vier 
centimeter hoog. Ze zijn allemaal getekend op een envelop die geadresseerd is aan 
‘Mejuffrouw v.d. Heyden’. Alles wijst erop dat ze tijdens het koffiedrinken en het ro-
ken van een sigaret is begonnen met tekenen. Voor de M van Mejuffrouw heeft ze een 
D geschreven als echo van de D van het woord DRUKWERK dat linksboven op de 
envelop is gestempeld. Doordat de M door het tekenen is doorgestreept, komt er zo 
‘De juffrouw’ te staan. Dit spel met letters en typering van haar identiteit – mejuffrouw 
als gebruikelijke aanspreektitel van ongetrouwde vrouwen naar ‘de juffrouw’, het 
woord waarmee Van der Heijden wel naar zichzelf verwijst zoals ‘de burgerlijke juf-
frouw’ in een brief aan pater Bruno op 12 december 1964 – is de basis voor het uitein-
delijke mozaïek ‘Groei’. De taalassociaties veranderen in ‘krabbels’: een creatief spel 
met bollen en verticale vormen, waarbij ze de onderwerpen het menselijk leven en de 
groei van planten als leidraad heeft genomen. 
 

                                                        
405 Brief aan Bruno Borchert, 5 juni 1964. 
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Krabbels voor mozaïek Sint-Janslyceum, Hoensbroek, 1965 

Deze tekeningetjes werkt ze uit in een serie ontwerpschetsen schaal 1:100 ten opzichte 
van de uiteindelijke mozaïekwand. In deze reeks keert de bol met daarop de figuurtjes 
terug. Ook een experiment met een letter krijgt een vervolg en groeit uit tot een bloem. 
Het boeiendst worden de tekeningen wanneer Van der Heijden het thema boom ter 
hand neemt en dit zodanig vormgeeft dat er tegelijkertijd een corpus in gelezen kan 
worden, waarmee ze een impliciete verwijzing naar het lichaam van Christus maakt. In 
dit lichaam laat ze van alles groeien: planten, organen en cellen. Maar in het definitieve 
ontwerp heeft ze alle figuratieve elementen weggelaten en is het corpus of de boom 
opgebouwd uit louter gekleurde cellen. 

Waar het wandkleed ‘Tocht van de Joden naar het Beloofde Land’ dat ze kort voor 
het begin van de ontwerpen voor ‘Groei’ voltooit, nog naïef figuratief is, toont deze 
reeks naast een inventief materiaalgebruik – collage, aquarel en viltstift – een intrige-
rend iconografisch spel dat uitmondt in een abstract beeld. 

Voor deze opdracht verdiept Van der Heijden zich net als bij de Maria-ramen in 
Brunssum in de symboliek van de christelijke kunst. Alsof ze het commentaar destijds 
van de Bisschoppelijke Bouw Commissie op haar tien Maria-ramen toch ter harte 
neemt – de BCC vond de Christusfiguur meer bij de eigen tijd passen –, verlaat ze de 
Maria-iconografie en improviseert ze op de thema’s het leven van de mens en het li-
chaam van Christus. De twee figuurtjes herinneren aan Adam en Eva in het paradijs. 
Ze plaatst die op de plek van het hart van de torso en maakt zo de verbinding met het 
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‘Heilig Hart van Christus’, waarbij het gewonde hart van Christus als het symbool van 
zijn liefde wordt beschouwd.406 
 

        
 

       
Ontwerpschetsen voor ‘Groei’, 1964, diverse materialen, elk 24,5 x 20 cm  

Op de blauwe versie waarop ze op de achtergrond gebruik maakt van viltstift, verdwij-
nen de beide figuurtjes in de wereld van de natuur met een vis, van oudsher gebruikt 
als symbool voor Christus, bloemen en bomen. Dit alles situeert ze opnieuw binnen de 
contouren van een boom of torso. In de christelijke iconografie verwijst de boom ook 
naar de olijfboom of de boom der kennis. Het ontwerp maakt zo ook een verbinding 
met de erfzonde. 

Net als in 1962 houdt de zonde Marianne ook in het najaar van 1964 erg bezig, al-
leen kost het biechten haar nu veel meer moeite: ‘Ik wilde straks gaan biechten, maar 
net voordat ik aan de beurt was ben ik weggelopen. Al die tijd dat ik in de kerk zat, 
lukte het me niet om mijn zonde te overdenken en berouw te hebben.’407 

Behalve met de erfzonde heeft de olijfboom ook een connotatie met het hout van 
het kruis van Christus. In zijn boek over de christelijke iconografie wijst Jan van Laar-

                                                        
406 Jan van Laarhoven, De beeldtaal van de Christelijke kunst, geschiedenis van de iconografie (Uitgeverij SUN, Nijmegen 
2011⁶)  198. 
407 Brief aan Bruno Borchert, 31 oktober 1964. 
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hoven er op dat bij ‘een meer mystieke vorm van kruisiging het kruis de vorm van een 
plant of boom kreeg’.408 De vervlechting van christelijke symbolen met planten, bloe-
men en bomen past Van der Heijden al vanaf haar studietijd aan de Rijksakademie toe. 
Hier leerde ze het gebruik van natuurelementen in combinatie met de typisch christe-
lijke beeldelementen van Campendonk.  

Met deze bijzondere ontwerpschetsen treedt Marianne niet naar buiten. Ze bewaart 
de tekeningen en collages in haar atelier. In het definitieve monumentale kunstwerk 
‘Groei’ is weinig zichtbaar van haar staaltje spelen met iconografie. Ze heeft de expe-
rimenten gereduceerd tot een abstracte compositie, opgebouwd uit kleurcellen. Die 
keuze voor een zuiver abstracte compositie is een revolutionair besluit, want daarmee 
wordt ‘Groei’ haar eerste abstracte, monumentale wandkunstwerk. 

De uitstraling van de wand is negatief beïnvloed door de uiteindelijke plaatsing er-
van tegen een bestaande muur. Aanvankelijk was de wand van 245 centimeter hoog 
vrijstaand gedacht in de centrale ingangsruimte van de school. Als vrijstaande muur is 
de associatie van corpus en levensboom eerder te begrijpen dan in de situatie waarbij 
het geheel tegen een wand is geplaatst. Helemaal aan het begin had Marianne zelfs een 
vrijstaande boom van mozaïek in gedachte, maar dat idee kon ze niet verwezenlijken. 
Over de gewijzigde plaats van het kunstwerk schrijft ze op 29 juni 1965 aan Borchert: 
‘Vandaag begint de tegenslag. Brief van architect Boosten, of ik het mozaïek op ver-
zoek van het schoolbestuur op een andere muur wil plaatsen. Volkomen zot. Heb ik 
dat precies op die muur berekend en de andere is bijna twee keer zo breed. Boosten 
opgebeld, hij is afwezig. Kan morgen met zijn assistent pas spreken. Ik kan me voor-
stellen dat het schoolbestuur niet content is. Dat muurtje van hem middenin de hal is 
waanzin, maar een mozaïek zo maar op een heel andere muur plakken is ook waan-
zin.’409 De architect komt met een compromis. De formaten van de wand van het 
mozaïek blijven gehandhaafd en zo ook de plaats waar het bestuur het mozaïek wil 
hebben. Boosten stelt voor de losse wand van het mozaïek op de gewenste plek tegen 
de bredere bakstenen muur te plaatsen. 

Deze muur is in 1965 het begin van een lange gang naar de lokalen. Tegenwoordig 
is die gang afgeschermd met blauwe tochtdeuren, die in de praktijk vaak openstaan. 
Door het compromis van Boosten is de omgeving van het mozaïek onrustig geworden 
en is de spanning in het kunstwerk aangetast. Gebruikers van de school zien het moza-
iek vooral in het voorbijgaan en de openstaande deuren verstoren dan het zicht op het 
kunstwerk. 
  

                                                        
408 Van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst, 177-178. 
409 Brief aan Bruno Borchert, 19 juni 1965. 
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‘Groei’, oorspronkelijke situatie 1965, fotograaf onbekend 
‘Groei’, situatie 2013, foto: Lies Netel 

Eind augustus 1965 wordt het mozaïek opgeleverd. Gelukkig is de rector van de 
school ‘met het mozaïek erg in zijn nopjes’.410 Bij de officiële presentatie blijkt dat Piet 
Killaars en Daan Wildschut die elk ook een kunstwerk voor de school hebben ge-
maakt, meer hebben verdiend dan Van der Heijden. Marianne berekent dat ‘als het 
gebouw 3.000.000 gulden gekost heeft en 1 of 1½ % van dat bedrag voor kunstwerken 
is dan wordt dat 30.000 of 45.000 gulden voor de kunst. Ik heb er 3000 van gehad.’411 
Ze vraagt aan Piet Killaars hoe het zit en moet toegeven dat haar berekening niet he-
lemaal klopt. ‘Hij heeft 9000 gulden gehad. […] Wat Wildschut gekregen heeft, wist hij 
niet. Verder slaat die 1½ % niet op de bruto kosten maar de kosten van het kale ge-
bouw.’412 Ze stuurt het schoolbestuur hierover een brief en dit antwoordt dat het zal 
kijken ‘of ze nog wat extra kan worden uitbetaald’.413 De hele situatie maakt dat ze op 
dit punt in de toekomst beter haar mannetje wil staan. 

Laatste monumentale kunstopdrachten 

Na ‘Groei’ volgen er in vergelijking met de periode tot 1962 nog maar weinig opdrach-
ten. Het zijn vooral wandversieringen voor scholen. Hierbij vervolgt Van der Heijden 
de route die ze met ‘Groei’ is ingeslagen en in de periode 1966-1970 realiseert ze nog 
vier grote, abstracte monumentale wandkunstwerken: ‘Opgang in de nieuwe tijd’ 
(1967) voor een ulo-school in Sittard, ‘Scholengemeenschap’ (1967) voor een ulo-
school in Utrecht, ‘Evolutie’ (1968) voor het Stedelijk Lyceum in Maastricht en in 1969 
een abstract reliëfwand zonder titel voor de nieuwbouw van de jongensmavo Johannes 
XXIII in Brunssum, de huidige openbare basisschool De Trampoline. Bij deze op-
drachten laat ze specifieke christelijke thema’s los en verbeeldt ze onderwerpen die 

                                                        
410 Brief aan Bruno Borchert, 28 augustus 1965. 
411 Brief aan Bruno Borchert, 21 oktober 1965. 
412 Brief aan Bruno Borchert, 29 oktober 1965. 
413 Brief aan Bruno Borchert, 24 december 1965. 
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betrekking hebben op de vergankelijkheid van het leven of de technische veranderin-
gen in de maatschappij.   
 

  
1967 ontwerp voor mozaïek ‘Evolutie’, 1967, potlood op papier 

In deze jaren heeft ze steeds meer moeite met zowel de praktische uitvoering als de 
lichamelijke inspanning die de realisatie van monumentale kunstwerken vereisen. Bij 
het maken van het steenreliëf ‘Evolutie’ van meer dan zeven meter lang voor het Ste-
delijk Lyceum in Maastricht is de situatie dermate penibel dat ze de herinneringen aan 
het werkproces achteraf noteert: ‘Winter 67-68. Bericht dat de verwarming zal komen 
en het mozaïek geplaatst kan worden. Als ik wil beginnen blijkt de verwarming er nog 
niet te zijn. Naar de bouw gegaan om met de opzichters af te spreken op welke dag het 
mozaïek geplaatst kan worden. Dat moest voor het leggen van de vloertegels gebeuren. 
Op afgesproken dag: transport van mozaïek. Niemand blijkt op de hoogte te zijn en 
men is druk in de weer met het leggen van de vloertegels. Het metselwerk blijkt tegen 
afspraak met de heer van Loo in toch gevoegd en niet eens goed, zodat het reliëf van 
uitspringende stenen erdoor aan scherpte verliest. De heer van Loo blijkt inmiddels 
niet meer op de bouw te werken.’414 

Vanaf 1966 moppert ze regelmatig over vermoeidheid, rugpijn en misselijkheid en 
is ze blij met haar besluit soepeler om te gaan met de tijdsdruk. ‘Als ik bedenk wat ik 
me vroeger afbeulde met die grote mozaïeken is het geen wonder dat ik zoveel over 
rugpijn klaagde, dat zou ik nu weer hebben. Maar ik maak me niet meer zo moe in de 
toekomst. Die dwang van elke dag te moeten zou me kapot maken.’415 In de jaren 
1964-1968 geeft ze vijf opdrachten voor monumentale wandkunst terug: twee omdat 
ze zich niet kan vinden in de eisen van de opdrachtgever en drie vanwege tijdgebrek.416 
Toch komt van het voornemen meer rust te nemen niet altijd veel terecht. De span-
ningen lopen zo hoog op dat ze bij de uitvoering van het mozaïekreliëf voor de mavo 
in Brunssum de steiger niet zorgvuldig genoeg plaatst, waardoor ze er vanaf valt. Ze 
komt met een zware hersenschudding in het ziekenhuis terecht en de voltooiing van 
het kunstwerk loopt enkele maanden vertraging op.   

De tendens van een afnemend aantal opdrachten blijkt niet alleen het geval te zijn 
bij Van der Heijden. Ook landelijk gezien is er sprake van een terugloop van opdrach-
ten voor monumentale wandkunst. Harry Op de Laak, voormalig studiegenoot van 
haar aan de Rijksakademie, constateert in december 1963 in een bijdrage aan de verga-

                                                        
414 Marianne van der Heijden, Herinneringen aan het werk in het Stedelijk Lyceum te Maastricht, losse tekst, z.d. [1968]. 
415 Brief aan Bruno Borchert, z.d. [19 maart 1967]. 
416 Lijst van alle werken, ‘Opdrachten’, 10-11. 
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dering van de VBMK dat er ‘een niet te onderschatten teruggang in opdrachten’ valt te 
bespeuren en geeft daarvoor drie redenen.417 Allereerst is dat ‘de bouwstop op grote 
gebouwen’. Vervolgens noemt hij ‘de toenemende belangstelling voor de beeldhou-
wers,’ waardoor ‘een groot gedeelte van de beschikbare gelden voor de een en ander-
half procent-regeling naar die hoek verdwijnen’. Tenslotte wijst hij erop dat ‘een niet te 
verwaarlozen deel van de beschikbare mogelijkheden vandaag wordt ingevuld door 
anderen, die aanvankelijk geen belangstelling toonden voor de toegepaste schilder-
kunst, maar nu er brood in is te verdienen, er als de kippen bij zijn om de muren en 
vloeren te vullen’. Op de Laak benadrukt daarbij het aspect dat de VBMK-leden ‘als 
schilders op weg gegaan waren gegaan. Met iets vaags sociaals, met iets voor de ge-
meenschap’, maar dat zij hun ‘priesterlijke roeping zijn vergeten’ en dat zij ‘zijn gaan 
verzwijgen’ dat zij allereerst ‘schilders’ waren. Op de Laak wil hen aanmoedigen met 
nieuwe inzichten en frisse ideeën te komen.418 

De VBMK bestaat voor het merendeel uit voormalige leerlingen van professor 
Campendonk. Berend Hendriks, een van zijn meest talentvolle, beschrijft in een ode 
aan zijn leermeester de overeenkomst tussen zijn studenten als volgt: ‘Wij zijn niet 
bang geweest om ons schildersgezicht te verliezen. We hebben metselsteenverbandjes 
getekend en tegelvloeren. We hebben van wc’s de kleur voorgeschreven en deze doen 
verschillen van kasten en keukendeuren. Waarom Professor? We hadden ons kunnen 
laten inschrijven bij Sociale Zaken en een rustig leven kunnen leiden met een minimum 
inkomen gegarandeerd door het maken van portretten en stillevens. We hebben van 
onderaf willen beginnen, om het vak te leren vanuit het ambacht, om door te dringen 
in de geheimen van een wand, een raam, een ruimte door er met onze handen een mee 
te zijn.’419  
De uitspraken van Op de Laak en Hendriks verschillen op een wezenlijk punt. Op de 
Laak benadrukt dat de monumentale kunstenaars in de eerste plaats schilders zijn. De 
discipline die zij beoefenden, wordt niet voor niets ‘wandschilderkunst’ genoemd. 
Hendriks daarentegen geeft aan dat veel collega’s niet bang zijn geweest om die schil-
derkunst te verlaten. 

De twee verschillende inzichten getuigen van de steeds groter wordende discrepan-
tie binnen de groep monumentaal werkende kunstenaars. Sommigen zijn van mening 
dat de wandschilder een autonoom kunstwerk maakt voor een gebouw en dat bij de 
realisatie daarvan sprake moet zijn van een goede samenwerking tussen architect en 
kunstenaar. Anderen zien nieuwe mogelijkheden en kiezen voor een geïntegreerde 
aanpak van kunst en architectuur. Zij richten zich meer en meer op het maken van 
ruimtelijke constructies. Inspiratiebron voor deze nieuwe kunstwerken zijn de ‘New 
Babylon’-ontwerpen van Constant Nieuwenhuys, die daarmee naar een totale integratie 

                                                        
417 Harry Op de Laak, tekst van zijn bijdrage aan de vergadering van de VBMK, december 1963, kopie in Archief 
Marianne van der Heijden. 
418 Ibidem. 
419 Berend Hendriks, ‘Uitgesteld afscheid’, Op Steiger, 1, 1963, 13-31, 15. Dit tijdschrift wordt uitgegeven door de 
Vereniging van Beoefenaars der Monumentale Kunsten. Dit nummer verschijnt ter gelegenheid van het tienjarig 
jubileum van de vereniging en is geheel gewijd aan Heinrich Campendonk.  
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van kunst binnen architectuur en stedenbouw zocht. De tweespalt, die in de jaren 
vijftig ontstaat en onder meer zichtbaar is op de tentoonstelling ‘E55’ in Rotterdam420 
en exposities van de kunstenaarsvereniging Liga Nieuw Beelden in het Stedelijk Muse-
um Amsterdam, wordt groter door het onderscheid in beeldtaal dat met beide kunst-
opvattingen gepaard gaat: enerzijds de wandschilders die het vertellen van een verhaal 
vooropstelden en dus gebonden zijn aan enige vorm van figuratie, en anderzijds de 
kunstenaars die een ruimtelijke integratie voorstonden en dientengevolge zuiver ab-
stract werkten. Marianne van der Heijden behoorde tot het kamp van Op de Laak en 
daarmee tot de ‘figuratieven’. Berend Hendriks werd voorman van de ‘abstracten’ en 
vernieuwde in 1966 samen met beeldend kunstenaar Peter Struyken (1939) de afdeling 
Monumentale en Versierende Vormgeving van de kunstacademie in Arnhem tot de 
opleiding Monumentaal Nieuwe Stijl.421 Hier is Karin Daan (1944) een van de eerste 
leerlingen. Volgens de nieuwe ideeën over een geïntegreerde aanpak van kunst en ar-
chitectuur ontwerpt zij samen met de Zuid-Limburgse beeldend kunstenaar Harry 
Marks (1933) in 1970-1972 de Socio-ruimte in Eygelshoven (Heerlen). Voor het kleur-
ontwerp voor deze architectuur wint Daan in 1972 de Sikkensprijs.422 Meer bekend 
wordt ze in de jaren tachtig, wanneer ze het Homomonument (1987) aan de Keizers-
gracht in Amsterdam vormgeeft. Marks volgde een grafische opleiding aan de Jan van 
Eyck Academie, maar in de loop van de jaren zestig richt hij zich op het maken van 
ruimtelijke beelden. 
 

     
Ontwerpen voor Markt Eygelshoven: Project voor een socio-ruimte, expositie in Van Abbemuseum Eindhoven, 2 
januari-28 februari 1971, foto: R. van den Bichelaer 
Karin Daan en Harry Marks, Socio-ruimte, Eygelshoven, 1970-1972, foto: Karin Daan 

Achteraf gezien is de scheiding tussen de ‘abstracten’ en de ‘figuratieven’ minder 
scherp te maken. Zo is het werk van Lex Horn, die in die jaren tot de groep van Op de 
Laak hoorde, niet zonder meer figuratief te noemen. Net zoals Van der Heijden stelt 

                                                        
420 De ‘Nationale Energie Manifestatie 1955’ of ‘E55’ vond in Rotterdam plaats van 18 mei tot 3 september 1955. 
Er was onder andere werk te zien van Karel Appel, Constant en Daan Wildschut. 
421 Ineke Middag, ‘De voorgeschiedenis van de “Arnhemse School”; de integratie der kunsten 1945-1966’, in Ineke 
Middag en Jonneke Fritz-Jobse (red.), De Arnhemse School, 25 jaar monumentale kunst praktijk (Hogeschool voor de 
Kunsten, Arnhem 1994) 17-34. 
422 Middag en Fritz-Jobse (red.), De Arnhemse School, 9 en www.karindaan.nl/ [geraadpleegd 28 mei 2016]. 

http://www.karindaan.nl/
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Horn het vertellen van een boodschap voorop bij het maken van zijn kunst. Begin 
jaren zestig groeit zijn twijfel of dit figuratief dan wel abstract moet gebeuren. In zijn 
dagboek dat hij van 1964 tot aan zijn dood in 1968 als een logboek van zijn kunste-
naarschap bijhoudt, is te lezen hoe hij werkt en zijn situatie overdenkt: ‘Ik heb weer de 
hele dag hard gewerkt, vrij geschilderd.’ Maar hij is ‘toch van de kook geraakt door de 
“abstracten”, hun vrijheid, hun directheid, noem maar op’. Hij probeert vrij te werken, 
maar loopt telkens tegen hetzelfde aan en schrijft: ‘Ik voel weer scherp het tekort, de 
decorativiteit.’ Hij merkt wel dat er ‘door intensivering’ van de abstracties ‘betekenis 
ontstaat’, maar hij vindt deze te impliciet en concludeert dat de oplossing moeilijk te 
vinden is: ‘Mijn weg is goed, die van de expliciete boodschap. Ik kan hem alleen niet 
waar maken. Met abstractie heb ik het gevoel [inhoudelijk] te kort te komen, met de 
“figuratieve” in de vorm te kort te schieten.’423  

Wanneer Horn op de opening van een tentoonstelling in de Amsterdamse Galerie 
d’Eendt werk ziet van leerlingen van Campendonk, waaronder ook zijn eigen kunst, is 
hij ontevreden: ‘het was eivol in de kleine Galerie d’Eendt, ik vond niets mooi, noch 
van de grote Blaue Reiter [= Campendonk], noch van zijn leerlingen, mijzelf inbegre-
pen.’424 Voor deze tentoonstelling had Marianne twee houtsneden ingestuurd, ‘Pan 
met fluit’ en ‘Bekoring van Antonius’, maar ze vroeg ze terug, omdat haar naam fou-
tief, ‘op gehoor geschreven’ als ‘a. v.d. weijden’ op de uitnodiging was komen te 
staan.425 Zo bleef ze bij deze gelegenheid onzichtbaar. 

Rond 1964 distantieert Horn zich van zijn vroegere collega’s, zoals Harry Op de 
Laak, en durft hij eindelijk te zeggen wat hij vroeger al wel dacht: ‘Ik hoor hier niet bij.’ 
In september van dat jaar noteert hij: ‘In het werk – ik teken – ben ik als het ware, 
opeens en eindelijk los van geremdheid. In de laatste week heb ik een grote serie teke-
ningen gemaakt […] direct uitdrukkend wat ik voel en ben, zonder angst, bedachtheid 
of bedachtzaamheid.’ Lex Horn schrijft over engelen die hij als een soort symbolen laat 
verschijnen op zijn landschapstekeningen: ‘Vormen die iets voorstellen wat het zelf 
niet is en die zo voor het oog verborgen werkelijkheden kunnen laten zien’.426 Hij weet 
zelf niet precies wat ze betekenen, behalve dan dat ze ‘de abstracte schilderkunst ver-
kondigen’. En vervolgt ‘Ze verwoesten mijn huisje-, boompje-, beestje-dorp, mijn 
wereld, mijn oude existentie.’427 

De twijfel en zoektocht naar een meer abstracte manier van werken van Lex Horn 
lopen parallel met die van Marianne van der Heijden. In diezelfde winter van 1964-
1965 maakt zij de reeks ontwerptekeningen voor de wand voor het Sint-Janslyceum die 
uitmondt in het abstracte mozaïek ‘Groei’. Hoewel kunstenaars zoals Horn en Van der 
Heijden in hun dagelijkse kunstpraktijk consciëntieus op zoek zijn naar adequate op-

                                                        
423 Lex Horn, ‘Dagboek aantekening, 26 september 1964’, Netel, Lex Horn, 71. 
424 Expositie ‘Heinrich Campendonk en zijn leerlingen’ in Galerie d’Eendt in Amsterdam van 30 december 1965-4 
februari 1966. 
425 Uitnodiging Galerie d’Eendt, ‘Heinrich Campendonk en zijn leerlingen’ met handgeschreven aantekening van 
Marianne van der Heijden in Plakboek Recensies 1956-1966. 
426 Lex Horn, ‘Dagboek aantekening, 26 september 1964’, Netel, Lex Horn, 78. 
427 Netel, Lex Horn, 35. 



Hoofdstuk 3 

174 

lossingen voor het vertellen van hun boodschap op een eigentijdse manier en daarbij 
abstractie geenszins uitsluiten, worden ze hardnekkig ondergebracht in de groep figura-
tieve kunstenaars. Deze groep delft het onderspit bij het verwerven van nieuwe op-
drachten, omdat daarbij steeds vaker de voorkeur wordt gegeven aan abstracte kunst.  

Ook in Limburg nemen de opdrachten voor de oorspronkelijke ‘wandschilders’ af 
en groeit de vraag naar abstract werkende beeldhouwers. Piet Killaars verruilt zijn 
figuratieve stijl voor een abstracte, zoals het monumentale beeld ‘Wording’ (1968) voor 
de Technische Universiteit Eindhoven. De voorkeur voor abstracte kunst wordt over-
genomen in de beschrijvingen van de naoorlogse kunstgeschiedenis en zo overheerst 
deze kunstvorm in de canon van de Nederlandse moderne kunst.  
 

     
Lex Horn, Zonder titel, 1967, zwart krijt op papier, 41 x 58 cm, particuliere collectie 
Piet Killaars, ‘Wording’, 1968, beton, TUE Eindhoven, foto: Rosemoon - Eigen werk. Licensed under CC BY-SA 
3.0 via wikimedia.org 

Op zoek naar nieuwe inspiratie 

Na de periode 1962-1963, waarin Van der Heijden tegenslag ondervindt bij de voort-
gang van haar glas-in-loodopdrachten en ook haar creativiteit voelt uitdoven, besluit 
Van der Heijden haar artistieke mogelijkheden op het gebied van vrije associatieve, 
ongebonden kunst te onderzoeken. Begin 1964 schrijft ze: ‘Ik voel me geestelijk hon-
gerig en wel zò, dat ik degelijk voedsel niet meer verteren kan, want anders zou ik kun-
nen putten uit een hoop goede lectuur. Ik breng het gewoon niet op. […] Ik voel me 
uitdrogen als een mummie en eigenlijk geloof ik dat ik hier zelf en alleen uit moet ko-
men, misschien langs de weg van discipline van nog grotere eenzaamheid, door niets te 
verwachten van buitenaf van geen enkel sterfelijk wezen.’428 Ook spreekt ze weer vaker 
met collega’s en mensen uit de kunstwereld, zoals Jos Pfennings, Gène Eggen en Fons 
Paanakker. Bovendien pikt ze de draad op in het contact met Jeu Vroemen en zijn 
vrienden, de jongere jezuïetenstudenten. Die wil ze minder kritisch tegemoet treden en 

                                                        
428 Brief aan Bruno Borchert, 8 januari 1964. 
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meer positief benaderen in plaats van steeds het negatieve van hun doen en laten te 
benadrukken. 

Dankzij deze lossere houding stort ze zich begin februari in het vieren van carnaval. 
Ze schrijft erover aan Borchert: ‘Drie dagen een Limburgse tam tam, bijna magisch. 
Uren lang springen en gillen “ta ta ta”, een oorverdovend lawaai. Ik heb met een vo-
gelkop op en in een pak van flapperende lappen boven op een stoel staan dansen en 
werd door twee vreemde jonge mannen op hun schouders rondgedragen. Ik ben Ko 
Sarneel om de hals gevlogen en heb hem dol gemaakt. Ofschoon hij werd ingelicht 
door betrouwbare bron, weigerde hij te geloven dat ik het was en toen hij voor het feit 
stond was hij “verpoepzakt”. Hij vond het ongelofelijk knap van me en nam de tweede 
avond revanche door zichzelf onherkenbaar toe te takelen en hij viel me zo onstuimig 
om de hals dat ik bijna stikte.’429 
 

       
Marianne van der Heijden en vrienden in Carnaval kledij, z.d. [1964 of 1965], fotograaf onbekend  
Marianne van der Heijden danst met Tonny van Bragt, z.d. [op haar verjaardagsfeest rond 20 december 1964] 
fotograaf onbekend 

Er volgen weer discussieavonden met de vrienden van Vroemen. ‘Heb een avond met 
een van de jezuïeten-vrienden van Jeu hier tot 3 uur in de nacht zitten kletsen. Doordat 
Jeu er niet bij was, voelde ik me niet geremd. Via de dia’s van ’t Heilige Hart [haar 
mozaïek ‘Gethsemane’ (1959) voor de Heilige Hart van Jezuskerk in Maastricht] kwa-
men we op de bijbel, de interpretaties van het gouden kalf, van het scheppingsverhaal 
en via de zondeval op Martin Buber en Teilhard de Chardin, en op onze eigen levens-
houding. Het heeft me zo goed gedaan, dat ik er dagenlang weer bovenop was. Ik heb 
behoefte aan zulke diepere contacten, aan een intelligente en gevoelige gesprekspart-
ner. Ik ben gewoon uitgehongerd op dat gebied. Dat oude gevoel van irritatie waar ik 

                                                        
429 Brief aan Bruno Borchert, dinsdag [carnaval, 11 februari, 1964]. 
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vaak last van heb als er zo een troep jezuïeten is, was helemaal weg. Integendeel, ik 
voelde me enorm opgelucht en toen hij wegging wist ik, dat hij dezelfde ervaring had 
gehad van diep menselijk gelukkig makend contact, waarin je voelt dat het beste in de 
mens naar boven is gekomen.’430 

Martin Buber (1878-1965), filosoof, schrijver, Bijbelkenner en psycholoog, hield in 
1947 in Bentveld, een dorp nabij Zandvoort, een lezing Der Weg des Menschen dat een 
jaar later werd gepubliceerd. In 1964 verscheen de tekst in het Nederlands en de le-
vensles die Buber hierin verkondigt, sprak Marianne aan: 'Bij zichzelf beginnen, maar 
niet bij zichzelf eindigen; van zichzelf uitgaan maar niet naar zichzelf toe streven: zich-
zelf zijn, maar niet met zichzelf bezig zijn.'431 

Van Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) verscheen in 1960 de Nederlandse ver-
taling van Le Phénomène humain (1955), Het verschijnsel mens.432 In dit populaire boek 
maakte de Franse pater-jezuïet en paleontoloog een koppeling tussen de kosmische 
evolutie en het menselijk zijn. Door deze verbinding te leggen vergrootte hij voor ve-
len het perspectief op de wereld. Marianne was geïnteresseerd in de ontwikkeling van 
de mens en zijn verhouding tot het grotere geheel. Ze kon maar met weinigen diep-
gaand over dit thema van gedachten wisselen. Vroemen achtte ze op dit punt niet een 
gelijkwaardige gesprekspartner. 

In maart komt de inspiratie om vrij te kunnen werken. Ze maakt een houtsnede 
‘Donkere nacht’ waarmee ze de verstikking waarin ze zich de jaren hiervoor gevangen 
had gevoeld, verbeeldt. ‘Donkere nacht’ is een ingenieuze zwart-witcompositie met 
rechts in het midden een vrouwenhoofd met grote ogen en een wit vlak – een vel pa-
pier – op haar schoot. De figuur is geheel omsloten door een abstract web van grillige 
zwart-witlijnen, die doen denken aan een net van planten en takken, zoals in een duis-
ter bos. De houtsnede combineert op een ongedwongen manier figuratie en abstractie. 
    

          
Donkere nacht, 1964, houtsnede, 10-20, 16,5 x 20 cm   
Camogli,1964, inkt op papier, 24 x 18 cm   
Marianne van der Heijden in haar geïmproviseerde ‘tuintje’ op de binnenplaats van haar woning aan de Tafelstraat, 
ca. 1964, foto: Leo van der Heijden  

                                                        
430 Brief aan Bruno Borchert, 15 maart 1964. 
431 Martin Buber, De weg van de mens (Uitgeverij Juwelenschip, Cothen 2015¹⁰) 42.  
432 Pierre Teilhard de Chardin, Het verschijnsel mens (Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1962⁵).  
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Om er even uit te zijn gaat Van der Heijden in april veertien dagen alleen op vakantie 
naar Cinque Terre in Italië. Op deze reis maakt ze vijftig pen- en potloodtekeningen 
van de dorpen Vernazza, Monte Rossi en Camogli. Op deze manier klimt ze verder uit 
het dal van haar gestagneerde creativiteit. Terug in Maastricht herpakt ze haar leven. 
Op het plaatsje achter haar huis creëert ze met potten en bakken haar eigen ‘tuintje’.  

Haar nieuwe, meer vrije werk exposeert ze samen met beeldhouwwerken van Gène 
Eggen in het gebouw van de Raad van Arbeid in Nijmegen. Deze tentoonstelling vindt 
van 30 mei tot en met 26 juni 1964 plaats ter gelegenheid van het achtste lustrum van 
het Nijmeegsch Studenten Corps ‘Carolus Magnus’. De data komen vrijwel overeen 
met de expositieperiode van ‘(S)teken aan de wand’. Marianne toont in Nijmegen vijf-
endertig werken op papier, vooral houtsneden en pentekeningen. 

Een journalist van De Gelderlander wordt getroffen door de ‘pentekening ‘Vernazza’, 
waarin zij schijnbaar moeiteloos zowel de situatie als sfeer van dit Spaanse [= Italiaan-
se] stadje oproept. Met een enkel lijntje suggereert zij hier de oneindige wijdheid van de 
zee.’ Haar houtsneden vindt hij ‘in hun soort niet minder knap. Zij zijn over het alge-
meen goed van compositie, fraai wit-zwart verdeling en sterk van compositie.’433 

Tijdens de voorbereidingen van deze expositie komt tussen Van der Heijden en 
Gène Eggen het thema ‘religieuze kunst’ opnieuw ter sprake. Eggen vindt dat hij, Van 
der Heijden en Aad de Haas eigenlijk de enigen zijn die ‘echte’ religieuze kunst maken. 
Marianne gaat dit te ver. ‘Ik ga heel erg twijfelen aan dat soort christendom van Gène. 
Het lijkt veel meer op een sekte vooral omdat alles zo graag onder het opschrift: “wij 
religieuze kunstenaars” gebeurt. Zolang hij me niet precies wil vertellen wat er aan die 
mensen [onder anderen de mede-exposanten van ‘(S)teken aan de wand’] mankeert, 
behalve dat ze een meer wereldse instelling hebben, vind ik het vuile verdacht makerij 
waar ik niet in trap. Het is nog maar het beste om als eenling te blijven. Buiten alle 
partijen en zonder kunstgroepen van vriendjespolitiek stug je eigen weg te blijven zoe-
ken en je met hart en ziel aan je werk te geven.’434 

Tegelijk is ze er trots op dat haar wandkleed ‘Tocht van de Joden naar het Beloofde 
Land’, dat ze dan in Hoensbroek exposeert, is geselecteerd voor de ‘IV. Biennale 
Christlicher Kunst der Gegenwart’ in Salzburg. Jac. Seelen (1904-1972), bestuurslid van 
de AKKV die de selectie voor Salzburg verzorgt en het openingswoord doet in Nijme-
gen, meldt haar deelname aan deze internationale expositie in zijn toespraak. 

De vernissage in Nijmegen vindt op dezelfde dag plaats als die van ‘(S)teken aan de 
wand’ in Hoensbroek. Van der Heijden kiest er mede vanwege de aanwezigheid van 
Jac. Seelen voor om naar de bijeenkomst in Nijmegen te gaan. Aan Borchert schrijft ze: 
‘Ben juist terug uit Nijmegen. Toch was het aardig. Het was roerend van een kant het 
officiële gedoe van die half wassen mensen in jacquet en zwarte paraplu’s en hun offi-
ciële kennismaking en tegelijkertijd het opene, argeloze, echt waarderende. Ik kreeg bij 
de opening bloemen aangeboden en later in hun keldertje werd ik ten dans gevraagd.’ 
Het heeft haar goedgedaan ‘zo eens uit mijn kleine wereld te stappen en vooral omdat 
                                                        
433 ‘Interessante expositie in Raad van Arbeid’, De Gelderlander, 5 juni 1964. 
434 Brief aan Bruno Borchert, 22 mei 1964. 
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als je die jonge kerels van dichtbij meemaakt je een heel andere indruk krijgt dan via de 
lectuur. Ik geloof ook, dat er hier een ongedwongener en gezelliger stemming was dan 
in Hoensbroek, waar beslist meer mensen van naam en van financiële potentie geweest 
zullen zijn geweest.’435 

De volgende dag hoort ze van Riet Vroemen over de opening van de tapijtenexpo-
sitie. ‘Riet was vol van de leuke opening in Hoensbroek (waarvan Gène schamper 
opmerkte gister: “ik weet zeker dat die dames mekaar in de haren zitten, alleen dat ze 
mekaar niet met haarspelden te lijf gaan, omdat ze die niet meer hebben”).’ Riet vertelt 
dat iedereen alles prachtig vond en dat de schilder-jezuïet Ton van der Stap (1934-
2009) er ook was. Marianne vervolgt over hem in haar brief aan Borchert: ‘Hij was 
blijkbaar erg ingenomen van mijn applicaties, wat ik niet verwacht had van een jongere. 
Het is dan toch wel goed wat meer contact, werkelijk contact met die jongere mensen 
te hebben en blijkbaar slaat mijn werk niet alleen bij u aan.’ 

Opnieuw komt ze terug op de avond in Nijmegen. ‘Gister dat gedoe met die stu-
denten deed me goed. Daar was toch meer spontaan leven dan hier in mijn omgeving. 
Geloof me, ik kan niets van dansen zeker niet die moderne, maar het deed me toch zo 
goed dat die studenten spontaan gingen zingen en spontaan me ten dans vroegen en 
dat iedereen toen ronddanste behalve Gène die bleef zitten, die dronk niet en rookte 
niet.’436 

Van der Heijden heeft behoefte aan vrijheid en spontaniteit en ze geniet van het 
dansen. Des te opmerkelijker is het dat ze ervoor koos naar de opening in Nijmegen te 
gaan, waar ze zich in de wereld van de katholieken begaf, in plaats van naar de wereld-
se opening in Hoensbroek, waar M. Vasalis optrad. De kans deze dichteres te ontmoe-
ten laat ze liggen ten faveure van de katholieke studenten. Vasalis’ betoog over wand-
kleden die op de beschermende muur een raam naar binnen zijn, heeft ze nooit ge-
hoord. Haar keuze in Hoensbroek niet aanwezig te zijn heeft er toe geleid dat ze ont-
breekt op de foto’s die bij de opening van de deelnemende kunstenaressen van 
‘(S)teken aan de wand’ zijn gemaakt en die vervolgens in verschillende publicaties zijn 
afgebeeld.437 Zo verdwijnt ze naar de achtergrond in latere documentatie over deze 
expositie.  

De houding van Marianne is ambivalent. Aan een kant wil ze loskomen van de te 
beschermende ideeënwereld van het katholicisme waarin ze opgroeide en waarin ze 
geloofde, maar wanneer de kans er is aan die behoefte gevolg te geven, kiest ze voor 
die beschermende en bekende katholieke wereld. Wat betreft de strikte opvattingen 
over religieuze kunst voelt ze zich inmiddels niet meer thuis in die traditionele wereld 
waar men haar tot de vrij-denkenden rekent, terwijl ze binnen de niet-religieuze kunst-
wereld weer als meer behoudend wordt getypeerd. Dit tweeslachtige profiel kan Van 
der Heijden niet kwijt raken. Het maakt dat haar werk moeilijk is in te delen in catego-

                                                        
435 Brief aan Bruno Borchert, zaterdagnacht [1 juni 1964]. 
436 Brief aan Bruno Borchert, zondag [1 juni 1964].  
437 Onder meer in: Meijer, M. Vasalis, afb. 64 en Cornips e.a., Kasteel Oost en zijn kunstenaars, 151, afb. 16. 
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rieën en noch als voorbeeld van klassieke katholieke kunst genoemd wordt, noch tot 
vooruitstrevende vrije kunst gerekend kan worden. 

Belangrijker voor haar persoonlijk is dat die weifelende houding haar belemmert in 
het vinden van een identiteit. ‘Het minste is voldoende om me weer onzeker te maken 
en me de moed in de schoenen te doen zinken,’ schrijft ze zomer 1964 aan pater Bru-
no. ‘Ik heb bij tijden zo de pest aan mijn eigen tekorten aan karakter en aan prestatie 
dat ik die wrevel die ik opwek, maar al te goed begrijpen kan. Ik ontwijk veel van wat 
ik niet aan kan, maar wil me toch ook niet laten kisten. Als ik een foto van mezelf zie 
krijg ik ook de kriebels en echt, ik had laatst duidelijk het gevoel dat sommigen zich zo 
door me geïrriteerd gaan voelen dat ze bij wijze van spreken me als een luis tussen hun 
nagels fijn zouden willen knijpen.’438 

Onder invloed van Herbert Read 

In de loop van de jaren zestig groeit bij Van der Heijden de wens om vrije kunst te 
maken die anderen bekoort. In de trein naar Nijmegen, voor de inrichting van de ex-
positie in de Raad van Arbeid, begint ze met het lezen van Kunst zien en begrijpen van de 
Engelse kunstcriticus Herbert Read (1883-1968) en wordt ze gegrepen door zijn 
kunstopvatting.439 In de komende maanden leest ze op gezette tijden in dit boekje en 
schrijft ze aan Bruno Borchert wat ze daarin zoal tegenkomt. Zo vraagt ze zich af 
waarom niet meer vooraanstaande mensen uit het katholieke culturele milieu mee zijn 
gegaan met de nieuwe tendens in de moderne kunst en literatuur waarover Read naar 
haar idee overtuigend schrijft. ‘Hij geeft een goed inzicht in de tijdgeest van nu via de 
beeldende kunst,’ concludeert ze.440 In een volgende brief stelt ze: ‘Als ik het nu weer 
lees in een toestand waar het duister heeft plaats gemaakt voor de zomer, geloof ik wel 
dat er ook een andere stroming is in ons leven en in de moderne tijd. Maar typisch is 
het wel, dat die zich in het [katholieke] kunstleven nauwelijks doorbreekt en dat wij van 
onze dichters en schrijvers die van een gezondere levensinstelling blijk gaven, zoals 
Gabriel Smit, [Anton] van Duinkerken, [Bertus] Aafjes, alleen nog lezingen, vertalingen 
of reisbeschrijvingen kennen alsof voor hen de voedingsbodem voor een dieper meer 
ingrijpend scheppend werk ontbreekt.’441 

In Nederland worden rond 1960 de kunstbeschouwingen van Herbert Read veel 
gelezen door beeldend kunstenaars. Zijn A Concise History of Modern Painting (1959) is 
een van de eerste overzichtsboeken van de moderne schilderkunst en zijn opvatting 
over de geschiedenis van de moderne kunst als een evolutie van stijlen wordt in de 

                                                        
438 Brief aan Bruno Borchert, 3 juli 1964. 
439 Herbert Read, Kunst zien en begrijpen (Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1962), oorspronkelijk The 
Meaning of Art (Faber&Faber Ltd., Londen 1931). 
440 Brief aan Bruno Borchert, 28 mei 1964. 
441 Brief aan Bruno Borchert, 20 juni 1964. 
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jaren zestig door veel kunstenaars geaccepteerd en nagevolgd.442 Abstractie is volgens 
Read de vitale en onderscheidende kracht van moderne kunst en de kunstenaar is ie-
mand ‘who has the ability and the desire to transform his visual perception into a ma-
terial form’.443 Hij plaatst het werk van Paul Cézanne aan het begin van de moderne 
kunst, omdat deze kunstenaar de revolutionaire stap zette naar een modulerend ge-
bruik van kleur in plaats van een modellerend gebruik, zoals naar zijn idee de impressi-
onisten nog gewoon waren te doen. Volgens Read was Cézanne de ontdekker van de 
monumentaliteit in de schilderkunst, aangezien hij het platte vlak verdeelde ‘into a 
mosaic of seperate colour-facets’,444 een werkwijze die Van der Heijden als maakster 
van vele mozaïeken als muziek in de oren moet hebben geklonken. Het valt te betwij-
felen of ze daadwerkelijk dit boek van Read heeft gelezen, dat toen nog niet in een 
Nederlandse vertaling was uitgebracht, want ze las weinig Engels. 

Marianne is in de eerste plaats geboeid door Reads geloof in de positieve werking 
van kunst. Aan Borchert laat ze hierover weten: ‘Hij schrijft bijvoorbeeld: “Het enige 
dat alle kunst moet geven is een zekere versterking van het wordingsproces, de beves-
tiging van het leven en de zin van het menselijk lot.”’445 Dat is een ander standpunt ten 
aanzien van het kunstenaarschap dan dat ze tot dusver aanhing. Tot voor kort volgde 
ze het oude principe van ‘Kunstenaar gij zijt priester van het volk’ en zag ze het ver-
kondigen van de boodschap van het katholieke geloof als haar belangrijkste taak. Dat 
kunst een existentiële betekenis uitdraagt die gestuurd wordt door een authentiek kun-
stenaarschap, vond ze enkele jaren terug nog verwerpelijk. Ze verweet haar collega’s 
Diederen en Lataster een dergelijke egoïstische houding. De stellingen van Read maken 
haar ontvankelijk voor de opvatting dat de kunstenaar zijn emotionele reactie niet 
alleen ten aanzien van zijn denkbeelden, maar ook ten opzichte van zijn schilder- en 
tekenmaterialen en kleur moet meedelen.446  

De paragraaf ‘Kunst en religie’, waarin Read benadrukt dat in het verleden ‘kunst 
en religie hand in hand opduiken in de schemerige schuilplaatsen van de prehistorie’, 
doet haar verder nadenken over religiositeit.447 Zo vraagt zij zich af of de duivel van-
wege zijn kracht misschien niet ook religieus is. Dit legt ze voor aan Borchert: ‘Mis-
schien vindt u het waanzin wat ik hier zeg, maar ik zoek echt naar helderheid. Ik on-
derzoek, of ik in de kunst iets kan aanwijzen wat satanische kracht bezit. Het gekke is 
bijvoorbeeld, dat de in onze ogen duivelse praktijken van veel primitieve volkeren voor 
hen religieuze betekenis hebben.’448 

Haar correspondent antwoordt niet. Hij verdiept zich in die periode vooral in ‘be-
wustzijnsverruiming, mystiek en magische seks’ en vraagt haar mening over boeken 

                                                        
442 Herbert Read, A Concise History of Modern Painting (Thames and Hudson, Londen 1959) herziene editie 1968, 
nieuwe en uitgebreide editie 1974, herdruk 1986. 
443 Ibidem, 12. 
444 Ibidem, 18. 
445 Brief aan Bruno Borchert, 7 juli 1964. 
446 Read, Kunst zien en begrijpen, 30-31. 
447 Ibidem, 53. 
448 Brief aan Bruno Borchert, 24 november 1964. 
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van Aldous Huxley en Colin Wilson, die hij wil bespreken in Carmel.449 Aan Van der 
Heijdens dilemma of het mogelijk is om vrije abstracte – voor haar nog demonische – 
kunst te verbinden aan het maken van religieuze kunst, gaat Borchert voorbij. In zijn 
reactie op haar brief schrijft hij: ‘Ik zal je nog een ander boek sturen– populair, dat een 
poging doet om tot een geïntegreerde seksualiteit te komen. Wel wat absoluut gesteld, 
maar toch wel interessant in zover het de vrijheid in een juist kader plaatsen wil. Ik zou 
wel graag een uitvoerige reactie van je hebben op dat boek van Wilson. Dit wordt 
overal gekraakt, maar je voelt erin dat ze [de boekbesprekers] niet de naam willen heb-
ben om in die viezigheid nog ernst te zien. Toch wilde ik het in Carmel op een positieve 
manier ter sprake brengen.’ Uiteindelijk verzuimt Borchert Wilsons De buitenstaander. 
Een onderzoek naar de aard van de geestelijke ziekte der mensheid in het midden van de twintigste 
eeuw (1962) in Carmel te bespreken.450 

Ook bij Herbert Read vindt Marianne geen ondubbelzinnig antwoord. Voor hem is 
de verhouding tussen kunst en religie ‘een van de moeilijkste vragen die we onder het 
oog moeten zien’’.451 Hij benadrukt dat ‘het meest wezenlijke element in de kunste-
naar, het enige element dat wij nimmer kunnen loslaten, een zekere mate van gevoelig-
heid is, we hoeven niet te schromen om het zinnelijkheid te noemen.’ In de primitieve 
cultuur is het moeilijk een scheiding te maken tussen kunst en religie. Hij besluit de 
paragraaf met de algemene stelling ‘dat de kunst van de ene religieuze gemeenschap 
vergeleken met de kunst van de andere religieuze gemeenschap recht evenredig is aan 
de intensiteit van hun religieuze leven.’452 

Voor Marianne moet het lastig zijn geweest dat Read de gevoeligheid van de kun-
stenaar met het begrip zinnelijkheid typeert, omdat die emotie vanuit het katholicisme 
als demonisch en verwerpelijk wordt beschouwd. Maar volgens Reads opvatting dat 
cultuur zich van laag naar hoog evolueert, is zinnelijkheid juist een uitdrukking van een 
hogere beschaving. Die tegenstrijdigheid brengt de kunstenares van beschaafde katho-
lieke afkomst in een dilemma. Haar werk ziet ze als uitdrukking van civilisatie en wan-
neer ze Read volgt, zou ze om een beter resultaat te behalen zinnelijker moeten schil-
deren. Zo brengt de gedachtegang van Read haar eerder verder van huis dan dat deze 
haar een oplossing biedt. 

Kunst zien en begrijpen geeft haar op een ander terrein wel stevige handvatten. Read 
beschrijft uitgebreid de essentie van in zijn ogen, goede, moderne en dus abstracte 
kunst en deze gebruikt Marianne als inspiratiebron voor haar eerste experimenten met 
een vormeloze beeldtaal. In plaats van het figuratief letterlijk weergeven van de situatie, 
gaat het volgens Read bij moderne kunst om de kleur en structuur van de compositie 
die naar aanleiding van een situatie wordt geschilderd. ‘We verwachten dat hij [de kun-

                                                        
449 Brief van Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, december 1964.  
450 Colin Wilson, De buitenstaander. Een onderzoek naar de aard van de geestelijke ziekte der mensheid in het midden van de 
twintigste eeuw (In den toren, Baarn 1962), vertaling van The Outsider (Gollancz, Londen 1956). 
451 Ibidem, noot 66. 
452 Ibidem, 54. 
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stenaar] iets openbaart dat oorspronkelijk is – een unieke en persoonlijke kijk op de 
wereld.’453 

In zijn latere bundel Education through Art (1943) stelt Read dat het voor abstracte 
kunst niet meer noodzakelijk is de waarneembare werkelijkheid als uitgangspunt te 
nemen. Hij vergelijkt het creatieve proces van het maken van kunst met de groei in de 
natuur. Er is sprake van een goede compositie van een kunstwerk wanneer er een har-
monie is wat betreft symmetrie en ritme, zoals dat in organische structuren van de 
natuur aanwezig is.454 Deze kijk op kunst motiveert Marianne zich te oefenen in het 
creëren van een spanning in abstracte patronen van lijnen en kleuren. Begin juli maakt 
ze haar eerste abstracte schetsen voor het wandmozaïek voor het Sint-Janslyceum en 
noemt ze haar eerste abstracte wandkunstwerk ‘Groei’. ‘Ik heb nu een nieuw ontwerp 
volkomen anders als wat ik ooit hiervoor gemaakt heb, alleen abstracte vormen. Ik zal 
het risico moeten aandurven om er mee voor de dag te komen. Ik vind het zelf het 
beste ontwerp van een serie van zes.’455 

Veel van haar vrije lijn- en kleurexperimenten verdwijnen in de prullenbak. Ze ex-
poseert ze niet en er is misschien één aquarel aan te wijzen in de nalatenschap die be-
schouwd kan worden als een restant van dit experiment.456  
 

   Zonder titel, z.d., 18 x 26,5 cm 

Hoewel de discussie figuratief-abstract voortdurend in haar hoofd spookt, vindt ze het 
moeilijk de stap naar volledige abstractie in vrije schilderkunst te zetten. ‘Mijn natuur is 
minder revolutionair. Ik ben vasthoudend van aard. Ik zie de schilderkunst nog altijd 
als een stuk van je leven dat aansluit op je inwendige totale mens-zijn. Misschien ben ik 
daarom wel geen puur schilder. Ik wil iets uitdrukken wat ik als het ware ook met mijn 
geschrijf doe.’457 

                                                        
453 Ibidem, 22. 
454 David Thistlewood, ‘Herbert Read (1893-1968)’, http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/bright/read/ 
thistlewood94.html [geraadpleegd op 27 mei 2016]. 
455 Brief aan Bruno Borchert, 7 juli 1964. 
456 De aquarel zonder titel, 18 x 26,5 cm, inventarisnummer: SHB 3250. 
457 Brief aan Bruno Borchert, z.d. [eind juli 1964].  
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Abstracte kunst en nieuwe materialen 

Bij het werken met textiel valt het Van der Heijden lichter om abstract te werken. Al in 
januari 1964 is ze met een ‘abstract doekje’ bezig, waarover ze Bruno enthousiast 
schrijft: ‘Ik ben met een heel gek lapje bezig. Bijna geen kleur en bijna geheel abstract: 
een Klee-achtige droom. Het kan me niet schelen [wat het precies wordt]. Het maakt 
me gelukkig en daarom een ander wellicht ook. Die gelukkige momenten zijn zo kost-
baar dat je ze wilt vasthouden en bang bent om naar bed te gaan, omdat het morgen 
misschien weer weg is.’458 

Mathieu Vroemen moedigt haar aan meer vrij te werken en met kleur te experimen-
teren. Hij is onder de indruk van de teksten van Herbert Read en enthousiast over de 
abstracte kleurcomposities van Ad Visser (1934) die hij op een expositie in Maastricht 
heeft gezien. Visser is in 1964 samen met Harry Marks, Lei Molin (1927-1990) en Rob 
Stultiëns (1922-2002) medeoprichter van de Maastrichtse kunstenaarsgroep Artishock. 
Zij wilden de dode stad Maastricht waarin het culturele leven ondanks de Jan van Eyck 
Academie en de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten (de vroegere Kunstnijver-
heidsschool) niet wilde gedijen, een shock toedienen ter genezing van de kunstzinnige 
lusteloosheid.459 

Van der Heijden blijft kritisch ten opzichte van de opvattingen van Vroemen: ‘Hij 
zit me op te jutten dat wij zoiets ook moesten doen en of wij niet de veilige weg kiezen 
met onze opdrachten en ons daarin vastwerken. “Ik begrijp jou niet”, zegt hij, “dat jij 
niet meer experimenteert. Jij kunt je dat veroorloven. Ik kom er niet toe.”’ Ze voegt 
daar in de brief aan Borchert wat vinnig aan toe: ‘Die vrije kleurbeweging die ligt me 
niet. Wat ik jaren geleden zelf doorworsteld heb, gaat Jeu nu ontdekken en meent het 
mij te moeten leren.’460 

Ondanks haar overtuiging dat ze al voldoende weet over kleur, neemt Marianne 
deel aan de colleges over kleurtheorie die Tonny van Bragt (1914-1976) een avond in 
de week voor belangstellenden verzorgt op de Jan van Eyck Academie. Van Bragt is 
sinds kort assistent van Albert Troost (1924-2010) die vanaf 1957 hoogleraar monu-
mentale schilderkunst is aan deze school. Van der Heijden kent Troost en Van Bragt 
nog uit haar Amsterdamse tijd, waar de twee tegelijk met haar studeerden aan de Rijks-
akademie. Dit verklaart haar arrogante houding ten opzichte van Vroemen. Vanwege 
dezelfde achtergrond zou ze eigenlijk net zoveel over kleur moeten weten als Van 
Bragt. Over haar motivatie toch naar die avonden in de academie te gaan laat ze zich 
niet uit. Waarschijnlijk zijn het de sociale contacten geweest die haar naar deze weke-
lijkse colleges brachten. Marianne mag Tonny van Bragt graag en blijft nieuwsgierig 
naar de kring jongere jezuïeten rondom Vroemen, onder wie Ton van der Stap en 
Huub Oosterhuis die deze avondlessen ook bezoeken. 

                                                        
458 Brief aan Bruno Borchert, 30 januari 1964. 
459 Zie: www.artindex.nl/noordholland/default.asp?id=6&num=0697300087003090220050037007880700800080 
[geraadpleegd op 27 mei 2016]. 
460 Brief aan Bruno Borchert, 20 februari 1964. 

http://www.artindex.nl/noordholland/default.asp?id=6&num=0697300087003090220050037007880700800080


Hoofdstuk 3 

184 

In deze jaren doet Van der Heijden zich op meerdere punten naar buiten toe an-
ders voor dan wat zij werkelijk vindt of voelt. Behalve over haar motivatie om deel te 
nemen aan de cursus kleurtheorie is ze ook met betrekking tot haar werk tweeslachtig. 
Terwijl ze in de brieven aan Borchert negatief is over Vroemens belangstelling voor de 
abstracte kunst en zijn pleidooi voor de opvattingen van Read, werkt ze ’s avonds en ’s 
nachts aan voorstellingsloze kleurstudies. ‘Ik heb vannacht tot half twee uit recalcitran-
tie een kleurcompositie opgezet. Maar wat wil je, ik ben zo een type niet. Ik heb al 
hopen van dat spul naar de prullenmand doen verhuizen en heb vannacht uren wakker 
gelegen.’461  

In oktober 1964 experimenteert ze verder: ‘Ik heb vanavond zes vellen papier met 
kleurtjes bekladderd. Dat heeft me goed gedaan. Daarbij heb ik gerookt als een schoor-
steen. Zonde hè? Dat geld kon ik beter aan de missie besteden!! Weet u, dat ik haast 
dagelijks zulke gedachten heb? Maar ik heb fijn gekladderd met kleur en ik heb toch de 
hoop dat de een of ander het een of ander ding wel leuk vindt en vooral dat ik daar op 
den duur zelf iets aan heb. Het gaat wel tamelijk in het wilde weg alleen met de bedoe-
ling meer van de kleur te ontdekken. […] Zo probeer ik los van alle morele achter-
gronden te leven en te werken buiten de sfeer van goed en kwaad, van goed of fout om 
nieuwe kracht te vinden.’462 

In de periode van 1964 tot 1970 laat Marianne van der Heijden langzaam maar ze-
ker het maken van houtsneden als vrije kunstvorm varen en gebruikt ze uiteenlopende 
materialen en technieken voor het uitwerken van nieuw, vrij werk. Eerst experimen-
teert ze met abstracte textielapplicaties, daarna gebruikt ze daar de achterglasschilder-
kunst voor. Het schilderen achter glas is een techniek die ze al sinds haar studietijd 
gebruikt voor het maken van vrij werk. Campendonk maakte zijn studenten bekend 
met deze techniek die haar oorsprong heeft in de volkskunst. In de negentiende eeuw 
werd het schilderen achter glas populair in de gebieden waar glas werd geproduceerd, 
zoals Bohemen en Silezië. Ver van de kunstcentra maakten ambachtslieden aantrekke-
lijke iconen door met verf op glas te schilderen.463 Campendonk ontdekte deze tech-
niek via zijn vrienden van de kunstenaarsgroep Der Blaue Reiter. Bij Franz Marc 
(1880-1916) thuis in Sindeldorf werd ’s avonds gezamenlijk achter glas geschilderd, 
hiertoe geïnspireerd door een bierbrouwer in Murnau die een gigantische verzameling 
achterglasschilderingen had.464 Campendonks oeuvre bevat opvallend veel achterglas-
schilderingen, waarvan de meest expressionistische tussen 1922 en 1926 ontstonden. 
Maar ook tijdens zijn docentschap aan de Rijksakademie maakte hij ze nog. 

Bijzonder bij deze techniek is dat het uiteindelijke resultaat niet zichtbaar is terwijl 
er aan de schildering wordt gewerkt, omdat in tegenstelling tot het schilderen op doek 

                                                        
461 Ibidem. 
462 Brief aan Bruno Borchert, 31 oktober 1964. 
463 Zie over deze techniek: Angela van Burght, ‘De techniek van achterglasschilderen’, 13 februari 2015 
http://www.glassismore.com/core/content.php?option=viewitem&id=42&rd=61&le=120  [geraadpleegd op 27 
mei 2016]. 
464 Andrea Firmenich, Heinrich Campendonk 1889-1959. Leben und expressionistisches Werk (Verlag Aurel Bongers 
Recklinghausen 1989) 202. 

http://www.glassismore.com/core/content.php?option=viewitem&id=42&rd=61&le=120
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of papier toegevoegde lagen niet de bovenste laag maar de achtergrond vormen. De 
maker dient dus telkens de uiteindelijke voorstelling spiegelbeeldig in gedachte te heb-
ben, hetgeen een structurele werkwijze en rationeel denkvermogen vereist. 

Waar het Marianne met olieverf op doek of gouacheverf op papier, materialen die 
meestal door kunstenaars worden gekozen voor het maken van vrij werk, niet lukt naar 
tevredenheid abstract en zonder opdracht te schilderen, bereikt ze in de meer com-
plexe discipline van het schilderen achter glas wel geslaagde beelden die niet meer 
direct de werkelijkheid weergeven. Op ‘Dode kop’ (1966) en ‘Metamorfose’ (1968) 
tovert ze met deze techniek bijzondere, abstracte kleurstructuren die doen denken aan 
roestbruine en grijze steenstructuren uit de natuur. Door de transparante laag van het 
glas wordt de textuur van de verf versterkt. 

Met deze resultaten krijgt ze de smaak van abstracte kunst te pakken en breekt er 
een nieuw tijdperk aan in haar oeuvre. Vanaf 1966 durft ze meer onbevangen te wer-
ken en vrij te associëren. In overeenstemming hiermee is een kleine, maar bijzondere 
reeks collages van blikresten die in 1968 ontstaan: ‘Aartsengel’, ‘Ruimteschip’, ‘Afgod’, 
‘Tralala’ en ‘Don Quichotte’. Deze blikreliëfs tonen haar gevoel voor materiaal, com-
positie en iconografie. Met de speelse titels geeft ze de werken een extra dimensie en 
relativeert ze de serieuze christelijke kunst. 
 

          
Park bij avond, 1966, textielapplicatie, 65 x 43,5 cm   
Compositie, 1966, textielapplicatie, 120 x 60 cm   
Dode kop, 1966,  achterglasschildering, 53 x 58 cm   
Metamorfose, 1968, achterglasschildering, 53,3 x 58,2 cm   

Dit vinden van nieuwe wegen in haar kunst brengt haar ertoe ook over andere zaken 
ruimer te denken. Zo verdiept ze zich in de eigentijdse literatuur en moderne houding 
ten opzichte van seksualiteit, maar ze zoekt daarbij wel telkens naar een verbinding met 
de gemoderniseerde christelijke geloofsopvatting. Na het lezen van Kat en muis (1961, 
Ned. vert. 1963) van Günter Grass en Marnix Gijsens De lange nacht (1954) schrijft ze 
aan Borchert: ‘Vandaag heb ik voor het eerst een boek gelezen van Günther Grass, Kat 
en muis. Ik weet er niet goed weg mee. Wat wil hij er mee zeggen? […] Ook hier komt 
weer een vrijuit beschreven episode van het seksuele in voor, dat mij steeds het gevoel 
geeft van voor mijn leeftijd enorm groen te zijn. Wat ik niet hoefde te zijn als ik niet 
steeds tegenzin voelde om me in die materie te verdiepen. Ik herinner me kort geleden 
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in de trein een stel kwajongens van een jaar of zeventien. De een trok iets uit zijn zak 
en mee vloog een rubber gevalletje op de grond, wat onder half verschrikte, half stie-
keme pretgebaren werd opgeraapt. Ik was de enige die het gezien had en vermoedde, 
dat het iets was wat ze gebruikten om naar de meisjes te gaan. Kinderen waren het nog. 
Maar brutaal riepen ze me later iets toe, wat ik niet verstond. Wellicht omdat ik het niet 
wilde. Alleen aan de toon begreep ik wat de inhoud moest zijn. Later blies een van hun 
het ding op tot een ballonnetje. Het hindert mij, dat ik alleen vermoed maar niets 
weet.’  

Na deze episode over haar gebrek aan kennis over seksualiteit gaat ze verder over 
het boek van Grass: ‘[de hoofdpersonen] zijn een paar katholieken – slechts in naam –, 
[uit niets spreekt] een volledig geloof. En één hoofdpersoon heeft uit het hele katholi-
cisme slechts een ziekelijke Mariaverering overgehouden, dat mij nogal ongeloofwaar-
dig, heidens en pervers voorkomt. U moest het toch maar eens lezen.’465 

In dezelfde brief filosofeert ze verder over de werkwijze die ze in het werk van col-
lega’s ziet: ‘Het onbarmhartig aan de kaak stellen van het lege, het zielloze van de be-
schaving het dieptepunt in het menselijk bestaan, het absurde in het centrum stellen, 
het stuk happen van wat eeuwenlang als goed is ervaren – misschien omdat de ervaring 
de zuiverheid verloren had – is er niet zonder meer, zonder zin. Misschien ligt er een 
bewust of onbewust om alles nieuw te leren zien aan ten grondslag. Om alles van cli-
ché en van het gemakkelijke te ontdoen. Om de makkelijke gewoonte van mooi vinden 
op te ruimen. Bijna zit er een zelfkwelling in. Maar het gekke is, dat tegelijkertijd een 
ander mooi-zijn opduikt. Het mooi-zijn van wat tot nu toe meer ondergeschikte bete-
kenis had. In de schilderkunst bijvoorbeeld het mooi zijn in materiaal, in oppervlakte 
behandeling door nieuwe min of meer barbaarse elementen die tegelijkertijd uiterst 
geraffineerd zijn, bijvoorbeeld bij Wagemaker en Tàpies. Het lijkt mij een esthetische 
bewogenheid die teruggaat naar het elementaire, die ook grijpt naar middelen die nooit 
eerder als schilderkunstig gezien werden. Alles is goed. Alles is te gebruiken.’466 

Geïnspireerd door Jaap Wagemaker (1906-1972) en de Spanjaard Antoni Tàpies 
(1923-2012) maakt Marianne ook kunst van afvalmateriaal. Wagemaker verruilde al in 
het midden van de jaren vijftig olieverf voor jute, touw, halfvergaan hout, leer, lei, zand 
en as. In zijn reliëfs combineerde hij deze vergankelijke materialen met allerlei vond-
sten, zoals botten en schelpen. Met deze materiekunst brak hij aan het begin van de 
jaren zestig door.467  

Op wandelingen langs de Maas, waar in 1968-1970 de J.F. Kennedybrug wordt 
aangelegd, vindt Van der Heijden op het braakliggende terrein stenen, pijpenkoppen en 
scherven van oud keramiek. Ze is geboeid door hun kleuren en structuren en verwerk-
te ze in haar assemblages, waarvan ze er tussen 1968 en 1971 tien maakt. Door ze de 
titels ‘Sporen’ (1969), ‘Verlaten mijn’ (1970) en ‘Opgraving’ (1971) te geven, maakt ze 

                                                        
465 Brief aan Bruno Borchert, 24 november 1964. 
466 Ibidem. 
467 Simon den Heijer en Marike Knaap, Jaap Wagemaker. Schilder van het elementaire (Waanders Uitgevers, Zwolle 
1995). 
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met dit werk een associatie met de archeologie en cultuurhistorie van Limburg. Daar-
mee voegt ze een historisch besef toe dat ontbreekt in de materiekunst van Wagema-
ker. 

Het maken van glas-in-loodramen behoort voor haar definitief tot het verleden. Bij 
de opdrachten voor muurdecoraties voor scholen verwerkt ze eind jaren zestig de 
uitkomsten van haar experimentele kunst. Vanaf nu neemt het maken van vrij werk 
een grotere plaats in binnen haar kunstpraktijk. Met deze verschuiving ontstaat er een 
nieuw dilemma: wist ze zich met haar christelijke opdrachtkunst verzekerd van een 
publiek, voor dit andere werk moet ze een nieuw podium en netwerk vinden. Uit niets 
blijkt dat ze zich actief inzet om die te vinden. Op de ‘Lijst tentoonstellingen’ en de 
mappen met  recensies die zich in het Archief Marianne van der Heijden bevinden, is 
in de periode 1966-1970 geen sprake van exposities van vrij werk behalve regelmatig 
terugkerende grafiekpresentaties. Voor de abstracte wandtapijten, achterglasschilderin-
gen, blikreliëfs en assemblages van afvalmateriaal en gevonden voorwerpen vindt ze 
geen tentoonstellingsmogelijkheden en de meeste ervan bereiken geen publiek. Ze 
bevinden zich nog in de nalatenschap. Slechts een paar wandtapijten, achterglasschilde-
ringen en een assemblage verkoopt ze op haar atelier aan particulieren.468 
  

          
Afgod, 1968, blik, 34 x 20 cm   
Aartsengel, 1968, blik, 36 x 24 cm  
Sporen, 1969, diverse materialen, 74,2 x 54,4 cm   
Opgraving, 1971, diverse materialen, 53 x 66,7 cm   

Marianne identificeert zich niet met Limburg noch met de Limburgse kunst. Met haar 
Brabantse vader en Duitse moeder voelt ze zich van huis uit anders dan de Limbur-
gers. Ze spreekt ook geen Limburgs dialect. Wanneer prominente Engelstaligen de Jan 
van Eyck Academie en het culturele leven van Maastricht bezoeken, vraagt een ge-
meenteambtenaar haar er bij te zijn, aangezien ze als een van de weinige Maastrichtse 
kunstenaars het Engels beheerst.469  

In 1966 toont ze houtsneden op een groepstentoonstelling in het Cultureel Cen-
trum in Venlo en daar wordt haar bijdrage door recensent Walter de Bruijn als ‘de 
zwakste’ beschouwd. Hij beoordeelt het niveau van haar werk zelfs als ‘te laag om in 

                                                        
468 ‘Achterglasschilderingen’, ‘Wandkleden’, Lijst van werken van Marianne van der Heijden. 
469 Brief aan Bruno Borchert, 17 februari 1966. 
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deze expositie thuis te horen’.470 Ko Sarneel is in zijn rubriek Journaal van de Kunst en 
zo… voor de Regionale Omroep Zuid minder negatief over haar werk en spreekt naar 
aanleiding van deze expositie over ‘zeer toegankelijke grafiek van een bijna orthodoxe 
stijlopvatting, waarin elk modern-technisch of modern- beeldend hoogstandje volledig 
ontbreekt, maar die allerminst saai of ouderwets aandoet’.471 

Marianne laat op deze expositie niets van haar abstracte experimenten zien, maar 
komt voor de dag met een reeks figuratieve houtsneden uit 1965, die ze maakte voor 
het tijdschrift Carmel en in strikte zin dus niet tot haar vrije werk behoort. De prenten 
zijn vakkundig gemaakt, maar de betekenis ervan reikt niet verder dan de uitbeelding 
van het geluk van een liefdespaar. De iconografie is duidelijk geïnspireerd door het 
schilderij ‘In de schemer’ (1938-1943) van Marc Chagall dat ze bewonderde en dat was 
afgebeeld in Kunst zien en begrijpen van Herbert Read. 
 

   
Geliefden in het dorp, 1965, houtsnede 15-20, 17,4 x 34,4 cm   
Marc Chagall, In de schemer, 1938-1943, particuliere collectie Parijs, afgebeeld in Herbert Read, Kunst zien en 
begrijpen, 1962, afbeelding XXVII 

Abstracte grafiek 

Enkele jaren later exposeert Van der Heijden wel abstracte grafiek, waarvoor ze ge-
bruik maakt van het lichter en sneller te snijden materiaal linoleum. Net als bij haar 
monumentale kunst en assemblages krijgen de voorstellingsloze linoleumsneden titels 
die verwijzen naar het idee dat culturele vooruitgang een proces is van groei en evolu-
tie, waarbij er in een situatie van chaos gezocht moet worden naar harmonie en even-
wicht.  

Met ‘Dialoog van de techniek’ (1968) engageert ze zich met de maatschappelijke 
discussie over de toekomst van de samenleving die in haar ogen te zeer door techniek 

                                                        
470 Walter de Bruijn, ‘Tentoonstelling 4 grafici in Cultureel Centrum’, Dagblad voor Noord-Limburg, 2 september 
1966. 
471 Ko Sarneel, Journaal van de Kunst en zo…, Regionale Omroep Zuid, 1 september 1966. Kopie tekst in Archief 
Marianne van der Heijden. 
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wordt beheerst. Ze maakt zich zorgen over de snelle opgang van elektrische apparatuur 
en beeldt met de prent haar wens uit dat technocratie  in evenwicht komt met krachten 
uit de natuur. 

Ze verwerkt in deze linosneden ook de eigentijdse trend om de status van kunst te 
relativeren door ze op te bouwen uit gevonden voorwerpen, want voor dit werk ge-
bruikt ze de resten van het linoleum die over zijn van de nieuwe vloer die in dezelfde 
tijd in haar atelier wordt gelegd.  
 

     
Dialoog van de techniek, 1968, kleurlino, 49 x 50 cm  
Feestdag, 1969, kleurlino, 46,7 x 63,1 cm   

Wanneer ze in 1968 haar nieuwste grafiek exposeert in Galerie ’t Boerenhöfke in het 
Zuid-Limburgse dorp Hulsberg, signaleert Paul Haimon dat het maken van abstract 
werk haar niet gemakkelijk afgaat. ‘Marianne van der Heijden is weer de pure artieste 
met een subtiel aanvoelen van een gegeven dat naar de essentie is gecomprimeerd. Er 
is meer dan in haar vroeger werk een neiging om een gecompliceerd motief aan te 
pakken. De oplossing in abstraherende vormen, biedt geen makkelijk leesbaar perspec-
tief: de prenten zijn echter intrigerend door de suggestieve spanningsvelden.’472  

Jos van Soest is exploitant van de galerie en wil met zijn expositie van tien Lim-
burgse grafici aandacht vragen voor de grafische kunsten. Ter promotie geeft hij bij de 
expositie de map Grafiek Limburg 68 uit. Willem K. Coumans vindt dat deze weinig 
verrassingen bevat, maar hij waardeert de prenten van Marianne, ‘omdat zij in een 
periode van nieuwe kansen voor de figuratie gekozen heeft voor de abstractie.’473 

In het tussenvoegsel ‘in een periode van nieuwe kansen voor de figuratie’ plaatst 
Coumans haar ontwikkeling in een bredere context. In het kort verwijst hij naar de 
hernieuwde belangstelling voor figuratieve kunst die in 1964 wordt gepresenteerd op 
internationale tentoonstellingen in het Stedelijk Museum Amsterdam en het Haags 
Gemeentemuseum. In Den Haag zijn kunstwerken samengebracht onder de noemer 
‘Nieuwe Realisten’ en het Stedelijk Museum presenteert een overzicht van Amerikaan-
                                                        
472 Paul Haimon, ‘Map met grafiek in ’t Boerenhöfke’, Limburgs Dagblad, 2 november 1968. 
473 Willem K. Coumans, ‘Tien Limburgse grafici in map bijeengebracht’, Het Vrije Volk, 12 november 1968. 
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se popart.474 Binnen deze nieuwe tendensen wordt het begrip realisme niet meer ge-
bruikt als de mate waarin een schilderij naar de realiteit is geschilderd, maar presente-
ren kunstenaars reële, vaak alledaagse voorwerpen als kunst binnen de muren van 
musea, zoals ‘100 Soup Cans’ of ‘100 Dollar Bills’ van Andy Warhol (1928-1987). Deze 
handeling of het gebaar van de kunstenaar wordt binnen de popart manifest gemaakt 
en als cruciale voorwaarde voor kunst gezien. Kunsthistoricus Wim Beeren lanceert in 
de catalogus bij de Haagse expositie de term ‘Nieuwe Figuratie’. Hij constateert dat 
abstractie niet altijd vrijheid betekent en dat juist figuratie binnen de schilderkunst 
bevrijdend kan werken.475 Op internationaal niveau is er sprake van het ontstaan van 
een nieuw kunstklimaat dat een optimistisch geloof in een ‘nieuwe, pluralistische en 
opwindende beeldende kunst’ uitstraalt. Dat is de nieuwe weg die de figuratieve kunst 
is opgegaan en waar Coumans in zijn bijzin naar verwijst. Hij stipt daarmee het grote 
contrast aan tussen de verrassende vernieuwing binnen het oeuvre van Van der Heij-
den die haar figuratieve, vaak religieuze kunst verruilde voor abstracte composities, en 
de spraakmakende veranderingen binnen de internationale kunst van de jaren zestig, 
waarbij de grenzen tussen kunst, reclame en alledaagse voorwerpen is vervaagd en alles 
in principe in kunst kan worden omgezet.  

Marianne volgt deze ontwikkelingen mondjesmaat. In september 1964 bezoekt ze 
het Stedelijk Museum Amsterdam en ziet ‘een absurde expositie, gewoon prullenbak-
ken achter glas met lege blikjes, lege doosjes, gescheurd papier, peuken, zelfs vlokken 
vuil uit de stofzuiger, opgehangen aan de muur, achter glas op elkaar gestouwd, een 
honderd tal scheerapparaten of spijkers of moeren of een in stukken gezaagde viool of 
een in elkaar getrapte saxofoon; zalen vol van dat spul. Ik ving van een rondleider op 
dat hierin de bedoeling lag die dieptepunten van onze beschaving naar voren te bren-
gen zoals ook in de literatuur, denk maar aan [Jan] Wolkers’.476 Op nonchalante wijze 
beschrijft ze hier het realistische werk van de Frans-Amerikaanse kunstenaar Armand 
(1928-2005) en de Zwitser Daniel Spoerri (1930). Ze staat er sceptisch tegenover en 
laat zich niet verleiden om met die vernieuwingen mee te doen en het stoort haar wan-
neer anderen wel de mode volgen. Ze verwijt Mathieu Vroemen meeloperij wanneer 
hij abstract wil gaan werken na het lezen van het boekje van Herbert Read. Vroeger 
ergerde ze zich al aan de grootspraak van Ger Lataster en Jef Diederen die direct na de 
Rijksakademie de tendens van de abstract expressionistische schilderkunst volgden. 

In het oeuvre van Diederen vindt er in het midden van de jaren zestig onder in-
vloed van de popart van de Nederlandse kunstenaar Gustave Asselbergs (1938-1967) 
een verandering plaats. Hij gaat in serie werken en zijn expressionistische persoonlijke 

                                                        
474 Marijke van der Heijden en Jeroen Stumpel, ‘De Nieuwe Figuratie’, in Geurt Imanse, De Nederlandse identiteit in 
de kunst na 1945, (Meulenhoff, Amsterdam 1984) 139-161.   
475 Ibidem, 139. 
476 Brief aan Bruno Borchert, z.d. [september 1964]. 
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schriftuur verschuift naar de achtergrond. Net als de popartkunstenaars verwerkt 
Diederen krantenknipsels en foto’s in zijn werk.477  
 

             
Jaap Wagemaker, Structure en gris et blue, 1963, assemblage, 164 x 122 cm, Museum van Bommel van Dam, 
Venlo, langdurig bruikleen Kunstcollectie van het Rijk 
Gustave Asselbergs, Mr Chrustow, I suppose, 1965, olieverf en collage op doek, 110 x 130 cm, Museum Het 
Valkhof, Nijmegen 
Jef Diederen Dubno II en V, 1966, inkt en gouacheverf op papier, elk 100 x 70 cm, Museum van Bommel van 
Dam, Venlo   

Weliswaar gebruikt Marianne ook voorwerpen en afval, maar deze kunst bereikt nooit 
een expositieruimte, waardoor niemand haar aansluiting met de eigentijdse realistische 
kunst kan opmerken. Waarom werkt ze haar experimenten met kleur, blik en textiel 
niet verder uit tot zelfstandige kunstwerken, waarmee ze naar buiten durft te treden? 
Waarom die schroom? Waarom kiest ze telkens weer voor die teruggetrokken houding 
en maakt ze haar collega’s verwijten in plaats van aansluiting bij hen te zoeken? Deze 
vragen rijzen bij het zien van de vele achtergebleven kunstwerken van hoge kwaliteit in 
haar nalatenschap. In plaats van bij leven er voor te zorgen dat ze bij liefhebbers te-
recht komen, heeft de kunstenares ze zorgvuldig bewaard. Misschien had ze weinig 
vertrouwen in het Zuid-Limburgse kunstklimaat en hoopte ze dat na haar dood er 
iemand anders zou zijn die kon zorgen dat het werk het juiste publiek bereikt. Of ze 
wilde niet dat haar werk bij particulieren terecht zou komen, maar in een museum. 
Helaas spreekt ze zich in de persoonlijke documenten die ze heeft nagelaten, niet uit 
over haar beslissing dit vrije werk uit de periode 1966-1970 nooit tentoon te stellen. 

De correspondentie tussen Marianne en pater Bruno 

Van 1960 tot en met 1966 schrijft Marianne stapels brieven aan haar ‘beste Pater Bru-
no’. Via deze weg zoekt ze vrijwel dagelijks contact met hem. Ze plakt zijn brieven in 
een plakboek, maar houdt de intensiteit van deze correspondentie geheim voor familie 
en vrienden. 

                                                        
477 Lies Netel, ‘Ruimte scheppen met gevoel voor traditie. Nagelaten werk van Jef Diederen aan de Gemeente 
Venlo’, in Rick Vercauteren, Lies Netel, Wim van Cleef, Collectie Jef Diederen (Museum van Bommel van Dam, 
Venlo 2015) 13-28, 21-22. 
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In 1963 is ze teleurgesteld over de weinige antwoorden van Borchert. Ze twijfelt 
dan over het nut van het brieven schrijven en geeft aan dat ze overweegt met de cor-
respondentie te stoppen. Die suggestie schudt Borchert wakker en hij reageert op 10 
september in een lange brief die hij schrijft vanuit zijn verblijf in Fátima. Eindelijk 
spreekt hij openlijk over zijn persoonlijke situatie en vraagt hij haar uitdrukkelijk hem 
te blijven schrijven: ‘Maar nu lees ik in je brief, dat je bezig was met je leven anders in 
te richten, me niet langer meer te [willen] schrijven, niet langer op contact te hopen. 
Dat is misschien het beste. […] Toch bevalt het me niet. Aan alle kanten niet. Van 
jouw kant gezien meen ik dat dit een einde gaat worden van iets wat jij nodig hebt en 
wat als het enigszins kan moet blijven. Van mijn kant als ik het contact met jou hele-
maal verlies, verlies ik iets wat me niet alleen dierbaar is, maar ook levend houdt. Bo-
vendien voel ik dat het gevaar van uithollen steeds groter wordt.’ In de brief wordt 
duidelijk dat Borchert niet helemaal gelukkig is met de ontwikkelingen in de karmelie-
tenorde. Hij wil zich niet onttrekken aan wat van hem gevraagd wordt, maar zo schrijft 
hij: ‘Ik zou ook wel graag helemaal menselijk willen blijven leven. Het beroerdste is dat 
ik heel veel moet doen wat mij zinloos lijkt, dat ik me geestelijk leeg voel lopen, dat ik 
me ook lichamelijk en psychisch voel verslappen.’478 

Vanaf dit moment leeft de correspondentie op. Marianne laat zich niet weerhouden 
door de betuttelende houding die uit de woorden van Borchert spreekt, maar leeft mee 
met zijn problemen. Om hem op te peppen daagt ze hem uit en betrekt ze hem bij al 
haar gedachten over de veranderingen binnen de katholieke kerk en in de wereld om 
haar heen, in het bijzonder de vrijere opvattingen over seksualiteit en het huwelijk. Ze 
vertelt hem maar weinig over de kunstopdrachten en experimenten met abstracte vrije 
kunst waar ze mee bezig is. 

Haar overpeinzingen zijn voor Borchert aanleiding om haar te vragen een selectie 
van haar brieven anoniem te publiceren in Carmel. Van der Heijden gaat akkoord, mits 
hij haar strikte anonimiteit kan verzekeren: ‘Zorgt u ook dat het goed anoniem blijft? 
Als ze in het klooster weten van wie het stamt, zou het toch kunnen uitlekken. Er zijn 
genoeg kennissen die mijn opvattingen goed kennen. Als ze zouden gaan vissen, moet 
ik me van de domme kunnen houden in de volle zekerheid dat het langs geen andere 
weg kan uitlekken.’479 De brieffragmenten verschijnen in het herfstnummer van Carmel 
onder de titel ‘De vonk die het duister doorbreekt, reflexieve ervaringen van de be-
klemmende tijdgeest’.480 Een redacteur, die wellicht om Mariannes anonimiteit te 
waarborgen ook niet bij naam wordt genoemd, maar waarschijnlijk de eindredacteur 
Borchert is, leidt de fragmenten in en geeft aan dat het aantekeningen zijn van ‘wat een 
godsdienstig leven “dagelijks met zich meedraagt”, geschreven om klaar te komen met 
zichzelf’.481 

                                                        
478 Brief van Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, Fatima, 10 september 1963. 
479 Brief aan Bruno Borchert, 12 mei 1964. 
480 Anoniem [Marianne van der Heijden], ‘De vonk die het duister doorbreekt’, Carmel, 1964, z.d., aflevering 3, 
225-237. 
481 Ibidem, 225. 
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Van der Heijden schrijft onder meer: ‘Wat ik was is niet meer echt, en wat zich in 
de nieuwe tijdgeest vertoont in film en boek, daarvan kan ik niet de werkelijkheid gelo-
ven. Alle werkelijkheid raakt zoek. Ben ik een van die oude vrijsters waarvan [Hans] 
Andreus zegt, dat zij nog de enige zijn die zich ergeren aan vieze woorden?’482 Ook 
gaat ze in op de situatie van de beeldende kunst en literatuur. ‘Het is begrijpelijk dat er 
zo weinig religieus werk gemaakt wordt. De beeldende kunst vlucht in de abstractie en 
de schrijvers laten dat terrein vrij voor theologen, maar een theologisch werk is tenslot-
te iets heel anders. Als het dan voor een deel uit de existentie voorkomt, ontstaat het 
toch heel anders dan een letterkundig werk en spreekt lang niet zo indringend aan. Je 
zou zeggen, als je de literatuur bekijkt, dat er geen hoop meer is. Geen hoop en geen 
liefde. Graham Greene wist nog erbarming, medelijden of begrip op te wekken voor 
zijn mensen, hoezeer ze ook het spoor bijster waren. Maar bij de jongeren is het koud 
constateren van het “vod mens”, waar je niet veel meer dan walging voor ervaart. En 
juist die walgelijke figuren zijn het die voor hen nog het meest menswaardig zijn. Of-
wel ik kan er niet doorheen zien, ofwel we moeten hier met zijn allen zien doorheen te 
groeien.’483 

Dit laatste is de stellige overtuiging van Van der Heijden. Ze ziet de rauwe realiteit 
van de wereld om haar heen als een fase waar men doorheen moet groeien op weg 
naar een volgende stadium waar harmonie zal heersen. De periode van transformatie 
valt haar zwaar. ‘Ik voel me net zo’n vat ellende als een aan lager wal geraakt mens, als 
iemand die dagelijks vecht tegen tegenzin. Van uur tot uur probeer ik die pijn eronder 
te krijgen, als je tegen steeds minder bestand bent in het leven en zo bitter weinig vindt 
wat hoop en verwachting geeft.’484 Het contact zoeken met God, ‘van waaruit alles 
weer in een helder licht komt te staan’ is naar haar idee de enige goede weg.485 Maar dit 
zoeken naar God lukt haar steeds minder goed. Ze is teleurgesteld in de kerk en heeft 
vooral behoefte aan inkeer ‘zoiets als retraite, bezinning op alles, niet redenerend, maar 
echt van binnen uit.’486 

In hetzelfde nummer van Carmel wordt haar houtsnede ‘Donkere nacht’ afgebeeld. 
Haar sombere periode in de winter van 1962-1963 wordt in het tijdschrift in verband 
gebracht met de ‘geloofsnacht’, een periode van overgang en leegte van waaruit een 
nieuw leven zich kan ontwikkelen. ‘De nacht heeft een positieve betekenis: herstel van 
levenskrachten. Zo ook de geloofsnacht. In een geloofsnacht kan de concrete geloofs-
inhoud vervagen, het geloofsleven zelf echter wordt niet aangetast maar door loutering 
gevoed,’ schrijft Borchert in het artikel ‘De positieve waarde van de geloofsnacht’ dat 
volgt op haar brieffragmenten.487 Voor Van der Heijden stond ‘Donkere nacht’ sym-
bool voor haar persoonlijke situatie, de religieuze interpretatie van het werk met de 
betekenis van de ‘geloofsnacht’ komt voor rekening van Borchert. De kunstenares 

                                                        
482 Ibidem, 228-229. 
483 Ibidem, 231. 
484 Ibidem, 232. 
485 Ibidem. 
486 Ibidem, 236. 
487 Bruno Borchert, ‘De positieve waarde van de geloofsnacht’, Carmel, 1964, z.d., aflevering 3, 238-245, 239. 
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verbeeldt in de voorstelling een vrouw gevangen in een donker lijnenspel. Dit beeldt 
kan behalve religieus ook seculier worden gelezen als een artistieke verbeelding in 
zwart en wit van de neerslachtigheid waar ze in het voorjaar van 1963 langzaam uit-
klom.  

Vragen over seksualiteit 

In 1963 zette Marianne ferme stappen om haar deprimerende situatie te boven te ko-
men. Allereerst stelde ze Borchert voor het blok door hem bij een te negatieve reactie 
van zijn kant haar dierbare correspondentie vaarwel te zeggen. De tweede stap zette ze 
ten aanzien van haar werk waarbij, zoals we zagen, haar openheid uitmondde in het 
loslaten van de traditionele figuratie en het openstaan voor abstracte kunst. Een derde 
verandering voerde ze door in haar houding ten opzichte van de mensen om haar 
heen. Ze stelde zich meer open op naar vrienden en collega’s. De wekelijkse kleurtheo-
rie-avonden van Van Bragt monden in het najaar van 1964 uit op een nachtelijk sa-
menzijn van de groep. Behalve over kunst wordt er ook gesproken over seksualiteit en 
‘de vrije liefde’. Dit laatste onderwerp blijft niet alleen bij woorden. Jeu Vroemen komt 
steeds vaker ’s avonds bij haar op bezoek en geeft aan dat hij van haar houdt. Hij is 
van mening dat het ‘gezond’ is daar fysiek uiting aan te geven. Met zijn vrouw Riet 
blijkt hij te hebben afgesproken dat er ruimte moet zijn voor het liefde geven aan ande-
ren. ‘“Complex marriage” vond Jeu heel gezond. Hij dacht er precies zo over en tot op 
zekere hoogte brachten hij en Riet dat al in praktijk. Jeu wist dat Riet enkele vrienden 
had die met haar in een zeer vriendschappelijke verhouding stonden zoals hij met mij 
en dat ze dat van elkaar goed vonden zonder dat het hun omgang of liefde kon scha-
den. Jeu was bijzonder lief voor me. Had me van te voren gezegd, dat ik niet bang 
hoefde te zijn als ik behoefte had om een tijd geen contact met hem te hebben. Hij kon 
begrijpen dat ik me wel eens opsloot om alleen te zijn en stil te werken of te lezen. Ik 
liet hem de stapel boeken zien waar ik mee bezig was en het deed hem waarachtig 
plezier. Ik liet hem ook alles zien [de abstracte schetsen] wat ik gemaakt had toen in de 
periode van afzondering.’488 

In deze periode wil ze meer weten over seksualiteit en de nieuwe, maatschappelijke 
opvattingen hierover. ‘Het gekke is dat je halverwege je leven aardig ontgroend bent, 
omdat je het niet ontlopen kon. Maar vrijwillig weerde ik, wat er te weren was, wat me 
nog steeds het gevoel geeft van een groentje te zijn. Ik voel er geen klap voor zo’n 
boek van De Sade te kopen, maar ik geloof wel dat het goed zou zijn om door deze 
zure appel heen te bijten en het echte of het vermeende groen achter me te laten. […] 
Een priester zal natuurlijk op de hoogte moeten zijn van dergelijke dingen. Of zijn zij 
ook vreemden op dat gebied? We hadden immers de Index [kerkelijke lijst van verbo-

                                                        
488 Brief aan Bruno Borchert, 7 december 1964. Of er abstract werk is overgebleven in de nalatenschap, is moeilijk 
vast te stellen. Er bevindt zich een abstracte aquarel (SHB 3250) in de nalatenschap die ze aan Mathieu Vroemen 
zou kunnen hebben laten zien, maar deze is niet gedateerd. 
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den boeken]? Bestaat die nog? En worden we nu niet gedwongen om overal kennis 
van te nemen om voorbereid te zijn op alle mogelijke situaties om ons oordeel te 
scherpen om een duidelijk standpunt te kunnen kiezen?’ schrijft ze aan Borchert en ze 
vraagt hem ‘Heeft u lectuur voor me, zodat ik daar geen geld aan hoef te geven.’489 In 
haar brief verwijst Marianne naar Simone de Beauvoirs essay over Marquis de Sade dat 
ze in augustus 1964 in de winkel ziet liggen.490 

Borchert leent haar onder meer Positief reageren, recepten voor leven en liefhebben van Laura 
Archera Huxley (1911-2007).491 Dit is een eenvoudig geschreven boekje met tal van 
aanwijzingen om ‘zich prettiger te voelen’ en het heeft als doel ‘de mensen zelf te laten 
ontdekken, wat er nog allemaal aan mogelijkheden in hen schuilt, ondanks alle autoritei-
ten, dogma’s, kalmerende middelen, en schriftelijke-cursussen-in-zelfontwikkeling’.492 In 
haar inleiding focust Laura Huxley zich op ‘de honger naar liefde’ en stelt dat ‘deze zich 
kan verbergen in lichamelijke en geestelijke ziekten, in misdadigheid, soms in de 
dood’.493 Huxley wil haar lezers recepten geven voor ‘het omzetten van energie’ en ‘het 
realiseren van scheppende mogelijkheden’.494 Ze geeft tips hoe je kunt reageren op de 
geprikkeldheid van een ander door je te realiseren dat je zelf ‘niet het mikpunt’ bent.495 
Ze stelt eenvoudige ontspanningsoefeningen voor zoals het samentrekken van spieren 
en het loslaten ervan en is van mening dat daarmee destructieve gevoelens worden om-
gezet in positieve gedachten ‘en zo onze gezondheid, ons uiterlijk en onze verhouding 
met anderen’ verbetert.496 Veel meer dan aanwijzingen voor die ontspanningsoefenin-
gen biedt het boekje niet en waarom Borchert Marianne dit vrij onnozele boekje aan-
raadt op haar wezenlijke vragen over seksualiteit, wordt niet duidelijk. Zijn aanrader laat 
eerder zien dat hij als priester schroom heeft haar hierover te informeren of dat hij over 
dit onderwerp niet veel meer weet dan Van der Heijden. 

Uit weinig blijkt dat Marianne zich Huxleys recepten ter harte neemt. Ze rookt en 
drinkt koffie, heeft rugpijn en slikt Lyndiol tegen menstruatiepijn. Daarnaast blijft ze 
erg gespannen en slaapt ze slecht. In de boekwinkel vindt ze meer lectuur over het 
onderwerp waardoor ze geobsedeerd lijkt te zijn, zoals Wat is Pornografie? (1963) van het 
Amerikaanse echtpaar Kronhausen en Psychoanalyse van de liefde (1963) van Ignace Lepp. 
In het eerstgenoemde boekje willen de auteurs onderscheid maken tussen ‘absolute 
pornografie en het pin-up of halfblote-soort publicaties en boeken of plaatjes met 
erotische realisme’.497 Lepp, een Franse filosoof en psycholoog van Estlandse afkomst, 
schrijft vanuit mystiek katholieke invalshoek over huwelijk en liefde. Hij prijst de su-

                                                        
489 Brief aan Bruno Borchert, z.d. [augustus 1964].  
490 Marquis de Sade en Simone de Beauvoir, Een selectie uit Sade’s werk. Voorafgegaan door een essay van Simone de Beau-
voir (Van Ditmar, Amsterdam 1964). 
491 Laura Huxley, Positief reageren, recepten voor leven en liefhebben (Koninklijke Uitgeverij Erven J.J. Tijl N.V., Zwolle 
1964), vertaling van You are not the target (1963). 
492 Ibidem, 13. 
493 Ibidem, 15. 
494 Ibidem, 18. 
495 Ibidem, 51. 
496 Ibidem, 63. 
497 Eberhard Kronhausen en Phyllis Kronhausen, Wat is Pornografie? Eros en de vrijheid van drukpers (Bert Bakker/ 
Daamen N.V., Den Haag 1963) 21. 
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blimatie van de liefde aan en stelt dat de opvoeding van de affectiviteit ‘oneindig meer’ 
moet zijn dan ‘een eenvoudige “seksuele opvoeding”, zij moet de volmaakte integratie 
bewerkstelligen van geest en hart, van vlees en rede.’498 

Bij de beschrijvingen van alle mogelijke seksuele contacten en het invoelen ervan 
wordt Marianne van der Heijden gehinderd door een aversie tegen naakte lichamen. 
‘Toen ik een jaar of tien was en bemerkte dat het vrouwelijk lichaam zo mooi gevon-
den werd, begreep ik daar niets van want bij het zwemmen vond ik die vrouwen met 
hun kwabberig vlees, hun hangende borsten en vlezige dijen ronduit walgelijk.’499 Ze 
vindt ze ‘vies’, net als ‘dikke mannen in hun blootje’. Ze tekent daarbij aan dat ‘vies 
vinden’ voor haar niet ‘zonder meer angst voor het slechte is’. Zo schrijft ze dat er van 
‘kwabberige vrouwen net als van een mooi raspaardje op een bepaalde manier ook 
genoten kan worden, maar daarvoor moet je schoonheidsgevoel wel bepaald gericht 
zijn. Er zijn immers ook mooie schilderijen gemaakt van vette zeugen.’500 

Ondanks die weerzin leest ze verder in literaire en non-fictie boeken waarin open-
lijk wordt gesproken over seksualiteit, omdat ze voelt dat ze ‘door een brok realiteit 
heen moet’. Ze vindt het lastig de juiste boeken te vinden, vandaar dat ze Borchert om 
extra literatuur vraagt. ‘Ik ben ontzettend blij dat u me boeken wilt lenen. Ik wou dat u 
dat eerder had gedaan. Ook omdat ik dan met u kan praten over iets wat ons allebei 
bekend is en omdat er anders geen mensen zijn met wie je verstandig over zoiets kunt 
praten en trouwens er zijn vaak intieme dingen die je niet makkelijk tegen iedereen 
bijvoorbeeld een jezuïet die twaalf jaar jonger is, want dat zouden nog de enige mensen 
zijn die hiervoor interesse en verstand hadden. Ik geloof zeker dat u me moet helpen 
om mijn bewustzijnsvernauwing te boven te komen.’501 

Daarna vraagt ze steeds explicieter Borcherts advies of ervaring omtrent dit thema. 
De begrippen ‘coïtus interruptus’, ‘coïtus reservatus’ en ‘karezza’ bespreekt Marianne 
allemaal met pater Bruno. ‘Karezza’ is afgeleid van het Italiaanse carezzare, dat liefko-
zen betekent. Jeu introduceert dit begrip in zijn verhouding tot Marianne, omdat het 
een spirituele vorm van gemeenschap hebben is, waarbij het orgasme niet het hoofd-
doel is en het biedt op die manier de mogelijkheid om met meerdere partners intiem 
contact te hebben. Marianne schrijft aan Bruno: ‘Coïtus reservatus heb ik nooit eerder 
als uitdrukking gehoord. Het is dus geslachtelijke vereniging waarbij de daad niet hele-
maal voltrokken wordt, als ik het goed begrijp. Maar ik weet zo weinig van het manne-
lijk lichamelijke in dat opzicht. Ik dacht dat dit onherroepelijk tot gevolg moest hebben 
dat het mannelijk zaad verloren ging en dit “de zonde van Onan” genoemd werd en 
dus door de kerk niet toegestaan. Ik wil u bekennen dat ik zelf een ervaring heb gehad 
met een man, maar toch zonder zo ver te gaan als hier beschreven. Ik bemerkte dat 
                                                        
498 Ignace Lepp, Psychoanalyse van de liefde (Uitgeverije Lannoo, Tielt, Den Haag 1963) 204-205. 
499 Brief aan Bruno Borchert, z.d. [najaar 1964]. Van der Heijden schrijft in deze periode vrijwel dagelijks en 
dateert de brieven dan niet. Op een bepaald moment heeft ze de brieven opnieuw gelezen en opgeborgen in 
oranje stofmappen. Of de chronologie toen is gehandhaafd, is niet meer te achterhalen. In het najaar van 2012 zijn 
de brieven uit deze stofmappen gehaald en opgeborgen in het Archief Marianne van der Heijden in Museum van 
Bommel van Dam. De plaats van de brieven in dit archief heb ik als datering aangenomen. 
500 Brief aan Bruno Borchert, 9 december 1964. 
501 Brief aan Bruno Borchert, z.d. [najaar 1964].  
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zich dat bij hem voltrok wat ik hierboven beschreef. Ik had die mogelijkheid totaal niet 
voorzien en raakte er door overstuur.’502 

Met de aandacht in detail voor al deze seksuele onderwerpen, gekoppeld aan het 
uitgebreid vertellen over haar flirten met Tonny van Bragt en vrijages met Jeu Vroe-
men, daagt ze haar pater uit. De briefwisseling gaat langzamerhand niet meer over 
boekbesprekingen, maar over hun persoonlijke verhouding. In november en december 
komt Bruno regelmatig bij haar op bezoek in de Tafelstraat en dan geeft Van der Heij-
den toe dat ze verliefd op Borchert was en is, en dat dat de reden is waarom ze Vroe-
men op afstand kan houden. Ze onthult dat ze eens droomde dat ze elkaar kusten: ‘de 
ervaring die ik in die droom had laat zich niet onder woorden brengen. Ik heb nooit in 
mijn leven een ervaring gehad, die zo puur een zich meedelende schenkende liefde 
openbaarde. Misschien moet ik uit die droom leren wat ik in werkelijkheid niet begrij-
pen kan dat ook het buiten het seksuele in strikte zin de daarvan volkomen los staande 
liefde diezelfde intensiteit en grootheid kan krijgen en zelfs veel omvattender en niets 
minder levend dan in het “normale verkeer” [kan zijn].’ En verderop in dezelfde brief: 
‘Als ik op Jeu’s betuigingen inging, zou ik me oneerlijk en vals voorkomen, ik zou het 
niet zuiver vinden. Ik kan niet uiten wat ik niet voel. En tegenover u durf ik niet te 
uiten wat ik wel voel.’503 

Als reactie schrijft Bruno over zijn ervaringen met vrouwen. Hij bekent dat toen hij 
begin jaren vijftig naar Italië ging, hij ‘in Florence al zo in vuur en vlam stond voor de 
Florentijnse schonen’. Later, tijdens een vakantie aan zee, kreeg hij ‘een heilig-
liefdesverklaring van een juffrouw die zijn slaapkamer gelijkvloers was binnengeko-
men’. Die ongemakkelijke situatie had hij kunnen doorstaan door de actie met humor 
tegemoet te treden. Dan vervolgt hij over zichzelf in de derde persoon en schrijft hij 
over ‘de pater’. Hij begint met te stellen dat Marianne hem altijd dierbaar is geweest. 
‘De eerste werkelijke vrouw die een gestalte van zachtheid was, dat was een Marianne. 
Hij schreef eens een artikel over Maria, waarin hij aan haar dacht, de pater, hij had in 
haar gezien wat hij nergens anders gezien had met de ogen van zijn hart.’ Hij is nooit 
angstig om hun verhouding geweest en vertelt dat iedereen in het klooster weet dat ‘we 
om elkaar geven, dat ik je opzoek en laat thuis kom’. Ze nemen het ‘als de gewoonste 
zaak van de wereld, terwijl anderen al heel gauw op de vingers getikt worden, al hoewel 
in onze orde een zich met huid en haar laten verslinden praktisch niet voorkomt’. Hij 
constateert dat hij geen ‘rustig kloosterling is’ en ervaart het bij elkaar horen van hem 
met haar als een grote steun. Hij eindigt de brief met ‘een kus van hart tot hart onder 
de huid door van je liefste Bruno’.504 

Borchert kan geen gevolg geven aan zijn liefde voor haar, mede omdat hij erg in 
beslag wordt genomen door het kloosterleven. Hij is direct betrokken bij de hervor-
mingen die moeten worden doorgevoerd, wanneer de provinciaal oversten hem vragen 
het laatste kapittel hierover voor te zitten. Voor haar verjaardag schrijft hij een brief 

                                                        
502 Ibidem. 
503 Brief aan Bruno Borchert, z.d. [najaar 1964]. 
504 Brief van Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, december 1964. 
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met rode pen, waarin hij toegeeft dat hij samen met haar ‘het leven wat meer [wil] 
ontdekken’ en spreekt van ‘ons zelf ontdekken door elkaar’.505 Hij wil haar vaker be-
zoeken, maar weet niet goed hoe. 

Intussen organiseert Van der Heijden die wordt gedreven door een drang naar vrij-
heid en een behoefte aan spel en dans, voor haar verjaardag een feestje bij haar thuis. 
Bruno maakt ze deelgenoot: ‘Ik heb een knots fijne fuif gehad. Al durfde ik het niet te 
hopen, maar deze keer is het gelukt! Het was je reinste extase! Tien individualisten die 
zichzelf en elkaar wisten te vermaken in volkomen vrijheid. Oorverdovende muziek: 
jazz, Joegoslavische volksmuziek, Mahalia Jackson, een negerpreek in de kerk, Spaanse 
dansmuziek en wij maar rondwervelen door het atelier. Verkleden en dansen schijnt 
samen te hangen, evenals innerlijke vrijheid met uiterlijke beweging. […] O, Bruno wat 
heerlijk als alle ogen stralen, als niemand zich geneert voor wat hij is, doet of zegt. De 
gesprekken waren knots gek. De gedachten werden direct gezegd. Er was geen rem, 
omdat die niet nodig was, want alle mensen waren goed. Alles bleef fris en niemand 
werd beledigd. Toen ze om twee uur plotseling vertrokken, namen ze hartelijk af-
scheid: iedereen zoende me. [...] Ieder die een stukje paradijs geproefd had, omhelsde 
me zo hartelijk voor die heerlijke avond. Tonny van Bragt bleef alleen achter en hij 
vertrok pas om vier uur om nog wat na te genieten. Nou en wij hebben elkaar van de 
weeromstuit gekust en omhelsd niet als met Jeu. Het bleef echt vriendschappelijk en 
zonder verliefdheid. Je voelde van elkaar de zekerheid dat je precies hetzelfde wilde 
innig contact waarbij je elkaar in de ogen kon kijken open en alles zuiver en wijd werd 
als de zee. Ik voelde dat ik me helemaal aan hem kon toevertrouwen en hij wist het-
zelfde van mij. En zoiets neemt elke spanning van je af.’ Dit is wat ze eigenlijk ook met 
Bruno zou willen. ‘Dat kunnen uiten geeft juist nog meer zuiverheid in plaats van dat 
je je alsmaar moeten inhouden. Dat wil echt niet zeggen dat je seksualiteit zoekt hele-
maal niet, dat ligt in een heel andere sfeer. Bij Jeu is dat verward en er zijn maar weinig 
mensen die dat zò kunnen doorleven, zo vrijuit zonder dat je je geweld hoeft aan te 
doen zonder dat je iets moet onderdrukken. Juist als wij stijf naast elkaar zouden heb-
ben gezeten zouden we iets onderdrukt hebben. En eerlijk gezegd heb ik daar bij jou 
wel eens last van gehad. Juist als je dat blijft onderdrukken, krijg je gevoelens van ver-
liefdheid.’506 

Seksualiteit zet Van der Heijden in haar brief neer als iets minderwaardigs en ver-
liefd-zijn is uit den boze. In haar gefantaseerde liefde met Bruno Borchert stelt ze als 
ideale situatie dat alles ‘zuiver en wijd als de zee’ wordt en in de omgang met elkaar 
hecht ze er belang aan dat het ‘meer zuiverheid’ geeft. Zuiverheid gebruikt ze als crite-
rium om intieme situaties met mannen te omarmen of te bekritiseren. Geraffineerd 
weet ze pater Borchert daarmee aan te spreken op zijn kloostergelofte van volmaakte 

                                                        
505 Brief van Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, 20 december 1964. 
506 Brief aan Bruno Borchert, 21 december 1964. 
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zuiverheid, waarmee hij zich verplicht te leven in kuisheid en af moet zien van liefdes-
relaties en seksuele genietingen, en creëert ze ruimte voor nader contact met hem.507 

De keuzes in haar loopbaan woog en weegt Marianne ook telkens af aan de drie 
christelijke geloften van armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid. De houding van 
Diederen, Vroemen en andere kunstenaars en schrijvers wijst ze af vanwege hun ver-
meend geldbejag, ongehoorzaamheid ten opzichte van de regels van het katholieke 
geloof of hun onzuivere houding, zoals hun seksueel getinte insinuaties, verleidingen 
en passies. Van der Heijden weet er allemaal geen raad mee en predikt ascese, gehoor-
zaamheid aan het geloof en zuiverheid. Het verwijdert haar van collega’s en vrienden, 
maar bij Borchert vindt ze met deze criteria aansluiting. 

Opbloeiende liefde tussen Marianne en Bruno 

Borchert is uitgedaagd door haar uitgebreide beschrijving van wat er allemaal op het 
verjaardagsfeest is gebeurd en antwoordt in een met rode pen geschreven brief die hij 
voor het eerst aanheft met ‘Lieve Marianne’. Haar schrijven heeft hem niet onberoerd 
gelaten en hij heeft er ‘nieuwe energie door gekregen’. Hij dringt erop aan dat hij de 
woensdag voor kerst bij haar op bezoek komt. Bij deze ontmoeting overschrijden de 
twee voor het eerst een wezenlijke grens en is er intiem lichamelijk contact. De vol-
gende dag schrijft Van der Heijden hem alweer ettelijke A4’tjes. Ze opent met: ‘Eigen-
lijk ben ik nu sprakeloos over zoveel verrassing, over zoveel goeds waar ik nooit op 
zou hebben durven hopen. En het is voor het eerst in mijn hele leven dat ik zo over-
tuigd ben, omdat het zo helemaal dat puur en goed was. Ja, ik was ervan overtuigd dat 
je werkelijk van mij hield en het was zo ook goed geweest, maar nu heb ik de gave 
ontvangen van het geheel.’508 

Als twee verliefden zetten ze de correspondentie voort. Marianne schrijft dagelijks 
pagina na pagina. Beiden vergelijken hun verhouding met christelijke voorgangers. 
Bruno denkt aan Johannes van het Kruis (1542-1591) en Theresia van Ávila. Deze 
karmeliet en karmelietes voelden zich zielsverwant en deelden dezelfde spirituele idea-
len. Ze zetten zich in voor de hervorming van de karmelietenorde waarbij ze meer 
ruimte creëerden voor spiritualiteit. Johannes formuleerde de ‘Donkere nacht van het 
Geloof’, een periode van crisis, waarin iemand zich ellendig en door God en iedereen 
verlaten voelt, maar die als zuivering kan worden ervaren en van waaruit een grotere 
liefde van God kan worden beleefd. Johannes onderging een donkere periode, toen hij 
door de orde schuldig aan rebellie en weerbarstigheid werd bevonden en gevangen 
werd gezet in het klooster van Toledo. Hij kwam uit zijn geloofscrisis en de gebeurte-
nissen inspireerden hem tot het schrijven van mystieke poëzie.509 Borchert identifi-
                                                        
507 Hans Wortelboer, Het Instituut Rooms-Katholieke Kerk, compleet overzicht, historisch en actueel (Uitgeverij Eburon, 
Delft 2013⁴) 202. 
508 Brief aan Bruno Borchert, 23 december 1964. 
509 ‘Johannes van het Kruis, een rebelse mysticus’, lezing gehouden door pastor John Batist op 26 mei 2011,  
www.parochie-antonius-abt.nl/images/news/InleidingoverJohannesvanhetKruis.pdf [geraadpleegd op 30 mei 2016].  

http://www.parochie-antonius-abt.nl/images/news/InleidingoverJohannesvanhetKruis.pdf
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ceerde zich met Johannes van het Kruis. Ook hij zette zich in voor vernieuwingen 
binnen de orde. Tegelijk met de opleving van de vriendschap tussen hem en Marianne 
in het najaar van 1964 wijdt hij een heel nummer van Carmel aan de ‘Donkere nacht’ 
van Johannes van het Kruis. Directe aanleiding hiervoor is de Nederlandse vertaling 
van de teksten van Johannes door dr. Joannes a Cruce Peters, maar voor Borchert 
heeft dit thema vooral betrekking op zijn persoonlijke situatie en emoties. In dit num-
mer plaatst hij de houtsnede ‘Donkere nacht’ van Marianne als openingsafbeelding. 

Van der Heijden vergelijkt hun liefde met die tussen Christus en Maria Magdalena: 
‘Ook al zal het niet als met ons geweest zijn. Na zijn verrijzenis zegt hij immers: raak 
me niet aan.’510 In een van de  laatste brieven uit 1964 aan Bruno benadrukt ze nog 
eens haar irritatie over het verdwijnen van zuiverheid als norm binnen liefdesrelaties. 
‘Weet je wat ik van onze tijd zo jammer vind? Dat alle erotiek naar een vies seksueel 
wereldje wordt getrokken te banaal om menselijk te zijn. In allerlei reclames en films, 
in mode, overal kom je het tegen. In ons bewustzijn heeft het lijfelijke zijn zuiverheid 
verloren. Onze religieuze leiders hebben er nog een schepje bovenop gedaan. Daarmee 
is ons zuiver hart in de knel gekomen en zo is de intuïtie weg die de mens van nature 
moet zijn aangeboren. Zelfs wanneer je zelf zuiver voelt, wordt de pas afgesneden 
door onbegrip van de anderen. Man en vrouw begrijpen elkaar niet meer in hun in-
tiemste handelingen. In plaats van rust komt er onrust. Wij weten uit ervaring nu hoe 
een vredige rust te vinden is, stilte en rust die vol leven is. Zij rust op vertrouwen en 
geborgenheid en de ervaring volledig aanvaard te zijn.’511 

Dit is de teneur van de vele bladzijden die Marianne aan haar geliefde schrijft. Ze is 
er uren mee bezig en kan niet slapen van blijdschap en opwinding. De niet verwachte 
liefdesverklaring van Bruno, waarop ze diep in haar hart altijd had gehoopt, is tot haar 
verbazing werkelijkheid geworden. De emoties die door zijn liefdesverklaring bij haar 
loskomen, nemen haar volledig in beslag. Telkens begint ze maar weer te schrijven om 
het verlangen naar zijn aanwezigheid te stillen, want ondanks zijn twijfel aan het geloof 
en liefde voor Marianne kiest Bruno voor zijn kloosterorde en kan hij niet aldoor op 
bezoek komen. Naast de vergelijking met christelijke voorgangers van hun uitzonder-
lijke liefdesrelatie wordt maagdelijkheid een cruciaal thema in hun correspondentie. 

Voor mij als onderzoeker is de verleiding groot hier net als Marianne weg te zinken 
in haar correspondentie met Borchert en ieder detail van hun gedachtegangen uit te 
pluizen, maar een dergelijke zoektocht drijft mij weg van de hoofdvraag van dit onder-
zoek, hoe het kan dat de talentvolle kunstenares niet is doorgebroken. Door dit besef 
van afleiding van mijn hoofdvraag wordt mij het antwoord erop precies duidelijk. Een 
belangrijke reden waarom ze onzichtbaar is gebleven, is dat ze zich volledig overgeeft 
aan de verleidingen van haar ideale liefdespartner Bruno Borchert en daarmee haar 
kunstenaarschap als bijzaak behandelt. Waar andere vrouwen in de jaren zestig vechten 
voor hun vrijheid of een eigen kamer binnen het huwelijk waar ze zich ongestoord aan 
hun métier kunnen wijden, geeft zij haar geestelijke vrijheid op en laat ze zich meesle-
                                                        
510 Brief aan Bruno Borchert, 29 december 1964. 
511 Ibidem. 
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pen in een correspondentie vol liefdesverklaringen met een uiteindelijk onbereikbare 
pater. De liefdesverhouding speelt zich vooral op papier af en kost haar veel tijd; daar-
naast vraagt Borchert haar mee te lezen met zijn geschreven teksten en na te denken 
over afbeeldingen in Carmel. Dat is allemaal tijd die haar afhoudt van het uitwerken van 
experimenten met abstracte kunst waar ze in het najaar van 1964 net mee was gestart. 

Pater Bruno Borchert 

In 1965 bevindt Borchert zich op een kruispunt in zijn leven. Hij is dan tweeënveertig 
en voor hem is de emotionele druk die ontstaat door de fysieke contacten met Marian-
ne, misschien wel groter dan bij haar. De gelofte van het celibaat staat bij hem op het 
spel en daarmee zijn gekozen levenspad van de toetreding tot de karmelietenorde. Een 
ander probleem is dat er steeds minder studenten naar Merkelbeek komen. Het kloos-
ter aldaar is zijn thuis, de plaats waar hij woont en werkt. Een sluiting van het klooster 
komt dichterbij en Borchert moet beslissen waar hij daarna naartoe zou willen gaan, en 
belangrijker nog, of en op welke manier hij zijn karmeliet-zijn dan nog kan combineren 
met zijn liefde voor Marianne. Het kan niet anders dan dat hij uittreden uit de kloos-
terorde heeft overwogen.  

Om afstand te nemen en zijn situatie te overdenken verblijft Borchert in februari 
1965 in het Karmelitaans centrum Casa Beato Nuno in Fátima en in augustus gaat hij 
op vakantie naar Hendaye in het uiterste zuidwesten van Frankrijk aan de grens met 
Spanje om vervolgens opnieuw door te reizen naar Fátima. In Hendaye overpeinst hij 
zijn leven en schrijft aan Marianne: ‘Ik ben soms moedig, soms laf, soms gelovig, soms 
ongelovig, ik hou van alle mensen en ik heb er een grenzeloze afschuw voor, ik ben 
een gezeten burger en een vrije vogel, en ga zo maar door.’ Over het celibaat mijmert 
hij in dezelfde brief: ‘Buiten het christendom lijkt me het celibaat iets onaanvaardbaars. 
Als Christus die alles in alles is en de eenheid met allen weet te verwerkelijken niet 
bestaat, is het celibaat in een vereniging van het menszijn, een “abstract” iets, en “de 
mensheid”, een culturele waarde waar je al je energie zo voor inzet dat je je aan geen 
mens wilt binden!’ Uit die gedachte concludeert hij: ‘Hoe kun je werkelijke communi-
caties met “de mensheid” hebben, als je niet zeker bent van Christus?’ Maar hij tekent 
daarbij aan dat ‘het celibaat zich aan niemand bindt, geen werkelijke overgave kent ook 
al is het om Christus en op zijn minst erg gebrekkig is. Het kan alleen nog zin hebben 
vanuit een “bloot geloof” en een werkelijk “offer”. We hebben het allebei gekend – dat 
alleen zijn in een papieren wereld [de boeken over seksualiteit en intimiteit] en in het 
gevoel niet tot liefde in staat te zijn. Hammerskjöld is hiervan een erg sprekend voor-
beeld. Maar als het [de intimiteit] beleefd kan worden vanuit “steunpunten in hechte 
vriendschapsbetrekkingen”, zoals Teilhard dit noemt, mogen we deze genaden niet aan 
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ons laten voorbij gaan. Het zou zoiets zijn als penicilline weigeren als je longontsteking 
hebt.’512 Op die manier rechtvaardigt hij een intiemere omgang met Marianne. 

Uit de dagboekaantekeningen Merkstenen van de Zweedse diplomaat Dag Ham-
marskjöld (1905-1961) die direct na publicatie in 1965 veel werden gelezen en positief 
gewaardeerd, spreekt een toewijding aan het geloof als steun in moeilijke dagen.513 
Hammarskjöld werd in 1953 tweede secretaris-generaal van de Verenigde Naties. In 
1961 stortte het vliegtuig waarin hij zat neer in Noord Rhodesië (Zambia). De oorzaak 
van zijn dood is omstreden. Vermoed werd en tegenwoordig wordt aangenomen dat 
het een aanslag op hem betrof vanwege de bemoeienissen van de VN in de rijke mijn-
provincie Katanga, die zich wilde afscheiden van Congo-Kinshasa. Het manuscript van 
zijn dagboek werd na zijn dood gevonden en gepubliceerd. 

Borchert is geboeid door de open geloofsbeleving van Hammerskjöld, maar voor 
zijn dilemma met betrekking tot het celibaat en zijn verhouding met Marianne vindt hij 
meer steun bij Pierre Teilhard du Chardin. Aan hem ontleent hij woorden om zijn 
eigen situatie te benoemen en beschrijven. Hij verwijst in zijn brieven regelmatig naar 
de correspondentie van Teilhard met de negen jaar oudere Léontine Zanta (1872-
1942), die in 1965 in het Nederlands verscheen onder de titel De pelgrim van de toe-
komst.514 Pater Teilhard ontmoette deze Franse filosofe en strijdster voor gelijke rech-
ten van de vrouw in 1925 op een van de soirées die Zanta bij haar thuis organiseerde. 
De filosofe maakte zich sterk voor toegang van vrouwen voor alle vrije beroepen. Zij 
was een gevierd spreekster. In 1919 hield ze een lezing voor de Alliance Française in 
Rotterdam over ‘De moderne vrouw en de sociale vraagstukken van de 20ste eeuw’. 
Haar huis was een ontmoetingsplaats voor tal van intellectuelen, onder wie de filosoof 
Henri Bergson (1859-1941). 

Het contact met Zanta is voor Teilhard van groot belang omdat zij hem op de hoog-
te brengt van nieuwe filosofische en maatschappelijke stromingen.515 Hun wederzijdse 
inspiratie zal voor Borchert als voorbeeld hebben gediend voor zijn verhouding met 
Marianne die net als Zanta intellectueel was ingesteld en op dat moment in Limburg 
werd gewaardeerd als maakster van monumentale kunst. Bovendien bevindt Borchert 
zich net als Teilhard in een gewetensconflict. Teilhard was door Rome op de vingers 
getikt vanwege zijn evolutie-denken en hem werd een publicatieverbod opgelegd. Pater 
Borchert voelt zich in 1965 vanwege zijn vrije houding ten opzichte van het katholicis-
me en zijn nauwe betrokkenheid op de kunstwereld rond Van der Heijden door de kerk 
bekeken en opgejaagd. Teilhards trouw aan zijn orde motiveert Borchert niet uit te 
treden. Hij onderkent dat hij veel aan de karmelieter levenshouding ontleent en volgt 
Teilhards gedachte over diens vriendschap met de wereldse Zanta. Borchert raakt ervan 
overtuigd dat hij via de liefde voor Marianne dichter bij Christus kan komen. Met die 
redenering kan hij zich intimiteit met haar permitteren en dat laat hij weten in de laatste 
                                                        
512 Brief van Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, Hendaye, 14 augustus 1965.  
513 Dan Hammerskjöld, Merkstenen (Desclée De Brouwer, Brugge/Utrecht 1965). 
514 Robert Garric, Pelgrim van de Toekomst. Brieven van Pierre Teilhard de Chardin aan Leontine Zanta (Desclée De Brou-
wer, Brugge/Utrecht 1965). 
515 Garric, ‘Pierre Teilhard de Chardin en Leontine Zanta’, Pelgrim van de toekomst, 9-25.  
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regels van zijn brief uit Hendaye: ‘Ik ben volkomen tevreden met jou die ik nu in mij 
voel als het hechtste steunpunt voor mijn verlangen naar Christus’.516 

In september 1965 schrijft pater Borchert een artikel over deze gedachtegang met 
de titel ‘Maagdelijkheid en mystiek, de invloed van het vrouwelijke bij Teilhard de 
Chardin’.517 Hij laat een eerste versie van het artikel lezen aan Van der Heijden. Zoals 
wel vaker, sinds hun liefde is uitgesproken, stuurt hij gedroogde bloemen mee met zijn 
brieven aan haar en nu noteert hij: ‘Voeg deze bloem bij het boeket. Zonder jou zou ik 
geen enkele regel van het volgende geschreven hebben. Een bloem aangeboden uit 
dankbaarheid, omdat jij voor mij een steunpunt bent in de oceaan van de liefde en 
omdat jij zelf zolang ik je ken het goddelijk aantrekkingspunt in je binnenste – in duis-
ternis of licht – bent blijven volgen.’518 

Om in de briefwisseling niet genoemde reden verschijnt dit artikel in gewijzigde 
vorm en geschreven door Coenraad Ouwerkerk (1923) met de titel ‘Leefbaarheid van 
de maagdelijke staat, enkele notities’ in het herfstnummer van Carmel.519 Het thema 
‘Sexualiteit en Mystiek’ van dit nummer is een vervolg op het voorgaande waarin ‘Mys-
tiek en aardse liefde’ centraal stond en waarvoor Borchert Marianne gevraagd had 
houtsneden te maken. Hij gaf haar daarvoor als voorbeeld een detail van het schilderij 
‘Equestrienne’ (1931) van Marc Chagall.  
 

           
Knipsel met detail schilderij ‘Equestrienne’ van Marc Chagall, 12 x 10 cm, in Plakboek Brieven van B. aan M., 
1964-1965 
Marc Chagall, ‘Equestrienne’, 1931, olieverf op doek, 100 x 80,8 cm, Stedelijk Museum Amsterdam 

Tussen de brieven van Borchert aan Van der Heijden bevindt zich een zwart-
witafbeelding van een detail van dit schilderij waarop de vrouw met ontblote borsten door 
een man achter haar wordt omhelsd. De gezichten zijn naar elkaar toe en de neuzen van 
man en vrouw raken elkaar subtiel. Zoals we eerder zagen, maakt Marianne in 1965 figura-
tieve houtsneden naar Chagalls voorbeeld, terwijl ze tegelijkertijd abstracte gouaches schil-
dert. Ze kan dus concreet deze afbeelding daarbij als voorbeeld hebben genomen. 
                                                        
516 Ibidem, noot 29.  
517 Bruno Borchert, ‘Maagdelijkheid en mystiek. De invloed van het vrouwelijke bij Teilhard de Chardin’, 1-16, 
getypte tekst met handgeschreven aantekeningen van Marianne van der Heijden bijgesloten bij brief van Bruno 
Borchert aan Marianne van der Heijden, Fátima, 3 september 1965. 
518 Handgeschreven tekst van Borchert in kantlijn van getypt manuscript van het artikel ‘Maagdelijkheid en mys-
tiek, de invloed van het vrouwelijke bij Teilhard du Chardin’. 
519 C.A.J. Ouwerkerk, ‘Leefbaarheid van de maagdelijke staat, enkele notities’, Carmel,  z.d. aflevering no. 4,  1965, 
322-330. 
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In de map waarin Van der Heijden al de brieven en gedroogde bloemen uit 1965 
van Borchert heeft geplakt, bevinden zich ook enkele foto’s van Bruno: in pij achter 
zijn bureau in zijn kloostercel in Merkelbeek en in pak geposeerd aan de kust bij Hen-
daye. Ze tonen de tweespalt waarin hij zich bevindt. Enerzijds is hij een toegewijd 
karmeliet die schrijft over maatschappelijke onderwerpen vanuit een karmelitaans per-
spectief. Op de muur achter hem hangt een applicatie met daarop een Madonna met 
kind van de hand van Van der Heijden. Anderzijds verlangt hij ernaar zichzelf te zijn: 
een man in burgerkleding met zwemtas aan het Franse strand. Borchert zwemt graag. 
Van der Heijden kan niet zwemmen. 
 

       
Bruno Borchert achter bureau in zijn kamer in Merkelbeek, 22 juni 1965, fotograaf onbekend 
Bruno Borchert in Hendaye, augustus 1965, fotograaf onbekend 
Pagina uit Plakboek Brieven van B. aan M. 1964-65, gedroogde bloemen, zegel van vliegveld Lissabon, omslag van 
Lavex verfrissingsdoekje, 34 x 23,5 cm 

Geheim 

Marianne staat net als Bruno de inniger wordende relatie toe met het argument dat ze 
hierdoor dichter bij God staat en bovendien meer liefde voelt die ze met anderen kan 
delen. Aan het eind van 1964, wanneer er nog geen lichamelijk contact is met Bruno, 
maar als hij zich al wel van zijn heiligheid heeft ontdaan door openlijk over zijn twijfels 
te spreken, kan ze zich ook werkelijk openstellen voor anderen. Maar dat verandert 
snel, omdat hun verhouding strikt geheim moet blijven. Ze is bang voor een afwijzing 
door haar vrienden en familie. Ze gaat ervan uit dat zij niet zullen begrijpen dat ze voor 
een relatie kiest die het offer van maagdelijkheid vergt. Begin 1965 sluit ze zich meer 
en meer af en is ze voortdurend op haar hoede niets van haar geheim bloot te geven. 

Die druk groeit wanneer ze in september 1965 Borchert heimelijk treft in Parijs. Ie-
dereen denkt dat ze daar in haar eentje een paar dagen zal vertoeven. ‘Moeder werd 
prompt ongerust toen ze hoorde dat ik alleen naar Parijs ging en ik heb niet gezegd dat 
ik er jou zou ontmoeten. […] Moeder wenste me plezier, in zoverre zo’n reis plezierig 
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kan zijn, voegde ze eraan toe. Ik vind het ook niet leuk dat ik de ontmoeting met jou 
verzwegen heb, maar ik had het gevoel dat dat óók weer verkeerd zou uitpakken en dat 
voorkom ik liever. Het liefst had ik helemaal niets over Parijs gezegd, maar wil ook niet 
het risico lopen dat ze van juffrouw Cholly [de verhuurster van haar appartement en 
atelier aan de Tafelstraat] horen dat ik niet thuis ben, maar in Parijs zit.’520 

Na de dagen in Parijs reflecteert ze over hun samenzijn: ‘Zò elkaar kunnen “ont-
dekken” en in elkaar opgaan zonder het gevoel van prijsgeven kan alleen wanneer die 
eenheid op gevoel van gelijkheid steunt. Wij hebben voor ons zelf de vraag wel opge-
lost geloof ik naar de genitale beleving van de liefde. En het kwam weer van weerskan-
ten. Maar geef die ervaring nu eens door… en is dat niet voor iedereen anders. Ik sta er 
achteraf versteld van hoe bij een vrouw die maagdelijkheid in realiteit een “halt” bete-
kent. Hier doorheen stoten lijkt me een bewuste daad die niet per ongeluk of toevallig 
gebeurt. […] Ik spreek nu enkel uit eigen aanvoelen, maar ik meen dat wat wij beleef-
den lichamelijk duidelijk voelbaar ieder op zichzelf, de mogelijkheid biedt om elkaar 
iets méér te zeggen. De eenheid de verbondenheid, het alles delen, het gemeenschap-
pelijk voelen kan niet intenser zijn.’521 

Borchert heeft in Parijs nog eens herhaald dat hij hun liefdesrelatie als onderdeel 
van zijn geloofsovertuiging ziet en geopperd dat zij via hem als het ware ook tot de 
karmelietenorde behoort. Op die manier vindt Marianne een oplossing voor haar vroe-
gere wens het klooster in te willen gaan. En ze vervolgt: ‘Het doet me goed dat je er-
naar verlangt mij zoveel mogelijk in te schakelen in de orde.’ Dat haar eigen werk hier-
door in de verdrukking komt, vindt ze geen enkel probleem. ‘Och dat: “mijn eigen 
werk waar ik niet aan toe kom”, is maar betrekkelijk. Dit met jou samen denken en ons 
zo ook met het wel en wee van anderen inlaten, is iets wat evengoed tot mijn taak 
hoort (al is het niet officieel), omdat het me ligt, omdat ik in de situatie geplaatst ben 
en omdat het gewoon tot mijn leven behoort.’522 Ze overschrijdt een grens en lijkt niet 
te beseffen dat ze door zich over te geven aan de wensen van Borchert haar kunste-
naarschap tekort doet. 

Na hun reisje ‘Par(ad)ijs’, zoals ze hun verblijf in Parijs daarna noemt, is de behoef-
te aan fysiek contact tussen de twee nog groter. Daarvoor wordt de volgende oplossing 
gevonden. Borchert, die sinds zijn jeugd belangstelling had voor tekenen en schilderen, 
komt eenmaal per week bij haar les nemen. Het is een goede dekmantel voor hun ver-
langen naar fysiek contact, maar deze wekelijkse ontmoetingen vormen een opmaat 
voor een verwijdering van Marianne tot haar beste vrienden. Ze schrijft aan Bruno: 
‘Als ik jou zie klodderen, inspireert me dat veel meer dan die technische avonden met 
Tonny en meer dan Kees en Jeu dat doen.’523  

Met edelsmid Kees van de Vosse heeft ze vanaf het begin van de jaren zestig een 
hechte band. In 1962 was hij een van de mede-exposanten op de tentoonstelling ter 

                                                        
520 Brief aan Bruno Borchert, 7 september 1965. 
521 Brief aan Bruno Borchert, 15 september 1965. 
522 Brief aan Bruno Borchert, 23 september 1965. 
523 Brief aan Bruno Borchert, 3 december 1965. 
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gelegenheid van de Heiligdomsvaart. Zoon Jonas logeerde wel bij Marianne, waardoor 
het arme gezin Van de Vosse met vier kinderen eventjes meer armslag had.524 

Om toch beter aan haar eigen werk te kunnen toekomen wil Van der Heijden paal 
en perk stellen aan de nachtelijke excessen met haar kunstvrienden na de kleurcolleges 
van Van Bragt en de feestjes bij de Vroemens, maar ook aan de bezoeken van Borchert 
die vaak tot vroeg in de ochtend duren.525 Ten opzichte van de vriendenkring rond 
Mathieu Vroemen lukt haar dat, maar de aanwezigheid van Borchert kan ze moeilijk 
weerstaan. Voor haar verjaardag stuurt Borchert eigengemaakte collages. Niet gehin-
derd door enige terughoudendheid ten aanzien van haar kunstenaarschap verknipt hij 
daarvoor een afbeelding van een van de beste houtsneden die ze dat jaar voor Carmel 
maakte en plakt die op een stuk rood papier en voegt er de woorden ‘zalmrose 
schoonheid’ aan toe. 
 

      
Bruno Borchert, collage, 20 december 1965, papier, 13 x 24 cm, Plakboek Brieven van B. aan M., 1964-1965 
Bruno Borchert, Omslag Carmel, complete jaargang 17, 1965, collage en tekst, 23 x 15 cm 

Ook draagt hij bij die gelegenheid de gebundelde jaargang 1965 van Carmel aan haar 
op. Op de omslag heeft hij het fotootje van hun ontmoeting in 1956 in Rome onder de 
zuilengalerij van Bernini voor de Sint-Pieter geplakt en heeft hij een collage gemaakt 
van een volgens een decoratief patroon uitgeknipt stukje wit papier en de tekst: ‘hemel-
se en aardse liefde is, waar  ̶- daar is God.’526 Aan de binnenkant heeft hij een ode aan 
haar geschreven: ‘Nu een jaar geleden opende jij voor mij een bron van leven waaruit 
ik een jaar lang voluit heb kunnen putten. Op je drieënveertigste verjaardag bied ik je 
een van de vruchten aan. Wees ervan overtuigd dat ook vele anderen hier uit putten. 
Een vruchtbaar jaar, en dat het ons gegeven mag zijn dit jaar te doorleven. God zal in 
ons midden zijn. BRUNO.’ 

                                                        
524 Gesprek met Jonas van der Vosse, 4 april 2012. 
525 Brief aan Bruno Borchert, 8 november 1965. 
526 Bruno Borchert, Omslag Carmel complete jaargang, 1965, collage en tekst. 
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Opnieuw twijfel 

Begin 1966 wordt het contact steeds intensiever en bereikt het een gevaarlijke grens. 
Marianne schrijft hem: ‘Ja, we lopen allebei met hetzelfde rond. Ook ik heb gedacht 
stel dat er ons iets ongewilds uit de hand zou lopen. Die kans is reëel. Een kind zou 
een ramp zijn. Een kind op zich is een groot goed. Maar wat dacht je dat het in me te 
weeg zou brengen een kind van ons te moeten afstaan? Wat dacht je dat het voor jou 
als celibatair voor gevolgen in je innerlijk zou hebben? Waar is nu feitelijk de grens 
tussen celibatair en gehuwd leven? Zijn we niet ondanks de goede bedoeling over die 
grens heengegaan? Zonder er erg in te hebben mag ik wel zeggen. Ik was me maar half 
bewust wat ik deed. Ik wou alleen in wezen jou helpen een goede plaats te vinden, 
zoals ik je hoofd graag zo wil leggen dat het goed voelt en rustig ligt, zodat het ons 
allebei geen pijn doet. Zo heb jij je nooit willen opdringen en daarom lijkt het wel of 
we iets heel anders doen dan gehuwden, maar in feite? Naar ons gevoel van binnenuit 
klopt het wel, maar het biologische gegeven en de maatschappij kloppen er niet mee. 
En ik vraag me serieus af of wat we doen nog wel helemaal klopt met de consequentie 
van het celibaat. Is deze uiterste intimiteit soms toch iets wat men moet opgeven, net 
als het opgeven van het stichten van een gezin?’527 

De regelmatige aanwezigheid van Borchert in haar leven begint haar te benauwen. 
In maart 1966 bespeurt ze een onoverwinnelijke tegenzin voor wat ze eerder zo prettig 
vond en schrijft: ‘Het overviel me. Ik heb er niets van voelen aankomen. Ook al heb ik 
er vroeger al eens op gezinspeeld, dat ik misschien een keer weer heel erg “nuchter” 
zou worden.’528 Enkele maanden later weert ze lichamelijk contact met Bruno zelfs af 
en schrijft hem: ‘De laatste tijd heb ik het meest behoefte aan vruchtbare gesprekken 
en het liefkozend samenzijn krijgt iets teleurstellends.’529 

De rollen zijn inmiddels omgekeerd. Van der Heijden steunt niet meer op Bor-
cherts adviezen, maar hij leert van haar ervaringen in de wereldse praktijk. Vanuit die 
positie geeft ze kritiek op zijn kijk op de maatschappij vanuit de veilige muren van het 
klooster. ‘Heb je je ooit reëel verdiept in de middelen tot geboortebeperking? De prak-
tische problemen bijvoorbeeld van periodieke onthouding die in de praktijk zo inge-
wikkeld zijn, daar de meeste vrouwen onregelmatige cycli hebben die de berekening en 
de naleving bijzonder moeilijk maakt. Nou ja, ik zou die vragen nog met een hele reeks 
kunnen vermeerderen, zelfs tot het kennis nemen van de Beatles-muziek. Je moet op 
zijn minst weten waar de jeugd zo enthousiast over is.’ Ze ziet in dat hij niet alles kan 
bijhouden, maar stelt toch dat ze zich ‘in alle eerlijkheid’ wel eens afvraagt ‘waar jullie 
[de paters en priesters] het recht van preken vandaan halen’.530 

Toch slaagt ze er niet in meer afstand tot hem te nemen. Hij komt steeds vaker op 
bezoek en krijgt in juli 1966 zelfs de sleutels van haar appartement en atelier. Praktisch 

                                                        
527 Brief aan Bruno Borchert, dinsdag [11 januari 1966]. 
528 Brief aan Bruno Borchert, 8 maart 1966. 
529 Brief aan Bruno Borchert, woensdag voor Hemelvaart [18 mei] 1966. 
530 Brief aan Bruno Borchert, maandag [14 maart 1966]. 
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gezien woont hij nu bij haar in. Maar noch haar familie, noch haar beste vrienden zijn 
daarvan op de hoogte. Zo vraagt moeder: ‘wat moeten we daarvan denken dat Bruno zo 
veel komt, je hoort tegenwoordig zoveel van die gevallen?’531 Zelfs voor haar huisbaas 
houden de twee de werkelijke situatie geheim, want officieel huurt Bruno de kleine ruim-
te naast haar atelier waar hij zich buiten het klooster in Merkelbeek kan terugtrekken. 

Omdat ook Borcherts familie nooit heeft geweten van het heimelijk samenleven op 
de Tafelstraat, stuurt Marianne na zijn dood een brief aan zijn zus waarin ze schrijft en 
tekent hoe de toestand feitelijk was. Aan de achterkant van het pand waar zij woonde, 
was een binnenplaats met garage. Daarboven had zij atelierruimte en daarnaast bevond 
zich ‘het hokje van Bruno’ met alleen een raampje, maar geen gas of licht. Er kan in de 
kleine ruimte niet gewassen of gekookt worden en er is geen sanitair of verwarming. 
Voor al die dagelijkse dingen maakt Bruno gebruik van haar appartement. Marianne wil 
met hem samenwonen zoals ‘ze vroeger met collega-studenten samenleefde’.532 
 

  
Tekening van ‘het hokje’ van Borchert aan de Tafelstraat 18 in een brief van Marianne van der Heijden aan Elly, 
de zus van Bruno Borchert, 18 september 1995.  

Het onderhoud van haar kamer, atelier, sanitair en Bruno’s hokje laat te wensen over 
en ze maakt een plan voor het eigenhandig opknappen van de boel. Bruno stelt ze 
verantwoordelijk voor het leefbaar maken van zijn kamertje. Zelf neemt ze het schil-
deren van de kozijnen, het aanleggen van een douche en het dichten van allerlei kieren 

                                                        
531 Ibidem, noot 144.  
532 Brief aan Bruno Borchert, z.d. [na Pasen ,1967]. 
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en gaten voor haar rekening. Af en toe krijgt ze hulp van werklieden die de huisbaas 
inhuurt. In deze tijd wordt er ook nieuw linoleum in haar atelier gelegd. 

Zomer 1966 stopt de intensieve correspondentie tussen Bruno en haar. Daarna 
schrijft zij nog maar af en toe een brief. Geschreven bronnen over wat haar dagelijks 
bezighoudt zijn er vanaf dat moment niet meer. Feitelijk bevindt Marianne zich nu in 
een situatie die ze vroeger verafschuwde. In de jaren na haar studie besefte ze maar al 
te zeer dat gehuwd zijn een beperking van haar kunstenaarschap zou betekenen. Die 
gedachte deed haar berusten in het feit dat ze ongetrouwd was, terwijl haar vriendin-
nen allemaal in het huwelijk traden. Maagdelijkheid betekende het zich kunnen wijden 
aan haar métier. Ze beseft dat haar samenleven met een niet uitgetreden pater precies 
hetzelfde betekent als het huishouden van een getrouwd echtpaar. 

Vanwege de strikte geheimhouding kan ze er met niemand over praten. De situatie 
maakt het voor haar steeds lastiger onbevangen naar buiten te treden, niet alleen bin-
nen haar sociale omgeving, maar ook met het presenteren van haar vrije werk, dat voor 
haar kunstenaarschap steeds belangrijker wordt, aangezien de opdrachten afnemen. Dit 
innerlijke conflict dat ze ook Borchert die zelf in de problemen zit, niet voor wil leg-
gen, is fnuikend voor haar zelfvertrouwen en een goede voedingsbodem voor een 
burn-out, zoals we een dergelijke stresssituatie vandaag de dag noemen. 

Pater Borchert zoekt een huis 

Vanaf het midden van de jaren zestig, wanneer het studentenaantal van het kleinsemi-
narie in Merkelbeek drastisch terugloopt, besluit de kloosterleiding het complex op 
termijn te sluiten. Voor alle betrokkenen wordt een regeling getroffen en de meeste 
paters verhuizen naar Amsterdam. Borchert wil liever in het zuiden blijven. Van der 
Heijden wenst dat hij zich ergens in Limburg zelfstandig vestigt, maar het lukt hem 
niet een goede plek te vinden. Op 10 juli 1968 wordt het kloostercomplex verkocht aan 
particulieren die er een bejaardenhuis in vestigen. Op 1 september wordt Huize Tieder 
in gebruik genomen, maar de karmelieten zijn gerechtigd nog tot uiterlijk 1 maart 1970 
de ‘voorvleugel’ (gelegen aan de Merkelbeekerstraat) te gebruiken.533 Borchert en me-
debroeder Winand van der Klauw verblijven vanaf die tijd in de voorvleugel, totdat zij 
een nieuwe, gezamenlijke woon- en werkruimte vinden, waar ook de redactie van Car-
mel kan worden ondergebracht en enkele kunstenaars zullen kunnen wonen en werken. 

Borchert heeft als ideaal een huis waar geestelijken en kunstenaars samenleven. Be-
halve Winand van der Klauw heeft hij daarbij de bevriende kunstenaars Jan van Hel-
den (1932-2006) en Jan van Genk (1939) in gedachte. Beiden hebben hun opleiding 
grafiek aan de Jan van Eyck Academie voltooid, maar hebben problemen om in hun 
onderhoud te voorzien. Van Genk wordt belemmerd door zijn doofstom zijn. Van 

                                                        
533 Antoine Jacobs, Bernadette van Hellenberg Hubar, Roy Denessen e.a., ‘Tussen bonte volksdevotie en sobere 
contemplatie. Cultuurhistorische analyse met waardenstelling Carmelietenklooster Merkelbeek Brunssum’,  Publica-
ties Monumentenhuis Limburg, nummer 2000-213, Roermond 2001, 3 en 24-25. 
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Helden is getrouwd en heeft twee kinderen en om geld bij te verdienen begint hij een 
café. In 1965 overlijdt plotseling zijn vrouw en raakt Van Helden in de problemen.534 
Borchert voelt zich betrokken bij de lastige situatie van Van Genk en is gegrepen door 
de belezen en maatschappelijk geëngageerde Van Helden die voor zijn prenten inspira-
tie vindt in de literatuur van Gogol, Dostojevski, Toergenjev, Kafka en Sartre.535 

In 1967 wordt door de Nederlandse Carmelprovincie de exploitatie van Carmel over-
gedragen aan Uitgeverij Gamiotten in Tilburg. Na een paar jaar zal Carmel overgaan in 
Speling en treden er ook leken toe tot de redactie van dit nieuwe tijdschrift, waarmee het 
tijdschrift breder van opzet en toegankelijker wordt. Het eerste nummer van Speling ver-
schijnt voorjaar 1969.536 Van Helden wordt de vaste illustrator van dit tijdschrift.  

In het steeds leger wordende kloostergebouw voelt Bruno Borchert zich ongeluk-
kig. Hij is veel op reis of bivakkeert bij Marianne in Maastricht. De jaren tussen 1968 
en 1971 ervaart hij als een tijd waarin hij volledig afknapte. In de nalatenschap van Van 
der Heijden bevindt zich een plakboek dat een weerslag is van zijn fysieke en mentale 
crisisjaren en waarin hij schrijft dat hij ‘God, geloof, theologie en hoop’ heeft verlo-
ren.537 Borchert gaat gebukt onder het dilemma van het willen combineren van zijn 
toewijding tot de karmelietenorde en zijn liefde voor Marianne. Zijn psychiater stelt 
hem voor het celibaat op te heffen, maar voor Borchert verbindt het celibaat hem juist 
met beiden. Door dit verschil van mening verliest hij nu ook het vertrouwen in zijn 
hulpverlener.538 Hij komt niet tot veel daden en ligt tot laat in de middag op bed. 

Marianne heeft hem toegelaten in haar hele huis en heeft zelfs haar atelier voor 
hem opengesteld, zodat hij zich creatief kan uiten om zijn problemen de baas te wor-
den. Zelf raakt ze door de lastige situatie van slag en verliest daardoor ook het ver-
trouwen in het katholicisme. Was een paar jaar geleden haar liefde voor Bruno nog een 
weg om nader tot Christus te komen, nu is het dagelijks leven met hem zo op haar 
lippen een reden om aan dit geloof te twijfelen. 

Een brok verdriet 

Vanaf december 1968 start Marianne van der Heijden weer dagboekaantekeningen in 
een notitieboekje. Op de eerste bladzijden zijn letterlijke citaten van teksten die indruk 
op haar maakten en die ze wil koesteren. Ze citeert woorden van A.L. Constandse: 
‘Ook de voorstanders der vooruitgang hebben hun mythen’ en van Hedy d’Ancona: 
‘De sociale en culturele omstandigheden hebben tot op heden een situatie geschapen 

                                                        
534 Henk Verbeek e.a., Zwart wit. Graficus Jan van Helden (Werkgroep Kunststroom, Roerdalen 2008) 21 en 24. 
535 Idem, Jef Bonten, ‘Graficus Jan van Helden, zevenentwintig jaar later’, 113- 131, 126.  
536 Peter Nissen, ‘Zestig jaar Carmel en Speling’, www.peternissen.nl/artikelen/wetenschappelijke-artikelen/100-
zestig-jaar-carmel-en-speling.html [geraadpleegd op 2 juni 2016]. 
537 Bruno Borchert, Plakboek De drie jaren waarin ik afknapte. 1968-71, Archief Marianne van der Heijden. In de 
publicatie Collectie Marianne van der Heijden (Venlo 2013) staat dit plakboek afgebeeld op bladzijde 229 als zijnde van 
haar hand. Na onderzoek blijkt het plakboek van Bruno Borchert te zijn.  
538 Gegevens over Bruno Borchert uit dagboekaantekeningen van Marianne van der Heijden: Dagboek 4. Aug.’70-
nov.’70, 22 september 1970.  

http://www.peternissen.nl/artikelen/wetenschappelijke-artikelen/100-zestig-jaar-carmel-en-speling.html
http://www.peternissen.nl/artikelen/wetenschappelijke-artikelen/100-zestig-jaar-carmel-en-speling.html
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waarin de vrijheid van de man – ook binnen het huwelijk – vele malen groter was dan 
die van de vrouw. Maar het zou verkeerd zijn daaruit te concluderen, dat de vrouw 
toleranter is. Vanuit een minderheidspositie – heeft men eenvoudig te accepteren.’539 
Van der Heijden doet niet aan bronvermelding, waardoor niet precies te achterhalen is 
uit welke artikelen of boeken ze de teksten heeft gehaald. De korte notities zijn aanzet-
ten voor een bezinning op haar maatschappelijke positie. Opmerkelijk is dat ze zich 
daarbij voorzichtig oriënteert bij voor haar ongebruikelijke personen. 

Anton Constandse (1899-1985) was in de jaren zestig journalist en gevierd radio-
spreker. Hij stond bekend om zijn non-conformistische kijk op de samenleving. Socia-
liste en feministe Hedy d’Ancona (1937) zette zich in 1968 samen met Joke Kool-Smit 
(1933-1981) in voor een mentaliteitsverandering binnen de bestaande vrouwenbewegin-
gen. Ze maakten de ongelijke maatschappelijke positie van vrouwen politiek en riepen 
vrouwen met een baan en eigen inkomsten op lid te worden van de Aktiegroep Vrou-
wen 2000, die kort daarop overging in de organisatie Man-Vrouw-Maatschappij.540 De 
citaten zeggen weinig over Mariannes daadwerkelijk engagement met de opvattingen 
van Constandse en D’Ancona. Ze filosofeert niet door op de thema’s die ze heeft over-
geschreven, wat ze vroeger wel deed met gedachten over seksualiteit en het katholicis-
me. Ze raakt eventjes aan de opvattingen van deze radicalisten om zich daarna weer snel 
in haar persoonlijke wereld terug te trekken. 

Na de citaten volgt een los blaadje met woorden over haar verhouding tot haar ou-
ders. Ze schrijft: ‘Ik heb nooit boos op hen mogen worden. Ik heb altijd gehoorzaamd. 
Zij waren verstandig. Ik heb altijd geprobeerd dat ze trots op me konden zijn. Ik had 
voorbeeldige ouders. Ik was de voorbeeldige dochter. Tot het succes in hun ogen geen 
succes voor mij was en mijn idealen geen ideaal voor hun was.’541 In de afgelopen jaren 
is er een discrepantie tussen ouders en dochter over haar status als beeldend kunste-
naar die in de jaren zestig was verschoven van een gevierd maakster van kerkelijke 
opdrachten naar een zoekende artieste die vrij werk maakt. Haar ouders bekommeren 
zich om haar toekomst en verwachten bovendien dat ze zich meer bemoeit met het 
huishouden in Kerkrade. Moeders ziekte is nu zo erg geworden dat vader veel meer 
moet leunen op de inzet van tante Mary. Moeder heeft veel pijn en is bedlegerig. Bo-
vendien is ze vaak misselijk en daardoor extra zwak. Van een ongehuwde dochter 
wordt aangenomen dat zij zich betrokken voelt bij de zorg voor haar ouders. Marianne 
ziet dat anders. Ze vindt dat haar vader zelf schuld is aan de situatie, omdat ‘hij nooit 
een poot heeft uitgestoken om praktisch iets te doen.’542 

Broer Leo is in 1959 getrouwd. Zijn vrouw, Lidy, kan geen kinderen krijgen en het 
echtpaar adopteert begin jaren zestig een dochter, Liesbeth, en een zoon, Rik. Lidy 
vindt het moeilijk om haar liefde voor muziek en kunst op te geven en vraagt daarom 
Leo veel huishoudelijke taken over te nemen. Dat levert hem naast zijn baan als teken-
                                                        
539 Dagboek 1. 1969. Kerst 1968. 
540 Irene Costera Meijer, Het persoonlijke wordt politiek. Feministische bewustwording in Nederland 1965-1980 (Het Spin-
huis, Amsterdam 1996) 61. 
541 Los blad in Dagboek 1. 1969. 11 januari 1969. 
542 Ibidem. 
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leraar en liefhebber van het maken van muziek – hij speelt viool – veel stress en daar-
om is ook hij niet in staat zijn ouders bij te staan. 

Mariannes woede blijkt niet alleen over dit discussiepunt te gaan. Het eigenlijke 
probleem is dat ze tegenover haar ouders niet open en eerlijk over haar eigen situatie is. 
Ze raakt in paniek en noteert: ‘Ik word dol en verlies mijn energie en levenslust. Ik 
moet nu mijn eigen leven redden.’ Met rode viltstift voegt ze daaraan toe: ‘Ik wil niet 
kapot. Ik wil taai zijn, niet kapot te krijgen’ en dan weer met blauwe balpen ‘Ik ben 
voor het leven. Laat de doden de doden begraven. Ik wil mijn leven niet laten bepalen 
door de geest van de ouderdom: bevreesdheid, angst, afsluiting. Niet week worden. 
Niet zelf bezwijken aan medelijden voor niemand. Daar help ik niemand mee. Niet 
gesmoord worden in de ellende van de wereld.’543 

Weliswaar gaat ze te rade bij persoonlijkheden uit de media, maar al snel hecht ze 
weer het meest belang aan Bruno’s mening en richt zich tot hem met de woorden: 
‘Lieve Bruno, je hebt me het boekje Lof der luiheid net gegeven, wat ik het hardst nodig 
had, zelfs meer dan het evangelie en de vrouwenemancipatie.’544 Dit boekje is een 
bloemlezing van uitspaken over luiheid en luieren. Marianne schrijft de volgende regels 
eruit over: ‘Nietsdoen is de bron van alle doen, de bron van alle nietigheden’ en ‘De 
kunst ontspruit uit de vlijt der luiaards.’545 De sfeer van het boekje komt goed overeen 
met de levenshouding die Bruno zichzelf aanmeet: luierend in een hangmat denkend 
over het leven. Waarom Marianne die in deze tijd verder wil werken aan haar ontdek-
king van nieuwe materialen en onderwerpen voor haar vrije kunst, zich zo lovend over 
het luchtige boekje uit, is een raadsel. 
 

 
Omslag van Kurt Kusenberg e.a., Lof der luiheid (Uitgeverij Andries Blitz, Laren z.d.) 

Om op adem te komen gaat ze in februari 1969 een paar weken naar Marbella aan de 
Zuid-Spaanse kust. In plaats van licht en zon, wat ze verwacht hier te vinden, regent 
het pijpenstelen en verblijft ze veel op haar hotelkamer. Vanuit hier schrijft ze weer 
brieven aan Bruno en maakt ze hem deelgenoot van haar geloofscrisis. ‘Het kan hier zo 
hard gieten dat je je echt niet buiten kunt wagen. Maar goed, ik zal me graag passief 
                                                        
543 Ibidem. 
544 Niet verstuurde brief aan Bruno Borchert, 13 januari 1969. Los blad in Dagboek 1. 1969. Het boekje is: Kurt 
Kusenberg e.a., Lof der luiheid (Andries Blitz, Laren z.j. [begin jaren zestig]). 
545 Dagboek 1. 1969, 13 januari 1969. De citaten komen uit Kusenberg, Lof der luiheid, z.p., en zijn van de Duitse 
schrijvers Martin Kessel (1901-1990) en Peter Bamm (1897-1975). 
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houden en alles maar laten gaan en eventueel wat lezen over de bijbel. Ik droomde dat 
ik per vergissing naar de kerk was gegaan en me maar in een zijbeuk ging verschuilen, 
omdat ik zo de kriebels kreeg van de liturgische santenkraam. Het was net alsof wij 
allemaal schelpdieren waren verborgen in een harde, mooi versierde schelp van beste 
wetten, gezag en liturgie. Maar haal je zo’n schelpdiertje eruit, dan blijft er niets van 
over: een klein hulpeloos onaanzienlijk en ontzettend kwetsbaar wormpje. De Paus en 
de rest interesseert me niet meer. Ik wil nu weten, wat ik heb aan Christus en aan wat 
de apostelen ons leerden. Het is alsof ik van vooraf aan moet beginnen en het leven 
moet bezien met de werkelijke kwetsbare kanten zonder versierde schelpen en zonder 
de ondoordringbare bescherming.’546 
 

       
Voorjaar in het noorden, 1969, textielapplicatie, 121 x 65,5 cm 
Zonder titel, mozaïek, aula jongensmavo Johannes XXIII, Brunssum, 1969, fotograaf onbekend 

Na haar vakantie verandert er weinig. Gekweld door Bruno met zijn problemen dicht 
op haar en de eisen die vader en tante Mary steeds aan haar stellen maar waaraan ze 
niet kan voldoen, wil ze zich concentreren op haar werk. ‘Ik moet het creatieve, het 
spel, de rust een kans geven en zo mezelf hervinden,’ schrijft ze nog maar eens in haar 
dagboek. Maar er komt weinig kunst uit haar handen. In de nalatenschap bevinden 
zich drie kunstwerken uit 1969: de linosnede ‘Feestdag’, het reliëf van afvalmateriaal en 
gevonden voorwerpen ‘Sporen’ en een textielapplicatie ‘Voorjaar in het noorden’. De 
laatste is een abstracte, associatieve compositie van fragmenten textiel die met de 
naaimachine aan en op elkaar zijn vastgemaakt. Haar zorgen en gespannenheid nemen 
alleen maar toe, daardoor raakt ze steeds meer vermoeid en komt ze weinig aan werken 
toe.  

1969 staat wat betreft haar kunst in het teken van de realisatie van de mozaïekwand 
voor de mavo in Brunssum. Op de muur in de aula van die school wil ze een abstract 
                                                        
546 Brief aan Bruno Borchert, Marbella, 17 februari 1969. 
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mozaïek aanbrengen van ‘afwisselend gedeelten van kiezel en marmer, die nu eens uit 
de wand naar voren komen, dan weer in de wand terugzinken’. De rest van de wand 
wordt met ruwe cementmortel aangebracht.547  

Tijdens de uitvoering is ze te ongeconcentreerd en valt van de steiger.  
In het ziekenhuis maakt ze een kleine pentekening in een voor haar ongebruikelijke 

stijl. Erop is kinderlijk een meisje of vrouw getekend met een brok in haar keel. Het is 
gemaakt op goedkoop  papier uit een klein blocnote. Op het volgende blad heeft ze 
een korte tekst geschreven: ‘Er kwam een brok verdriet in haar keel, en bleef er steken, 
zij kreeg het niet weggeslikt en kon misschien niet meer spreken, het was een gewoon 
brok verdriet, maar haar keeltje was te klein, zij moest wel wachten tot zij groter werd, 
pas na jaren kon ze hem verteren.’548 

Het is een nieuwe trant van werken, waarbij ze haar door de brieven aan Bruno 
Borchert geoefende schrijfkunst combineert met een vrije tekentaal, die doet denken 
aan de kunst van Cobra. De teneur ervan is verstikkend. Net als midden jaren vijftig, 
toen Marianne overdag werkte aan de mozaïeken voor de jezuïeten en in de avonduren 
fragiele inkttekeningen van haar naakte lichaam maakte, heeft deze tekening betrekking 
op de gevoelens en gedachten waarmee ze niet naar buiten treedt. Het meisje in haar 
kan niet meer spreken. De tekening staat symbool voor de verstikkende situatie van 
zowel haar persoonlijk leven als haar kunstenaarschap. 

In diezelfde zomer komt er beweging in de woonsituatie van Bruno. Confrater 
Winand verhuist op 15 augustus 1969 naar de Brusselsestraat 65 en het idee is dat 
Borchert snel zal volgen.549 Deze locatie is ietwat obscuur, want is gevestigd boven een 
seksboetiek.550 De leefomstandigheden zijn er verre van optimaal. Zo is er geen ver-
warming en moet er ook hier veel worden opgeknapt. Borcherts amandelen zijn net 
geknipt waardoor de werkzaamheden nauwelijks vorderen en er weinig terecht komt 
van zijn verhuizing. Voorlopig richt hij er alleen een kantoor in en verblijft hij de mees-
te uren van de dag op de Tafelstraat waar hij ‘het hokje’ nog steeds als toevluchtsoord 
mag gebruiken.  
 

                                                        
547 ‘Ontwerp voor wandversiering in de aula van de mavoschool voor jongens in Brunssum’, mei 1968. 
548 ‘Er kwam een bron verdriet in haar keel’, losse tekst bij tekening, 1969. 
549 Gegevens over woonplaats Winand van der Klauw uit: Nederlands Carmelitaans Instituut, Provinciaal Archief 
2.93. Zie over de overgang van Carmel naar Speling: Peter Nissen, ’60 jaar Carmel en Speling, Speling 61 (2009), 
nummer 1, 17-26, http://www.peternissen.nl/artikelen/wetenschappelijke-artikelen/100-zestig-jaar-carmel-en-
speling.html (geraadpleegd 2 juni 2016). 
550 Jo Meijs, ‘Herinneringen’, Verbeek e.a., Zwart wit. Jan van Helden graficus, 94-95. 

http://www.peternissen.nl/artikelen/wetenschappelijke-artikelen/100-zestig-jaar-carmel-en-speling.html
http://www.peternissen.nl/artikelen/wetenschappelijke-artikelen/100-zestig-jaar-carmel-en-speling.html


1970 

215 

 
‘Er kwam een brok verdriet in haar keel’, 1969, tekst op papier, 11 x 7 cm  
Zonder titel, 1969, inkt op blocnotepapier, 11 x 7 cm   

Bruno leunt nu zwaar op Marianne. Zij helpt hem bij alles om zich in de wereldse 
maatschappij staande te houden. Ze legt hem uit hoe je moet eten koken, boodschap-
pen doen, wassen en strijken. Vanwege zijn depressieve toestand komt hij weinig tot 
daden en moet zij toch al deze huishoudelijke klusjes voor hem doen. Na enige tijd 
stoort ze zich aan zijn royale levensstijl. Hij houdt van worstjes die bij een speciale 
winkel moeten worden gekocht, en eet het liefst iedere dag een biefstuk met een ge-
bakken ei. ‘Hij heeft eet- en leefgewoontes die veel meer geld vragen. Dan is het veel 
vlees, dan plakjes worstjes of vis, eieren, cognac (die ik op mijn verjaardag kreeg van 
Fons heeft hij bijna helemaal opgedronken), de laatste tijd bijna elke dag 2 à 3 liters 
melk en gewoon brood of broodbeleg eet hij praktisch niet. Ik brand tot diep in de 
nacht alle lichten beneden en dan laat hij vaak als hij boven geweest is ook nog daar 
het licht branden. Ik twijfel dan tussen boos op hem worden of mezelf voor krenterig 
houden.’551 

Gezellig is het in die winter niet, want Borchert krijgt griep en ligt met hoge koorts 
bij haar op bed. Ook wanneer hij zich wat beter voelt, staat hij pas om drie uur in de 
middag op en komt eigenlijk pas tot leven, wanneer het donker wordt en zij naar 
nachtrust verlangt. Hij woont ondertussen al meer dan vier jaar heimelijk bij haar. Haar 
gezondheid heeft ernstig te lijden onder de stressvolle omstandigheden. Ze slikt Libri-
um, het slaapmiddel Isonox en pijnstillers tegen rug- en buikklachten. Ook gebruikt ze 

                                                        
551 Dagboek 2. Dec. ’69-maart ’70, 20 februari 1970. 
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Lyndiol als middel tegen haar onregelmatige en pijnlijke menstruatie. Ze heeft veel 
huilbuien en nachtmerries. 

Het idee is dat Borchert nu toch echt snel bij Van der Klauw intrekt. ‘Mijn hoop is 
al zo lang gevestigd op de Brusselsestraat. Alle kansen zijn voorbij gegaan. Nu, met 
nog de hele winter voor de boeg, zonder enige energie, zonder iets wat hem kan boeien 
of ontspannen. Nu kan hij er dan over een week terecht in die holle donkere zaal waar 
hij alleen maar nare herinneringen aan heeft van werken in een leeg huis, later wel met 
stapels boeken, en het bed van Winand en nu met een slecht afgedankt opklapbed en 
ongeordende rommel, en een kapotte oliekachel. […] Hij zelf is er aller ellendigst aan 
toe en nu na 4 ½ jaar hier wonen is het allemaal nog bar primitief en om het een beetje 
redelijk te krijgen zou ik nog steeds alles moeten blijven opvangen, terwijl ik al vanaf 
de eerste weken verwachtte dat hij het alleen aan kon. Ik heb geduld gehad en afge-
wacht. Soms dacht ik dat het zo wel ging en dat ik er misschien aan zou wennen. Hij 
heeft altijd gevonden dat een man ook zelfstandig moet kunnen leven. Hij meende, 
denk ik, dat hij dat ook deed. Eerst dacht hij dat ik de was voor hem zou doen, zijn 
kleren onderhouden, koken, enz. Hij heeft het allemaal zelf geleerd, behalve dan naaien 
en aan het strijken heeft hij de brui gegeven,’ schrijft ze op 14 december 1969.552 

Verstikking 

In januari 1970 leeft haar kunstpraktijk iets op. Ze maakt ‘twee werkjes’, terwijl ‘Bruno 
wijn drinkend voorlas uit Tortilla flat’. Dit boek dat oorspronkelijk in 1935 is geschre-
ven door de Amerikaan John Steinbeck (1902-1968), kwam na zijn dood opnieuw in de 
belangstelling en werd ook in Nederland populair. Het verhaalt over een groep kame-
raden die samenleven in Tortilla Flat, de woning van Danny in het haveloze en armoe-
dige wijk van Monterey aan de kust van California. Kameraadschap staat binnen de 
kleurrijke vriendengroep voorop. Ze idealiseren hun armoedige levensstandaard en 
wijzen de georganiseerde maatschappij af. Ze leven het leven en brengen de dagen al 
wijn drinkend door. Danny is de meest uitgesprokene van de groep en is de spil waar-
omheen de vriendschap draait. Het boek is voor Bruno een inspiratiebron. In het huis 
aan de Brusselsestraat wil hij ook op die manier met vrienden samenleven. 

Begin 1970 zet Marianne zeven reliëfs op met gevonden materialen, zoals hout, 
glas, stenen en plastic, en schrijft dat ze er een ‘gevoel van weer op dreef te raken’ van 
krijgt. In dezelfde tijd belt Jos Pfennings met de mededeling dat hij een alternatief heeft 
voor de afgewezen kunstopdracht in zijn parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte 
in Ohé en Laak. Sinds 1965 hebben de twee contact over een muurschildering in die 
kerk. De kunstenares maakte verschillende ontwerptekeningen, maar het schilderen 
werd telkens uitgesteld, omdat de muur maar niet afkwam door een verwarming en een 
bekabeling die nog moest worden aangelegd. Bovendien hield de verf slecht op de 

                                                        
552 Ibidem, 14 december 1969. 
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wand. Marianne had hiervoor technisch advies ingewonnen bij Tonny van Bragt, maar 
ondanks haar intensieve voorbereidingen keurde een beoordelingscommissie het ont-
werp af. Nu mag ze dan een wandkleed maken en krijgt ze 2500 gulden voorschot.553 

Het optimisme duurt niet lang. Al een paar dagen later noteert ze: ‘De laatste twee 
dagen ging het niet meer met het werk en begon de ellende weer. Ik ben bang dat ik 
mijn psychische inzinkingen op Bruno overdraag. Ik voel ook zoiets als Danny uit 
Tortilla Flat: ik ben mijn vrije leven kwijt en wil dat met alle macht terug hebben. Maar 
een terug is niet mogelijk. Ik wou carnaval als geneesmiddel zien, maar heb het al vier 
jaar niet meer meegemaakt. En al in geen maanden de mensen ontmoet met wie ik uit 
zou kunnen gaan.’554 

Het dagelijks leven verloopt even moeizaam als daarvoor. ‘Ik heb er me voor het 
moment bij neergelegd dat ik ten dode ben opgeschreven. Vandaag was de wc ver-
stopt, ondanks dat ik de poepemmers door die barre kou en half ziek door de wc gooi-
de met drie extra emmers water. Het water was afgesloten en er brandde alleen een 
petroleum kachel. Ik woon te primitief om een normaal huishouden te voeren,’ noteert 
ze begin 1970 in haar dagboek. ‘Hoe kan ik dit + een ziekelijke man allemaal aan en er 
nog bij blijven werken? En niemand begrijpt, ook Bruno niet, dat dit leven waarin ik 
me ingekapseld voel en ik steeds minder contact heb met de buitenwereld, me kapot 
maakt. Wat zou ik ervoor over hebben met iemand eens te kunnen praten die dat be-
grijpt en er over kan oordelen.’555 

Door de benauwde situatie krijgt ze een woedeaanval. Ze gelooft dat ze er niet 
meer tegen kan dat Borchert zo afhankelijk van haar is geworden en twijfelt of ze op 
deze manier ‘tot dat echte liefhebben in staat’ is. ‘Het is of ik levend dood ben en allen 
om mij heen voor mij dood zijn. Ik houd misschien niet meer van Bruno maar ook 
niet van mezelf.’556 Tijdens woedeaanvallen als deze, of in momenten van depressie 
heeft ze weinig aan hem, want hij meent dat haar ‘neurose zo diep zit’, dat ze ‘er wel 
nooit helemaal van af zal komen’. Hij denkt dat het daarvoor al te lang heeft geduurd 
en wijst op de problemen die ze met haar ouders en de familie van haar broer heeft.557 
Dit schrijft Marianne terloops in haar dagboek, maar is in feite een reden te meer 
waarom ze zich totaal onbegrepen voelt door Borchert. Hij onderschat haar situatie 
volkomen en is blind voor zijn impact op haar leven en huishouden. 

Toch vinden ze elkaar telkens weer op het punt van hun twijfel aan het nut van het 
menselijk bestaan. ‘Gisteravond nog met Bruno [gepraat over] waarom wij bestaan. 
Zou het leven puur toevallig ontstaan zijn?’ Ook bespreken ze de optie van zelfmoord: 
‘Er zelf een eind aan maken vraagt moed op een manier zoals je op een schilderij de 
laatste vlek schildert. Hij moet de goede kleur, grootte en plaats hebben of het is mis. 
Het is een risico wat er na dit leven is, of niets. Als je zelf geen plezier in het leven hebt 
en de zin niet ziet ben je een bron van ellende voor jezelf en anderen. Wat moet je dan 
                                                        
553 Ibidem, 1 februari 1970. 
554 Ibidem, 6 februari 1970. 
555 Ibidem, 3 op 4 januari 1970. 
556 Ibidem, 20 februari 1970. 
557 Ibidem. 
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doen?’ Bruno zegt dat ‘hij zelf nooit op de gedachten aan zelfmoord komt, omdat hij 
nog altijd in het leven gelooft’.558 

Omdat het Marianne niet lukt naar bed te gaan op het moment dat Bruno tot leven 
komt, leeft ze inmiddels volgens zijn dagritme. Maar daarmee raakt ze ‘helemaal in de 
sfeer van dood en levenloosheid’. Ze kan ‘er niet tegen om op te staan op het meest 
trieste moment van de dag, de schemering, zodat je alleen leeft bij kunstlicht en niets 
merkt van dag en het leven in de dag van de beesten en planten.’559 

Om in beweging te komen gaat ze meedoen met ‘een gymnastiekclub’, want ze wil 
alles aangrijpen ‘al is het nog zo onnozel om die verstikking te doorbreken. Het ver-
schil met Kafka, Camus en mij is, dat zij de wereld als absurd ondergingen en dat ik 
mijzelf als absurd ervaar. En dat is geloof ik ook het verschil tussen Bruno en mij. Bij 
hem zit het in alles om hem heen, maar bij mij zit het van binnen. Als ik maar ergens 
de kracht vond om uit die absurditeit in mij zelf los te komen.’ Dit en het voorgaande 
schrijft ze op 20 februari 1970. Twee dagen later ziet ze geen andere uitweg dan zich 
voor een week op te sluiten in haar slaapkamer. 

Totale afzondering 

Op zondagmiddag 22 februari 1970 om een uur, wanneer Bruno al naar de Brusselse-
straat is, schrijft Marianne in een klein notitieblokje: ‘Ik heb me opgesloten in mijn 
slaapkamer voor een week. Ik heb wat melk en blikvoorraad, aardappelen en wat vlees. 
Alleen vier sigaretten en wat shag, dat is te weinig. Ik weet niet meer, wat ik met mijn 
leven aan moet. Ik probeer dit een week vol te houden met het idee, dat dit voorlopig 
het enige is wat ik moet en wil volhouden. Gisteravond toen ik het besluit nam, wist ik 
niet waarom. Nu zie ik het als een opgave om gewoon vol te houden, om iets te heb-
ben om te presteren, gewoon te leven helemaal alleen met mezelf. En verder misschien 
in een toestand te raken dat er iets duidelijk voor me wordt. De behoefte ook om met 
bijna niets te leven en verder ook dat Bruno iets zal doen. Ik hoop, dat hij in die week 
de activiteit opbrengt om te beginnen met een leven dat niet steunt op mij.’560 
  

                                                        
558 Ibidem. 
559 Ibidem. 
560 Ibidem, 22 februari 1970. De bladzijden uit het notitieblokje heeft ze later in haar dagboek geplakt. 
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Dagboek 2. Dec.’69-maart ’70, 16,5 x 11 cm 
Pagina uit Dagboek 2. Zondag, 1 uur, 22 februari 1970 

Beneden op tafel heeft ze voor Bruno een brief neergelegd en haar boekje met dag-
boekaantekeningen van de afgelopen maanden. Om sigaretten te zoeken gaat ze toch 
even naar haar woonkamer: ‘Beneden was het echt gezellig en lekker warm. Ik lig hier 
in bed met koude voeten om het warm te krijgen en ik heb weer buikpijn. Als ik maar 
iets aardigs voor iemand kon doen. Ik ben er niet toe in staat.’ Ze vervolgt met rode 
pen: ‘Wat men van mij wenst breng ik niet op, nergens en bij niemand. Misschien zijn 
deze jaren de proef geweest op wat ik waard ben, ik blijk niets waard te zijn. Ik wil er 
alsmaar een eind aan maken. Maar het zou voor vader en moeder en voor Bruno nog 
erger worden dan het al is, nog afgezien of ik er werkelijk de moed voor heb? Ik denk 
er elke dag een paar keer aan.’ 

’s Avonds twijfelt ze al weer of ze met deze daad resultaat zal behalen. ‘Daar gaat 
de laatste van de vier sigaretten. Zou het zin hebben hier zo een week te zitten? Zou ik 
ineens gaan geloven in God of in het leven? Of inzien dat ik helemaal fout zat en dat ik 
opnieuw ga beginnen? Of ben ik een verknipt mens nooit in staat geweest het leven 
echt aan te kunnen of ben ik door omstandigheden gedreven “kleur te bekennen” 
zodat de labiliteit bloot komt of ben ik de laatste jaren na een vrij gezond levend mens 
tot een onherstelbaar verknipte juffrouw geworden?’  

Met het ‘kleur te bekennen’ bedoelt ze waarschijnlijk het prijsgeven van haar ge-
heim en de twijfel die het heimelijk samenleven met pater Bruno met zich mee brengt. 
Haar leven bestaat nog steeds uit tegenstellingen. Enerzijds is ze de ongetrouwde kun-
stenares, anderzijds verzorgt ze Bruno alsof het haar echtgenoot betreft. Ze voelt zich 
tekortschieten, in het bijzonder ten opzichte van hem, want ze kan niet meer verdragen 
dat hij zo van haar afhankelijk is geworden. Er zijn in de afgelopen jaren dingen ge-
beurd waardoor ze zichzelf op de proef gesteld voelt en die haar leven als persoon en 
als kunstenares op zijn kop hebben gezet. Aan verstilling van waaruit ze tot nieuw 
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werk zou kunnen komen, komt ze boven in de koude slaapkamer – er is daar geen 
verwarming – niet toe. ‘Ik ga hier slopen naaien en goed verstellen,’ schrijft ze. 

Uit dezelfde aantekeningen spreekt ook een explosieve woede: ‘Vannacht heb ik 
me nog het best gevoeld, toen ik plannen maakte om met een of andere verf die ik hier 
kan vinden op alle bovenramen een groot kruis te verven, of om de kamerdeur hele-
maal vol te maken met handafdrukken met meellijm of om allerlei voorwerpen de trap 
af te kieperen die een hels lawaai en groot scherfwerk zouden veroorzaken of om de 
grote kast met schreeuwende kleuren in vegen vol te kliederen.’ In haar verbeelding zet 
ze haar creativiteit om in een agressief gebruik van verf en scherven, precies de materi-
alen die ze in de voorafgaande periode gebruikte voor reliëfs en wandmozaïeken. Het 
kruis en de handafdrukken verwijzen naar haar persoonlijk lijden en het zoeken naar 
een identiteit. Maar, in plaats van schetsboeken en tekenmateriaal waarmee ze haar 
woede zou kunnen omzetten in kunst, neemt ze nuttig verstelwerk mee. Terwijl ze 
twijfelt aan haar artistieke capaciteiten, wil zich op dit moment vooral nuttig maken. 

Haar handelwijze richt zich niet op de buitenwereld, maar op haar dierbare vriend. 
Ze wil hem duidelijk maken dat ze zich bekneld voelt in de huidige situatie en geen 
lucht meer heeft om kunst te maken of om verder te leven. Ze wil zich niet laten kisten 
of zoals ze het eerder verwoordde: ze wil ‘steeds weer als een mol de drukkende, 
dichtvallende laag aarde’ boven haar ‘omhoog drukken.’561 

Een kamer voor jezelf 

Door zich op te sluiten creëert ze een ruimte voor zichzelf en zouden we Mariannes 
voorgeschiedenis niet kennen, dan lijkt hier sprake te zijn van de stelling die Virgina 
Woolf (1882-1941) verwoordt in haar essay A Room of One’s Own (1929) dat ‘a woman 
must have money and a room of her own if she is to write fiction’.562 Woolfs uitspraak 
is direct toepasbaar op vrouwelijke beeldende kunstenaars: financiële armslag en een 
atelier zijn voorwaarde voor het maken van (vrije) kunst. Voor mannelijke kunstenaars 
zijn deze condities dezelfde, maar het verschil is – zo maakte Woolf al in 1929 duidelijk 
– dat vrouwen wat betreft geld, leef- en werkruimte afhankelijk zijn van mannen. In de 
jaren vijftig en zestig is hierin niet veel veranderd. De ledenlijst van de VBMK in Teken 
aan de wand uit 1963 laat zien dat het aantal vrouwelijke kunstenaars beduidend lager is 
dan de mannelijke: 5 vrouwen tegenover 46 mannen.563 Van der Heijden is een van die 
vrouwen en zij is in staat geweest wandkunst in opdracht te maken; bovendien experi-
menteerde ze vanaf begin jaren zestig intensief met vrije kunst. Zo is bij Marianne 
sprake van een omkering van Woolfs ‘Room of One’s Own’. Zij heeft haar eigen 
woonruimte en atelier uit medelijden voor de in de problemen geraakte pater Bruno 

                                                        
561 Ibidem, 23 december 1969. 
562 Virginia Woolf, A Room of One’s Own (A Harvest/HBJ Book, Harcourt Brace Jovanovich, New York/Londen 
1957) 4. 
563 Hendriks e.a., Teken aan de Wand, 157-164. 
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opgegeven en ziet zichzelf nu buitengesloten in haar eigen huis. Ze heeft geen grenzen 
weten te stellen, maar alle deuren voor hem opengezet. Nu ziet ze zich geconfronteerd 
met het effect dat ze daarmee ‘de kamer voor haar zelf’ heeft opgeofferd en weet als 
reactie daarop in paniek niets anders te bedenken dan zich af te sluiten en haar pro-
bleem door middel van de dagboeknotities voor te leggen aan Borchert. In plaats van 
hem te sommeren te vertrekken en haar grenzen voor eigen privacy en ten gunste van 
haar kunstenaarschap te stellen, maakt ze zich afhankelijk van hem. Dat schept verba-
zing, want ze is een volwassen vrouw van zevenenveertig jaar die leeft in een tijd dat 
het feminisme zich sterk ontwikkelt en andere schrijfsters en kunstenaressen zich ont-
doen van taboes en vechten voor hun ‘eigen kamer’. Van der Heijden sluit zich niet 
aan bij de actie van Joke Kool-Smit en Hedy d’Ancona die vrouwen oproepen uit hun 
onbehagelijke situatie te stappen en zich sterk te maken voor een onafhankelijke posi-
tie in de samenleving en gelijke rechten voor man en vrouw te eisen. De kunstenares 
doet dat alles niet. Zij richt zich op de zieke pater Bruno Borchert die zich in zijn 
zwakke jaren waarin hij afknapte, bevindt. 

Levenslust komt terug 

Bruno vindt haar brief en dagboek die ze voor hem beneden op tafel had neergelegd, 
als verklaring voor haar afgezonderde verblijf boven. Hij schrijft terug: ‘Het heeft mij 
geen pijn gedaan. Alleen was ik weer erg verdrietig. Hetzelfde verdriet als die eerste 
keer, dat ik bij jou huilde – die dagdroom dat ik door jou heen liep – dat heeft toen erg 
diep ingegrepen: het gevoel dat wanneer wij voor elkaar niets meer zouden betekenen, 
dat er voor mij dan niets meer over zou zijn, misschien eenzelfde angst als jij hebt met 
betrekking tot je werk.’564 Hij betert zijn leven en ruimt ‘zijn hokje’ en de Mariannes 
woonkamer op en stelt voor dat hij vanaf nu echt op de Brusselsestraat zal wonen. Hij 
laat ‘de Volkskrant overschrijven naar de Brusselsestraat, ook de giro’ en vervolgt: ‘Als 
er nog andere post zou komen doe die dan maar in mijn brievenbus. Ik wil je werkelijk 
helemaal met rust laten. Stop mijn pijp ook een keer in de brievenbus. Je moet niet het 
idee hebben, dat ik bij je binnen kom vallen om iets te halen of je op kom zoeken als je 
op je atelier aan het werk bent. […] Verder meisje wacht ik wel op je, ook al duurt het 
weken. Als ik me ziek voel, blijf ik wel op de Brusselsestraat. Ik heb tegen Jan van 
Genk gezegd, dat jij een week op reis bent en dan wel bij hem aan zal komen. Ik hoop 
dat je jezelf helemaal hervindt en bedank je van harte voor je durf vrij jouw dagboek te 
geven.’565 Hij stelt voor dat als zij contact wil, zij naar hem op de Brusselsestraat komt. 

Zo lost zich het probleem voor het verstrijken van de week op. Wel sluit Marianne 
beneden de gordijnen, zodat mocht Jan van Genk langskomen het inderdaad lijkt alsof 
ze op reis is. Haar dilemma van het ongewild samenleven met iemand die ze niet in de 

                                                        
564 Brief Bruno Borchert aan Marianne van der Heijden, maandagavond [23 februari 1970]. 
565 Ibidem. 
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steek wil laten, is met het verhuizen van Borchert naar zijn eigen appartement opgelost, 
maar haar slapeloosheid en zenuwinzinkingen zijn hiermee niet meteen weg. 

Haar levenslust komt stapsgewijs terug en ze geniet voorzichtig van het maartzon-
netje. Ze is van plan de tentoonstelling ‘Jaap Wagemaker, schilderijen en gouaches’ in 
het Cultureel Centrum in Venlo te bezoeken. In haar dagboek schrijft ze: ‘De planten 
beneden staan nu in de zon. Ik verheug me op Wagemaker en het alleen weer eens op 
stap gaan. Het vroegere leven komt toch niet terug. Maar als we in deze zomer door de 
hoop noodzakelijke werkzaamheden door worstelen en we weer actief worden, dan is 
er kans op nieuw leven.’566 
Met Borchert maakt ze nu regelmatig wandelingen door Maastricht en enige tijd later 
noteert ze in haar dagboek: ‘In het park bloeien de magnolia’s en andere bomen met 
witte, roze en rode bloemen, een plotseling geweld van uitbottend leven na die einde-
loze koude winter. Het geeft ons hoop dat de natuur zich ook in ons een keer herstelt 
in een periode van opbloei en nieuwe vitaliteit. Vooral als we deze zomer onze woon-
gelegenheid wat normaler krijgen zonder overstromingen aan de ene kant en verstop-
ping en bevriezing aan de andere en helderheid en openheid in plaats van een voortdu-
rende vuilnisbelt waar je op uitkijkt, een tuin waar de muren wegrotten en die alleen 
nog een bergplaats is voor wat te smerig is om in huis te hebben met als enige uitkijk 
de grote, roestende, in elkaar vallende auto die al een jaar of zes een voortdurende 
ergernis is en de sfeer geeft alsof je in een krottenwijk woont.’567 Haar ontevredenheid 
over haar woonsituatie, waar huisbaas Mia Cholly niets aan doet, irriteert haar al jaren 
mateloos. 

Een zwerver willen zijn 

Mariannes pogingen er weer bovenop te komen krijgen een enorme knauw wanneer ze 
tijdens haar gymnastiekles haar enkel blesseert. De huisarts constateert dat de enkel is 
verstuikt en dat het zeker drie weken zal duren eer ze weer wat kan lopen. Haar hu-
meur verslechtert en in mei pantsert ze zich tegen de medemens door dikkere vitrage 
voor de ramen te hangen en een spionnetje aan te brengen, zodat ze kan zien wie er 
aan de deur belt en ongewenst bezoek niet open hoeft te doen. De pijn in haar enkel 
duurt voort. In de zomer wordt vastgesteld dat het niet om een verstuiking gaat, maar 
om een scheur in haar achillespees en de arts stelt een operatie voor. Deze vindt uit-
eindelijk eind augustus plaats. Ze verblijft dan opnieuw drie weken in het ziekenhuis. 
De tijd weg uit haar dagelijkse ritme en omgeving hebben behalve op haar enkel ook 
op haar geest een helende werking. In het ziekenhuis ervaart ze los van de alledaagse 
sleur een geestelijke vrijheid die ze thuis is kwijtgeraakt. 

                                                        
566 Dagboek 2. Dec. ’69-maart ‘70, 9 maart 1970. De expositie van Jaap Wagemaker in Venlo vond plaats van 15 
februari tot 15 maart 1970. 
567 Ibidem, z.d. [mei 1970]. 
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Terug in de Tafelstraat besluiten Bruno en zij meer afstand te nemen en echt meer 
op zichzelf te gaan leven. Borchert krijgt een baan als documentalist bij het Titus 
Brandsma Instituut in Nijmegen. Dit instituut was in 1968 opgericht ter nagedachtenis 
aan Titus Brandsma, karmeliet en professor aan de Nijmeegse universiteit. Vanaf de 
oprichting van de Nijmeegse universiteit in 1923 was Brandsma hoogleraar wijsbegeer-
te en Nederlandse mystiek.568 Het instituut vormde een samenwerking tussen de Ne-
derlandse Karmelprovincie en de Katholieke Universiteit, sinds 2004 de Radboud 
Universiteit, en richtte zich op onderzoek naar christelijke mystiek en spiritualiteit. De 
functie brengt meer structuur in Borcherts leven en vermindert de noodzaak in het 
huis van Marianne te verblijven. 

In de weken van verplichte rust leest Van der Heijden Leven in Meervoud (1963) van 
arts-psychiater Jan Hendrik van den Berg (1914-2012). In haar dagboek schrijft ze dat 
ze zijn teksten als uitgangspunt gebruikt voor nieuw werk. Ditmaal zijn dat geen schil-
derijen of tekeningen, maar woorden. ‘Vandaag heb ik allerlei vellen vol gekrabbeld 
met teksten die ik als het ware moedig voortbracht en die me voor een deel gister bin-
nenschoten na het lezen in bed van een boekje van Van den Berg over de nieuwe neu-
rose die ontstaat door de secularisatie. Hij stelt dat er geen plaats is en geen waardering 
voor spiritualiteit en daarom is het een verdrongen gebied in het onderbewuste van de 
mens geworden, zoals dat voorheen de seksualiteit en de agressiviteit waren. Daarom 
wordt alles overschreeuwd, voelt men zich alleen gelukkig in massaal verband, want 
eenzaamheid is ondragelijk sinds ze niet meer gedeeld wordt met de Godsverbonden-
heid.’569 

Van den Berg is in de jaren zestig een veelgelezen auteur. Aan zijn overpeinzingen 
over de veranderingen in de maatschappij en psychische gesteldheid van de mens geeft 
hij het begrip ‘metabletica’ mee. In 1956 verschijnt zijn eerste boek over dit thema, 
Metabletica of leer der verandering, waarvan meer dan 80.000 exemplaren worden verkocht. 
Centraal in zijn betoog staat dat de mens zijn kijk op de wereld niet alleen op rationele 
gronden zou moeten ontwikkelen, maar daarbij evenveel ruimte moet geven aan de 
verbeelding. Van den Berg opent in 1947 een psychotherapeutische praktijk. Onder 
zijn patiënten bevinden zich veel intellectuelen en geestelijken. Deze mensen behandelt 
hij bij voorkeur, omdat ‘vooral bij mensen met talent sprake is van neurosen die het 
aanhoren waard zijn’.570 Al na een paar jaar sluit Van den Berg zijn praktijk en wordt 
fulltime auteur. Hij heeft een sterke beeldende stijl, waarmee hij de geschiedenis van de 
wetenschap tot leven wekt. Omdat hij zijn voorbeelden van veranderingsprocessen zo 
direct uit het dagelijks leven neemt, wordt zijn werk vaak als te weinig wetenschappe-
lijk en als anekdotisch afgedaan. Waarschijnlijk heeft de directe en visuele manier 
waarop Van den Berg gedaantewisselingen van intermenselijke relaties in zijn Leven in 

                                                        
568 www.titusbrandsmainstituut.nl. 
569 Dagboek 4. Aug. ’70- nov. ’70. 22 september 1970. 
570 Hub Zwart, Boude bewoordingen. De historische fenomenologie (‘metabletica’) van Jan Hendrik van den Berg (Uitgeverij 
Klement, Kampen 2002) 20. Zwart citeert hier de woorden die Van den Berg uitsprak in I. Breetvelt, G. Hut-
schemaekers, ‘We mogen weer ongelijk zijn. Een gesprek met de metableticus Jan Hendrik van den Berg’, De 
Psycholoog, november 1990, 532-535, 535. 

http://www.titusbrandsmainstituut.nl/
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Meervoud heeft weten te verwoorden, Marianne aangemoedigd haar jaren van ingrijpen-
de verandering onder woorden te brengen. 

Van den Bergs gedachte dat de mens meerdere ‘zelven of ikken’ bezit en zijn on-
derscheid tussen ‘het spirituele zelf’, ‘het stoffelijke zelf’ en ‘het sociale zelf’, vertaalt 
Van der Heijden op meerdere vellen papier naar haar eigen bestaan.571 Ze noteert 
steekwoorden en korte uitspraken: ‘Het gaat erom vanuit welk principe je wilt leven! 
Trouwen of vriendschap. Is er geen verschil waarom dan trouwen? – Is er wel verschil 
volgens mij: Ieder zijn eigen vrije taak apart. [tekening twee cirkels met verwijs lijnen 
naar verrijking] 1. Verrijking door elkaars belevenissen en inzichten. 2. In geval van 
nood elkaars hulp. Feitelijke toestand bij ons. [tekening twee cirkels in elkaar] samen 
leven, samen werken en steeds meer door ziekte op elkaars hulp aangewezen, veroor-
zaakt door abnormale toestand. Het stukje leven dat voor mij overbleef dat niet over-
lapt werd door het zijne was te klein geworden. Vrijheid wordt chaos, geen vastheid 
van plaats en tijd: zijn praktijk-, ontvang-, werkruimte telefoon dan bij hem dan bij mij. 
Geen vaste tijden om te eten te werken te slapen. Chaos buiten om in maatschappij + 
eigen chaotische leven meegewerkt tot overspanning, gevolg meer ziekte enz.’572 

Op 22 september 1970 schrijft ze de beeld-tekst Ik zou zo graag een zwerver willen zijn. 
Onder deze titel bundelt ze verschillende tekstbladen. Ze kopieert de teksten en com-
bineert ze afwisselend met een van de twee tekeningen die ze van een zwerver maakt. 
Zo is het beeld bij de publicatie van de beeld-tekst in januari 1971 in Speling, een zwarte 
pentekening, waarbij het hoofd van de zwerver die wandelt met een stok over de 
schouder waaraan zijn bepakking hangt, overgaat in de ballast aan de stok. Het is een 
iconografische versmelting zoals de kunstenares eerder deed bij de iconografie van de 
Maria-ramen en de ontwerpen voor het wandmozaïek ‘Groei’. 
 

       
Ik zou zo graag een zwerver willen zijn, 2 pagina’s, Speling, januari 1971. 
Ik zou zo graag een zwerver willen zijn, voorblad en een volgblad van totaal 12 bladen, 1970, inkt en aquarelverf 
op papier, ieder blad 27 x 21,5 cm 

Bij de eerste versie van Ik zou zo graag een zwerver willen zijn, die in de nalatenschap aan-
wezig is, is het voorblad een illustratief beeld van een wandelaar getekend met kleurrij-
ke aquarelverf. Het kinderlijk geschetste figuurtje loopt naar links, wat psychologisch 
                                                        
571 Jan Hendrik van den Berg, Leven in Meervoud (Uitgeverij G.F. Callenbach, Nijkerk 1965⁴) 11-15. 
572 ‘’t Gaat erom vanuit welk principe je wilt leven’, 2 losse vellen, ‘na operatie voet in ziekenhuis’, zomer 1970.  
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gelezen wordt als teruggaan. Daarbij is de rand aan de linkerkant van het blad kleurrijk 
beschilderd alsof er een bos of muur is. Zo beeldt de kunstenares haar onvervulde 
verlangen zwerver te zijn uit: het poppetje gaat terug en loopt tegen een wand van verf. 
Op het volgende blad schrijft ze waarom haar wens geen werkelijkheid kan worden: ‘ik 
heb twee dingen tegen: Ik ben een vrouw en bovendien.. ben ik te verlegen.’573 

In de beeld-tekst neemt ze verschillende identiteiten aan en schetst ze zichzelf als 
zwerver, vrouw en juffrouw. ‘Toch ben ik een zwerver in mijn ziel’ is de opening van 
een volgend blad. Het is een wens en waarheid tegelijk. Ze stelt dat haar vrouw-zijn 
haar daarbij in de weg zit. Ze zou een zwerver willen zijn, een geslachtsloze dromer. 
Hoewel ze in de voorgaande jaren niet veel heeft gereisd, heeft ze zich geestelijk ver-
diept en is daarbij door het landschap van moderne literatuur, psychologie en theologie 
gezworven. Na de eerste zin volgt: ‘Zwerf ik in mijn leven naar het onbekende?/ trekt 
mij de luxe niet?/ niet de zekerheden/ waar zou dan de verrassing zijn?/ Leven is elk 
zijn leefbaar maken terwijl ik er aan sterf’. Met deze zinnen geeft ze een resumé van al 
haar overwegingen die ze in voorgaande jaren in haar dagboeken heeft genoteerd. De 
eindeloze herhalingen van haar gedachtenspinsels en wensen omtrent haar bestaan 
formuleert ze nu bijna als een Japanse haiku, maar dan zonder de opmaak van het 
strikte aantal regels en lettergrepen, zoals: ‘er is niets nieuws/ ik ben leeg/ alles is vol/ 
veel te vol/ ik stik in de volte’. 
 

 
Ik zou zo graag een zwerver willen zijn, 1970, een volgblad van totaal 12 bladen, 1970, inkt en aquarelverf op 
papier, 27 x 21,5 cm 

                                                        
573 Beeld-tekst, Ik zou zo graag een zwerver willen zijn, 1970. 
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Schierbeeks een broek voor een oktopus  en Van den Bergs de d ing en  

Meer nog dan de metabletica van Van den Berg weerklinken in deze kalligrafische 
teksten de poëzie van Bert Schierbeek (1918-1996) en de beeldtaal van Lucebert. Hoe-
wel Van der Heijden zich in de jaren zestig steeds meer had verstopt en zich had ver-
diept in literatuur over seksualiteit, kunnen de jongste ontwikkelingen in het werk van 
Schierbeek en Lucebert haar niet zijn ontgaan. Ze moet ook op de hoogte zijn geweest 
van de ander weg die Diederen, wiens loopbaan ze altijd heimelijk in de gaten hield, 
was ingegaan. Hij maakte aan het begin van de jaren zestig een ‘dood punt’ door en om 
er ‘weer bovenop te komen’ besloot hij ‘wat bladen te maken’ bij fragmenten uit Ezel 
mijn bewoner (1963), dat Schierbeek net had voltooid. Uiteindelijk maakte hij vijfentach-
tig tekeningen en gouaches die hij vervolgens exposeerde in het Stedelijk Museum 
Amsterdam.574 Deze beeldende ontdekkingstocht was aanleiding voor een ontmoeting 
tussen schilder en dichter die uitmondde in een levenslange vriendschap en samenwer-
king. Al in 1965 maakten ze de bundel De val met teksten van Schierbeek en veertien 
los bijgevoegde litho’s van Diederen. 

In dezelfde tijd werd in Maastricht de Stichting Artishock opgericht door onder 
meer Lei Molin en Rob Stultiëns. Ko Sarneel, kunstcriticus en hoogleraar aan de Jan 
van Eyck Academie, was nauw betrokken bij dit initiatief en zei dat Artishock de strijd 
aan wenste te binden met ‘de hier overheersende afweerhoudingen tegen vrije ont-
plooiing van de creativiteit: met het teveel aan handjeklap en de sfeer, waarin nooit de 
zaak, maar het al of niet welgevallig zijn van de persoon, die de zaak bepleit, bepalend 
is voor de officiële en particuliere reacties’.575 Voor Molin betekende de situatie dat hij 
niets meer te zoeken had in Limburg. Hij vertrok naar Noord-Holland, waar hij zich 
niet in Amsterdam vestigde, maar in Overveen ten westen van Haarlem.576 Na zijn 
verhuizing trok hij op met de andere Limburgers in Holland, zoals Diederen en La-
taster, en via hen ontmoette hij ook Schierbeek. Deze dicht bij een collage uit 1971 van 
Molin: ‘wit gevat in wit/ omdat wit is wat/ ik niet heb en/ toch wil: rust’.577 Via Ar-
tishock en Lei Molin wordt het contact tussen de Amsterdamse kunstwereld en Lim-
burg intensiever. 

Vanwege haar teruggetrokken houding was Marianne geenszins deelgenoot van de-
ze ontwikkelingen. Tot 1969 houdt zij zich verre van de mentaliteit van deze kunste-
naars die ze over het algemeen te veel egoïsme verwijt. Maar op een van de eerste 
bladzijde van het dagboek, waarin ze vanaf kerst 1968 begint te schrijven, schrijft ze 

                                                        
574 Citaat Jef Diederen in Karin Evers, De andere stemmen. Portret van Bert Schierbeek (De Bezige Bij, Amsterdam 1993) 
66. Van 6 november-14 december 1963 exposeerde Diederen de aquarellenreeks ‘Ezel mijn bewoner’ in het 
Stedelijk Museum Amsterdam. Op de gelijknamige catalogus is de tekst van Diederen te lezen: ‘Vanaf Maart tot 
Augustus 1963 heb ik – in de ban van Bert Schierbeeks “Ezel mijn bewoner” – vijfentachtig tekeningen en goua-
ches gemaakt.’ 
575 ‘“Artishock” bindt de strijd aan. Sarneel bekritiseert Limburgs officiële culturele wereld’, De Tijd/De Maasbode, 
28 december 1964. 
576 Rick Vercauteren, ‘Lei Molin, zoeken naar poëzie in vorm en kleur (1927-1990)’, Nine van Caldenborgh en 
Leon Mommers (samenstelling en redactie), Lei Molin (Stichting Lei Molin, Hoorn 1995) 8-28, 27. 
577 Karin Evers, Bert en het beeld (De Bezige Bij, Amsterdam 2000) 90-91. 
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wel regels van Bert Schierbeek over. Ze citeert: ‘Wij maken een nieuwe “saison en 
enfer” door. Want “nul” en niemandsland zijn niet slechts bevrijdend maar ook een hel 
die men door moet en slechts scheppende leefbaar kan maken.’578 

Deze tekst komt uit de bundel een broek voor een octopus, die Schierbeek in 1965 pu-
bliceerde en waarin hij ingaat op het creatieve proces.579 In de nabije toekomst ziet hij 
voor kunstenaars een grote rol weggelegd in een wereld ‘die straks stikt in de vrije 
tijd’.580 Hij baseert zijn gedachte op de toekomstvisie van Pierre Teilhard de Chardin 
en de opvattingen over de kunst van het dichten van de Franse symbolistische poëet 
Paul Valéry (1871-1945). Die denkbeelden combineert hij met zijn liefde voor het 
zenboeddhisme waarin hij ‘een methode tot vrijmaking’ vond. Hij ziet zichzelf niet als 
een zenboeddhist, maar ‘de koans, het voortdurend hameren op de beweeglijkheid van 
het leven’ heeft hem inzicht in het creatieve proces gegeven, zo schrijft hij.581 
 

            
Jef Diederen, omslag Bert Schierbeek, een broek voor een octopus, 1965 
Lucebert en Bert Schierbeek, Dames en Heren, 1976 

Een collage van Diederen siert de omslag van dit boek. Hij heeft daarbij een geschil-
derde, rode, octopusachtige vorm gecombineerd met een foto van een soort buiten-
aardse steen. De titel van het boek verwijst naar de Spaanse uitspraak die wordt gebe-
zigd wanneer men aan een onmenselijk karwei begint: ‘Dit werk is moeilijker dan het 
maken van een broek voor een octopus.’582 Het kunstenaarschap is volgens Schierbeek 
zo’n karwei. In het boekje beschrijft hij hoe de schrijver bewust moet leren vergeten 
‘om het vormend principe van broek en octopus zijn volle kans te geven.’583 Schier-
beek moedigt de kunstenaar aan: ‘de kunstenaar moet gewoon aan het werk gaan om te 
vinden. Hij slaat een richting in op een concept die hem vrijheid van handelen geeft, 

                                                        
578 Dagboek 1, 22 februari 1969. 
579 Bert Schierbeek, een broek voor een oktopus (De Bezige Bij, Amsterdam 1965) 57. 
580 Tekst op omslag Schierbeek, een broek voor een oktopus. 
581 Schierbeek, een broek voor een oktopus, 17. 
582 Ibidem, 9. 
583 Ibidem, 12. 
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binnen de eigen beperking die elke conceptie eigen is.’584 En vervolgt: ‘De realiteit is 
onuitputtelijk. De wereld is nog niet klaar. De mens evenmin. Juist de vormen die men 
vond om de wereld bewoonbaar te maken en de realiteit te omvatten, maken de mens 
en realiteit onbeweeglijk. Vormen verstenen. Elke kunstenaar weet dat, elke weten-
schapsman die iets wil ontdekken ook. Vandaar mijn ezelsbrug van de “leegte”, die 
“vol” kan stromen. Daarvoor zal men zich “leeg” moeten maken van alle vormen en 
bestaande voorstellingen omtrent de realiteit.’585 

De boeken van Van den Berg en Schierbeek brengen Marianne weer bij haar crea-
tieve talent. Op bed met haar net geopereerde enkel omhoog, neemt ze afstand van de 
bedrukte sfeer om haar heen en start ze een nieuw scheppend proces, waarbij ze zich-
zelf als thema neemt. De beeld-tekst ‘Ik zou zo graag en zwerver willen zijn’ die dan 
ontstaat, kan worden gelezen als een zelfportret. 
 

            
Ik zou zo graag een zwerver willen zijn, 1970, inkt en aquarelverf op papier, drie bladen van totaal 12 bladen, ieder 
vel 27 x 21,5 cm 

De woorden ‘ik ben leeg’ en ‘alles is vol’ zijn in dunne en dikke letters links en rechts 
geschreven van een abstract langwerpig beeld dat is gevormd door associaties op twee 
inktvlekken. In de tekst weerklinkt Schierbeeks gedachtegang over creativiteit en in de 
associatief gevormde, abstracte tekening schuilt Van der Heijdens kennis van de dicht- 
en tekenkunst van Lucebert. 

In deze teksten neemt ze langzaam afstand van haar persoonlijke bestaan en fanta-
seert ze verder over dames en heren, zoals: ‘Mannen die men Heren noemt/ hebben 
behalve een bungalow ook een wagen/ liefst een stadsmobile…/ of wat er op lijkt/ 
een jacht…./ Carrière en een dure vrouw’ en op een volgend blad: ‘er zijn dames met 
kapsels en dure kleren/ er zijn er die hebben bovendien/ tuinen met PERGOLAS/ en 
CONIFEREN met een/ lange latijnse naam/ die zij onthouden om nog enig verschil 
te maken/ met andere dames met andere coniferen…’ Deze woorden doen denken 
aan de bundel Dames en Heren van Schierbeek en Lucebert.586 Inkttekeningen van man-
                                                        
584 Ibidem, 19. 
585 Ibidem, 16. 
586 Lucebert en Schierbeek, Dames en Heren (De Bezige Bij, Amsterdam 1976). 
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nen en vrouwen gemaakt door Lucebert worden in dit boek voorafgegaan door een 
tekst van Schierbeek die als volgt opent: ‘… dames en heren… zo staat er meestal een 
heer soms een dame te praten dwz begint een heer of een dame te praten tegen een 
publiek dat bestaat uit dames en heren dwz uit dames en heren die zichzelf achten 
dames en heren te zijn naar voorbeeld van dames en heren.’ 

Van een citaat of inspiratie van Marianne van der Heijden van of op dit boek kan 
echter geen sprake zijn. Dames en Heren van Schierbeek en Lucebert verscheen in 1976 
en Van der Heijden schrijft de associaties in 1970 tijdens haar weken van huisarrest na 
de behandeling in het ziekenhuis. De opmaak en taal van haar handgeschreven teksten 
kunnen wel gevoed zijn door het lezen van Schierbeeks Een grote dorst uit 1968. In dit 
boek met een opmerkelijke opmaak, de teksten zijn met verschillend lettertype en 
grootte verspreid over de pagina’s geschreven, brengt Schierbeek zijn voorgestelde 
creatieve proces in praktijk. Associatief gaat hij in op het menselijk zijn en schrijft op 
de een na laatste bladzijde: ‘ken ik de afmetingen van mijn gezicht/ en die van mijn 
schaduw/ ik/ ik hoop dat er iemand zal komen/ die mij mijn spiegel en mijn schaduw laat zien en 
zal zeggen:/ voor lijden noch geluk bestaat/ een verklaring/ in de/ onmenselijkheid van 
het gebeuren/ wie zijn zij?’587 Marianne laat nergens blijken of ze dit boek van Schier-
beek kent of heeft gelezen en haar bibliotheek is na haar dood niet bewaard gebleven. 
 

       
Bert Schierbeek, Een grote dorst, 1968, omslag door Sipke Huismans en p. 218 

De vraag die Schierbeek zich in deze tekst stelt naar de maten van zijn gezicht en naar 
die van de schaduw daarvan, sluit aan bij de thematieken die Van den Berg aansnijdt in 
zijn metabletica, in het bijzonder het boek De dingen waarin hij een samenvatting van 
zijn leer geeft aan de hand van vier overpeinzingen.588 Van der Heijden schrijft dat ze 
de meeste inspiratie haalt uit dit boekje van Van den Berg. 

                                                        
587 Bert Schierbeek, Een grote dorst (De Bezige Bij, Amsterdam 1968) 218. 
588 Jan Hendrik van den Berg, De dingen (De Bezige Bij, Amsterdam 1965). 
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Zijn eerste overpeinzing gaat over de verandering van de afmetingen van een 
voorwerp. Hij zit op een balkon uit te rusten, want is met een vriend bezig een balkon 
aan diens huis te bouwen. Op tafel ligt een spijl die straks aan het balkon zal worden 
gemonteerd. Van den Berg beweert dat de maten van dit stuk hout veranderen wan-
neer hij het van tafel pakt en op het grasveld voor hem gooit. Hetzelfde stuk hout is 
dan kleiner. En hij stelt de vraag wat nu waarheid is: de afgesproken maten in centime-
ters van het stuk hout, die natuurlijk hetzelfde blijven, of dat wat de mens waarneemt, 
te weten dat een stuk hout op tafel groter is dan op het gras en dus eigenlijk verschil-
lende maten heeft die voortdurend in elkaar overgaan. 

In het tweede hoofdstuk beschrijft Van den Berg een vergelijkbaar veranderings-
proces van de kleur van de zon, de lucht en het grasveld. Weliswaar veranderen die 
kleuren op verschillende tijdmomenten, maar zo constateert hij: ‘er heerst steeds har-
monie, in elk jaargetijde en op elk uur van de dag. De kleuren in de avond met de on-
dergaande zon. De kleuren van de dingen in de ochtend.’ Vervolgens overpeinst hij de 
ruimtelijke veranderingen in de architectuur en beschrijft hij de visuele gebeurtenissen 
wanneer men langs en onder de zuilengalerij van de Sint-Pieter in Rome loopt. 

Hij eindigt met de constatering dat voor de ervaring van dergelijke processen de 
mens een zwerver moet zijn. Alleen wiens route niet vaststaat, kan zich laten verrassen 
en kan vinden. ‘Ik dwaalde, doolde rond in mijn gedachte, dwaalde, verdwaalde in het 
landschap voor mij, in de tuin, in de border met bloemen, in het bos, op de weide, en 
in de verre verte. Dwaalde met mijn oog op de gevel van dit huis, en bracht mij andere 
gevels in herinnering, die ik door geen tijd gebonden, leerde waarderen, verafschuwen 
en bewonderen. En wat heb ik gevonden! Gevonden heb ik dat de afmetingen van 
dingen veranderen, groter en kleiner worden, volgens regels die onmiddellijk kenbaar 
zijn. Gevonden heb ik, dat kleuren hun eigen spel spelen, en dat ook dit spel beheerst 
wordt door regels die zin hebben, en die duidelijk maken, dat in de dingen om ons 
orde heerst.’589 Een dergelijke zwerver wil Van der Heijden zijn. Het is echter de vraag 
of zij in staat is die ook echt te worden. Vooralsnog is ze met haar pijnlijke enkel aan 
huis gekluisterd. 

Het gaat beter  

Marianne komt in het najaar van 1970 weer moeilijk tot werken en exposeert nauwe-
lijks. Op de lijst tentoonstellingen die ze heeft opgenomen in haar ‘Biografische gege-
vens’, wordt in 1970 geen expositie genoemd, maar in haar dagboek noteert ze in een 
bijzin op 9 oktober: ‘Ik had ook de pest in omdat ik helemaal niets verkocht had van 
mijn grafiek. Nu ziet Bruno pas in hoe hard ik moet werken om me staande te houden 
en ook dat ik het niet kan bolwerken met al die tegenvallers van de laatste jaren. Hij 
kwam me zo net vertellen dat hij nu pas tot het inzicht kwam wat de struggle for life 

                                                        
589 Ibidem, 99. 
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betekent.’590 Ze heeft dus kennelijk wel werk geëxposeerd, maar ze vond dat later niet 
meer de moeite van het documenteren waard of heeft het bewust willen vergeten. Er 
werd immers niets verkocht en ook zijn er geen recensies over geschreven. 

Gelukkig komen er in die maanden wel een paar particulieren op atelierbezoek die 
werk van haar kopen. Daarnaast is er sprake van twee opdrachten. In mei wordt ze 
opgebeld voor een opdracht voor een wandkunstwerk voor de in 1967 gebouwde 
kleuterschool Hummeloord in Schinveld (tegenwoordig basisschool ‘Aan de bel-
boom’).591 Ze berekent dat de kosten inclusief haar honorarium voor een dergelijke 
opdracht 7000 à 8000 gulden zou moeten zijn en hoort begin februari 1971 dat er maar 
4000 gulden beschikbaar is.592 De opdracht gaat dus nog niet direct van start. Een 
andere vastgelopen opdracht krijgt in dit jaar wel een oplossing.593 In het voorjaar van 
1970 wordt de opdracht voor een wandkleed voor Pfennings parochiekerk in Ohé en 
Laak bevestigd. Het budget is 6000 gulden. Vanaf oktober, na de operatie aan haar 
enkel, werkt Van der Heijden er met plezier aan. Het kleed ‘Dood en verrijzenis’ zal 
met Pasen in de kerk worden opgehangen. Omgerekend naar vandaag de dag zou het 
budget € 11.000 zijn. Een dergelijk bedrag mag aanzienlijk genoemd worden en de 
opdracht voorzag haar in 1970 dus van substantieel inkomen. 

Blijkens haar dagboek let Marianne in november weer wat meer op haar uiterlijk: 
‘Ik heb vanavond in de spiegel kettingen gepast bij de groene trui en violette broek. 
Moet mijn haar weer blonderen. Ik kreeg zin om er wat hipper uit te zien, want ik voel 
me zo goed voor het eerst na heel lange tijd.’594 Ook de relatie met Bruno stabiliseert. 
Hij kust haar op het bruggetje in het park als lang geleden.595  

Tegen de winter komt ze langzaam weer tot werken. Eind november wordt er gra-
fiek opgehaald voor een verkooptentoonstelling in De Galerij in Brunssum, die wordt 
gerund door Ilse Frankenthal (1904-1987), een Duitse joodse vluchteling die vijf con-
centratiekampen had overleefd en vlak na de oorlog in Limburg asiel aanvroeg.596 Haar 
verzoek werd gehonoreerd. Ze werkte jarenlang voor Phillips en in 1964 ging ze met 
pensioen. In datzelfde jaar opende de gemeente Brunssum een VVV-kantoor met 
daaraan gekoppeld een ruimte voor kunstexposities, De Galerij, om de bewoners in 
contact te brengen met moderne kunst. De gemeente zocht naar een goede coördina-
tor en vond die in de persoon van Ilse Frankenthal. Zij was belezen, kon goed organi-
seren en miste alleen inzicht in de beeldende kunst. Om dat gemis aan te vullen werd 
pastoor Pfennings als haar adviseur benoemd. Vanaf de opening van deze expositie-
ruimte behoort Marianne van der Heijden er met Gène Eggen, Aad de Haas, Pieter 
Defesche en Jef Diederen tot de regelmatige exposanten. 

                                                        
590 Dagboek 4. Aug. ’70-nov. ’70, 9 oktober 1970. 
591 Dagboek 3. Maart-juli 1970, 2 mei 1970. 
592 Dagboek 5. Nov. ’70-aug. ’71, 3 op 4 februari 1971. 
593 Dagboek 4. 24 oktober 1970. 
594 Dagboek 4, Oct. ’70-nov. ’70, 17 november 1970. 
595 Dagboek 5, Nov. ’70-aug. ’71, 1 december 1970. 
596 Christine Crutsen en Theo Pasing, Ludwig, ich lebe! Het tweede leven van Ilse Frankenthal-Hinrichsen 1904/1945-1987 
(Stichting Ilse Frankenthal, Brunssum 1998). 
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Uit Van der Heijdens nagelaten brieven en dagboeken spreekt nergens een directe 
aansluiting bij eigentijdse ontwikkelingen van de kunst op nationaal en internationaal 
gebied. De kunstbeweging Zero lijkt weinig betekenis voor haar te hebben gehad. Ook 
schrijft ze nergens over de geruchtmakende tentoonstelling ‘Op losse schroeven: situa-
ties en cryptostructuren’ in het voorjaar 1969 in het Stedelijk Museum Amsterdam, 
waar werk te zien is van jonge Nederlanders onder wie Jan Dibbets (1941) en Ger van 
Elk (1941) in gezelschap van internationale kunstenaars zoals Carl André (1935), Jo-
seph Beuys (1921-1986), Mario Merz (1925-2003), Giovanni Anselmo (1934) en Ro-
bert Smithson (1938-1971).597 De expositie betekende de doorbraak van de ‘perfor-
mance’ en ‘environment art’ in Nederland. Ook werden ‘arme materialen’ op deze 
manifestatie binnen het kunstdiscours gebracht. Italiaanse kunstenaars werkten met 
kolen, vodden, glas en neonlicht.  

Van der Heijden laat zich er niet over uit, hoewel sommige kunstenaars in die tijd 
met dezelfde visuele veranderingen spelen, zoals door Van den Berg beschreven in De 
dingen, het boek dat haar zo boeide dat het haar de creativiteit deed terugvinden. 

In het bijzonder geldt dit voor Jan Dibbets, die in 1968-1969 aan perspectivische 
correcties werkt. In het gras spant hij touwen die, wanneer hij ze vanuit een bepaalde 
hoek fotografeert en de foto’s vervolgens bijsnijdt, verschijnen als diagonalen van een 
vierkant. Op de vloer en de wand van zijn atelier doet hij vergelijkbare experimenten. 
Op die manier legt hij een visueel proces vast dat overeenkomt met Van den Bergs 
eerste metabletische overpeinzing over het stuk hout dat op de tafel op het balkon een 
ander formaat heeft dan weggeworpen op het gras. 

Jan Dibbets, Perspective correction-diagonal/crossed/diagonal, 1968, foto, Stedelijk Museum Amsterdam 
Jan Dibbets, Perspective correction - my studio II, 1969, foto, Stedelijk Museum Amsterdam   

Marianne heeft geen aandacht voor deze intrigerende ontwikkelingen binnen de beel-
dende kunst die verwant zijn aan haar interessegebied. Zij wordt opgezogen door haar 
persoonlijke omstandigheden die worden overheerst door Bruno Borchert. Voor hem 
gaf ze haar eigen kamer op en haar gedachten worden maar al te vaak door zijn the-
ma’s bepaald.  

Naar haar idee wordt ze door haar verlegenheid belemmerd zwerver te zijn. Die ka-
raktereigenschap zou een goede grond kunnen zijn geweest waarom zij niet, zoals 

597 Wim Beeren e.a., Op losse schroeven: situaties en cryptostructuren (Stedelijk Museum Amsterdam, 1969). 
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Diederen destijds wel deed, in contact probeert te komen met de toch ook voor haar 
zeer inspirerende dichter Bert Schierbeek. Ik zie echter nog een andere reden waarom 
dit niet gebeurde. Met Borchert zo dicht om zich heen worden haar experimenten 
direct opgepakt en gepubliceerd in zijn tijdschrift Speling. Op korte termijn is het na-
tuurlijk heerlijk voor een kunstenaar om direct zijn of haar teksten of kunst gepubli-
ceerd te zien, maar tegelijk stopt daarmee de noodzaak naar andere podia te zoeken. 
Het is de vraag in hoeverre Marianne in de toekomst de dominante rol die Borchert in 
haar leven speelt, onder ogen durft te zien en die situatie werkelijk kan veranderen. 
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Opus 47, 1987, (11 december) papier en aquarelverf, 100 x 70 cm 
Marianne van der Heijden, 1987, foto: Bruno Borchert 
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Troost 

In september 1987 schrijft Marianne van der Heijden:  

‘Troost is:  
horizontalen  
en verticalen  
rust  
evenwicht  
rond is gaaf  
beslotenheid  
rond is veilig  
driehoeken zijn  
variatie  
in rust  
overzichtelijk  
vertrouwd.’598  

Uit deze woorden spreekt rust en een verlangen naar een abstracte beeldtaal. Dit is een 
groot contrast met zeventien jaar geleden, toen ze zich opsloot in haar slaapkamer, met 
servies wilde smijten en met verf handafdrukken op haar kast wilde zetten. Het lijkt 
erop dat haar leven nu eindelijk tot bedaren is gekomen. Haar laatste werk gemaakt van 
opgeplakte fragmenten gekleurd papier getuigt van deze verstilde sfeer. De grillige 
zwarte lijnen, zo typerend voor haar grafiek, zijn vervangen door pastelkleurige vlak-
ken. De woede en getergde sfeer die veel van haar vroegere vrije werk kenmerkte, is 
verdwenen. De papiercollages die ze in 1987 maakt, zijn zacht en krachtig tegelijk, 
bijvoorbeeld ‘Opus 47’ dat geheel abstract is en nergens meer direct naar iets uit de 
werkelijkheid verwijst. Figuratie is uitgebannen. Het werk heeft kracht en transparantie. 
De compositie is opgebouwd uit fragmenten van verschillende papiersoorten die ge-
kleurd of beschilderd zijn. De pastelkleuren en de gelaagdheid van het papier maken de 
collage zacht en ingetogen. Met dit effect krijgt het werk een meditatieve uitstraling.   

In 1987 fotografeert Bruno Borchert haar. Ze kijkt – weliswaar met een donkere 
bril – de toeschouwer lachend aan en heeft haar poes in de arm. ‘Ik heb een zwak voor 
het kwetsbare. Ik heb sympathie voor de gekwetste,’ zo noteert ze op bladen van een 
kladblok waarin ze rond haar vijfenzestigste haar waarden en levensvisie verwoordt. Ze 
vervolgt: ‘De mens is als een garnaaltje ontdaan van pantser: een gepelde garnaal/ Zie 
de mens/ Een korrel zand in de woestijn/ een niets/ De geschiedenis is/ niet recht-
vaardig, zij vervalst, verdraait./De overwinnaars zijn de helden, de goeden, de recht-
vaardigen, want zij mogen achteraf het oordeel vellen.’599 Deze tekst is meer gelaten 

                                                        
598 Marianne van der Heijden, ‘Troost’, september 1987, losse tekst op vijf bladen kladblokpapier, 19,5 x 11,5 cm; 
+ kopie vijf bladen A4 getypt, Archief Marianne van der Heijden, gepubliceerd in folder Marianne van der Heijden, 
Galerie Dis, Maastricht 1990. 
599 Ibidem. Ongepubliceerd. 
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dan de vele volgeschreven pagina’s in haar dagboek uit 1970. Ze laat zich niet meer zo 
van de wijs brengen door de woelige samenleving en haar emotionele reacties daarop. 
Ze lijkt te berusten in haar situatie door zichzelf te zien als een kwetsbaar wezen dat 
weerloos staat tegenover de gedaantewisselingen van natuur en maatschappij of als ‘een 
garnaaltje ontdaan van pantser’ en ‘een korrel zand in de woestijn’. Gezien haar nieu-
we, abstracte en lichte werk lijdt ze niet meer onder dit besef, maar put ze er kracht uit. 
De mens of de kunstenaar zonder het pantser is volgens haar meer waard dan mensen 
die een schild om zich heen bouwen waarachter ze hun ware aard verbergen. Voor 
haar bestaat dat schild bij veel kunstenaars uit egoïsme en een hang naar publiciteit, een 
houding die ze al sinds haar studietijd aan de Rijksakademie bij veel van haar collega’s 
heeft opgemerkt en die ze verafschuwt. 

Marianne draagt de bril met donkere glazen vooral omdat ze al vanaf december 
1969 last heeft van vermoeide en prikkende ogen. Ze heeft dezelfde kwaal als haar 
moeder, bij wie in 1966 maculadegeneratie is geconstateerd, een aantasting van het 
hoornvlies die niet valt te genezen en waardoor zij met de jaren blind werd. In 1984 
blijkt dat ook het netvlies van Marianne is aangetast. 

Met de lichte papiercollage ‘Opus 47’ en de foto waarop ze haar publiek toelacht 
verschijnt 1987 als een minder problematisch kruispunt in het kunstenaarschap en 
leven van Marianne van der Heijden dan de voorgaande twee. De evenwichtige papier-
collages die ze in dit jaar maakt, zijn uniek in de Nederlandse kunstgeschiedenis en 
tonen de hoge artistieke kwaliteit waartoe Van der Heijden in staat is. Hoe heeft ze de 
stap naar dit harmonieuze werk kunnen nemen? Wat is er gebeurd dat het haar gelukt 
is afstand te nemen van de symbolische, figuratieve beeldtaal die zo werd gewaardeerd 
door Bruno Borchert? 

Door de verschuiving van modernisme naar postmodernisme komt figuratieve 
schilderkunst in de jaren tachtig weer in de mode. Het besluit van Marianne abstract 
werk te maken staat haaks op deze ontwikkeling. Eind jaren zestig is met de opkomst 
van onder andere de Italiaanse ‘Arte povera’ het gebruik van afval, hout en zand ge-
bruikelijk geworden. Als reactie op de hoge bedragen die in de kunsthandel gangbaar 
waren geworden, maakten jonge Italianen kunst van ‘arme materialen’. De Italianen 
construeerden daarmee geen abstracte beelden, maar bouwden installaties waarbij de 
‘arme materialen’ werden gecombineerd met kostbare en eigentijdse materialen zoals 
marmer, aardgas en neonlicht, waarmee mythische verhalen werden geschapen die 
vertelden over kunst, cultuur en natuurlijke processen. Profiteert Van der Heijden van 
deze ontwikkelingen en toont ze haar reliëfs van afvalmateriaal die in deze nieuwe 
tendens passen? Heeft ze zich kunnen ontdoen van de benauwende katholieke sfeer 
die in Limburg overheerste en waar ze in 1970 volledig in verstrikt raakte? 
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Serie ‘Bollen’ 

Begin januari 1971 wil Marianne de draad van het regelmatig leven en werken weer 
oppakken. Eind december had ze een periode van ‘vakantie’ ingelast, wat zoveel bete-
kent als dat zij zich heeft laten leiden door het levensritme van Bruno Borchert en dat 
is in de middag opstaan en laat naar bed gaan. ‘Ik moet weer op mezelf passen. Enige 
regelmaat zodat ik aan het werk kom en aan voldoende slaap. En Bruno houdt maar 
zijn eigen dagindeling. Ik kan daar niet mee overweg. Het gevolg is natuurlijk dat ik er 
de halve dag op heb zitten en al naar bed ga, als Bruno pas goed wakker is, zodat we 
elkaar niet eens meer zo veel kunnen zien. Als Bruno het anders wil, moet hij het zelf 
anders indelen. Tenslotte heeft hij ziekteverlof en ik wil graag weer aan mijn vroegere 
werktempo toekomen.’600 De spanning die haar heimelijke samenleven met Borchert 
teweegbracht, haar fout gediagnosticeerde enkelblessure en haar slechte lichamelijke en 
geestelijke toestand waren factoren die ervoor zorgden dat ze nauwelijks aan werken 
toekwam. 

Omdat de vraag naar monumentale kunstopdrachten ook was teruggelopen, was ze 
gedwongen haar kunstenaarschap anders in te richten. Ze kreeg nu ook vanuit zichzelf 
steeds meer de behoefte vrij werk te maken, maar ze worstelde met de abstracte kunst. 
Het lukte haar maar moeizaam werkelijk vrij om te gaan met vormen en materialen. 
Net als na haar vorige ‘donkere nacht’ in 1962-1963 zocht ze ook na haar tweede, 
heftige instorting, die een dieptepunt bereikte in 1970, de oplossing in het regelmatig 
leven en het maken van kunst.  

Ze realiseert zich dat de relatie met Bruno Borchert haar hierin belemmert. Begin 
maart noteert ze in haar dagboek: ‘Voor mijn gevoel heb ik ruim een jaar niets gedaan. 
Eigenlijk anderhalf jaar. Want uitvoeren van iets en wat prutsen op het atelier met 
scherven en dat doek voor Ohé en Laak zijn maar aanloopjes. Het echte is er nog niet 
uitgekomen. En wil ik daaraan toekomen dan moet ik veel meer tijd en energie over-
houden. En daarvoor is het nodig dat Bruno niet te veel op mij steunt.’601 

In 1971 maakt Van der Heijden nog enkele assemblages met afvalmateriaal, maar 
met deze exposeert ze nooit. Ze betekenen voor haar niet meer dan probeersels of 
‘aanloopjes’. Het lukt haar niet die reliëfs die mythische betekenissen mee te geven 
zoals bij de Italiaanse ‘Arte povera’ gebeurt. Ze begint aan een serie abstracte achter-
glasschilderingen met daarop telkens een bol. Met kleur, compositie en eigenzinnige 
bewerking van het materiaal door in de verf te krassen en zilverpapier te gebruiken als 
afsluitende laag geeft ze de simpele ronde vorm binnen de rechthoek van het glas tel-
kens een andere betekenis. De titels ‘uitgewerkte’, ‘gloeiende’ of ‘afgekoelde bol’ geven 
aan welke sferen ze daarbij in gedachte had. 

Het schilderen achter glas is een techniek die Marianne van der Heijden in 1966 ge-
bruikte voor haar eerste abstracte kunst. Bij de serie ‘Bollen’ werkt ze met zilver- of 
goudpapier als laatste laag, waardoor op sommige plekken in de schilderingen het licht 
                                                        
600 Dagboek 5, Nov. ’70-Aug.’71, 2-3 januari 1971. 
601 Ibidem, 2-3 maart 1971. 
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sprankelend weerkaatst. Ook krast ze in de opgebrachte verf, zodat de laag die ze ver-
volgens opbrengt, bij het omdraaien van het glas zichtbaar wordt op de voorkant. 
 

       
Bol III (uitgewerkte), 1971, achterglasschildering, 47 x 52 cm 
Bol VI (gloeiende), 1973, achterglasschildering, 46 x 51 cm 
Afgekoelde bol, 1973, achterglasschildering, 46 x 51 cm   

In 1972 vertelt ze dat ze geleidelijk aan de strikte iconografie van Bijbelverhalen is gaan 
loslaten en dat de behoefte groeide zich in een vrijere vormgeving uit te drukken. Ze 
ging terug van ‘de liturgie van het Oude Testament en de psalmen naar de oervraag 
van de zin en de samenhang van het leven,’ schrijft journaliste Mya Maas in een inter-
view met haar in Limburg Vandaag. Ze citeert vervolgens de kunstenares: ‘Waar komt 
het leven vandaan en waar gaat het naar toe? Wie ben ik, wie is de ander? Voor mij de 
oorsprong van elke religie en het wezenlijke. Het is de grote vraag waar alle religies 
antwoord op willen geven.’ Vanuit deze gedachte ontstond haar belangstelling voor 
‘micro-foto’s van schelpen, fossielen, structuren, levende organismen en aardlagen’ aan 
de hand waarvan ze probeert ‘de oerelementen van het leven terug te vinden’.602 De 
eerste voorbeelden zijn de kleurlino’s ‘Natuur in dialoog’ (1968) en ‘De dialoog van de 
techniek’ (1968). Met deze onderwerpen gaf ze uiting aan haar zorgen over de toe-
komst van de natuur die door de grote toename van de technologie onder druk was 
komen te staan. 
 

 Natuur in dialoog, 1968, kleurlino 9-10, 50 x 65 cm 

                                                        
602 Mya Maas, ‘Marianne van der Heijden: “Ik heb iets van een kluizenaar”’, Limburg Vandaag, 15 maart-15 april 
1972, 43. Van der Heijden spreekt hier over ‘micro-foto’s’, terwijl we dergelijke opnamen van natuurlijke micro-
structuren tegenwoordig macrofotografie noemen. 
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In haar belangstelling voor de oorsprong van het leven, het ontstaan van de aarde, 
aardkorst en planeten is Van der Heijden niet uniek. Op 20 juli 1969 was de astronaut 
Neil Armstrong in de Apollo 11-missie van de NASA op de maan geland en deze 
‘grootste reis sinds Columbus en Marco Polo’, aldus De Tijd, was wereldnieuws en 
hield veel mensen bezig.603 In de jaren daarvoor was de publieke belangstelling voor de 
ruimte en de ruimtevaart toegenomen, ook bij psychiater Jan Hendrik van den Berg. In 
zijn De dingen, dat Van der Heijden in 1970 leest en gebruikt om uit haar creatieve im-
passe te komen, haalt de auteur de jongste ontwikkelingen in de ruimtevaart aan en 
veronderstelt hij een verband tussen het feit dat in 1961 de eerste mens rond de aarde 
cirkelde en de jaren van voorbereiding van het Vaticaans Concilie, dat op 11 oktober 
1962 werd geopend. Volgens Van den Berg lopen de geschiedenis van de mystiek en 
die van de wetenschap parallel.604 Hij noemt de ontdekkingen dat de aarde rond is en 
later dat niet de aarde maar de zon het centrum van ons zonnestelsel vormt. Het ont-
staan van dit besef vergelijkt hij met de bouwgeschiedenis van de christelijke kerken 
van eenvoudige basiliek naar barokke gebouwen. In aansluiting hierop stelt hij zich 
voor dat de toekomstige sacrale ruimte net als de aarde rond of bol zou moeten zijn.  

Net als eerder Van den Bergs metabletische gedachte over het zwerven voor Van 
der Heijden de inspiratie is voor de beeldtekst ‘Ik zou zo graag een zwerver willen zijn’, 
is het door hem gelegde verband tussen de bolvorm van de aarde en de toekomstige 
vorm van de sacrale ruimte voor haar de aanleiding voor het simpelweg schilderen van 
een bol in een rechthoek. Opnieuw ontdekt ze via de metabletica nieuwe betekenismo-
gelijkheden van beeldende componenten. De bol symboliseert voor haar een univer-
seel geloof in een hogere goddelijke macht. 

Haar bollen zijn geenszins volmaakt, maar vol met scheuren. En met toevoegingen 
als ‘uitgewerkt’ en ‘afgekoeld’ plaatst ze de ronde vormen in een veranderingsproces en 
breken ze open. Daarmee verbeelden de uit hun voegen gebarsten ronde vormen de 
scheuren in haar geloofsopvatting. Tijdens haar vakantie in Marbella in 1969 distanti-
eerde ze zich van de katholieke kerk als instituut en wilde ze met de Paus niets meer te 
maken hebben, maar over of en zo ja, wanneer het geloof voor haar niet meer de be-
langrijkste steunpilaar is en wat de redenen daarvoor zijn geweest, schrijft ze nergens 
expliciet. Wel vertelt ze in latere interviews meer algemeen over haar breuk met de 
kerk, zoals in een gesprek met Willem K. Coumans ter voorbereiding op een monogra-
fie over haar werk: ‘Ik voelde dat ik met anderhalf been in een verkalkte traditie stond 
en met een half been in de eigen tijd waar moderne vormen tot ontwikkeling kwamen. 
Van de ene kant deed ik wel oprecht en van harte dat werk voor de kerk. Ik geloofde 
erin. Maar van de andere kant besefte ik ook dat er ergens een link was die gevonden 
moest worden en dat kon alleen vanuit een wereldse houding van vrij onderzoek. Toen 
kwam die paus Johannes. Ik dacht: nu zit ik goed want die hele kerk gaat nu anders 
worden. Later sloegen die open ramen weer zo flink dicht dat ik voelde: nu kan ik 

                                                        
603 ‘Grootste reis sinds Columbus en Marco Polo’, De Tijd, 21 juli 1969. 
604 Jan Hendrik van den Berg, De dingen (De Bezige Bij, Amsterdam 1965) 67-68. 
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binnen die kerk niet meer mijn inspiratie halen.’605 Door de abstracte achterglasschilde-
ringen met bollen te lezen als een artistieke uitdrukking van haar afvalligheid kan deze 
worden gedateerd in de periode 1970-1973.  

Slechts eenmaal noemt Van der Heijden de metabletica als inspiratiebron voor ver-
anderingen in haar werk. Dat was in 1970 toen ze Van den Bergs boek De dingen las in 
het ziekenhuis en ze daarna de tekst ‘Ik zou zo graag een zwerver willen zijn’ 
schreef.606 Ze weidt zelden uit over waar haar ideeën vandaan komen, tenzij er duide-
lijk sprake is van een opdrachtsituatie. Wat betreft de metabletica is ze echter niet de 
enige kunstenaar die dit verband niet openlijk uitspreekt. Ook Jan Dibbets, die in de 
periode 1967 tot 1969 perspectivische correcties als thema nam, uitte zich niet over de 
metabletica als filosofisch beginpunt voor zijn werk. Het waarneembare verband tus-
sen zijn kunst en het populaire werk van Van den Berg wordt ook niet door zijn inter-
pretatoren genoemd. Erik Verhagen, die in 2014 uitgebreid Dibbets’ fotografische 
werk bespreekt, rept met geen woord over de filosofische context van de perspectief-
correcties en brengt het werk van Dibbets vooral in verband met het verschijnen van 
het eerste nummer van het tijdschrift Art and Language in 1969 en de publicatie van 
teksten van de conceptuele kunstenaars Sol LeWitt (1928-2007), Joseph Kosuth (1945) 
en Daniel Buren (1938), waarmee hij Dibbets internationale reputatie onderstreept in 
plaats van deze te associëren met een Nederlandse denker.607 Mij lijkt het echter niet 
ondenkbaar dat Dibbets is geïnspireerd door Van den Bergs metabletica. 

Nieuwe woon- en werkruimte 

Aan het begin van de jaren zeventig is Marianne steeds minder tevreden met haar wo-
ning en atelier aan Tafelstraat 18. Ondanks al het werk dat ze heeft besteed aan het 
plaatsen van een douchecabine en het aanleggen van centrale verwarming blijft de 
woon- en werkomgeving onprettig, mede vanwege de overlast van de familie Cholly 
van wie ze de woning huurt. Begin april 1972 klaagt ze in haar dagboek: ‘Het wordt me 
hier echt wel te bar: je krijgt de les gelezen als een klein kind. Er wordt niets aan het 
huis opgeknapt als ik het zelf niet doe en ik krijg daarvoor maar stank voor dank.’608 
De familie is van plan de binnenplaats vol te bouwen en deze ruimte te gebruiken als 
garage, waarmee het door Van der Heijden provisorisch aangelegde tuintje zal verdwij-
nen. 

Bij het invullen van het belastingformulier komt ze tot de conclusie dat haar finan-
ciële middelen voldoende zouden zijn om een huis te kopen. Haar oog valt op een 
riant pand in Sint Pieter, een wijk in Maastricht ten zuiden van de stadskern, dat voor 
42.000 gulden te koop staat. Op grond van vochtplekken kan de prijs dalen naar 
                                                        
605 Willem K. Coumans, Marianne van der Heijden, van iconografische zekerheid naar innerlijk spreken (Uitgeversmaat-
schappij J.H. Kok, Kampen 1990) 15. 
606 Dagboek 4, Aug. ’70-Nov. ’70, 22 september 1970. 
607 Erik Verhagen, Jan Dibbets, the photographic work (Leuven University Press, Leuven 2014) 38. 
608 Dagboek 6, Aug ’71-Juni ‘72, 6 april 1972. 
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40.000. Ze schrijft: ‘De woonvertrekken bevallen me zonder meer. De werkruimtes 
moet ik met overleg inrichten en de sfeer is er niet zo open en zo licht. Maar reëel 
beschouwd is het iets zeldzaams om zoveel ruimte te kunnen bemachtigen.’609  

Nogmaals berekent ze haar mogelijkheden en besluit, omdat er toch ook nog veel 
aan het huis moet worden opgeknapt, steun te vragen aan haar vader. Anton van der 
Heijden gaat akkoord en zo kan ze in april 1972 haar handtekening zetten onder het 
koopcontract en wordt ze de eigenares van een huis met drie verdiepingen en een 
diepe tuin aan de Papenweg 24. 

Dit ingrijpende besluit maakt een einde aan haar benauwde leefsituatie aan de Ta-
felstraat, maar wat betreft atelierruimte moet ze inleveren. Ze overweegt om achter in 
de tuin een atelierruimte te bouwen, maar de hoge kosten weerhouden haar van dit 
plan en bovendien wil ze ‘de tuin niet dichtbouwen met atelier’. Ze bedenkt dat ze haar 
budget op de eerste plaats nodig heeft voor het aanbrengen van ‘een deur in de achter-
kamer, het plaatsje opfrissen met iets goeds over de cement (hopelijk is dat mogelijk) 
en de keukenvloer bekleden’. Ze bedenkt: ‘Mogelijk is de werkruimte toch voldoende 
voor wat er komen gaat en waarom enorme kosten maken en ook ergens iets ver-
knoeien aan de sfeer als het misschien overbodig blijkt?’610 

Uiteindelijk besluit ze de zolderkamers uit te breken en in het dak een wentelraam 
aan te brengen, zodat hier een goede werkruimte ontstaat. Plaats voor voorbereidend 
werk voor het maken van monumentaal werk, zoals het uitleggen van een wandmoza-
iek en het op ware grootte uitwerken van glas-in-lood, heeft ze niet meer en omdat het 
veel moeite kost er zware stenen, scherven en cement naartoe te brengen en ze er min-
der ver afstand kan nemen van haar composities, is het maken van groot werk en mo-
numentale opdrachtkunst eigenlijk onmogelijk geworden. Maar op dit moment is het 
belangrijker dat het nieuwe huis haar lucht geeft een nieuwe stap in haar leven te zet-
ten. Vooral de tuin is daarbij een grote bron van inspiratie. Na een periode van op-
knappen van het pand betrekt Van der Heijden op 1 december 1972 haar huis aan de 
Papenweg.  

Kleurlino’s 

Na 1971 werkt Van der Heijden niet meer met afvalmateriaal of blikresten. Grote 
wandkunstwerken maakt ze ook niet meer, ‘omdat zij de lichamelijke inspanning die 
daarvoor nodig is niet meer kan opbrengen,’ zo noteert Paul Haimon die haar in een 
interview voor het Limburgs Dagblad daarnaar vraagt. Het feit dat ze daarvoor in haar 
nieuwe atelier niet meer in de gelegenheid is en opdrachten daarvoor zijn teruggelopen, 
laat ze voor het gemak buiten beschouwing. 

Na de voltooiing van het wandkleed ‘Verrijzenis’ voor de O.L. Vrouw Geboortepa-
rochie in Ohé en Laak in 1970 heeft ze ook geen monumentale of kleine textielapplica-
                                                        
609 Ibidem. 
610 Ibidem, 12 mei 1972. 
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ties meer gemaakt, terwijl ze voorheen in de avonduren met veel genoegen stukjes 
textiel met verschillende structuren, patronen en kleuren sorteerde, combineerde en 
vastzette. Als reden voor het stoppen met deze techniek geeft ze in hetzelfde interview 
dat deze kunstvorm ‘een te populaire bezigheid is geworden’.611 Met deze uitspraak zet 
ze zich af tegen de in de jaren zeventig opkomende textielkunst en sluit ze zich tegelijk 
buiten deze ontwikkeling die voor andere kunstenaressen werd gebruikt om grenzen te 
doorbreken en aandacht te vragen voor andere kunstvormen dan het schilderen met 
olieverf. Met deze stellingname distantieert ze zich van haar collega’s van de expositie 
‘(S)teken aan de wand’ en positioneert zich met nadruk als een eenling die vooral niet 
met de mode meegaat. Dat ze daarmee haar kunstenaarschap tekort doet en zichzelf 
het plezier in het werk misgunt, heeft ze niet in de gaten. 

Al met al krijgt vanaf 1971 het werken op papier de overhand. In haar nieuwe ate-
lier pakt ze de techniek van het linoleum snijden op. Ze gebruikt daarbij meerdere 
afdrukken van een blok, zodat ze met verschillende kleuren kan werken: ‘Op elk blok 
dienen de gedeelten die gedrukt worden (die overblijven na het wegsteken van de witte 
vlakken) op enige afstand van elkaar te staan, zodat ze afzonderlijk met de inktrol in 
kleur kunnen worden gerold, zonder de andere vlakken te raken, waarvoor een andere 
kleur bestemd is.’ Nadat een blok is ingeïnkt, legt ze dit een dag te drogen, waarna het 
met een andere kleur er passend overheen wordt afgedrukt. Op die manier maakt ze 
kleurlino’s waarbij tinten naast elkaar en hier en daar over elkaar heen te zien zijn. 
‘Door het afzonderlijke inrollen van elke kleur kunnen ook schakeringen bereikt wor-
den van transparante, half dekkende of zwaar dekkende gedeelten, niet alleen afhanke-
lijk van de aard van doorzichtigheid van bepaalde kleuren, maar ook van het zwaarder 
of lichter inrollen van de verf op het blok.’612  

Ze wil dat het werkproces zichtbaar is in het uiteindelijke resultaat. Alle afdrukken 
zijn in kleine oplage gemaakt – maximaal twaalf prenten van een ontwerp. Omdat 
iedere druk telkens iets verschilt van de voorgaande, is er in feite geen sprake van opla-
gen, maar is iedere druk een unicum waar ze twee uur aan bezig is, zo schrijft ze in 
dezelfde tekst. Ze neemt uitgebreid de tijd voor het linoleum snijden, het mengen van 
de kleuren, het ininkten, het zorgvuldig neerleggen van de papierbladen, het afdrukken 
of eigenlijk stempelen van het linoleum en het wachten tot de inkt droog is. In plaats 
van de snelle techniek van het schilderen met acrylverf van kleurvlakken op papier of 
doek verkiest ze het uren achtereen ambachtelijk uitvoeren van een idee. Tijdens dit 
bewerkelijke proces ontstaan er momenten van stilte die haar tijd en ruimte bieden 
haar werk, maar ook haar leven te overdenken. Deze lege fasen zijn cruciaal voor haar 
kunstenaarschap, want wanneer ze niet aan het werk is, loopt haar hoofd over van 
gedachten en twijfel. 

Voor de nieuwe serie kleurlino’s die op de zolder van Papenweg 24 ontstaan, neemt 
ze haar tuin als uitgangspunt. Voor het loskomen van een figuratieve interpretatie van 
dit thema biedt opnieuw een metabletische overpeinzing van Van den Berg een oplos-
                                                        
611 Paul Haimon, ‘Kijken met Paul Haimon bij: Marianne van der Heijden’, Limburgs Dagblad, 1 maart 1975. 
612 Kleurlino’s, zonder datum. 
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sing. Wanneer hij zittend op het balkon dat uitkijkt op de tuin, mijmert over de veran-
deringen van de kleuren in de natuur, ontdekt hij dat er ondanks deze wisseling telkens 
opnieuw een harmonieus geheel ontstaat: ‘De zon is rood. Een matte duidelijke rode 
zon in een gele gesluierde, dichte hemel. Daaronder de tuin, het bos, de weide, het 
verschiet. Een eenheid van tinten en vormen. Een andere eenheid dan die van de stra-
lende zon in een blauwe hemel. Maar evenzeer een eenheid.’613 Bij haar kleurlino’s 
bootst Van der Heijden de elementen uit haar tuin niet meer na, maar in navolging van 
Van den Bergs metabletische gedachte probeert ze met wisselende kleurtinten en ver-
schillende composities harmonie te scheppen. De kleurvlakken zijn niet rechthoekig 
maar amorf, waarmee ze de groei van de flora benadrukt. De composities lijken hier-
door te bewegen. En dat effect komt overeen met de gedachten over de kleurwisselin-
gen en harmonieën in de tuin die Van den Berg in De dingen optekende. 
 

       
De tuin van Marianne van der Heijden aan de Papenweg 24, foto: Marianne van der Heijden 
Groei van geel, 1972, kleurlino, 2-3, 23,5 x 27,7 cm 
Rood komt op, 1973, kleurlino, 46,3 x 48 cm  

In het jaar volgend op haar verhuizing heeft Marianne van der Heijden twee solo-
exposities: in juni 1973 toont ze vijftien achterglasschilderingen en tweeëntwintig kleur-
lino’s bij Kunsthandel H. Dejong-Bergers in Maastricht en in november vult ze deze 
selectie aan met enkele kleurlino’s en gouaches voor een tentoonstelling in De Galerij 
in Brunssum. Paul Haimon spreekt in het Limburgs Dagblad over een ‘come-back’ en 
brengt in de herinnering dat haar laatste tentoonstelling zes jaar geleden plaatsvond.614 
In de jaren vijftig had hij haar mozaïeken in de kapel van de jezuïeten in Maastricht 
geprezen, nu constateert hij dat zij in haar grafisch werk even monumentaal werkt als 
voorheen met haar wandmozaïeken en sgraffiti. Jules Kockelhoven noemt haar in De 
Limburger ‘een onzer meest begaafde Limburgse kunstenaressen’ en vindt haar achter-
glasschilderingen ‘heel fijne verstilde abstracte gevoelsbeelden’.615 Bij de expositie in 
De Galerij in Brunssum die niet in de pers wordt besproken, verschijnt een klein 
vouwblad waarin een tekst van de kunstenares is afgedrukt. Het is geen directe inlei-
ding op haar kunst, maar zijn eerder losse associatieve regels die de sfeer waarbinnen 
de werken zijn ontstaan, typeren en haar metamorfose naar abstract werk weergeven:  

                                                        
613 Van den Berg, De dingen, 29-30. 
614 Paul Haimon, ‘Kunstenaressen veroveren de Limburgse kunstgaleries’, Limburgs Dagblad, 9 juni 1973. 
615 Jules Kockelhoven, ‘Marianne van der Heijden bij Dejong-Bergers’, De Limburger, 12 juni 1973. 
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‘ik had steeds minder verhaal en minder herkenbare dingen nodig  
de grond 
een steen 
een blad  
een cel  
mijn vrienden zeiden je wordt abstract 
het gebeurde zonder erg  
kleur kreeg meer betekenis  
een feest is kleur beweging ontspanning  
ik had geen mensen tafels stoelen slingers en bloemen  
meer nodig voor het feest  
er kwam kleur en beweging van vormen en lijnen  
op ’t papier en ’t werd feest.’616 

De nieuwe sfeer van haar werk wordt door bezoekers gewaardeerd. Ze verkoopt voor 
meer dan 6000 gulden. Haar verkoopprijzen variëren van 175 gulden voor een lino-
snede tot 3000 voor een achterglasschildering.  

Beeldend Kunstenaarsregeling 

Ondanks deze twee exposities en de positieve reacties hierop – ‘kapelaan Pfennings 
toonde echt ontzag toen hij bij Dejong Bergers voor mijn werk stond. Nu lijkt alles 
mogelijk!’ noteert ze in haar dagboek617 – maakt ze zich zorgen over haar inkomsten. In 
de voorafgaande jaren, toen ze kon bestaan van de monumentale en grafische kunstop-
drachten, was ze er trots op geweest dat ze geen beroep hoefde te doen op de Beeldend 
Kunstenaarsregeling (BKR), waar veel van haar collega’s wel gebruik van maakten. De 
BKR – voorheen ‘de contraprestatie’ – maakt het beeldend kunstenaars mogelijk zo 
lang mogelijk zelfstandig te werken door kunstwerken of diensten aan de gemeente te 
verkopen. Voorwaarden voor deelname aan deze regeling zijn dat de kunstenaar over 
onvoldoende financiële middelen beschikt om te kunnen bestaan en dat hij of zij het 
kunstenaarschap als kostwinner uitvoert. Deze tweede voorwaarde maakt dat veel ge-
huwde kunstenaressen uitgesloten worden van de regeling.618 Voor de alleenstaande 
Van der Heijden is dit vereiste geen struikelblok. Wel speelt in haar situatie het aspect 
van het bezitten van financieel vermogen. Wanneer haar vader overweegt om alvast het 
ouderlijk huis aan het Oranjeplein in Kerkrade op naam van de kinderen te zetten, is 
Marianne daarop tegen, omdat ze dan geen gebruik zou kunnen maken van de BKR. 

                                                        
616 ‘Iemand vertelt een verhaal’, folder Kontakt 55, Brunssum en Afcent, november 1973. 
617 Dagboek 9, Juni ’73- April ’74, 15 juni 1973. 
618 Ineke van Hamersveld, ‘Tussen vrouwenpraktijk en overheidsbeleid, 1967-1997’, Marlite Halbertsma e.a., Beroep 
Kunstenares. De beroepspraktijk van beeldend kunstenaressen in Nederland 1898-1998 (Uitgeverij SUN, Nijmegen 1998) 
191-223, 195-196. 
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In het najaar van 1971 meldt zij zich aan bij de regeling en verkoopt in de jaren die 
volgen, ieder halfjaar kunst aan de overheid. Over het algemeen levert ze grafiek 
(kleurlino’s en etsen) en af en toe een achterglasschildering. De BKR-collectie komt in 
de jaren tachtig, in tijden van bezuinigingen, onder druk te staan en Van der Heijden 
vraagt in 1988 tevergeefs haar achterglasschilderingen terug.619 Het lukt haar niet dit 
werk dat haar zeer dierbaar is, alsnog onder te brengen in haar eigen collectie en nala-
tenschap. Wel kan ze halverwege de jaren negentig, wanneer het Rijk veel BKR-kunst 
‘afvoert’, een groot aantal kleuretsen terughalen. In 2015 bezat het Rijk nog twintig 
werken van haar, waaronder de twee achterglasschilderingen uit 1974: ‘Zich vormende 
bol’ en ‘Dubbele horizon’.620   

Marianne staat ambivalent tegenover haar aanmelding bij de BKR die ze nog met 
de oude term ‘contraprestatie’ aanduidt. Kort na haar inschrijving noteert ze in haar 
dagboek: ‘Sinds ik me opgegeven heb voor contraprestatie en afgemeld bij de VGZ [de 
zorgverzekering Stichting Volksgezondheidszorg Zuid Nederland] heb ik een kater 
gekregen. Een gevoel of ik nu helemaal afgezakt ben tot het minimum. Vooral toen op 
de radio over de contraprestatie werd gezegd dat het ontleend was aan de bijstandswet 
en maar net iets meer was.’621 Een maand later is ze opgelucht: ‘Het enige wat me er 
bovenop helpt is dat ik me door de contraprestatie financieel op de been kan houden 
zonder dat ik daarvoor buitensporig hard hoef te werken, wat ik wel met die opdrach-
ten moest.’622 Voor de eerste inleverdatum heeft ze meteen acht stuks grafiek klaar. In 
haar dagboek vermeldt ze op 3 november: ‘Vandaag zes drukken afgemaakt waarmee 
ik gister ben begonnen. Nu kan ik er overmorgen acht inleveren. Bij een ging ik door 
het papier. Maar ik heb zonder me al te zeer te vermoeien gisteren zes en vandaag 
zeker acht uur doorgewerkt. Het idee dat ik deze keer er zeker veel geld voor krijg, 
geeft me een heel ander gevoel. Net of je weer echt méédoet en of ik door zo gecon-
fronteerd te zijn met de lino’s en de techniek, er weer een brug geslagen wordt naar er 
weer mee doorgaan.’623 

Nu ze met haar grafiek in haar levensonderhoud kan voorzien, heeft ze een ‘safe 
gevoel’: ‘Lekker hard werken krijgt weer een zin. Het is niet alleen maar moeten of 
alleen maar angst en belasting.’624 

Ze heeft het idee dat haar werk een goede bestemming krijgt en meent dat ze bij 
verkoop aan de BKR een hogere prijs kan vragen dan aan particulieren. In gesprekken 
met de karmelieten Bruno Borchert en Kees Waayman (1942), beiden werkzaam voor 
Speling, wordt gesteld dat door je werk aan de overheid te verkopen het zijn waarde 
behoudt in tijden van inflatie. Borchert vindt dat kunst ‘moet functioneren bij de men-
sen’. Om dat te bereiken had Van der Heijden in voorgaande jaren haar werk voor een 
                                                        
619 ‘Zich vormende bol 4’ (SZ 80710) en ‘Dubbele horizon’ (SZ 92093), beide ingeleverd op 14 maart 1974, 
‘Nabloei’ (BK 2551, ingeleverd op 15 maart 1975, en ‘Octopus’ (BK 30967) ingeleverd op 2 december 1976. Zie: 
Rijkscollectie Overzicht werk Van der Heijden eigen collectie (2015). 
620 Informatie van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in e-mail aan auteur, 9 december 2015. 
621 Dagboek 6, Aug.’71-Juni ’72, 31 oktober 1971. 
622 Ibidem, 30 november-1 december 1971. 
623 Ibidem, 2 op 3 november 1971. 
624 Ibidem. 
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lagere prijs aan particulieren verkocht. Kees Waayman verschilt op dit punt van mening 
met Borchert en denkt dat het door verkoop aan personen ‘in een of ander huis komt te 
hangen vaak op een rotplaats en tussen een hoop rommel’ en hij beargumenteert dat ‘de 
contraprestatie [het werk] uitleent op plaatsen waar meer mensen het zien. Bovendien 
blijft het in één hand, het wordt een collectie en blijft bij elkaar.’625 Marianne is het eens 
met de redenatie van Waayman. Ze zal tot juni 1978 gebruikmaken van de BKR. Jaar-
lijks levert ze acht tot tien verschillende kleurenlino’s of etsen in en van elk ontwerp 
telkens twee afdrukken. Een enkele keer biedt ze ook een achterglasschildering aan. Zo 
verwerft de BKR   in 1974 ‘Zich vormende bol 4’ en ‘Dubbele horizon.626 

Geïnspireerd door Pierre Allechinsky 

In deze jaren van zekerheid van een regelmatig inkomen lukt het Van der Heijden ook 
tot nieuw werk te komen, maar de rust in haar kunstpraktijk is nog geenszins aange-
broken. In de jaren 1973 tot 1978 werkte ze in maar liefst tien verschillende tech-
nieken. Sommige liggen in elkaars verlengde, zoals de kleurlino en de linodruk in één 
kleur, maar ze wisselt ook in korte tijd naar totaal andere technieken. Zo werkt ze in 
1974 met aquarel- en gouacheverf op papier en hanteert ze tegelijk een voor haar 
nieuwe methode van het enkelvoudig afdrukken van ingekraste perspexplaten en het 
etsen in zwart-wit, dat al snel weer wordt opgevolgd door het meer naar unieke kunst 
neigende maken van kleuretsen. Bij deze techniek laat ze, net als bij het drukproces van 
haar kleurlino, foute sporen bij het drukken zichtbaar.  

Waarom Van der Heijden zo vaak wisselt van materiaal en techniek is onduidelijk. 
Is haar inspiratie voor het verzinnen van composities met het uitkerven in het linoleum 
op? Heeft ze werk van anderen gezien waardoor ze op andere gedachten komt? Ge-
beuren er dingen in haar persoonlijk leven die haar tot nieuwe thema’s en werkwijzen 
noden of is het slechts weerbarstigheid en onrust? De antwoorden hierop dienen zich 
niet eenvoudig aan. Ze heeft voor iedere techniek andere redenen om ertoe over te 
gaan. De grote diversiteit aan materialen en werkwijzen maakt het moeilijk haar kun-
stenaarschap ondubbelzinnig te typeren. Vooral vanwege de – deels door omstandig-
heden van buitenaf genoodzaakte – keuze om de monumentale kunst achter zich te 
laten en over te gaan naar autonoom werk op papier van klein formaat (grafiek, pente-
keningen en acrylschilderingen) hoort haar kunst zowel thuis in de monumentale we-
deropbouwkunst (1945-1965) als binnen de vrije kunst van na 1965. 

Wat al bij de analyse van de kleurlino’s duidelijk is geworden, is dat het haar bij het 
maken van grafiek niet te doen is om het werken in oplage teneinde op eenvoudige 
manier meer producten van één ontwerp te kunnen verkopen. Het is niet die commer-
ciële overweging, maar de bewerkelijke techniek van het kerven en afdrukken, waarbij 
het uiteindelijke resultaat pas op het laatst en na het omkeren van het ontwerp in spie-
                                                        
625 Dagboek 9, 30 augustus 1973. 
626 Idem, noot 22. 
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gelbeeld zichtbaar wordt, die haar een bevredigende artistieke uitdaging biedt. In haar 
oeuvre zijn weinig voorbeelden te vinden van het direct schilderen met olieverf op 
doek of paneel. Deze voor anderen juist de meest geëigende uitdrukkingsvorm ligt haar 
minder. Wel maakt ze af en toe series inkttekeningen en schilderingen met aquarel- of 
gouacheverf op papier. 

Bij de aquarellen en gouaches die vanaf het eind van 1974 ontstaan, zijn twee typen 
aan te wijzen: die waarbij het schilderen met kleur de overhand heeft en die waarbij ze 
ook Oost-Indische inkt gebruikt en waar de getekende zwarte lijnen het meest naar de 
voorgrond treden. Waar ze zelden een voorbeeld of inspiratiebron bij naam noemt, 
noteert ze begin januari 1975 in haar dagboek: ‘1974 bezoek aan inspirerende tentoon-
stelling van Alechinsky te Rotterdam.’627 Ze krijgt door het zien van de acrylschilderijen, 
tekeningen en grafiek van de Belgische kunstenaar Pierre Alechinsky (1927) zin om te 
werken, maar twijfelt over de kwaliteit van haar recente werken op papier: ‘Weer nieuwe 
werkdrift met acrylverf op Japans papier, ook op glad papier. Ben uiterst onzeker.’628  
 

    
Compositie II, 1974, acrylverf op Japans papier, 61,3 x 90,8 cm  
De kracht van de schoonheid, 1975, Oost-Indische inkt, aquarelverf op glad papier, 50 x 65,3 cm  

Met deze nieuwste acrylschilderingen en tekeningen bereikt Van der Heijden eindelijk 
de evenwichtige abstracte beeldtaal waar ze in het midden van de jaren zestig zo naar-
stig naar zocht. Nu durft ze haar fantasie de vrije loop te laten en intuïtief kleuren en 
lijnen aan te brengen. Ze volgt daarbij de taal van Cobra zoals Alechinsky, eens de 
jongste deelnemer aan de Cobra-tentoonstellingen in Amsterdam en Luik, die in de 
jaren zestig verder ontwikkelde. Hij besloot toen het gebruik van olieverf vaarwel te 
zeggen en alleen nog te werken met acrylverf en inkt. Vanaf dat moment verafschuwde 
hij ‘de tubes van lood, die de werkelijke kleur van hun inhoud verbergen, met als ge-
volg de noodzaak ze te moeten openen; de harde penselen van varkenshaar, geschikt 
om een deur in de grondverf te zetten; het bezinksel op de bodem van de verfpot; de 
al te vaak noodlottige stap voorwaarts; de eeuwige drie stappen terug; de rechtopstaan-
de gevechtshouding; het maagdelijk linnen – klaar om te ontvangen – dat wit en spot-
                                                        
627 Dagboek 10, Mei ’74-Maart ’75, 3 op 4 januari 1975; ‘Biografische gegevens’. Expositie  ‘Pierre Alechinsky’ in 
Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam,  16 november 1974- 5 januari 1975. 
628 Dagboek 10, 3 op 4 januari 1975. 
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tend staat te wachten op de ezel, een werktuig dat lijkt op de uitvinding van meneer 
Quillot; het effect van de zwaartekracht, die vloeibare kleur die als jam naar beneden 
glijdt; de dikke brij die zich niet laat leiden; het paletmes dat er te vaak aan geschrapt 
heeft; het wachten, dagen-wekenlang, tot het droog is…’.629 

Alechinsky haat alles wat met olieverf te maken heeft en vervangt deze door ‘de 
frisheid van de inktschets en het verhaal van de raak neergezette tekening’, en dit is 
precies wat Marianne op de tentoonstelling heeft gewaardeerd. Zijn gedachtegang 
motiveert haar ook met inkt op papier aan het werk te gaan. Haar schildersezel ge-
bruikt ze om voltooide prenten op neer te zetten. 
 

 
Marianne van der Heijden in haar atelier op zolder op de Papenweg 24, ca. 1975, foto: Frits Widdershoven 

Ook het feit dat Alechisky niet alleen met materialen experimenteert, maar ook een 
verhaal wil vertellen, spreekt Marianne aan. De emotionele spanningen tussen kwetsba-
re en machthebbende fantasiefiguren die Alechinsky krachtig tekende en schilderde, 
zijn haar uit het hart gegrepen, zoals de acrylschildering ‘Halsketen’(1970), waarop een 
zittende uilskuikenachtige figuur opkijkt naar een vrouw die bij de hals geketend is. 
Andere werken van hem, zoals ‘De kwetsbaarheid van de dag’ (1968) of ‘Ik ben vrij 
schreeuwt de glimworm’(1970) sluiten direct aan op haar belevingswereld.630  

Dit feest der herkenning is de reden waarom Alechinsky’s werk haar in 1975 stimu-
leert nieuwe schilderingen en tekeningen op papier te maken, waarbij ze de taal van 
                                                        
629 Pierre Alechinsky, ‘De schilderkunstige middelen’, Catalogus Museum Boymans van Beuningen, Pierre 
Alechinsky, Rotterdam, 1974, bijlage in het Nederlands, 1-2. 
630 Ibidem, catalogusnummer 14 en 23. 
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Cobra citeert. ‘In de hoop dat er onbewust iets uitkomt dat bevrijding kan brengen’ 
maakt ze met balpen op kladblokpapier achter elkaar tekeningen.631 

De techniek van het linoleum snijden leent zich moeilijker voor het vertellen van 
verhalen dan een pentekening, omdat het lastig is met gegutste lijnen gedetailleerd te 
werken. Bij de afdruk blijven ze wit en zijn de taferelen dus altijd erg zwart of gekleurd. 
Zo motiveert Alechinsky haar los te komen van het tekenen naar de werkelijkheid en 
lukt het haar surrealistisch te werken.  
 

 
Pierre Alechinsky, Carcan/ Halsketen, 1970, acrylverf op papier, 100 x 154 cm, collectie kunstenaar 

Monotypes, etsen en tekeningen 

Al eerder merkte Marianne dat ze met het lino snijden op een dood punt was geraakt. 
In de nacht van 11 op 12 juli 1973 noteert ze: ‘Ik ben aan het eind met de lino’s en 
voel weer wat voor achterglasschilderen.’632 In het najaar van 1974 doorbreekt ze die 
impasse met monotypes zoals ‘Wil zo graag bedonderd worden’ (1974). Later volgen: 
‘Hier sta ik’ (1974-1976) en ‘Weg willen’ (1976). Uit dit nieuwe werk spreekt 
(zelf)relativering, verdriet en woede.  
 

          
Wil zo graag bedonderd worden, 1974, monotype, 54 x 61cm 
Hier sta ik, 1974-1976, monotype, 81 x 54,5 cm 
Weg willen, 1976, monotype, 47,5 x 41,5 cm 
                                                        
631 Dagboek 9, 16 januari  1974. 
632 Dagboek 9, 11 op 12 juli 1973. 
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De monotypes ontstaan door lijnen te kerven in perspexplaten en deze in te inkten met 
Oost-Indische of sepia-inkt en de platen eenmalig af te drukken. Door het krassen in 
het weerbarstige plexiglas ontstaan verwrongen lijnen en patronen. Die lijnvoering 
versterkt de mededeling van alle ongemakkelijke situaties die Van der Heijden met de 
prenten verbeeldt. Opvallend is dat ze ook de titel in de plaat heeft gekrast, zodat dit 
onderdeel van het kunstwerk is. Een combinatie die gebruikelijk is in de Cobra-taal. 
Vooral in het vroege werk van de dichter-schilder Lucebert is een in elkaar vloeiende 
combinatie van beeld en tekst te vinden. Alechinsky en Dotremont maakten ‘logo-
grammen’, waarbij de beeldende kracht van letters naar voren werd gebracht. Zij to-
verden gekalligrafeerde woorden om in een abstract lijnenpatroon met een universelere 
betekenis dan het gekalligrafeerde woord zelf. Een dergelijke versmelting tussen beeld 
en tekst bewerkstelligt Van der Heijden hier niet. Zij laat een duidelijk onderscheid 
tussen de woorden en de tekening bestaan. Maar ze leert van de Cobra-kunst wel te 
spelen met de associatieprikkelende werking van taal in combinatie met beeld. Met dit 
effect experimenteerde ze voor het eerst in haar beeldtekst ‘Ik zou zo graag een zwer-
ver willen zijn’. Met de taal die ze hierin gebruikte, nam ze afstand van haar religieuze 
kunst. Vergelijkbare, krasse formuleringen met een vleugje humor noteert ze nu als 
titels in haar prenten, zoals op deze: ‘Wil zo graag bedonderd worden’, ‘Hier sta ik, zo 
helpe mij God’ of ‘Weg, weg, weg willen, weg willen wezen’.    

Met het woordje ‘ik’ in de titels worden sommige monotypes een soort zelfportret-
ten. De titel ‘Wil zo graag bedonderd worden’ laat in het midden wie nu eigenlijk be-
donderd wil worden. Is het dat kleine figuurtje dat opkijkt naar de naakte vrouw en zich 
laat misleiden door het vrouwelijk schoon: haar naakte lichaam en opgemaakte gezicht? 
Aan een dergelijke erotische spanning heeft Marianne zich altijd geërgerd en bij een 
dergelijke bewondering of flirt voelde ze zich zelden op haar gemak. Het kan ook zijn 
dat de titel verwijst naar de naakte vrouw die op een dun lijntje balanceert. De verleide-
lijke vrouw die haar naakte lichaam toont, zich opmaakt, en daarmee haar eigenlijke 
gezicht verbergt en zichzelf bedondert of met andere woorden haar echte ik verbergt. 

De kracht van veel van deze monotypes is dat ze niet letterlijk naar een specifieke si-
tuatie verwijzen. Van der Heijden is zich door de oriëntatie op de Cobra-taal bewust 
geworden van de verrijkende en surreële mogelijkheden van kunst. Behalve taal ver-
sterkt ook de expressie van verschillende materialen en hantering daarvan het openbre-
ken van een ondubbelzinnige betekenis van een kunstwerk. De abstract expressionisti-
sche beeldtaal van veel naoorlogse kunst put uit diezelfde beeldende dimensie. De kun-
stenares benut deze expressieve middelen met haar in perspex gekraste monotypes 
volop. De betekenis ervan wordt evenzeer bepaald door materiaal en bewerking daarvan 
als door de leesbare afbeelding. Zo ontstaat een tollende beweging tussen de voorstel-
ling en de substantie waar het beeld van is gemaakt en dat geeft de kijker ruimte het 
beeld naar eigen inzicht te lezen en te begrijpen. Wanneer ze dit mechanisme voldoende 
inzet, ontkomen haar prenten aan het louter illustreren van verhalen of gedachtegangen. 

Veel monotypes zijn uitdagend en afstotend tegelijk. Sommige, zoals ‘Hier sta ik’ 
(1974-1976), getuigen van een verwrongen seksualiteit. De figuur is man noch vrouw. 
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Een bilspleet is het obscene centrum van de compositie en de staande figuur, die zich in 
evenwicht houdt door een been zonder voet en enkele verticale lijnen. Om het ver-
vormde lichaam is een snoer dat de lijnen van het lichaam met de aarde verbindt en ook 
contact maakt met het aardappelvormige, van het lichaam losgeslagen hoofd. Zo vormt 
alleen het snoer de verbinding tussen lichaam en hersenen. Er is geen contact meer 
tussen lichaam en geest en daarmee zijn lichamelijkheid en seksualiteit afgesnoerd van 
hoofd en hersenen. De kop kijkt omhoog en vraagt vertwijfeld om hulp van boven.  

Op de prent ‘Weg willen’ (1976) zijn de woede en verdriet voelbaar die Marianne 
hebben beheerst tijdens haar vrijwillige opsluiting in 1970. Opnieuw accentueert een 
bilpartij de figuur die men op de rug ziet. Door de breed uit elkaar staande benen en de 
zwaaiende armen is de figuur in beweging en via de stralen uit het hoofd dat iets schuin 
naar beneden is gericht, schreeuwt de figuur het uit van woede en verdriet. Een een-
voudig vormgegeven alter-ego observeert verbaasd de uitbarsting.  

Deze monotypes met tergende thema’s vormen een scharnierpunt in haar oeuvre. 
Van der Heijden tekent geen herkenbare symbolen of figuren meer, maar opent een 
wereld van fantasiewezens die de complexiteit van het menselijk bestaan in beeld bren-
gen. Existentiële thematieken zoals de een zijn dood is de ander zijn brood, het voort-
durende proces van groei en afsterven en seksualiteit als noodzaak voor het ontstaan 
van nieuw menselijk leven, liggen ten grondslag aan deze monotypes.  

Het krassen in het perspex maakt bij Van der Heijden de behoefte aan het echte et-
sen los. Omdat ze geen opleiding heeft in deze discipline, vraagt ze hulp aan de talent-
volle etser Jan van Helden die door Borchert was uitgenodigd vaste illustrator te zijn 
voor Speling. Vanaf oktober 1975 komt ze regelmatig op zijn atelier om het etsen te 
leren. Kort daarop geeft hij haar een etspers, en vanaf dat moment behoort het maken 
van etsen tot haar belangrijkste discipline en verschuiven de linosneden naar een twee-
de plaats. Ook de sferische, abstracte beeldtaal, zo kenmerkend voor haar lino’s, ver-
dwijnt uit haar oeuvre. Het verhalen vertellen in beeld en soms ook in tekst vormt nu 
de kern van haar kunstenaarschap. Pas in 1987, wanneer ze het maken van papiercolla-
ges ontdekt, verdwijnt het verhalende in haar oeuvre naar de achtergrond. 

Enkele van de tekeningen en teksten die Van der Heijden halverwege de jaren ze-
ventig maakt op kladblokpapier worden gepubliceerd in Speling, zoals: ‘mijn hand zet 
vreemde/ bochten op het papier/ en krast lijnen/ het worden gedrochten’ en ‘geen 
ogen maar een brij van cellen/ […] geen tranen maar keien achter je ogen/ een hoofd 
vol stenen/ lach erom als je kunt/ desnoods met een grijns/ zolang je niet mors dood 
bent/ moet je een teken van leven geven.’633 De laatste regel zal een slogan voor haar 
worden en vormt in wezen de dieperliggende motivatie voor haar werk. In feite kun-
nen al haar etsen en monotypes als tekens van leven worden beschouwd.  
 

                                                        
633 Marianne van der Heijden, ‘Mijn hand zet vreemde bochten’, handgeschreven tekst, proefdruk voor Speling, 
1975/4. 
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Teksten en een tekening op kladblokpapier, 20,6 x 12,2 cm, ca. 1975 

Het nieuwe werk exposeert Van der Heijden in 1977 op een solotentoonstelling in 
Galerie Caumermolen in Heerlen. In wat criticus Paul Haimon hier ziet, herkent hij 
humor: ‘Dit is een nieuw trekje in haar jongste werk: er treden figuurtjes op die een 
zekere speelsheid vertonen, vreemde wezentjes, bijna karikaturen maar ze houden iets 
beminnelijks en die vullen dan zo’n wit groot blad met een totaalbeeld dat steeds meer 
gaat boeien. Het is of de kunstenares werkt vanuit een onvrede om daarin toch telkens 
fijne plekken van stilte en poëzie te vinden. Die weet ze dan op een gelukkige wijze tot 
een fijn kunstwerk te maken.’634  

Ondanks de positieve reacties op haar monotypes, acrylschilderingen en tekeningen 
op papier, weet Van der Heijden geen aandacht te trekken van mensen buiten de pro-
vincie Limburg. Haar studiegenoot van de Rijksakademie, Jef Diederen, heeft in 1977 
een grote overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam.635 Hier is te 
zien dat ook hij een metamorfose heeft ondergaan. Bij hem is ook het tekenen en 
schilderen op papier een grote plaats gaan innemen. Anders dan Van der Heijden 
neemt hij daarbij niet psychologische en persoonlijke ervaringen als uitgangspunt, maar 
gebruikt hij berichten uit de krant die hij combineert met foto’s van dans en muziek. 
Onder de titel 14-IX-’74 groepeert hij vijftig tekeningen en gouaches tot een monu-
mentale serie die een complete wand van het museum beslaat.  
 

                                                        
634 Paul Haimon, ‘Bespiegelend werk van Marianne van der Heijden’, Limburgs Dagblad, 29 oktober 1977. 
635 Catalogus Stedelijk Museum Amsterdam, Jef Diederen, bij de gelijknamige expositie, 14 januari-27 februari 1977. 
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Zaal met ’14-IX-‘74’ op expositie Jef Diederen in Stedelijk Museum Amsterdam, 1977, foto: Ad Petersen, in 
Archief Jef Diederen, Museum van Bommel van Dam, Venlo 

Van der Heijden zet weliswaar grote stappen in haar oeuvre, maar die zijn niet te ver-
gelijken met de ontwikkelingen in het oeuvre van Diederen. Hun wegen zijn totaal 
verschillende kanten opgegaan. De schaal van de kunst van Diederen is fysiek gezien 
vele malen groter dan de prenten van Van der Heijden. Met zijn expositie in het Stede-
lijk Museum Amsterdam bereikt hij de status van een nationaal gewaardeerd kunste-
naar, terwijl de uitstraling van Mariannes werk beperkt blijft tot Limburg.  

Met de positieve kritieken van een van de belangrijkste kunstjournalisten uit deze 
regio, Paul Haimon, en haar regelmatige exposities behoort ze hier tot de bekendere 
kunstenaars en jonge en oudere kunstenaressen, zoals Bep Scheeren (Kerkrade 1955) 
en Marijke Stultiëns, kijken tegen haar op.636 

Kleuretsen 

Op de zwart-witmonotypes en -etsen volgt meer kleurrijke grafiek. Rond 1980 ontwik-
kelt Van der Heijden een eigen manier om kleur in de van oorsprong zwart-
wittechniek van het etsen te brengen. Ze voelt zich geen graficus pur sang en wil het 
schilderen in de etskunst integreren. Eind 1986 zegt ze tegen Theo Pasing, journalist 
van ’t Circuit, een nieuw onafhankelijk informatieblad voor beeldende kunst in Lim-
burg: ‘Ik had vroeger een echte hekel aan grafiek, omdat er nog elementen van een 
reproductietechniek in waren. Maar het was toen nog niet voldoende door kunstenaars 
uitgebuit. Door mijn grote behoefte aan kleur heb ik die er stilaan ingebracht.’637 De 
onderwerpen van de kleuretsen bouwen voort op de monotypes. Alleen de ergernis en 
het verdriet zet ze nu om in een speelsheid, waardoor de prenten soms neigen tot een 
illustratief plaatje. Wel blijft er sprake van een navrant soort humor of zelfspot, zoals 
‘Verzet tegen de traditie’ (1981). Een enkele keer maakt ze in de titel een verwijzing 
                                                        
636 Gesprek met Bep Scheeren, 6 november 2015 en Marijke Stultiëns, 9 april 2011.  
637 Theo Pasing, ‘Marianne van der Heijden in galerie Dis’, ’t Circuit, 22 november-18 december 1986, 3-4. 
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naar de kunstgeschiedenis of religie, zoals ‘Geboorte van Venus’ (1980) en ‘Uit de 
hemel gevallen’ (1981).  
 

      
Geboorte van Venus, 1980, kleurets e.a., 24,4 x 29,5 cm 
Verzet tegen de traditie, 1981, kleurets 1e staat 2-3, 37 x 41 cm  
Uit de hemel gevallen, 1981, kleur ets proefdruk, 28,5 x 37,5 cm  

Sommige van deze prenten worden door de rijksoverheid gekocht om op te nemen in 
‘Kijkmappen’. Deze mappen biedt de overheid te huur aan als tentoonstellingen voor 
kleine publieke ruimten, zoals bibliotheken en wachtkamers.638 Op die manier is Van 
der Heijdens grafiek te zien op tal van plaatsen in Nederland. Haar prenten worden 
ook geselecteerd voor de exposities, onder andere in Delft, die worden georganiseerd 
door de stichting Centraal Orgaan voor het Scheppend Ambacht (COSA). Dit is een 
particulier initiatief dat financieel gesteund wordt door de overheid.  

Nadat ze in 1977 heeft meegedaan aan de tentoonstelling ‘Een levensgroot pren-
tenboek’ van leerlingen van Campendonk in De Zonnehof in Amersfoort, krijgt ze 
begin jaren tachtig de uitnodiging van de Amersfoortse Galerie Rosart haar grafiek te 
tonen. Zo verspreidt haar werk zich langzaam maar zeker ook boven de rivieren. In de 
daaropvolgende jaren worden haar prenten opgenomen in de kunstuitlenen van 
Amersfoort, Arnhem, Enschede, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Middel-
burg, Tilburg, Zaandam en Zwolle.639 Ze ontbreekt zelden op de grafiektentoonstellin-
gen in het zuiden en overzichten van Limburgse kunst, zoals de grote ‘Trajecta’-
tentoonstellingen in Maastricht, die vanaf 1983 tot 1987 worden georganiseerd in de 
Eurohal. Vanaf 1979 exposeert ze drie tot vier keer per jaar. 

Ondanks de tentoonstellingen en de groeiende vraag naar haar grafiek werkt Van 
der Heijden nauwelijks commercieel. Ze toont zich geen opportunist, maar ontwikkelt 
zich als een kunstenaar wie het te doen is om de eigen ontdekkingsreis. Bij het etsen 
krast ze het liefst direct op de plaat en vindt, zoals gezegd, een afwijking bij een afdruk 
niet altijd ongewenst. In plaats van de druktechniek handig te gebruiken voor het in 
één keer maken van een grote oplage goed verkopend werk, hecht ze belang aan de 
unieke uitstraling van elke afdruk. Ze laat zich graag verrassen op ieder creatief mo-
ment in het werkproces. Over het ontstaan van haar kleuretsen schrijft ze net als eer-

                                                        
638 Nederlandse Kunststichting (NKS), ‘Beeldende kunst onderweg’, NKS, Tentoonstellingen hedendaagse beeldende kunst 
Nederland 1979/80, Amsterdam 1979, 1. 
639 Gegevens van de kunstuitlenen in Archief Marianne van der Heijden. 
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der bij haar kleurlino’s een korte toelichting, in dit geval voor een expositie in 1984 in 
Roermond: ‘Mijn voorkeur gaat uit naar direct werken. Het is dan ook maar hoogst 
zelden dat ik een schets benut om er een ets van te maken. Ik begin dus meteen op de 
plaat. Het risico dat het mis gaat zit er dan wel in, maar het verhoogt de spanning en de 
concentratie.’640 Ze legt uit dat ze met twee zinkplaten werkt. Op de ene tekent ze een 
lijnenschets en de andere gebruikt ze om kleurvlakken aan te brengen. Ze drukt eerst 
de kleurvlakken en kort daarop de tekening. Wanneer ze één plaat gebruikt voor het 
afdrukken van meerdere kleuren, vraagt het ininkten en afslaan (het wegslaan van de 
inkt, zodat deze alleen in de gekerfde groeven blijft staan) een nauwgezette manier van 
werken. Voor het ininkten gebruikt ze dan platte rubbertjes of stukjes karton en voor 
het afslaan stukjes papier. Na een eerste proefdruk bekijkt ze hoe ze aan de platen wil 
doorwerken. En ze merkt op dat, omdat ze niet naar een ontwerp werkt, ‘ook in dit 
stadium het creatieve moment, de inval, nog volop van kracht kan zijn’.641  

René Roosjen van het Limburgs Dagblad brengt haar nieuwe grafiek in relatie tot 
haar leeftijd en constateert dat het een frisheid bezit die men niet verwacht van ‘een 
61-jarige’.642 Roosjen is blij verrast dat haar prentkunst nauw aansluit bij het werk van 
jongere collega’s. Haar kleuretsen getuigen inderdaad van een grote werk- en levens-
lust. Ze geven je energie en je krijgt zin om zelf aan de slag te gaan. 

Vrouwen en de beeldende kunst 

Sommige prenten verwijzen naar de strijd van de vrouwenbeweging die in de jaren 
zeventig opleeft, bijvoorbeeld ‘Weg willen’ (1976), ‘Vrije vrouwen (1981) en ‘Venus in 
de ruimte’ (1980). Toch blijft haar directe betrokkenheid beperkt tot een bijdrage aan 
het tijdschrift Ruimte voor kunstenaressen en vrouwelijke architecten en een kleine expositie in 
het kader van de manifestatie ‘Vrouw en kunst’ op 25, 26 en 27 januari 1985 die wordt 
georganiseerd door het Letterkundig Centrum Limburg en plaatsvindt in Kasteel Oost 
te Valkenburg.643 
 

                                                        
640 ‘Over het ontstaan bij mijn kleuretsen’, tekst geschreven bij de expositie ‘Marianne van der Heijden’ in Galerie 
Beggarden Roermond, 20 maart-26 april 1984. 
641 Ibidem. 
642 René Roosjen, ‘Verfijnde lino’s en etsen van Marianne van der Heijden’, Limburgs Dagblad, 23 maart 1984.  
643 Informatieblad Manifestatie Vrouw en kunst, Letterkundig Centrum Limburg, Valkenburg, 1985. 
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Venus in de ruimte, 1980, kleurets 2de staat e.a., 33,5 x 29,8 cm  
Vrije vrouwen, 1981, kleurets 17-20, 27,4 x 19,8 cm     

Medio december 1983 wordt haar werk opgemerkt door de redactie van Ruimte.644 In 
het eerste nummer van dit blad dat verschijnt als vervolg op de Nieuwsbrief van de Stich-
ting Vrouwen in de Beeldende Kunst (SVBK), wordt ze uitgenodigd de twee kunstenaarspa-
gina’s van de uitgave te vullen. Waarom de redactie voor haar heeft gekozen om als 
eerste in deze rubriek op te treden is niet te achterhalen, want de correspondentie tus-
sen Van der Heijden en Ruimte is niet bewaard gebleven en ze schrijft in die periode 
geen dagboeken, zodat een reflectie van haar kant op deze publicatie in dit feministi-
sche tijdschrift ontbreekt. Ofschoon de maatschappelijke positie van vrouwen en de 
seksuele verhouding tussen man en vrouw haar interesse hebben, spreekt ze zich nooit 
uit over haar houding ten opzichte van het feminisme. Ter introductie op haar werk 
schrijft Marianne op de documentatie die ze aan de redactie stuurt: ‘Ik heb geen be-
hoefte om een “boodschap” uit te dragen en wil mensen niet “beleren’. Wel hoop ik 
beelden te hebben gevonden die voor anderen herkenbaar zijn, want ik geloof wel dat 
een mens behoefte heeft aan “beelden” (in de ruimste zin van het woord) voor datgene 
wat hem beroert of voor iets waar naar hij verlangt.’645 

Veel van haar school- en studievriendinnen waren getrouwd en maakten geen deel 
meer uit van de kunstpraktijk. Andere kunstenaressen van haar generatie die wel hun 
beroepspraktijk voortzetten, zoals de zussen Loes (1919- 2012) en Karla Wenckebach 
(1923), die Van der Heijden kende uit haar studietijd in Amsterdam, of Lotti van der 
Gaag (1923-1999) associëren zich ook niet publiekelijk met de vrouwenbeweging. In 
het dagboek uit haar academietijd schrijft Marianne met regelmaat over Karla met wie 
ze een competitieve verhouding heeft. Ze kijkt tegen haar klasgenote op, omdat deze 

                                                        
644 Notulen redactievergadering [Ruimte], medio december [1983], Atria, Stichting Vrouwen in de Beeldende 
Kunst Archief, nr. 143. 
645 SVBK Archief, nr. 334, documentatie Marianne van der Heijden. 
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zich meer thuis voelt in de stad en zich bijvoorbeeld opmaakt, iets waar Marianne van 
gruwt. ‘Karla vermoedt niet hoe ontzettend zij me irriteert en het is in die mate vaak 
dat ik het haar niet durf te laten merken, want als ze het helemaal doorgrondt, zou ik 
bang worden voor de gevolgen. Haar ontzettende geprikkeldheid als ik iets niet begrijp 
of stom doe, dat maakt mij woedend.’646 Karla Wenckebach bekwaamde zich in de 
monumentale kunst en maakte verschillende monumentale glas-in-loodramen, waarvan 
die voor het Ministerie voor Landbouw en Visserij uit 1960 de meest bekende zijn.647 
Loes maakte carrière onder de naam van haar echtgenoot, de toneelspeler Hent van 
der Horst. Zij volgde haar opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten in Den Haag en werd in de jaren zeventig bekend met ruimtelijke weefsels, 
zoals ‘Bijlmobiel’ (1976), een netconstructie in het water, in Amsterdam-zuidoost.648 

Lotti van der Gaag had in 1950 atelierruimte in het huidenpakhuis aan de 20 Rue 
Santeuil in Parijs, waar Karel Appel en Corneille ook werkten. Ze volgde lessen beeld-
houwen bij Ossip Zadkine (1890-1957) en hoewel haar beeldtaal sterk overeenkwam 
met die van Appel en Corneille, werd ze in 1951 niet gevraagd deel te nemen aan de 
grote Cobra-tentoonstelling in Luik.649 Hoe deze drie kunstenaressen hebben aangeke-
ken tegen de vrouwenbeweging is net als bij Van der Heijden binnenskamers gebleven. 

De autodidact Ans Wortel (1929-1996) is wat dit betreft een uitzondering. Zij 
schrijft openlijk over haar privéleven als alleenstaande moeder van twee kinderen op een 
kamer in Amsterdam. In haar op Cobra en andere abstract expressionistische kunst 
geënte werk komen de thema’s liefde, moederschap en man-vrouwrelatie veelvuldig 
voor.650 Marianne houdt van het werk van Ans Wortel. In 1973 memoreert ze een ont-
moeting met haar in Amsterdam: ‘De kunstmarkt was gezellig. Van Ans Wortel die er 
zelf was, een ets gekocht voor f. 100. Ze was een en al vitaliteit.’651 In plaats van op 
vakantie te gaan maakt ze in die zomer dagtochtjes naar Amsterdam en andere steden. 
 

            
Karla Wenckebach, Werkzaamheden, 1960, glas-in-lood Ministerie van Landbouw en Visserij, Den Haag, foto: 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Loes van der Horst, Bijlmobiel, 1976, polypropeen, aluminium, staal, fotograaf onbekend 
Lotti van der Gaag, Wachtende, 1951, brons 1-7, 62 x 50,7 x 36,5 cm, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam 
Ans Wortel, De paren… , 1973, gouacheverf op papier, 80 x 65 cm, www.answortel.eu  

                                                        
646 Dagboek ’49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, 11 maart 1949. 
647 Carine Hoogveld (red.), Glas-in-lood in Nederland 1817-1968 (SDU Uitgeverij, Den Haag 1989) 355. 
648 Bert Jansen, Loes van der Horst. Oeuvre Award 1998 (Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en 
bouwkunst, Amsterdam 1998) 72; Iris Dik, Niesje Johannes, Mira Kho, Langs kunst in Zuidoost (Artoteek Zuidoost, 
Amsterdam 1991) 13. 
649 Laura Soutendijk, Lotti van der Gaag (Waanders Uitgevers, Zwolle 2003)136. 
650 Boudewijn Hiltermann en Marieke de Geus, Ans Wortel (Uitgever Boudewijn Hiltermann, Warmerhuizen 2013). 
651 Dagboek 9, 26-27 september 1973. 

http://www.answortel.eu/
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De publieke strijd voor gelijke behandeling van man en vrouw binnen de beeldende 
kunst werd vooral gevoerd door jongere kunstenaressen. In Nederland kreeg de dis-
cussie ruime aandacht met de tentoonstelling ‘Feministische Kunst Internationaal’, die 
van november 1979 tot en met februari 1981 langs zeven kunstinstellingen reisde. Op 
deze tentoonstelling had het werk van kunstenaressen geboren in de jaren veertig, de 
overhand. Alleen de Canadees-Amerikaanse Miriam Shapiro (1923-2015) heeft dezelf-
de leeftijd als Marianne en is een van de weinig oudere deelneemsters. Zij verwerkt 
lappen stof in haar schilderijen en toont op de expositie een serie ‘kimono’s’. In tegen-
stelling tot Van der Heijden, die ook met lapjes textiel werkte, hecht Shapiro een speci-
fieke betekenis aan het gebruik van dit materiaal: ‘Door lapjes te gaan gebruiken in 
mijn werk probeerde ik niet aan te tonen dat vrouwen thuis horen, maar wilde ik juist 
zeggen dat stoffen onderdeel vormen van het leven van elke vrouw en dat we ons 
daarover niet hoeven te schamen.’ Met de combinatie van de schilderkunst en textiel 
wilde Shapiro het toen nog zeer gangbare onderscheid tussen de hoge kunstvorm van 
het schilderen en anonieme niet-kunst als naaien en borduren opheffen. De Chinese 
gewaden die ze aan het eind van de jaren zeventig maakte, interpreteert ze als mogelijk 
uiterlijk van ‘de nieuwe vrouw; de vrouw die een autoriteit is in haar zelf.’ 652 
 

 
Miriam Shapiro, The golden robe, 1979, acrylverf en textiel op doek, 152 x 127 cm, collectie kunstenaar 

In de jaren zeventig stopte Van der Heijden met het werken met textiel, omdat dit, 
zoals ze in een interview met Haimon beweerde, te veel in de mode was geraakt. 
Schaamde ze zich misschien voor haar textielapplicaties, omdat ze zelf dat geen vol-
waardige kunstvorm vond? Wel is duidelijk dat ze in tegenstelling tot de feministische 
kunstenaressen geen interesse heeft in politieke kwesties. Zij komt in de jaren zeventig 
los van de gedachte dat de maatschappelijke betekenis van kunst gelegen is binnen een 
religieuze context, en profileert zich met haar prenten voor het eerst als autonoom 
kunstenares die kunst maakt om de kunst. 

De vrouwenfiguren op de kleuretsen ‘Venus in de ruimte’ en ‘Vrije vrouwen’ zijn een 
flirt met het feminisme, want Van der Heijden koppelt aan de prenten geen enkele vorm 
van politiek engagement. In het eerste nummer van Ruimte in 1984 publiceert ze dezelfde 
                                                        
652 Miriam Shapiro in catalogus Feministische Kunst Internationaal (Gemeentemuseum, Den Haag 1979) 87-88. 
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teksten als negen jaar eerder in Speling (1975, nr. 4). Het verschil is dat ze nu deze hand-
geschreven regels, ‘mijn hand zet vreemde bochten’ en ‘geen ogen maar een brij van 
cellen’, combineert met afbeeldingen van de gouaches ‘’t Slootje’ (1976) en ‘Woede’ 
(1976-1977), de kleurets ‘Vrije vrouwen’ en pentekeningen die ook eerder waren ver-
schenen in Speling. Aan dit geheel is een fotoportret van haar toegevoegd. Het totaal oogt 
rommelig en doet geen recht aan de afzonderlijke kunstwerken. Of de samenstelling van 
deze pagina’s de verantwoordelijkheid is geweest van de redactie van Ruimte of van Mari-
anne zelf, is niet helemaal duidelijk. Een feit is dat de invulling is gebeurd aan de hand 
van afbeeldingen van kunstwerken en documentatiemateriaal dat Van der Heijden eerder 
naar de Stichting Vrouwen in de Beeldende Kunst had toegestuurd.653 
 

        
’t Slootje, 1976, gouacheverf op papier, 26,4 x 19,8 cm 
Kunstenaressenpagina’s van Marianne van de Heijden in Ruimte, 1984-1 
Woede, 1976-77, gouacheverf op papier, 26,5 x 19,7 cm 

De totale presentatie getuigt niet van een grote betrokkenheid bij het feminisme of 
vreugde over het feit dat ze aan Ruimte een bijdrage kon leveren. Wanneer de opmaak 
door de redactie is gedaan, heeft ze niet de moeite genomen de collage naar eigen in-
zicht bij te stellen. Waarom ze zo weinig aandacht heeft voor deze kans zich buiten 
Limburg en een nieuw circuit te profileren, blijft een raadsel. Ook kent haar oeuvre 
andere werken, zoals de monotypes ‘Hier sta ik’ en ‘Weg willen’, die duidelijker aanslui-
ten bij de inhoud van Ruimte dan de gouache ‘’t Slootje’. Zijzelf of de redactie heeft er 
niet voor gekozen ze af te beelden. 

Kennelijk is Van der Heijden tevreden met het bereik van haar prenten via ten-
toonstellingen in de regio, verspreiding via kunstuitlenen en de aandacht voor haar 
tekeningen en grafiek in Speling. Er lijkt hier hetzelfde aan de hand te zijn als in 1965, 
toen ze besloot naar de opening van haar expositie met Gène Eggen in Nijmegen te 
gaan in plaats van aanwezig te zijn bij de opening van de tentoonstelling van wandtapij-
ten ‘(S)teken aan de wand’ en de voordracht van M. Vasalis in Kasteel Hoensbroek. 

                                                        
653 Brief van Stichting Vrouwen in de Beeldende Kunst, z.d. [november 1982] met de vraag aan kunstenaressen 
om documentatiemateriaal toe te sturen. Van der Heijden heeft op de brief geschreven wat ze heeft toegestuurd: 
‘3 kleurfoto’s opgeplakt glas-appliqué; 2 kleurdia’s: ‘Vrije vrouwen’, ‘Tweede geboorte’; 3 foto’s van acrylschilde-
ringen: ‘’t Slootje’, ’Woede’, ‘Aanvallig rose’; 2 foto’s van etsen: ‘Zwaartekracht’; ‘De tijd danst’; 4 fotokopieën: 
tekening + monotypes’. 
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Destijds prefereerde ze het katholieke kunstcircuit boven het wereldse. Nu lijkt haar 
toewijding aan de vraag vanuit katholieke kring rond het tijdschrift Speling naar haar 
prenten groter te zijn dan haar inzet bij de vraag vanuit de vrouwenbeweging. 

Bruno’s bespreking van de etsen 

In 1985 krijgen haar etsen uitgebreid aandacht op een solo-exposite van dertig prenten 
in de studentenkerk in Nijmegen onder de titel ‘Oer en al’. Bij de presentatie verschijnt 
een catalogus waarin Bruno Borchert een inleiding en een korte uitleg bij iedere prent 
schrijft. Als verklaring voor ‘Hier sta ik, zo helpe mij God’ geeft hij: ‘Hij staat. Als een 
aardappel boven het veld. Hij kan zich niet wortelen, zich niet verbergen, niet vluchten. 
Hij is niet om aan te zien.’654 Waar het kunstwerk zelf geen uitspraak doet over het 
geslacht van de afgebeelde figuur, ziet Borchert de staande figuur als mannelijk en 
spreekt hij over een ‘hij’ die staat. De vrije ruimte naar eigen inzicht de beelden te inter-
preteren metselt hij hiermee dicht, terwijl Van der Heijdens prenten juist op dit punt 
uitsteken boven veel grafiek die vaak als plaatje bij een verhaaltje functioneert. Zo is 
bijvoorbeeld op prenten van Jan van Helden het verhaal van een erbarmelijke sociale 
situatie van de afgebeelde mensen direct af te lezen. Bij Van der Heijden ligt dat anders.  

De ets ‘Vrije vrouwen’ verbeeldt niet een-op-een vrouwen die een vrij leven leiden. 
De kleurvlakken en speelse lijnvoering geven evenzeer het vrije gevoel weer. Borcherts 
typering van deze prent beperkt zich tot een beschrijving van de afbeelding: ‘Zij heb-
ben een hoofd als een punt of een vierkant. Zij hebben geen armen en bewegen toch, 
in een vrije ruimte. Uitgelaten, opgemaakt, met hoge hakjes. De sfeer van uitgelaten-
heid na een periode van vastzitten.’655 

Bovendien kapselt Borchert de prenten van Van der Heijden toch weer in binnen 
de katholieke cultuur. Deze is binnen bepaalde kringen vrijer geworden, de traditionele 
christelijke iconografie is niet meer vereist en men is op zoek naar een eigentijdse ver-
vanging daarvan. Borchert ziet Mariannes werk als een goed alternatief. Haar kunst 
biedt beeldende voorbeelden voor ‘avonturiers, zoekers, zwervers, die het grensgebied 
van kerk en maatschappij, mystiek en politiek, god en mens doorkruisen; mannen en 
vrouwen die de werkelijkheid van deze tijd doorleven en transparant maken,’ aldus 
Borchert.656 Terwijl de maakster ook geïnteresseerd is in de beeldende kant van haar 
werk, in hoe je met lijnen, kleur en structuur betekenis kunt geven. Borchert laat de 
importantie van de werkwijze en materialen buiten beschouwing en analyseert alleen de 
afbeeldingen. Hij ziet de beeldende kunst net als religie als een middel om de visie op 
het menselijk bestaan te kunnen ordenen.  

Van der Heijden laat zich verleiden ook dit aspect van haar werk te benadrukken: 
‘Het wezenlijke van het geloof is dat het, met zijn leven als inzet, de gok waagt te aan-

                                                        
654 Bruno Borchert, Tussen oer en al (Studentenkerk, Nijmegen 1985) 20. 
655 Ibidem, 22. 
656 Ibidem, 3. 
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vaarden, dat de liefde de diepste realiteit is, dat wil zeggen, dat men kiest uit zichzelf te 
treden om zich aan een ander te schenken. Zo kom ik dichter bij de diepste overtui-
ging van mijn leven, dat de politiek, de artistieke schepping en het geloof slechts één 
werkelijkheid vormen.’657 

Een jaar eerder ging ze in Ruimte nog met nadruk in op de artistieke context van 
haar prenten: ‘Naar mijn gevoel blijft er wel een verwantschap met de schilderkunst. 
Dat komt tot uitdrukking in de vlakken bij de lino’s en de penseelvoering van de etsen, 
en het spontane element in beide. […] De etsen zijn spontaan opgekomen verbeeldin-
gen van wat ik vaak achteraf herken als variaties op oude mythen. Ik heb geen behoefte 
om een ‘boodschap’ uit te dragen, en wil de mensen niet “beleren”.’658 

We zien haar in bovengenoemde situaties de omgeving waarbinnen ze haar werk 
presenteert, naar de mond praten. Hoewel ze al vanaf begin jaren zeventig twijfelt aan 
normeringen binnen het katholicisme, laat ze zich de aandacht vanuit Speling aanleunen 
en kiest ze niet de weg naar het werkelijk zichzelf zijn, een weg die in de jaren zeventig 
wordt gestimuleerd door de feministische beweging. In plaats van zich bloot te geven 
als het haar zo geliefde ‘garnaaltje zonder pantser’, bouwt ze met de wereld van Bruno 
een omhulsel om zich heen, terwijl veel van haar monotypes toch duidelijk een wens 
tonen los te breken uit de beschermde omgeving.  

Zo zien we een tweespalt in haar houding ten opzichte van haar eigen werk ont-
staan. Ze kan of wil Bruno’s enthousiasme niet tegenspreken en stemt in met al zijn 
ideeën over het gebruik van haar kunst. Het lijkt haar te ontgaan dat met de publicatie 
van haar prenten en teksten in Speling het bereik van dit werk tot de katholieke wereld 
wordt beperkt. Dat haar prentkunst op die plaats ook alleen gezien kan worden als 
illustratiemateriaal voor de denkwijze van Borchert, merkt ze niet. Het is haar overtui-
ging dat iedere kijker vrij is in haar werk te lezen wat hij of zij wil. ‘Als je wat maakt, 
ben je je niet alle afzonderlijke dingen zo duidelijk bewust. De interpretatie komt ach-
teraf en kan voor ieder anders liggen vanuit de gesteldheid waarmee hij het bekijkt. Ik 
ben soms verrast door de interpretatie die een ander geeft, en ben er blij mee, omdat ik 
het juist belangrijk vind, dat een ander het zijne erin herkent,’ vertelt ze aan Zr. Laetitia 
Aarnink, die voor Speling vraagt naar de betekenis van een prent.659 Omdat Bruno het 
meest en altijd op eigen initiatief over haar kunst heeft geschreven en gepubliceerd, 
dringen zijn lezingen daarvan op de voorgrond. Zijn visie op kunst blijft echter beperkt 
tot het benadrukken van de overeenkomst van haar kunstuitingen met religie. 

                                                        
657 Ibidem. 
658 Citaat Marianne van der Heijden in ‘Kunstenaressenpagina, Marianne van der Heijden’, Ruimte, maart 1984, 11. 
659 Laetitia Aarnink, ‘Je bent van de aarde en je hebt toch een soort wieken om omhoog te gaan’, Speling, 1983, nr. 
1, 13-24, 13. 
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‘Jakob en de engel’  

Parallel aan haar vrolijke kleuretsen werkt Van der Heijden in 1983 aan een serie, waar-
van ze een selectie apart opbergt in haar nalatenschap onder de noemer van ‘Jakob en 
de engel’. Bij deze serie met een Bijbels onderwerp verlaat ze de Cobra-achtige, speelse 
stijl en kiest ze voor een figuratieve beeldtaal. De mens heeft op sommige prenten een 
klassiek profiel, waarmee hij eerder doet denken aan een Griekse god dan aan Jakob de 
aartsvader uit het Oude Testament. Wat betreft compositie en uitwerking van het the-
ma toont de reeks weinig coherentie. De enige overeenkomst is dat op de meeste pren-
ten een menselijke figuur wordt omarmd of gegrepen door een wezen uit de hemel 
waarin nauwelijks een echte engel (een androgyne mensfiguur met vleugels) te herken-
nen is. Dit was dertig jaar eerder wel het geval, toen ze van hetzelfde thema een hout-
snede maakte. Op die prent zien we een mensfiguur omklemd door een engel. In het 
centrum van de compositie maakt de naakte mens met de rechterarm een afwerend 
gebaar. De vleugels van de engel boven en de benenpartij van de mensfiguur beneden 
zijn sterk ontworpen binnen de rechthoek en geven het geheel een bewegend ritme, 
waarmee de strijd tussen Jakob en de engel wordt benadrukt. 
 

                
Jakob met engel, 1953, houtsnede, 20,2 x 14,6 cm 
Zonder titel / Jakob en de engel, 1983, ets en aquarelverf, 32,7 x 21,8 cm 
Jakob overwint de engel, 1983, ets 9-9, 42,8 x 30,8 cm 
De dood, 1983, ets 1-4, 11,5 x 5,8 cm   

Op de serie uit 1983 neemt de afbeelding van het verhaal steeds verschillende vormen 
aan. Soms wordt Jakob bij de schouders gegrepen, dan weer wordt hij totaal overwoe-
kerd door het monster en op de prent ‘Jakob overwint de engel’ komt hij triomferend 
los van een onduidelijke massa veren. De selectie bevat ook afbeeldingen waarbij de 
engel door een doodshoofd met vleugels of skeletarmen is vervangen. Op een kleine 
ets van 11 cm hoog, getiteld ‘Dood’, is frontaal een staand skelet. De eenvoudige com-
positie heeft Van der Heijden bruut in de etsplaat gebeiteld.  

Alle prenten zijn gemaakt met de droge naald-techniek, waarbij direct in de zink-
plaat wordt geëtst. De werken hebben daardoor een rauwe uitstraling. ‘Dood’ spant 
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wat dit betreft de kroon. Op sommige etsen heeft Van der Heijden de droge naald 
gecombineerd met aquatint, een techniek waarmee in de afdruk van zwarte vlakken 
verschillende dimensies kunnen worden bereikt. Door de etsplaat te bewerken met een 
harslaag die meer of minder inkt doorlaat, worden zwarte vlakken lichter of donkerder. 
En door die laag meer vloeibaar te houden kunnen er aan de afdruk van het zwart ook 
wisselende organische structuren worden meegegeven. 

Ze drukte van sommige composities verschillende versies af. Zo bevinden er zich 
in de nalatenschap van enkele prenten verschillende staten. De ene keer overheerst een 
lijnenspel verkregen door het direct graveren met de naald in de etsplaat, dan weer 
overheerst een scala aan zwarttinten die ze heeft bereikt met aquatint. De oplagen van 
de prenten verschillen van vier tot twintig stuks. In de aparte selectie bevindt zich één 
ets die ze licht heeft ingekleurd met aquarelverf, waardoor de prent vriendelijker aan-
doet dan de zwart-witversies. Ze heeft erbij geschreven dat deze als voorbeeld dient 
voor de inkleuring van de andere.660 

Van der Heijden maakt ontelbare composities van het thema ‘Jakob en de engel’, 
behalve als ets ook als pen- en potloodtekeningen, aquarelverf- en acrylschilderingen. 
Ze zijn niet precies te tellen, omdat de afbeeldingen vaak geen titel meekrijgen en in 
sommige gevallen verschuiven naar het thema ‘dood’ of meer algemeen de mens in 
relatie tot een immense natuurkracht of God. De meest voorkomende is die waarbij 
een mensfiguur aan kop en schouder wordt gegrepen door een monsterlijk wezen met 
een grauwende bek en grove klauwen. De titels van deze prenten verschillen. De ene 
keer is het ‘Jakob en de engel’, een ander maal ‘Gevecht met hemels monster’. De 
meeste afdrukken hebben echter helemaal geen titel. Nergens schrijft of vertelt Van 
der Heijden over waarom ze dit thema zo uitgebreid bij de kop neemt. Dagboekaante-
keningen uit deze periode ontbreken en in interviews met haar komt het onderwerp 
niet aan bod. Wel gebruiken interpretatoren van haar werk, zoals Bruno Borchert en 
Willem K. Coumans, het thema telkens, zelfs tot meer dan negen jaar na haar in 1983 
apart opgeborgen reeks, wanneer ze ingaan op haar kunstenaarschap. Borchert be-
stempelt de serie als werk dat is ontstaan op ‘momenten van vastzitten’.661 Willem 
Coumans typeert de reeks ‘Jakob en de engel’ als ‘een van licht doorstraalde getuigenis 
van de wil om de dood te overwinnen’. Wanneer hij in 1992 een artikel schrijft in De 
Limburger, plaatst hij ‘Jakob en de engel’ in het middelpunt.662 

Oorspronkelijk verwijst het thema naar het verhaal uit het Oude Testament (Gene-
sis 32:22-31) waarin Jakob op zijn weg terug naar zijn geboorteland Kanaän aan de 
oever van de rivier de Jabbok een mysterieuze man tegenkomt, die hem de weg ver-
spert en met wie hij vervolgens worstelt tot in het ochtendgloren. Jakob overwint en 

                                                        
660 Notitie van Marianne van der Heijden op de prent ‘Jakob en de engel’, 1983, SHB 2204. 
661 Bruno Borchert, ‘Het verlangen naar een paradijs – grafiek van Marianne van der Heijden’, Speling, 1985, geen 
nummer, z.p. 
662 Willem K. Coumans, Marianne van der Heijden, 21 en Coumans, ‘Vechten met de engel’, De Limburger, 8 decem-
ber 1992. 
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zijn tegenstander zegent hem. Hij geeft hem een nieuwe naam: Israël, ‘hij met wie God 
heeft gevochten’.663 Dan realiseert Jakob zich dat God zijn tegenstander was. 

Het verhaal wordt niet overvloedig afgebeeld in de westerse kunst en er zijn geen 
iconografische voorbeelden die kunnen of moeten worden gevolgd.664 In de moderne 
kunst is ‘Het visioen na de preek’, dat Paul Gauguin in september 1888 schilderde, het 
bekendste voorbeeld van de verbeelding van de worstelende Jakob. De compositie van 
dit schilderij is bijzonder. Gauguin heeft het gevecht van Jakob en de engel door de 
stam van een appelboom duidelijk afgescheiden van de voorgrond, waar Bretonse 
vrouwen met grote witte kappen in gebed zijn afgebeeld. De middelste vrouw, die in 
tegenstelling tot de anderen de ogen niet gesloten heeft, richt haar blik naar de worste-
ling en maakt zo een verbinding tussen de Bijbelse vertelling van Jakob en de engel en 
de realistische wereld van de vrouwen. 

Op dit schilderij gebruikte Gauguin voor het eerst een nieuwe schilderstijl. In plaats 
van zijn voorheen impressionistische manier van schilderen omlijnde Gauguin nu zijn 
figuren. Bovendien schilderde hij het tafereel tegen een onrealistisch rood vlak, waar-
mee hij de tweedimensionaliteit van de schilderkunst benadrukte. Het geheel heeft een 
primitieve uitstraling. En dat is precies waar het Gauguin om te doen was. Hij wilde 
zich afzetten tegen de kunstwereld en de burgerlijke samenleving.665 Zijn gevecht van 
Jakob met de engel kan daarom worden gelezen als een strijd van de kunstenaar met de 
(kunst)wereld om zich heen. Op het schilderij is de wereldse man ondergeschikt aan de 
hemelse engel, wat zoveel betekent dat Gauguin datgene wat boven het alledaagse 
uitgaat, hoger plaatst dan het verbeelden van de realiteit. In een brief aan Vincent van 
Gogh noemde hij het ‘een religieus schilderij, heel onbehouwen gedaan maar het inte-
resseerde me en het bevalt me’.666 Kort na de voltooiing van ‘Het visioen na de preek’ 
vertrekt Gauguin naar Van Gogh in Arles,667 die in hetzelfde jaar 1888 ‘De Zaaier’ 
schildert, waarop ook een boomstam de compositie diagonaal in tweeën deelt, waar-
door de zaaier en de ondergaande zon op elkaar betrokken raken en een symbolische 
betekenis krijgen. 
 

                                                        
663 Chiara de Capoa en Stefano Zuffi, De Bijbel van de kunst. Het oude en nieuwe testament in de westerse schilderkunst 
(Ludion, Antwerpen 2013) 82. 
664 In Jan van Laarhovens De beeldtaal van de christelijke kunst (2011⁶) is  ‘ J ako b  e n  de  e nge l’  ge e n  th e m a.   
665 Belinda Thomson, Vision of the Sermon, The Story Behind the Painting (National Galleries of Scotland, 2005) 32. 
666 Ibidem, 29. 
667 Marije Vellekoop, Van Gogh aan het werk (Van Gogh Museum Amsterdam/Mercatorfonds, Brussel 2013) 184-
185  



1987 

267 

     
Paul Gauguin, Het visioen na de preek, 1888, olieverf op doek, 73 x 92 cm, Edinburgh National Gallery of Scot-
land 
Vincent van Gogh, De zaaier, 1888, olieverf op doek, 32 x 40 cm, Van Gogh Museum Amsterdam 

Van der Heijdens voorstelling van het gevecht van Jakob met de engel is eigenzinnig. 
Jakob worstelt niet zoals op het schilderij van Gauguin man-tegen-man met de engel, 
maar wordt op haar prent door een hemels wezen van de aarde geplukt. Het tafereel 
doet wat dat betreft eerder denken aan het verhaal uit de Griekse mythologie waar 
Zeus als adelaar Ganymedes van de aarde meeneemt naar de wereld van de goden. 
Ganymedes is de zoon van de Trojaanse koning Tros. Zeus is gecharmeerd van zijn 
schoonheid en stelt hem om hem dicht in zijn nabijheid te hebben in het godenrijk aan 
als schenker van nectar. Ook deze mythe is niet een onderwerp dat veelvuldig voor-
komt in de westerse kunstgeschiedenis.  

Van Rembrandt van Rijn (1606-1669) is een schilderij bekend met daarop de voor-
stelling van de roof van Ganymedes. Hierop grijpt de adelaar met uitgespreide vleugels 
een mollig, klein, halfnaakt ventje bij zijn lurven. Uit angst plast het jongetje naar be-
neden. Ook is er een prent van Michelangelo (1475-1564) die is gekopieerd door Fran-
se graficus Nicolas Beatrizet (1507/1515- na 1577) met dit thema.668 Een afdruk van 
deze gravure bevindt zich in het Rijksmuseum. Hierop is Ganymedes niet als kind, 
maar als jonge man afgebeeld. Van der Heijdens compositie van de ets ‘Jakob overwint 
de engel’ heeft veel weg van deze oude gravure. Zij zou deze compositie op het spoor 
kunnen zijn gekomen door het lezen van Eddy de Jonghs boek Tot lering en vermaak 
(1976) dat destijds opzienbarende inzichten gaf in de lezing van de betekenissen van 
genrevoorstellingen in de zeventiende eeuw en waarin deze voorstelling staat afge-
beeld.669 De Jongh geeft nog een andere versie van de mythe van Ganymedes, een 
gravure van Michiel Cocxie de Oude, waarop Ganymedes is weergegeven als schone 
jongeling. Op deze prent wordt hij niet vastgeklemd door de adelaar, maar flaneert hij 
fier op zijn rug. Het is niet ondenkbaar dat Van der Heijden door deze compositie op 

                                                        
668 Peter Schatborn e.a. Rembrandt: De meester en zijn werkplaats, tekeningen en etsen (Rijksmuseum/Waanders 
Uitgevers, Zwolle 1999) 48. 
669 Eddy de Jongh, ‘Galant gezelschap van Pieter de Hooch', De Jongh, Tot lering en vermaak (Rijksmuseum, Am-
sterdam 1976) 130-133. 
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het idee van de overwinnende Jakob is gekomen. Ze is immers geïnteresseerd in ico-
nografie en het is niet ondenkbaar dat ze het boek van De Jongh heeft gelezen. 
 

          
Rembrandt van Rijn, De roof van Ganymedes, 1635, olieverf op doek, 177 x 130 cm, Kunstsammlungen Dresden 
Nicolas Beatrizet , De roof van Ganymedes (naar Michelangelo), 1522-1577, gravure, 42,7 x 27,9 cm, Rijksmuseum   
Michiel Cocxie de Oude, De roof van Ganymedes, 1600-1650, gravure,  17,6 x 13,5 cm, British Museum  

Van der Heijden zoekt niet alleen bij de serie ‘Jakob en de engel’ aansluiting bij thema’s 
uit de kunstgeschiedenis. Bij de kleuretsen ‘Venus in de ruimte’ en ‘De geboorte van 
Venus’ is daarvan ook sprake. De laatste titel is een echo van het beroemde schilderij 
van Sandro Botticelli (1445 – 1510) uit het Uffizi Museum in Florence. Als verhaal bij 
deze ets schrijft Van der Heijden: ‘De ets heb ik gemaakt zonder opzet vooraf, spon-
taan ook zonder tekening van te voren of gedachte aan dit onderwerp. Achteraf past 
deze titel erbij en kan de volgende uitleg helpen om nog eens opnieuw goed te 
(be)kijken. Volgens mij is Venus niet geboren uit het schuim van de zee, maar uit het 
brein van een man. Hier ligt de man heerlijk te dagdromen. Hij ziet haar – zijn illusie –
oprijzen: Hét vrouwtje, het hoofd in de wolken, getooid met hoed. Zij hoeft alleen 
maar mooi te zijn.’670 

Aan het  begin van de jaren tachtig raakt het in de mode de kunsthistorische mees-
terwerken aan te halen en te ironiseren. Vooral jonge kunstenaars zijn geboeid door 
intertekstualiteit. Zij kiezen bewust voor het kritisch of ironisch citeren van kunsthisto-
rische fenomenen, waarmee zij complexe betekenislagen laten ontstaan. Die strategie is 
bijvoorbeeld goed te zien op het schilderij ‘Utopia’ van de jonge kunstenaar Rob 
Scholte (1958) dat hij in 1986 vervaardigt. Op dit schilderij neemt hij het liggend vrou-
welijk naakt op de hak, zoals dat door Titiaan (1487-1576) in 1538 met de titel ‘Venus 
van Urbino’ is geschilderd. Hij verruilt het vrouwelijk naakt daarbij door een ledenpop 
die veelal bij tekenlessen worden gebruikt. Scholte verwijst met zijn schilderij ook naar 
‘Olympia’ (1863) van Édouard Manet, die met zijn vrouwelijk naakt eveneens Titiaans 
‘Venus van Urbino’ citeerde. Rob Scholte doorbreekt de op concepten of materiaal 

                                                        
670 Marianne van der Heijden, Dit is het verhaal bij de ets: De geboorte van Venus, losse getypte notitie in Archief Mari-
anne van der Heijden. 
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gerichte moderne kunst en zijn aanpak is typerend voor het postmodernisme. Van der 
Heijden levert met haar prenten met titels die verwijzen naar de kunstgeschiedenis, niet 
op een dergelijke manier commentaar op meesters van de westerse kunst. Ze blijft een 
modernist die zich concentreert op materiaalgebruik, kleur en expressiviteit en sluit 
zich niet aan bij de in de jaren tachtig opkomende postmodernistische, intertekstuele 
betekenisgeving in de kunst. 
 

 
Rob Scholte, Utopia, 1986, acrylverf op doek ,161 x 257 cm, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam 

Wat Marianne van der Heijden heeft bewogen zich eindeloos met het thema ‘Jakob en 
de engel’ bezig te houden, blijft een puzzel. De afwisseling van oplagen en het bewaren 
van de verschillende staten van de grafiek laten in plaats van een kunsthistorisch spel 
eerder een strijd met de etstechniek zien. Ze onderzoekt telkens opnieuw hoe de etslij-
nen figuratieve beeldelementen worden en hoe de intensiteit van het zwart een emoti-
onele lading aan de prenten geeft. Des te zwaarder het zwart is, des te dreigender komt 
het wezen uit de hemel tevoorschijn. Bij de reeks staat vooral het werkproces centraal. 

De volgende stap in haar oeuvre beperkt zich tot het van kleur voorzien van oude-
re etsen naar voorbeeld van de met aquarelverf ingekleurde ets in de map ‘Jakob en de 
engel’. In die trant ontstaan in 1984 bewerkingen van ‘Aanbidding van het beest’ en 
‘Een nieuw begin’. Op laatstgenoemde ingekleurde ets valt een figuur uit de hemel en 
stoot zijn hoofd op een keiharde steen. Links glijdt een merkwaardige figuur zonder 
een duidelijk hoofd ook de afgrond in. Een lappenwezen met een gebroken tong uit de 
mond en de gedachten bij de gele ronde vorm in de hemel die als figuur naar beneden 
is gekomen staat rechts in het beeld op gammele benen. In een interview met Jan van 
Lieshout van het Limburgs Dagblad zegt ze over dit werk: ‘In die ets heb ik in beeld 
gebracht wat er overblijft na een geestelijke of stoffelijke catastrofe, zoals een atoom-
bom. Restjes leven zullen er blijven. Je zou het ook een verrijzenis kunnen noemen, 
maar dan vanuit een eigen ervaring; niet van een Bijbels verhaal.’671 
 

                                                        
671 Jan van Lieshout, ‘Het nieuwe begin van Marianne’, Limburgs Dagblad, 29 maart 1986. 
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Aanbidding van het beest, 1984, ets en gouacheverf,  44,5 x 39,4 cm   
Een nieuw begin, 1984, ets en aquarelverf, 43,3 x 49 cm   
Een nieuw begin, 1984, ets en aquarelverf, 43,2 x 48,8 cm   

Van der Heijden maakt de serie ‘Jakob en de engel’ zoals Borchert beweerde, op een 
dood punt in haar oeuvre en zoekt ermee naar nieuwe mogelijkheden voor de etskunst. 
Aan zijn constatering kan worden toegevoegd dat vooral het gebrek aan het werken 
met kleur en structuur, dat haar zo plezierde bij het maken van textielappliqué, moza-
ieken, glas-in-lood, achterglasschilderingen en kleurlino’s, haar bij de etstechniek moet 
hebben opgebroken. Ze lost dit gebrek op door een eigen proces van kleuretsen te 
ontwikkelen. Maar het effect dat ze daarmee kan bereiken, staat in schril contrast met 
de kleurenpracht die ze in haar monumentale glas-in-lood, mozaïeken en wandtapijten 
tot stand kon brengen. Willem Coumans’ analyse dat Van der Heijden met de serie de 
strijd tegen de dood wilde uitdrukken, snijdt ook hout. De vermenging van de Bijbelse 
vertelling van Jakobs worsteling met de engel bij de rivier de Jabbok en het mytholo-
gische verhaal van Zeus’ roof van Ganymedes hebben beide betrekking op de verhou-
ding tussen het aardse en het hemelse: de relatie tussen het alledaagse bestaan en het 
godenrijk of kortweg tussen leven en dood. 

Dood 

Al in 1978 maakt Van der Heijden een eenvoudige, maar indrukwekkende tekening van 
een mensfiguur die tegenover machtige wolken in de hemel staat. Vervolgens ontwerpt 
ze verschillende confrontaties van de mens met de dood in drie verschillende etsen die 
ze de titel ‘Vis à vis’ (1978) meegeeft. Dit spiegelen van zichzelf of van een mensfiguur 
met de werelden buiten die van het alledaagse bestaan neemt steeds ingewikkelder 
vormen aan. Op de kleurets ‘Be-spiegeling’ wordt de werkelijkheid gespiegeld in het 
rijk der doden en een droomwereld. Op de voorgrond is een liggende vrouwenfiguur 
wier handen reiken naar de handen van een skelet in een andere ruimte. Rechtsboven 
ligt nog een figuur, die ook een arm omhoog heeft. Deze figuur heeft Van der Heijden 
rood gemaakt en de arm omhoog reikt niet, maar is eerder een gebaar van vertwijfe-
ling. De gespiegelde figuur zou de verbeelding van de liggende vrouw op de voorgrond 
tijdens een nachtmerrie kunnen zijn. 
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Alleen, 1978, inkt op papier, 39,8 x 53 cm 
Vis a vis III, 1978, ets e.a., 20,8 x 16,7 cm 
Be-spiegeling, 1981, kleurets, 37 x 41,2 cm 

In 1986 exposeert Van der Heijden de ingekleurde etsen in de Maastrichtse Galerie 
Dis, die Loes Bolk  in 1985 opent in de Tafelstraat een paar huizen verder van Marian-
nes oude atelierwoning. Bolk is haar op het spoor gekomen, toen zij zich oriënteerde 
op kunstenaars voor haar galerie op de grote overzichtstentoonstelling van Limburgse 
kunst ‘Trajecta 85’. Van der Heijdens werk raakte haar direct en ze nodigde haar uit in 
Galerie Dis te exposeren.672 Omdat vrijwel alle kunst werd verkocht, was de tentoon-
stelling een succes voor Loes. In het Limburgs Dagblad wordt de tentoonstelling uitge-
breid en positief besproken door Pieter Defesche, journalist en neef van de schilder 
Pieter Defesche met wie Van der Heijden op de Rijksakademie had gezeten. Hij vindt 
dat er voor de kijker veel te zien is, maar denkt dat haar werk daarvoor niet in eerste 
instantie is gemaakt: ‘Het hangt er overigens niet bij wijze van levensles, het lijkt nau-
welijks op de toeschouwer gericht, hoe aantrekkelijk en boeiend het soms ook is om 
aan te zien. Het is ontstaan als resultaat van een introvert proces, als een intiem dag-
boek, als een levensbericht.’ Hij citeert de kunstenares: ‘Zolang je niet morsdood bent, 
moet je een teken van leven geven.’673 

Tegenover Theo Pasing van ’t Circuit uit ze zich nog wat uitgebreider op dit punt. 
Als hij beweert dat ze met de toevoeging van kleur de scherpe kantjes van haar rauwe 
droge naaldetsen af wil halen, vervolgt zij: ‘Ik denk dat dat logisch is. Ik ben namelijk 
geen type dat zich gaat begraven in getob en gepeins. Ik vind dat ik uiteindelijk iets 
positiefs moet overhouden. Immers als je alle hoop laat varen kun je beter een einde 
aan je leven maken. Ik wil iets meer maken dan het alleen aardig vinden.’ Pasing eindigt 
zijn artikel met een uitspraak van Van der Heijdens over haar werk: ‘Ik wil beperkingen 
doorbreken. Beperkingen van een bepaalde techniek, maar ook in mijn werk de beper-
kingen van mijn figuren. Je ziet de mens met zijn begrenzingen en zijn mogelijkheden. 
Daarin zitten zijn angsten, zijn genietingen en verlangens. Vanuit die wereld wil ik het 
publiek iets aangenaams bezorgen. Ik streef ernaar om het zo esthetisch mogelijk te 
doen. Voor mij is er een groot verschil tussen aangenaam en oppervlakkig. Ik heb wèl 

                                                        
672 Gesprek met Loes Bolk, 27 oktober 2015. 
673 Pieter Defesche, ‘Het teken van leven van Marianne van der Heijden’, Limburgs Dagblad, 13 december 1986. 
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grondig de pest aan een sentimenteel werk.’674 De prenten kunnen gelezen worden als 
een ‘intiem dagboek’. Het maken van kunst is voor de kunstenares een manier om het 
leven aan te kunnen. Ze merkt dat ze daarmee pas weer goed op gang komt, wanneer 
ze alleen is. Al in 1971 realiseerde ze zich dat en schreef ze in haar dagboek: ‘Alleen 
met alle verdriet en pijn die dat veroorzaakt. Maar zonder die pijn vind ik geen moge-
lijkheid om mezelf te zijn, te ontdekken wat ik nog geloof. Zelf contacten maken of te 
herstellen en een voortdurende werksfeer houden, dat moet de draad zijn waar de rest 
omheen leeft.’675 

De uitspraken als ‘zolang je niet morsdood bent, moet je een teken van leven ge-
ven’ en ‘als je alle hoop laat varen, kun je beter een einde aan je leven maken’ voeren 
verder dan wat uit haar kunstwerken gelezen kan worden. De vraag is hoe haar per-
soonlijk leven zich heeft ontwikkeld na haar instorting in 1970, of ze zich heeft los 
kunnen maken van haar zorgen om Bruno Borchert en in hoeverre deze ontwikkelin-
gen samen zijn gevallen met haar kunst of deze zelfs hebben beïnvloed. 

Relatie met Bruno Borchert vanaf 1971 

Sinds de sluiting van het klooster heeft pater Bruno geen goed onderkomen en geen 
vastomlijnd werk. Dat is in 1971 een situatie die Van der Heijden niet makkelijk naast 
zich neer kan leggen. Ze schrijft dan in haar dagboek: ‘Ik had de ergste tijd, toen ik 
voelde dat ik alleen maar mensen verdriet bezorgde. Nu ben ik blij. Zelfs afgezien van 
of ik iets voor anderen beteken, want dat gevoel van enkel en alleen verdriet en onbe-
grip zaaien is weg. Maar Bruno gaat er nog enorm onder gebukt. Het is zijn aard zich 
alleen gelukkig te kunnen voelen als hij voor een ander iets goeds kan doen en dan 
blijvend, iets wat naar een verlossing toe gaat. Dat heeft hij nog heel lang vastgehou-
den. En ik weet dat ik hem dat niet kan aanpraten Of wel? Hij heeft het voor mij des-
tijds wel gedaan en voor vele anderen. Maar waar we toen in geloofden is ontkracht.’676  

Dat waarmee ze iedereen ‘verdriet bezorgde’, is haar intieme vriendschap met Bru-
no, een bijzondere verhouding die ze het liefst geheim houdt, want iedereen die iets 
vermoedt of die het weet, keert zich tegen haar en Borchert. De kunstenares Wies van 
Wijngaerdt, met wie ze tot voor kort nog samenwerkte, laat Jan van Helden weten, dat 
‘ze niets te maken wilde hebben met mij [Marianne] en die pater.’ En volgens Van der 
Heijden heeft zij ‘de roddel op gang gebracht’.677 Het geroddel over haar verhouding 
met Bruno stoort haar vooral ook, omdat ze beiden in oorsprong geloofden dat hun 
liefde voor elkaar een bron zou zijn om anderen geluk te schenken.  

Zwartmakerij krijgt de overhand, maar Marianne probeert zich er monter onder te 
houden. Ze vreest vooral het gepraat van haar huisbaas Mia Cholly, voor wie het moei-

                                                        
674 Theo Pasing, ‘Marianne van der Heijden in galerie Dis’, ’t Circuit,  22 november-18 december 1986, 3-4. 
675 Dagboek 5, 28 juli 1971. 
676 Dagboek 5, 16 op 17 februari 1971. 
677 Ibidem, 28 juli 1971. 
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lijk te verbergen is, dat Borchert die aan Mia huur betaalt voor zijn ‘hokje’, tot diep in 
de nacht op haar kamer is. Die controle is naast zoals eerder genoemd het achterstalli-
ge onderhoud en het slechte sanitair van de atelierwoning de belangrijkste reden naar 
een ander huis om te zien. ‘Ik laat me niet door Cholly en de roddelaars dwingen tot 
een oude wijverige leefwijze. Als ik hier geestelijk geen adem meer krijg, kan ik nog 
beter kleiner gaan wonen,’ vertrouwt ze haar dagboek toe.678  

In die jaren verslechtert ook de verhouding met haar ouders. Vader is in 1971 gepi-
keerd over de publicatie van ‘Een zwerver willen zijn’ in Speling. Hij kan er niet over uit 
dat ze ‘onder zulk modieus en neurotisch gekrabbel’ haar naam heeft gezet.679 

Het vinden van het pand aan de Papenweg biedt uitkomst voor haar benauwde 
leefwereld, maar in de maand voordat ze de woning betrekt, ziet ze het leven nog 
zwaar. Ze constateert dat ze mede door het geroddel nog minder contact met collega’s 
heeft en dat het haar ‘niets zou kunnen schelen om dood te gaan’.680 Bruno helpen ziet 
ze als het belangrijkste wat haar te doen staat. Ze maakt zich veel zorgen om zijn ge-
zondheid. Hij geeft bloed op en ze is bang dat hij kanker heeft, omdat zijn beide ou-
ders ook aan die ziekte zijn overleden. 

In 1971 krijgt Borchert via de karmelietenorde, waar hij ondanks zijn verhouding 
met Marianne niet uittreedt, een baan als documentalist in het Titus Brandsma Insti-
tuut in Nijmegen. Hier kan hij zijn onderzoek naar de christelijke iconografie en mys-
tiek vervolgen en dit mondt in 1989 uit in het boek Mystiek, het verschijnsel, de geschiedenis, 
de nieuwe uitdaging.681 

Kort daarop vindt hij een huis op de Mariastraat 17 in de binnenstad van Maas-
tricht. Dit is het oude pand van de graficus Johan van Aanholt (1905-1990) die er tot 
1970, toen hij naar Frankrijk vertrok, zijn Galerie Arti had. Behalve als woonadres van 
Borchert dient het vooral als onderkomen voor een nieuw kunstenaarsinitiatief, De 
Gaper. Bruno Borchert wordt er de secretaris van, maar Jan van Helden is de drijvende 
kracht achter dit idee.682 De Gaper wil de kloof dichten tussen kunst en samenleving, 
met andere woorden kunst onder het volk brengen. Het presenteren van een grafiek-
map is de eerste activiteit van de groep. Vier andere grafici doen mee: Geert Mols 
(1939), Carst Lulofs (1942), Doris Becke (1940) en Jan Vaatstra (1926).  

De kunstenaars kennen elkaar van de overzichtstentoonstelling van Limburgse 
kunst in 1971, waarvoor Willem Coumans in de catalogus de inleiding schrijft. Hij 
accentueert ‘ironie en engagement’ als opvallende componenten in het werk van de 
jongere Mols en Becke. Na een beschrijving in vogelvlucht van alle kunstdisciplines in 
Limburg sluit hij zijn essay af met optimisme wat betreft het Limburgse kunstklimaat. 
Coumans is positief over het feit dat de provincie in navolging van het herstructure-
ringsbeleid naar aanleiding van de sluiting van de mijnen ook een beleidsplan voor 

                                                        
678 Ibidem. 
679 Ibidem, 1 juni 1971. 
680 Dagboek 7, Juni ’72-Maart ’73, 2 november 1972. 
681 Bruno Borchert, Mystiek, het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging (J.H. Gottmer, Haarlem 1989). 
682 Jef Bonten ‘Graficus Jan van Helden, zevenentwintig jaar later’, in: Jef Bonten, e.a., Zwart Wit Jan van Helden, 
113- 132, 127. 



Hoofdstuk 4 

274 

kunst en cultuur heeft ontwikkeld waarmee ze wil bereiken dat de afstand tussen kunst 
en de burger kleiner wordt. Hij citeert het cultuurplan, waarin gepleit wordt voor een 
‘rechtmatige toelating van de kunstenaar tot de gesprekstafel der stedelijke en ruimte-
lijke planners en ordenaars’ en geconcludeerd wordt dat ‘de mentaliteit en het specia-
lisme van de beeldende kunstenaar daar onmisbaar zijn’. ‘De kunstenaar moet uit de 
marge van het maatschappelijk bestaan worden gehaald’, zo vat Coumans samen.683 

Precies op dit punt willen Borchert en de vijf kunstenaars met hun initiatief, De 
Gaper, genoemd naar de gedecoreerde gevelsteen in hun gebouw aan de Mariastraat, 
met het verspreiden van grafiek een bijdrage leveren. Een paar jaar later begint de 
groep in het pand ook een winkel annex galerie. Marianne houdt zich afzijdig van de 
Gapers, maar is vereerd als Coumans haar werk in de volgende grafiekmap liever heeft 
dan dat van Jef Diederen, zo noteert ze eind 1973 in haar dagboek: ‘Zondag kwam 
Bruno van de Gapers terug: er moest nog iemand gezocht worden voor de map en 
Coumans wilde mij als eerste kandidaat hebben nog voor Diederen.’684 

De kunst uit deze map wordt in het Maastrichtse Bonnefantenmuseum geëxposeerd, 
maar bij de organisatie van het project gaat er wat mis. ‘Niemand heeft op de kas gelet. 
Er is zevenhonderd gulden weg.’685 Van der Heijden ergert zich aan het amateurisme 
van de Gapers en besluit definitief afstand te nemen van de groep. Al snel bloedt De 
Gaper dood. Het liep fout ‘toen iedereen elkaar verwijten is gaan maken en er te weinig 
doen was, toen de lancering van een LP met grafiek stukliep omdat een Maastrichtse 
radiozaak zich niet aan beloftes hield en toen de gemeente met de eer dreigde te gaan 
strijken’, zo herinnert zich schrijver Jef Bonten (1944) die Jan van Helden goed kende, 
zich in 2008 het einde van het kunstenaarsinitiatief.686 Kort daarop ontmoet Van Hel-
den de Noord-Hollandse Josje Blauw. Ze trouwen en krijgen een kind. De vriendschap 
tussen het jonge gezin en Borchert en Van der Heijden blijft bestaan. Marianne kan 
goed opschieten met Josje Blauw. Wanneer in 1986 Katinka, de dochter uit het eerdere 
stukgelopen huwelijk van Jan, overlijdt, verhuizen Jan en Josje naar Alkmaar en ver-
dwijnt de familie uit het dagelijks leven van Borchert en Van der Heijden. 

Voor Borchert betekent het einde van De Gaper dat zijn verblijf op de Mariastraat 
onder druk staat. In die tijd strijkt Marianne de hand over het hart en stemt ze in met 
zijn verzoek bij haar te mogen intrekken. Eenvoudig zal dat niet zijn geweest, getuige 
een droom die ze op Goede vrijdag 1974 in haar dagboek schrijft: ‘Een paar dagen 
geleden droomde ik, dat ik Bruno aan een sjaaltje uit een diepte omhoog trok en 
schrok van het gewicht. Een jonge vrouw die rechtop naast me stond verroerde geen 
vin, toen ik dringend riep: “help me toch!”, bleef ze afgewend in de verte staren. Ik 
kreeg Bruno boven al deden mijn armen en gewrichten pijn.’ Ze vervolgt: ‘Bruno 

                                                        
683 Willem K. Coumans, ‘Van Limburgse School tot Moderne Ruïne’, in Kunst in Limburg (Culturele Raad Limburg, 
1971) z.p. 
684 Dagboek 9, Juni ’73-April, 74, 13-14 november 1973. 
685 Ibidem, 16 januari 1974. 
686 Ibidem, noot 87. 



1987 

275 

meende dat het een teken was, dat ik meer kon dan ik dacht. Die vrouw die niet wilde 
helpen, was ik zelf die van mezelf dus dacht: laat ze het alleen opknappen.’687 

Bruno verdiept zich in deze jaren in de gestalttherapie en durft zich daarom een 
analyse te permitteren. Hij vindt dat de droom vooral de kracht van Marianne bena-
drukt, waarmee zij hem helpt uit diepe dalen te komen. Dat dit bijna ten koste gaat van 
zichzelf, verdringt hij evenals dat deel van haar persoonlijkheid dat misschien liever de 
andere kant op kijkt. In de droom splitst ze in twee, de een die Bruno meesleept ten 
koste van zichzelf, de ander die dat helemaal niet meer wil. 

Later schrijft ze een korte dialoog De Reuzen, waaruit de beklemming spreekt die ze 
ervaart in zijn aanwezigheid:  

‘Ik:  Ik weet niet wat ik tegen je moet zeggen, want het dringt niet tot je 
door. 

Bruno: Zeg dan eens iets. 
Ik : Je moet niet met je volle gezicht op mij vallen. 
Bruno: Doe ik dat dan? 
Ik: Je deed het en ik dacht dat ik stikte.’688 

Verderop in de tekst verwoordt ze wat haar zo in het dagelijks leven met hem dwarszit: 
‘Eerst de belofte, ik zal je bij alles helpen en dan moet ik er weer om vechten om die 
hulp te krijgen met de kans om er nog om uitgelachen te worden ook. “Overdreven en 
perfectionistisch” ben ik dan. Ik heb behoefte aan een soort gulheid, een tegemoetko-
men, een verrassing’. Maar ze ziet ook in dat hij niet helemaal zichzelf is en beseft dat 
er nog hoop is. ‘Je doet van jou uit gezien ontzettend je best. Ik weet dat je ook nog 
niet op krachten bent. […] Ik voel dat er iets open bloeit. Er is een begin van nieuwe 
tederheid.’689 Dit sprankje hoop op liefde en aandacht moet de reden zijn waarom Van 
der Heijden uiteindelijk een deel van haar huis aan Borchert afstaat. Vanaf het midden 
van de jaren zeventig richt hij zijn studie- en slaapkamer op de benedenverdieping van 
Papenweg 24 in. Het idee is dat dit tijdelijk is en Marianne blijft hopen dat hij een eigen 
huis vindt. Hij zal er echter tot zijn dood in 1994 blijven wonen. In deze studeerkamer 
typt hij menig artikel voor Speling en het tijdschrift Kruispunt, waarvan hij inmiddels 
eveneens redacteur is.690 Zijn boek over mystiek komt er ook tot stand. 

Marianne werkt op zolder en haar slaapkamer met eigen toilet en wastafel is op de 
eerste verdieping. Hier is tevens een gezamenlijke zitkamer en keuken. Op de begane 
grond is ook sanitair en een bijkeukentje met een deur naar de tuin.691 

                                                        
687 Dagboek 9, 11 april 1974. 
688 Marianne van der Heijden, De Reuzen, 1975, losse tekst. 
689 Ibidem. 
690 Kruispunt. De Christen van nu in de wereld van nu. Maandblad voor het gezin werd uitgegeven door de Priesters van het 
H. Hart van Jezus in samenwerking met de Paters Karmelieten, later door de Vereniging Kruispunt te Nijmegen. 
Het was een fusie van zes maandbladen van congregaties en kloosterordes: Weerklank (augustijnen ), Sint Bernardus-
Tijdschrift (cisterciënzers), Karmelstemmen (karmelieten), Padua (conventuelen), Golgotha (passionisten) en Zicht (pries-
ters van het H. Hart). Het tijdschrift bestond van 1964 tot 2000. Zie: www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/ 
over_de_archieven/kerkelijk_en/archieven_van/archieven_i/kruispunt/ [geraadpleegd, 11 juli 2016]. 
691 Gesprek met Maria Straathof, 8 april 2016. 

http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/kerkelijk_en/archieven_van/archieven_i/kruispunt/
http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/kerkelijk_en/archieven_van/archieven_i/kruispunt/
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Overlijden van de ouders van Marianne 

Op 13 augustus 1974 overlijdt Liesbeth van der Heijden-Hermanns. Het is een erva-
ring van dichtbij met de dood, waardoor voor Marianne het bestaan in een ander per-
spectief komt te staan. In deze periode start ze met het krassen in perspex en ontstaan 
haar eerste monotypes. Onder de noemer van ‘Biografische gegevens’ die ze nalaat in 
haar documentatie, noteert ze dat die prenten zijn voortgekomen uit de ervaring dat de 
‘schoonheid haar gezicht heeft verbrand’ en ‘een gevoel van machteloosheid, de wrede 
natuur, van menselijke gemeenschap die onmachtig is, bruut en agressief.’692 

In de maanden die volgen heeft ze het zwaar. Ze heeft opnieuw rugpijn en lijdt aan 
slapeloosheid. Zonder slaappillen heeft ze nachtmerries. ‘De tweede helft van de vorige 
nacht, zonder slaappil heb ik weer van die flitsende droombeelden gehad, wel twee, 
drie per seconde en wisselend: beelden gebeurtenissen, voorbijgaand of op me afko-
mend met mij of zonder mij. En gisteravond was ik weer zwaar depressief.’693 Op 9 
februari 1975 schrijft ze: ‘Het kan het noodlot zijn, dat ik er nooit meer bovenop kom 
en vanuit aanleg niet tegen het leven opgewassen ben. Het kan ook zijn dat het voorbij 
gaat.’694 

Op zoek naar vertier gaat ze in haar eentje naar de Carnavalsoptocht. ‘Ik was ge-
boeid door de kleuren de vrijheid de losheid. Terwijl we vanavond zaten te praten, 
hoorde ik de carnavalsliedjes. Ik had er wat voor over gehad om mee te springen en 
armen en benen te bewegen om los te komen en ik verafschuwde en walgde van het 
eeuwige praten samen, elke avond praten samen. Bruno is lief en goed voor me, maar 
ik zie gewoon in zijn persoon om me heen de dreiging een praat-leven, een denk-leven. 
Een klein kringetje van twee mensen twee en niet meer. Ik moet mijn leven zo inrich-
ten dat ik niet in zijn ritme mee doe en daardoor vrijer kom. Hij kan me niet helpen. 
Het is net alsof hij me steeds meer onder duwt met alle goede bedoelingen.’695 

Haar crisis duurt voort, eind maart noteert ze: ‘Ik voelde me zo verslagen en voelde 
de onbeheerste driftbuien weer opkomen dat ik ’s morgens twee van die zware slaap-
pillen nam en toen een paar dagen en nachten achtereen doorgeslapen heb. Mijn ogen 
deden als tijden geleden pijn, de wallen kon ik voelen. […] De algemene misère van 
oorlog van hongersnood, werkloosheid, geldontwaarding, vooral via televisie heeft me 
ook geen goed gedaan. Ik heb het gevoel volkomen leeg en dood te zijn, tot niets meer 
in staat.’696 In deze periode van terneergeslagenheid staat ze Bruno toe bij haar in te 
trekken. 

Begin 1978 wordt Marianne wees, wanneer haar vader na een kort ziekbed op 16 
februari 1978 sterft. Als oudste van de familie ziet ze zich na zijn dood alleen in de 
wereld staan. In januari 1979, vrijwel een jaar na het overlijden van haar vader, begint 
Van der Heijden een nieuw – voorlopig haar laatste – dagboek. Dit keer blijft het 
                                                        
692 ‘Biografische gegevens’. 
693 Dagboek 10, 17 januari 1975. 
694 Ibidem, 9 februari 1975. 
695 Ibidem. 
696 Dagboek 10, 25 maart 1975. 
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schrijven beperkt tot zeven bladzijden waarop ze de stand van zaken opmaakt wat 
betreft haar verhouding tot Bruno en die tot haar vader. Ze verwijt zichzelf dat ze haar 
ouders niet heeft bijgestaan bij hun ouder worden, maar stelt tegelijk vast dat ‘zij ook 
faalden in kracht om hun eigen lot te aanvaarden’. Zo pleit ze zichzelf vrij met de re-
denering van de pot die de ketel verwijt dat die zwart is en spreekt zichzelf toe: ‘Ik 
moet daar vrede mee hebben, zoals met zoveel ellende in de wereld waar ik niet iets 
bepaalds aan kan doen.’697 

Over Bruno merkt ze op dat het van belang is dat ze zich ‘naast Bruno handhaaft 
en op krachten’ komt. Ze ziet in dat ze zich te veel ‘met hem heeft vereenzelvigd’. Ze 
leefde zich zo in hem in dat ze zijn paniekaanvallen overnam en concludeert: ‘Als ik 
alleen ben, ben ik eigenlijk minder bang. Waarschijnlijk omdat als ik alleen ben, mijzelf 
als het ware voortdurend bewijs, dat ik het alleen kan en dat maakt me sterker.’ Ze 
ervaart het op zichzelf staan nu niet meer als bedreigend, maar als een bevrijding. ‘Al-
leen het leven aankunnen. Dat betekent ronduit genot.’ Toch kiest ze niet voor het 
alleen-zijn. Ze blijft Bruno trouw en schrijft dat ze het niet meer anders wil. ‘We heb-
ben een vorm van leven gevonden.’ Binnen het samen-zijn wil ze een vrijheid creëren, 
waarin ze weer ‘onbevangen kan ademen’ en haar ‘eigen baas’ is. 698 

De inkttekening ‘Alleen’ uit 1978 is in deze context ontstaan en krijgt door de ken-
nis over de persoonlijke achtergrond van de maakster de betekenis van kracht en vrij-
heid. In de eenzame confrontatie met de almachtige natuur kan de mens zich sterk 
voelen.  

In deze tijd raakt Marianne gefascineerd door de dood en probeert daar in haar 
werk uiting aan te geven. In de ‘Biografische gegevens’ schrijft ze: ‘Wat bij anderen 
misschien niet zo’n invloed op het werk had, had het bij mij wel: de confrontatie met 
verval en afsterven van mijn moeder (1974), vader (1978) en mijn tante (1983).’699 De 
rol van haar tante in het gezin Van der Heijden kan niet worden onderschat. Vanaf het 
moment dat moeder in de jaren zestig steeds zwakker wordt – Marianne vreest dan al 
voor haar leven   ̶,  helpt tante Mary vader met het huishouden en woont ze bij Anton 
en Liesbeth van der Heijden in.  

Jaren later, wanneer in 1984 ook tante Mary is overleden, neemt Marianne het dag-
boek uit 1979 ter hand en borduurt ze verder op haar verhouding met haar vader: ‘Wat 
ik mijzelf niet kan vergeven is, dat wat ik van vader heb geërfd: het sombere, zwaartil-
lende, zeer kritische, licht geërgerde, een soort onmaatschappelijkheid, zich distanti-
eren, zelfs het zich niet kunnen oriënteren, mensen niet herkennen of de weg kwijt 
raken. Ik herken alles als een aangeboren iets, waar je niet omheen kunt. Je moet hier 
en nu leven. Bij vader uitte het zich tegen de omgeving; bij mij tegen mijzelf, in schuld-
gevoel en soms beangstigende onzekerheid.’ Ze vergelijkt het leven met het gedrag van 
een jong poesje: ‘Het wilde poesje dat onverwacht gemeen klauwt en bijt, past in mijn 
                                                        
697 Dagboek 11, Jan. 1979, 31 januari 1979. 
698 Ibidem. 
699 ‘Biografische gegevens’ in Lijst van alle werken van Marianne van der Heijden met opgave van plaats, datum, foto/dia, 
negatief, eigenaar, samen met de uitvoerige lijst van: literatuur, tentoonstellingen, opdrachten, gebruiksgrafiek, biografische gegevens, 
Archief Marianne van der Heijden, 17-19. 
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ervaring. Ik accepteer het: het is toch een lief dier. Ik accepteer, dat het leven niet is 
zoals ik het zou willen.’700 

Adembenemend 

Halverwege de jaren tachtig, na de reeks ‘Jakob en de engel’, is de rust in het werk van 
Marianne geenszins weer gekeerd. Op een ingekleurde ets met de titel ‘Adembene-
mend’ en de monotype ‘Ingesnoerd’ verbeeldt ze in 1985 beklemmende situaties.  

Op ‘Adembenemend’ worden een vrouw en man aangevallen door kraaien en an-
dere dieren. Boven hen is een slang die naar beneden spuwt. De vrouw pakt een kraai 
en de man wordt gegrepen door een andere figuur die omringd is door zwarte vogels. 
Van der Heijden heeft de met harde lijnen getekende zwart-witets met mildere pastel-
tinten beschilderd. Ondanks deze verzachtende maatregel verbeeldt het kunstwerk een 
strijd met de liefde en de dood.  

De monotype ‘Ingesnoerd’ spreekt voor zich. Het vlak is gevuld met een torso 
zonder armen of benen. Het lichaam wordt zo omkneld door een metalen raster dat 
pijn of vuur alle kanten op springt. De snijdende pijn die gordelroos kan veroorzaken 
is er goed in weergegeven. Of hier inderdaad sprake is van een autobiografische toe-
stand, vermeldt Van der Heijden niet. Een feit is wel dat ze in datzelfde jaar twee hart-
aanvallen en gordelroos heeft gehad. ‘1985 zelf tweemaal een hartaanval en vanwege 
uitputting gordelroos,’ vermeldt ze in haar biografische gegevens.701 
 

     
Ingesnoerd, 1985, monotype, 63,2 x 50,5 cm 
Adembenemend, 1985, ets en aquarelverf, 48,5 x 49 cm 

                                                        
700 Dagboek, 20 augustus 1984. 
701 ‘Biografische gegevens’. 



1987 

279 

In het dagboek dat ze in 1984 summier bijhoudt, noemt ze al haar kwalen, maar ze 
wuift de ernst ervan nog weg. ‘Ik sta buiten naar mezelf te kijken en ervaar, dat ik reëel 
genomen er niet zo slecht voor sta: een licht verhoogde bloeddruk (Jan van Helden 
heeft dat ook al), een lichte vorm van incontinentie (ik hoef geen luiers alleen per dag 
een paar maandverbandjes en elke een, twee of drie dagen een schone broek). Ik ge-
bruik nauwelijks nog de hormooncrème. Nu ik weer een paar nachten goed geslapen 
heb en soms ook overdag, gaan mijn ogen ook weer beter werken. De hoofdpijn heb 
ik alleen als ik hoest en buk en de hoest is de laatste tijd na jaren, erg verminderd.’702 

Het gebruik van de hormooncrème zal tegen eczeem zijn, waarvan we een plek zien 
op de huid van de torso op de monotype ‘ingesnoerd’. Vanwege de zenuwen slikt ze 
weer librium, maar ze gebruikt ook het antidepressivium Tryptizol, dat Borchert voor-
geschreven heeft gekregen. In oktober gaat ze naar het ziekenhuis. Geruststellend 
schrijft ze op een los briefje dat ze in haar dagboek opbergt: ‘Bloed goed. Van roken 
geen kanker. Pneumoconiose: vlekkerig, diffuus. Over drie maanden nieuwe foto.’703 
Kennelijk zijn haar bloed en longen onderzocht. Ze is opgelucht dat ze geen kanker 
heeft, de ziekte waar ze al jaren bang voor is. Ook voor haar ogen gaat ze naar het 
ziekenhuis. Haar gezichtsveld wordt beperkt door een zwarte vlek in haar linkeroog. 
Bij dit onderzoek wordt geconstateerd dat ze maculadegeneratie heeft. Nog steeds slikt 
ze Tryptizol en ze stelt haar eigen (foute) diagnose: ‘Ik neem weer wat meer Tryptizol 
nu Bruno het ook geregeld neemt. Dat neemt gelijk alle kwalen weg, want die zijn 
praktisch allemaal psychosomatisch.’704 

De twee inzinkingen of hartaanvallen maken haar in 1984 duidelijk dat ze zich haar 
vermoeidheid en pijnen helemaal niet inbeeldt. Er is weinig informatie te vinden over 
wat er daadwerkelijk lichamelijk met haar gebeurt. Alleen een kopie van een briefje dat 
Bruno aan een organisator van beeldende kunsttentoonstelling ‘Trajecta’ stuurt, licht 
een tipje van de sluier op. Hij schrijft: ‘Marianne maakt het goed. Bij de einduitslag na 
het vergelijken van alle gegevens bleek dat de oorzaak van de hartaanval niet het hart 
of de vaten zelf geweest kan zijn. Die waren goed. Ook kon het geen longembolie 
geweest zijn. Het moet wel een virusinfectie geweest zijn, die zich over het lichaam 
verspreid heeft en het hart aantastte en waarschijnlijk ook de lever.’705 Uit deze sum-
miere berichtgeving wordt duidelijk dat haar weerstand terugliep en daardoor een vi-
rusinfectie die de gordelroos veroorzaakte, ook de zenuwen rond het hart kon lam 
leggen. Een dergelijke infectie komt vaak voort uit stress en daarvan is in die jaren 
zeker sprake in het leven van Marianne. Maar van hartaanvallen of hartinfarcten waar-
bij het hart geen bloed krijgt door verstoppingen van de aders, lijkt geen sprake te zijn 
geweest. 

                                                        
702 Dagboek, 30 september 1984. 
703 Dagboek, 15 oktober 1984. 
704 Dagboek, 11 november 1984. 
705 Brief van Bruno Borchert aan mevrouw Creemers, Maastricht, 25 maart 1985. Bij de brief voegt hij ‘de lijst 
werken die door uw commissie werd uitgezocht en die voor u gereserveerd zijn’. Het betreft waarschijnlijk de 
werken van Van der Heijden die op ‘Trajecta 85’ in de Eurohal in Maastricht getoond zullen worden.  
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In 1985 neemt ze deel aan maar liefst tien tentoonstellingen, waaronder de solo-
expositie ‘Oer en Al’ in de studentenkerk in Nijmegen. Ze wordt ook uitgenodigd oude 
ontwerpen voor glas-in-lood te tonen op de expositie ‘De illustere wand’ in het Bonne-
fantenmuseum. Naast haar ramen voor de Lambertuskerk in Kerkrade is er werk van 
generatiegenoten Daan Wildschut, Eugène Laudy en Albert Troost. ‘De illustere wand’ 
geeft een overzicht van de Limburgse glazenierskunst van 1870 tot 1985. De meeste 
aandacht gaat uit naar het werk van Henri Jonas, Joep Nicolas en Charles Eyck, kun-
stenaars die voor de oorlog naam maakten met hun glas-in-loodramen. Van der Heij-
den is lichamelijk zwak en kan waarschijnlijk weinig aandacht besteden aan de voorbe-
reidingen op deze kunsthistorische expositie, waar haar glas-in-lood opnieuw in de 
belangstelling wordt gebracht. Ze is uitgeput. Het volgende jaar staat in het teken van 
genezen. Dan staan er nog maar drie exposities op het programma, waaronder de eer-
der genoemde solotentoonstelling in Galerie Dis. 

Heremietkreeftje en metamorfosen in het leven van Marianne 

In 1987 treedt Van der Heijden allereerst met een tekst naar buiten en pas later met 
beeldende kunst. In Speling publiceert ze een artikel waarin ze haar verwondering uit 
over de gang der natuur. Ze eindigt met: ‘Ze kunnen me nog meer vertellen over die 
geweldig goede, zuivere natuur, waar alles zo harmonisch op elkaar afgestemd is! Ja 
zeker, dat is ze, maar dan wel zo dat het geheel kan blijven draaien dankzij het oprui-
men van de zwaksten. “We leven van mekaar”. “Ik eet dus ik leef”. Zo benoemde ik 
niet toevallig enkele van mijn etsen.’706 Ze vertelt er niet bij dat ze dit werk twaalf jaar 
geleden maakte. Uit niets in haar oeuvre blijkt dat het recht van de sterkste in 1987 nog 
een thema voor haar is. Volgde ze ook dit keer een idee van Bruno om een tekst te 
schrijven voor Speling? Destijds verbaasde ze zich over de gruwelijkheden die zich af-
speelden in haar mooie, nieuwe tuin. Nu vat ze die wereld in woorden. Opnieuw ver-
telt ze over het gedrag van het poesje dat er zo lief uitziet. ‘Als zij een bepaald geluid 
uitstoot heeft zij een vogeltje of een muisje te pakken en komt er trots mee aanzetten. 
Zij speelt ermee zolang het nog leeft en laat het zich niet afnemen. Ik ben een keer 
woedend geworden over dat nodeloos kwellen. Zij voelde dat ik boos was. Een paar 
minuten daarna kwam zij weer bulkend aanzetten. Deze keer had zij een nauwelijks te 
tillen houtduif in haar bek.’707 De kern van het artikel zit in de uitspraak ‘Ons aards 
bestaan zit helemaal in dit biologisch leven besloten, met alle consequenties van dien. 
We hebben zo onze eigen oplossingen hiervoor gevonden vanuit ons bewustzijn als 
mens. We willen de zwakste juist beschermen. Dit beantwoordt niet aan de natuur-
wet.’708 

                                                        
706 Marianne van der Heijden, ‘Wat er alleen al in mijn tuin gebeurt’, Speling, 1987, nr. 1, 5-10, 10. 
707 Ibidem, 8. 
708 Ibidem, noot 104. 
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Behalve de poes komt ook het thema van ‘het garnaaltje’ in haar artikel voor. Al-
leen verschijnt het ditmaal niet naakt, maar als heremietkreeftje, dat als bijzonderheid 
heeft dat het ter bescherming van zijn lijf een leeg slakkenhuisje bemachtigt en dit niet 
meer verlaat. Zo stelt het kreeftje het tegenovergestelde van ‘het gepelde garnaaltje’ 
voor. ‘Ik schilderde een heremietkreeftje, helemaal zonder opzet. Uitgaande van wat 
kleuren op het papier zag ik al werkend een vage gestalte opdoemen en ineens herken-
de ik dat gekke diertje, een kreeftje dat zijn schelp die het van een ander heeft gegapt 
nooit meer verlaat, omdat zijn kwetsbaar achterlijf bescherming nodig heeft. Ik houd 
eigenlijk niet zo van symbolen zoals ze bedacht zijn, maar zo’n diertje staat voor iets. 
Ik heb het beleefd als tweeslachtig: agressief en kwetsbaar. Ook als Jeroen-Bosch-
achtig mooi maar duivels.’709  
 

       
We leven van mekaar, 1975-1976, ets 11-20, 32,8 x 32 cm   
Heremietkreeftje, 1978, acrylverf op papier, 26,5 x 20 cm   

Het heremietkreeftje kan ook symbool voor Van der Heijden zelf staan, die het pantser 
niet van zich af durft te laten glijden, maar zich de geborgenheid van het samenwonen 
met Bruno Borchert laat aanleunen. Op die manier profileert ze zich niet als een vrouw 
die het katholicisme van zich afschudt, voor zichzelf kiest en een nieuwe weg inslaat. 
Weliswaar komt haar kunstenaarschap los van kerkelijke opdrachten tot ontplooiing, 
maar door zich telkens te laten verleiden haar werk en gedachten in Speling te publice-
ren, komt ze niet los van die sfeer. In haar dagelijks leven is daarvan nog minder sprake 
met de niet uitgetreden karmeliet Borchert in huis. Om helemaal zichzelf te zijn is het 
nodig dat zij zelf daadwerkelijk verandert.  

                                                        
709 Idem, noot 105. 
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Die analyse hebben schrijfsters al vanaf de jaren vijftig geformuleerd, zoals Hella 
Haasse (1918-2011), generatiegenoot van Van der Heijden in Zelfportret als legkaart 
(1954), waarin ze schrijft: ‘Er gebeurt niets wanneer [de vrouw] niet zelf verandert’.710 
Andreas Burnier (1931-2002) beschrijft in haar debuutroman Een tevreden lach (1965) de 
radicale metamorfose van de jonge Simone die ze laat beginnen met het verzet tegen 
de vorm waarin de vrouw gevangen zit: ‘Voor een vrouw is-geen-plaats-in-de-wereld,-
maar-in-de-keuken,-in-bed-en-in-de-kerk. Er zijn-geen-vrouwelijke-genieën, -creatieve-
kunstvernieuwers-maatschappijhervormers, die-ten-voorbeeld-kunnen-strekken. Als-
een-vrouw-iets-presteert,-vraagt-men-zich-af-waarom-zij-geen-man-heeft,-of-haar-tijd-
niet-aan-hem-wijdt.’711 Marianne voelde zich destijds belemmerd door deze zelfde 
classificering. Alleen daar waar Simone een stap verder zet en zich door travestie van 
‘le deuxième sexe’ naar de ‘le premier sexe’ transformeert, wordt Van der Heijden in 
1965 hopeloos verliefd op pater Bruno. Daar waar ze de mogelijkheid had om op drie-
enveertig jarige leeftijd haar situatie van ongehuwde en alom gewaardeerde kunstenares 
naar buiten toe te profileren, trekt ze zich terug om praatjes over haar geheime relatie 
met de karmeliet Borchert te vermijden. 

In haar leven ervaarde Marianne verschillende metamorfoses of gedaanteverwisse-
lingen. Begin jaren zestig vond de eerste plaats, die ze verbeeldde met de houtsnede 
‘De donkere nacht’ (1964). Die prent stond toen voor haar symbool als het proces van 
het afstand nemen van de kerkelijke opdrachten naar het maken van vrij werk. In de 
jaren rond 1970 wordt deze verandering manifest niet alleen door eigen toedoen, maar 
evenzeer door de omstandigheden van een neergang van de kerkelijke macht. In haar 
persoonlijk leven beleefde ze toen een wezenlijke overgang, omdat ze in die tijd het 
geloof in een hiernamaals en het rooms-katholicisme als leidraad voor haar bestaan liet 
varen. De serie bollen die ze in 1971 realiseerde, kunnen worden gelezen als verbeel-
ding van deze transformatie en de monotype ‘Hier sta ik’ (1974-75) staat symbool voor 
haar haar nieuwe, verscheurde zijn. Na 1983, wanneer als laatste van de generatie bo-
ven haar ook tante Mary is overleden, lijken de verhalen over vragen naar de zin van 
het bestaan die in gang waren gezet met de achterglasschilderingen van de bollen, in 
haar werk te zijn verteld.  

Met de worsteling van ‘Jakob en de engel’ zocht de kunstenares zowel naar nieuwe 
mogelijkheden van de techniek, als naar de betekenis van het beeldend vertellen van 
een verhaal of naar de zin van het maken van kunst in het algemeen. Uit deze strijd 
sprak, een behoefte aan kleur en aan abstractie. De ingekleurde ets ‘Het nieuwe begin’ 
(1984) maakte ze, toen ze een wezenlijke metamorfose beleefde, die ze ditmaal niet zelf 
in de hand had: ze werd geveld door twee lichamelijke inzinkingen. Wanneer ze in 
1986 opkrabbelt uit deze crisis heeft ze zich waarlijk als uit de dood herrezen gevoeld. 

710 Hella Haase, Zelfportret als legkaart (De Bezige Bij, Amsterdam 1954) 9, geciteerd door Petra Veeger, Manoeuvres. 
Manoeuvres. Proza uit de jaren vijftig en zestig. Over Hella Haasse, Nel Noordzij, Aya Zikken en Andreas Burnier (Uitgeverij 
Eburon, Delft 1996) 149. 
711 Andreas Burnier, Een tevreden lach (EM. Querido’s Uitgeverij N.V., Amsterdam 1965) 38, geciteerd door Petra 
Veeger in: Manoeuvres. Proza uit de jaren vijftig en zestig. Over Hella Haasse, Nel Noordzij, Aya Zikken en Andreas Burnier 
(Uitgeverij Eburon, Delft 1996) 149. 
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Dat Marianne zich in 1987 niet ontworstelt aan de invloed die Bruno Borchert op 
haar heeft, is gezien haar zwakke gezondheid goed te begrijpen. Wanneer we foto’s van 
Marianne en Bruno uit 1987 bekijken, ziet het ernaar uit dat ze wat betreft hun relatie 
inderdaad de door haar in 1979 gewenste ‘vorm van leven’ heeft gevonden. De twee 
fotograferen elkaar in de tuin. Bruno poseert in een rustige houding: met zijn armen 
over elkaar lacht hij de fotografe en kijker tegemoet. Marianne is actief en plukt een 
boeket dat straks hoogstwaarschijnlijk in de huiskamer zal prijken. 

Bruno Borchert in de tuin achter het huis aan de Papenweg, foto: Marianne van der Heijden 
Marianne van der Heijden, foto:  Bruno Borchert  

Papier 

Begin 1987 ligt het werk van Marianne van der Heijden vrijwel stil. In haar oeuvrecata-
logus noteert ze geen kunstwerken uit die periode. Wel heeft ze twee kleine solo-
exposities in De Kijkdoos, een theater in Heerlen, en Galerie Michel in Sittard. Er 
wordt niet over geschreven in de kranten. Grotere impact heeft haar deelname aan de 
grote groepstentoonstelling ‘Trajecta 87’ in de Eurohal in Maastricht en de reizende 
expositie van Limburgse grafici, die start in Mannheim en vervolgens op diverse loca-
ties in Limburg en in Glasgow Gallery en Gallery College of Art in Dundee in Schot-
land te zien is. In Mannheim worden om de twee jaar ‘Internationale Kulturtage’ geor-
ganiseerd. In 1987 staat Limburg centraal in het programma. De Culturele Raad Lim-
burg diende voor de manifestatie voorstellen in waar de organisatie van de Kulturtage 
op haar beurt weer een selectie uit maakte. Zo gaven onder andere het Maastrichts 
Salonorkest en de in 1976 geformeerde groep Kappes Kook uit Venlo een concert, 
was er een uitwisseling van studenten van muziekscholen uit Mannheim en Maastricht, 
stelde de Jan van Eyckacademie een kleine expositie samen en konden dertien kunste-
naars hun grafiek tonen.712 Weliswaar brengt deze groepstentoonstelling de prentkunst 
van Van der Heijden buiten de grenzen van Nederland, van een vraag naar haar grafiek 
in het buitenland is evenwel geen sprake.  

712 ‘Limburg vertegenwoordigd op “Kulturtage Mannheim”’, Limburgs Dagblad, 30 juni 1987. 
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Na de zomer neemt haar werk een ingrijpende wending. Wanneer zij in juni de ma-
nifestatie ‘Art Paper’ bezoekt, raakt ze geboeid door de mogelijkheden van papier, niet 
als basis waarop getekend of geschilderd kan worden, maar als materiaal waarmee kan 
worden gecomponeerd. ‘Er ging een nieuwe wereld voor mij open bij het zien en voe-
len van de vele papiersoorten uit Japan, uit India, uit Nepal. Het was een belevenis hoe 
ze verf opnemen, opzuigen en doorlaten. Hoe elk papier zich verhoudt tot drukinkten 
en acrylverven. Geschept papier zien te maken door mensenhanden, elk blad apart, elk 
vel een werkstuk. Vaak in zon gebleekt. Soms uiterst gaaf, soms sporen dragend van 
het primitieve scheppingsproces waardoor alle verschillend zijn. Er klikte iets tussen 
deze papieren en mij. Dit materiaal zou de drager worden van de beelden die ik ver-
langde vorm te geven zonder nog te weten wat en hoe’, schrijft Van der Heijden terug-
kijkend op haar ervaringen op de expositie ‘Art Paper’.713 

Deze manifestatie vindt plaats in het kader van de jaarlijks terugkerende internatio-
nale presentaties die de Jan van Eyckacademie organiseert, waarmee de school belang-
rijke internationale ontwikkelingen in de beeldende kunst wil signaleren en onder-
zoeken. Dit jaar pakt de academie groots uit. Met subsidie van de overheid en papier-
fabrikanten wordt er een project van rond de 800.000 gulden gerealiseerd.714 Er zijn 
workshops, lezingen en er wordt een papierprijs uitgereikt. Centraal op de manifestatie 
staat een internationale tentoonstelling in de Dominicanerkerk in Maastricht die door-
reist naar het Gemeentemuseum Arnhem, Leopold Hoesch Museum in Düren, het 
Provinciaal Museum, Hasselt in België en het Stedelijk Museum ‘Het Prinsenhof’ in 
Delft. Verschillende Maastrichtse galeries sluiten aan bij het initiatief en tonen kunst, 
waarbij de betekenis van papier centraal staat. Zo exposeert Galerie Dis werk van 
Sjoerd Buisman (1948) en Marijke de Goey (1947).715  

Op de centrale tentoonstelling is kunst van vijftien kunstenaars uit zeven verschil-
lende Europese landen te zien, plus  een Amerikaan, Joël Fischer (1947), die de sporen 
die de vezels van lompen en planten in grof papier achterlaten in zijn werk benadrukt. 
Daarnaast is de in 1985 overleden surrealistische kunstenares Meret Oppenheim (1913-
1985) vertegenwoordigd met de serie ‘Wolken’ (1971) die waterdrukken op papier 
toont. Oppenheim is geïnteresseerd in de verborgen betekenissen van een kunstwerk, 
waarmee ze zichzelf en de beschouwer met andere ogen naar het alledaagse wil laten 
kijken. Op de geëxposeerde serie toont Oppenheim het gegeven dat een waterdruk 
ontstaan door het spoor dat een oneffenheid in de zeef in het papier achterlaat niet 
tegelijk gelezen kan worden met een teken dat met inkt op het papier is gezet.716 

Het werk sluit nauw aan op de inleidende tekst van Jan Kenis in de tentoonstel-
lingscatalogus: ‘Het onderwerp van deze bijdrage bevindt zich in de onmiddellijke 
nabijheid van woorden die het onderwerp beschrijven. Op elke bladzijde is de stof 
waarover dit stuk gaat fysiek aanwezig. Tussen de gedrukte regels van de tekst die u 

                                                        
713 ‘Inleiding op lijst van Opus’, Lijst van alle werken, 13. 
714 Pieter Defesche, ‘Maastricht papieren hoofdstad’, Limburgs Dagblad, 23 mei 1987. 
715 ‘Maastricht in de ban van papier’, De Telegraaf, 29 mei 1987. 
716 William Pars Graatsma, Art Paper (Art-Paper 87 Foundation, Maastricht 1987) 103.  



1987 

285 

leest, herkent u het papier. De open ruimtes tussen de lettertekens, de woorden en de 
regels maakt het lezen mogelijk. Elke regel die niet bedrukt is toont papier. Het papier 
geeft de oppervlakte aan die en idee opeist.’717 Ter illustratie citeert hij  kunsthistoricus 
Kees Vollemans: ‘De lege, onbezette ruimte is geen neutraal of dood gebied, noch een 
ruimte voor de onderlinge uitwisseling van tekens – zij is de hoeder van de illusie.’718  
 

           
Meret Oppenheim, Wolken-serie, 1971, Watermarks, 30,5 x 21 cm, foto: Frank van Helfteren 
Sjoerd Buisman, Zonder titel, 1987 papiermaché, Ø 12 x 65 cm, foto Sjoerd Buisman 
Hans-Dieter Pietsch, Shield II, 1985, pigmenten, waterverf, hand gemaakt papier, 118 x 95 cm, foto: Tom Redican 
(Afbeeldingen uit catalogus ‘Art Paper’) 

Een dergelijke kijk op de betekenis van papier herkent Marianne van der Heijden uit de 
praktijk. Voor haar tekeningen, etsen, lino- en houtsneden gebruikte ze al diverse pa-
piersoorten, waarbij ze heeft ervaren dat de inktlijn of het kleurvlak daarop steeds 
verschillend uitkomen. In de reeks ‘Jakob en de engel’ speelt het wit van het papier een 
even grote rol als het zwart van de inkt. De ruimtelijke papierobjecten van bijvoorbeeld 
Sjoerd Buisman en Heinz-Dieter Pietsch (1944) zullen Van der Heijden hebben doen 
inzien dat het papier behalve als drager ook als materiaal gebruikt kan worden en dat ze 
er net als met steentjes bij mozaïek en lapjes bij textielapplicatie composities mee kan 
componeren. Zo raakt ze geïnspireerd door de mogelijkheden van het papier en gaat 
aan het werk. Op 15 juni 1987 maakt ze haar eerste papiercollage en op 24 december is 
het vijftigste gereed. De data zet Van der Heijden op de collages en vervolgens noteert 
ze die in haar oeuvrecatalogus. De collages geeft ze geen titels, maar noemt ze opeen-
volgend Opus 1, 2 ,3 enzovoort. Over het algemeen zijn de collages volledig abstract. 
Slechts hier en daar heeft ze een afbeelding uit een tijdschrift of krant geknipt en on-
opvallend in het geheel verwerkt. 
 

                                                        
717 Jan Kenis, ‘Over papier op papier’, in William Pars Graatsma, Art Paper, 13-20, 13. 
718 Ibidem, 15. 
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Opus 17 IM MEMORIAM Mijn moeder, 20-8-1987, diverse papiersoorten, 100 x 70 cm 
Opus 49, 12-12-1987, beschilderd, gebrand papier en uitgeknipt papier uit een tijdschrift, 80 x 60 cm  

Door uiteenlopende papiersoorten wisselend te beschilderen ontstaat materiaal dat ze 
vervolgens in diverse vormen scheurt. Op een paar collages is ook te zien hoe ze door 
voorzichtig wegbranden van het papier met een smeulende sigaret vormen creëert. Bij 
de composities maakt ze gebruik van het vakmanschap en de kennis die ze ook ge-
bruikte bij het maken van monumentale wandmozaïeken en glas-in-loodramen.  

Met het geschilderde papier en de techniek van de collage kan ze op groter formaat 
werken dan met haar grafische werk mogelijk was. De afmetingen van de collages 
variëren van 60 x 45 tot 100 x 70 cm. Op enkele uitzonderingen na zijn het staande 
composities. Met de titels ‘Opus’ en een volgnummer geeft Van der Heijden dit werk 
geen vertellend karakter of symboolfunctie mee. Op die manier weet ze het anekdoti-
sche en illustratieve nu geheel te ontlopen. Haar ‘Opus’-werken hebben een monu-
mentaal karakter. Ze bereikt met het gescheurde en gekleurde papier een vergelijkbare 
sfeer als met haar glas-in-loodramen.  

Ze kent dit monumentale effect van het werken met gescheurd papier nog uit haar 
academietijd. In de lessen van Campendonk was het maken van papiercollages een vast 
onderdeel.719 Met die techniek leerde hij zijn leerlingen een idee of ontwerp vlakmatig 
stileren. Die ervaring trainde de toekomstige wandschilders groots en geabstraheerd te 
werken en bij een compositie niet te blijven steken in een pietepeuterig detail.  

                                                        
719 Sinds het docentschap van Campendonk is het collages maken een vast onderdeel in het basisjaar van de 
academie, zo vertelden mij studenten van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. 
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Over het ontstaan van de papiercollages schrijft Van der Heijden: ‘Uiterste concen-
tratie/ tegelijkertijd vrij met je handen wapperen./ Zo voelt het./ Of je het goede 
moment te pakken hebt is zoiets als het aanvoelen van de boer wanneer er gezaaid 
moet worden./ ’t Is niet iets bedenken dat je vorm gaar geven./ ’t Vormen gaat eerder 
vóór het denken./ De techniek is het voertuig dat de weg aflegt./ Het doel is/ het 
ogenblik waarop het voertuig stopt omdat/ je ziet dat je op een goede plek beland 
bent.’ De composities die op deze manier ontstaan bieden haar troost: ‘Troost van 
deze vormen is/als een monument / ter nagedachtenis aan dierbaren.’ 720  

Opus 17 (20-8-87) maakt ze ter herinnering aan haar moeder en Opus 32 (9-10-87) 
aan tante Mary. Voor haar vader heeft ze niet expliciet een papiercollage gemaakt. Al 
deze abstracte collages zijn relikwieën van dierbaren. In navolging van  Genesis spreekt 
ze met betrekking tot dit nieuwe werk over ‘De zevende dag’ in de ontwikkeling van 
haar oeuvre. ‘De mens zwoegt zes dagen in het gevecht (zoals Jakob met de engel) 
tegen angst, zwakke twijfel, onrecht, ziekte, en de eeuwige en overal opduikende 
dood./ Ik beleef nu mijn zevende dag. De doden hebben hun rust, hun zevende dag. 
De dag dat, (ondanks alles) alles weer goed is. Ik vind nu rust, evenwicht, schoonheid, 
verstilling, genieting, troost in mijn werk. Ik probeer een vorm te vinden die laat zien 
dat het goed is op de 7de dag.’721 

Door de collages direct te verbinden met het in herinnering brengen van overleden 
dierbaren weet Van der Heijden met deze abstracte werken een nieuwe wending te 
geven aan het thema dood dat haar al vanaf augustus 1974, het moment van het over-
lijden van haar moeder, bezighoudt. Hoewel ze af en toe in haar dagboeken schrijft dat 
ze zelf naar de dood verlangt, lijkt daarvan bij dit werk geen sprake te zijn. Dat verlan-
gen is nu vervangen door vitaliteit en plezier in haar vak. Er is een rust neergedaald in 
haar kunst en in haar manier van werken. Ook in huis zijn de spanningen afgenomen. 
Terwijl zij op zolder haar collages in elkaar monteert en plakt, werkt Borchert beneden 
in de voorkamer aan zijn boek over mystiek. Zo weet Marianne van der Heijden in de 
maanden voordat ze op 22 december de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, nog tot 
een ommekeer in haar manier van werken te komen, waarop ze voorlopig nog niet 
uitgekeken raakt. In haar oeuvrecatalogus noemt ze 176 gerealiseerde en soms vernie-
tigde collages, waar ze tot 19 maart 1992 aan werkt. In 1990 vormen deze werken de 
kern van een solo-expositie in Galerie Dis ter gelegenheid waarvan ook de door Wil-
lem K. Coumans geschreven monografie verschijnt.  
  

                                                        
720 Marianne van der Heijden, Troost, ca. 1987-1990, losse tekst, Archief Marianne van der Heijden. 
721 De zevende dag, september 1989, losse tekst, op 9 velletjes van een klein schrijfblok. 
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Marianne van der Heijden, 1990-1995, foto: Bruno Borchert 
De val uit dit leven, 1996-1998, pastel, zwarte inkt en goudverf op papier, 50 x 65 cm  
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‘De val uit dit leven’ 

Vanaf zomer 1994, wanneer Bruno ernstig ziek wordt – er wordt bij hem kanker ge-
constateerd–, tekent Marianne van der Heijden met pastel en zwarte inkt haar gedach-
ten over vergankelijkheid, leven en dood op papier. ‘De val uit dit leven’ is hiervan een 
voorbeeld. Het kunstwerk ontstaat niet in één keer. Ze begint eraan in 1996 en werkt 
er nog tot in 1998 aan door. Hiermee is deze pastel het laatste door haar gemaakte 
autonome kunstwerk. Vermoedelijk is de tekening begonnen als een staande composi-
tie met in het midden een ovale gele bal met rechts een wand en links een kleinere 
ronde vorm. Tijdens het werkproces is de compositie telkens gedraaid, want ze heeft 
niet een duidelijk herkenbare onder-, boven- of zijkant. Na verloop van tijd heeft de 
gele bol een gezicht gekregen, waarmee het geheel staand gelezen moet worden. Er 
staat dan onder aan de tekening ‘het eeuwige vraagteken’. De compositie is wat rom-
melig en samen met het tollende karakter wordt het een duizelingwekkend geheel, 
waarvan het gele gezicht het centrum vormt. Dit gezicht wordt enerzijds aangetrokken 
door materie, die links ervan uiteenspat.  

In 1998 heeft Van der Heijden de tekening opnieuw ter hand genomen en haar nu 
definitief in liggende vorm verder bewerkt. Onderaan staat met de hand geschreven de 
titel ‘de val uit dit leven’. Met die val zal er een einde komen aan ‘het eeuwige vraagte-
ken’ en daarmee is de tekening een voorbode van de dood. Het is voorstelbaar dat Van 
der Heijden net als Virginia Woolf verlangt naar die vredige andere wereld, ‘a quiet 
spacious world’, die Woolf beschrijft in The Mark on the Wall (1917): ‘Yes, one could 
imagine a very pleasant world. A quiet spacious world, with the flowers so red and blue 
in the open fields. A world without professors or specialists or house-keepers with the 
profiles of policemen, a world  which one could slice with ones thought as a fish slices 
the water with its fin, grazing the stems of the water-lilies, hanging suspended over 
nests of white sea eggs… How peaceful it is down here, rooted into the centre of the 
world and gazing up through the gray waters, with their reflections .’722 

Bijzonder op de pasteltekening zijn de krachtige structuren die de kunstenares weet 
te bereiken door het krijt te combineren met Oost-Indische inkt. Met het zwart geeft 
ze markeringen aan. Zo vormt een zwarte chaotische lijn de onderkant van de aarde 
waaruit het gele gezicht valt. Links heeft ze met de inkt gefantaseerde, oosterse tekens 
gekalligrafeerd, terwijl ze rechts hiermee de eerder geschreven woorden ‘het eeuwige 
vraagteken’ deels overschrijft. Op die manier speelt Marianne met de overgang van 
letter naar beeld en omgekeerd, een aspect waardoor ze in 1974 al geboeid was geraakt 
bij het zien van de logogrammen van Alechinsky in Rotterdam. Op deze tekening durft 
ze het lijnenspel expressiever te tekenen. Ze komt los van de schroom, waardoor ze 
vroeger bij het maken van abstract expressionistisch werk werd geremd. Deze moed en 
de daarmee gepaard gaande vitaliteit staan in contrast met de titel van de tekening: ‘de 
val uit het leven’. Een paar maanden later brengt ze de val in praktijk door in de nacht 

                                                        
722 Virginia Woolf, The Mark on the Wall (Hogarth Press, Richmond 1919²) 7-8. 
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van 25 op 26 mei slaappillen in te nemen en uit het leven te stappen. Ze laat een kleine 
notitie achter die op haar overlijdensbericht wordt overgenomen: ‘Wees niet bedroefd/ 
Als ’t lukt ben ik verlost/ Mag dat jullie troost zijn.’723 

 

 
Tekst van Marianne op haar overlijdensbericht, mei 1998 

Met de dood is het kruispunt 1998 het moment waarop het kunstenaarschap van Mari-
anne van der Heijden eindigt en de kunstwerken zonder inbreng van de maakster 
voortleven. Wat is er na de ontdekking van het papier in 1987 in het kunstenaarschap 
van Marianne gebeurt en wat vond er in de laatste tien jaar van jaar leven plaats en wat 
heeft haar bewogen voor de dood te kiezen? 

Abstracte papiercollages  

Toen Marianne van der Heijden in 1987 de artistieke mogelijkheden van papier ont-
dekte, ging er een wereld voor haar open. ‘Het was een belevenis: ervaren hoe ze [de 
verschillende papiersoorten] verf opnemen, opzuigen, doorlaten en hoe elk papier zich 
verhoudt tot drukinkten en acrylverven. Geschept papier te zien maken door mensen-
handen, elk blad apart, elk vel een werkstuk. Vaak in de zon gebleekt. Soms uiterst 
gaaf, soms sporen dragend van het primitieve scheppingsproces waardoor alle vellen 
verschillend zijn.’724 De komende jaren gaat ze met dit materiaal op ontdekkingsreis. 
Ze scheurt en brandt het papier weg en ze beschildert het met kleur en hier en daar 
met kalligrafische tekens. Op ‘Opus 83’ (1989) heeft ze magische cirkels geschilderd. 
Toverij is een thema dat ze eerder op een aantal kleuretsen verwerkte. Haar eerdere 
belangstelling voor magie en vergankelijkheid is met het maken van de lichte papiercol-
lages niet verdwenen. 

Iedere collage heeft een eigen karakter. Het werk met de cirkel die doet denken aan 
de dierenriem, heeft een astrologische sfeer en verwijst daarmee naar de vergankelijk-
heid van het leven. In ‘Opus 136’ (1991) heeft ze stroken kleurstaten gebruikt die in de 
                                                        
723 Handgeschreven tekst van Marianne afgedrukt op haar overlijdensbericht, mei 1998. 
724 ‘Inleiding op lijst van OPUS’ in Lijst van alle werken van Marianne van der Heijden met opgave van plaats, datum, fo-
to/dia, negatief, eigenaar, samen met de uitvoerige lijst van: literatuur, tentoonstellingen, opdrachten, gebruiksgrafiek, biografische 
gegevens, 13. 



1998 

293 

zijlijn van proefdrukwerk achterblijven. Op die manier worden regenboogkleuren van 
een soort Indiaan gecontrasteerd met resten van de moderne tijd en krijgt deze collage 
ook een cultuurhistorisch karakter. 
 

        
Magische cirkel B1, 1981, kleurets-monotype, 27 x 25,3 cm  
Opus 83, 1989, papiercollage, 100 x 70 cm 
Opus 136, 1991-2-11, papiercollage, 80 x 60 cm 

Wanneer Van der Heijden in 1990 van 17 maart tot en met 11 april een groot aantal 
papiercollages exposeert in Galerie Dis, schrijft de journalist Pieter Defesche er en-
thousiast over in het Limburgs Dagblad. Hij vindt de kunstwerken ‘puur, in de zin van 
oprecht van intentie’. In zijn ogen ‘scheppen ze een wereld waarin het mensdom en het 
levend gedierte verdwenen is om plaats te maken voor abstracties, waarin een trans-
cendent soort leven niettemin gebleven is, dat warmte kent en klank, als een soort 
muziek’.725 

Met de verwijzing naar ‘een transcendent soort leven’ heeft Defesche de kern van 
haar vrije kunst te pakken. In de serie ‘Jakob en de engel’ worstelde Van der Heijden 
met betekenisgeving door figuratie en trachtte ze de strijd tegen de dood te verbeelden. 
Met de abstracte papiercollages lukt het haar vrij te zijn van een verhalende beeldtaal 
en bovendien los te zijn gekomen van de angst voor het overlijden. Enkele jaren later, 
in 1995, schrijft ze in haar dagboek dat de collages zijn ontstaan ‘na verwerking van de 
dood van mijn ouders, tante en andere familieleden’ en dat ze vormgeven aan ‘de dood 
als “verlossing”’. Het verlies van hen ervaart ze nu als een bevrijding. ‘Alles wat ik 
maak komt voort uit wat me innerlijk bezig houdt. Het is gewoon het zich uiten maar 
dan in beelden, daar kon ik meer mee dan met woorden. Het werk dat ik hier laat zien 
is in een periode ontstaan die volgde op een drukkende benauwende tijd waarin het 
absurde zich manifesteerde. Toen kwamen er jaren dat ik evenwicht ervaarde, rust en 

                                                        
725 Pieter Defesche, ‘Transcendente abstracties Marianne van der Heijden’, Limburgs Dagblad, 24 maart 1990. 
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tijdloosheid. Door de fijne oosterse papieren werd ik gedreven tot nieuwe technieken. 
Het werd voor mij een heerlijk spel.’726 

In haar documentatie noemt Van der Heijden deze abstracte werken ‘heiligdom-
men’ en op die manier geeft ze deze een religieuze dimensie. Eind jaren zestig brak ze 
met de kerk en begin jaren zeventig, toen ze de reeks ‘Bollen’ achter glas schilderde, 
zocht ze naar een nieuw wereldbeeld. Het blijkt dat eind jaren tachtig de religiositeit 
geenszins is verdwenen uit haar werk. Ze verbeeldt nu niet meer letterlijk Bijbelse 
verhalen, maar geeft uiting aan het universele of bovenmenselijke. In feite is ze een 
weg ingeslagen die past binnen de door haar in 1962 nog verfoeide opvattingen over 
religie en kunst van Huub Oosterhuis. Hij was destijds al van mening dat alle goede 
kunst een zekere mate van spiritualiteit bezit. Dat ging Van der Heijden toen te ver, 
want ze wilde niet alles zomaar religieus noemen. 

Een kwart eeuw later heeft ze haar kunstopvatting bijgesteld, maar het contact met 
haar vroegere discussievrienden is verwaterd. Mathieu Vroemen ziet ze na 1965 vrijwel 
niet meer. Oosterhuis verhuisde direct na zijn priesterwijding in de Maastrichtse Sint-
Servaas in 1965 naar Amsterdam, waar hij pastor werd bij de Amsterdamse Studenten 
Ekklesia. In een toespraak in de Ignatiuskapel op 26 januari 1969 zei hij dat hij in de 
afgelopen jaren ‘het conflict met de officiële kerk’ steeds duidelijker had ervaren. Hij 
trok het dogma dat ‘God zijn zoon aan het kruis heeft geofferd om de zonden van de 
wereld te dragen’ in twijfel en geloofde ook niet meer in de ‘eenheid van de kerk, zoals 
de officiële kerk die formuleerde’. 727 Oosterhuis was voorstander van een vrije opstel-
ling ten opzichte van het geloof en de officiële kerk en hij was niet meer overtuigd van 
de noodzakelijke koppeling van het ambt van priester met het celibaat.728 Fragmenten 
van zijn rede werden op televisie uitgezonden en de positie van Oosterhuis als voor-
man van de vrije houding ten opzichte van het katholicisme moet Van der Heijden niet 
zijn ontgaan. Oosterhuis’ openlijke kritiek blijft niet zonder gevolgen en in het najaar 
van 1969 – wanneer Borchert worstelt met de regels van de officiële kerk en ziek in 
Mariannes huis aan de Tafelstraat op bed ligt – wordt hij uit de orde gezet.  

Hoewel er in het Archief Marianne van der Heijden wel krantenartikelen te vinden 
zijn over Jef Diederen, waaruit blijkt dat ze de loopbaan van deze collega-kunstenaar 
volgt zonder direct met hem in contact te treden, is in haar nalatenschap niets te vin-
den over Huub Oosterhuis. Na 1965 schrijft ze met geen letter meer over hem in haar 
dagboeken. Ze maakt geen verbinding tussen haar vrije religieuze kunst en zijn gedach-
tegoed of liturgische verzen. Ook doet ze geen enkele moeite om haar collages onder 
zijn aandacht te brengen. Zo komt het dat haar gesprekspartners uit de jaren zestig 
haar papiercollages nooit hebben gezien en Oosterhuis en andere jezuïeten van vroeger 
niet aanwezig waren op de opening van de tentoonstelling van dit werk op 24 maart 
1990 in Galerie Dis. 

                                                        
726 Dagboek, Nov. 1992 toen Br. al ziek was tot Okt. 1997, mei 1995. 
727 Marc van Dijk, De Paus van Amsterdam, biografie van Huub Oosterhuis (Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/ 
Antwerpen 2013) 162-163. 
728 Ibidem, 138. 
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Solo-expositie en monografie 

De solotentoonstelling in Galerie Dis is een hoogtepunt in de loopbaan van Van der 
Heijden, niet in de laatste plaats omdat bij deze expositie een monografie over haar 
werk verschijnt: Marianne van der Heijden. Van iconografische zekerheid naar innerlijk spre-
ken.729 Deze wordt mede gefinancierd door Galerie Dis. De tekst in het boek is van de 
hand van Willem K. Coumans . In 1977 schreef hij in Speling voor het eerst uitgebreid 
over haar toen nieuwe, vrije werk. Hij wees erop dat ze los was gekomen van de chris-
telijke iconografie en betitelde haar eigenzinnige monotypes als ‘oefeningen in overle-
ven’.730 In de monografie bouwt hij hierop voort en stelt vast dat Van der Heijdens 
levensloop ‘een reis naar binnen’ of ‘een proces van verinnerlijking’ is.  

Naar aanleiding van het boek van Coumans spreekt Jo Heymans in het Dominica-
ner opinieblad de Bazuin over ‘de zwerftocht van Marianne van der Heijden’ en brengt 
hij haar ontwikkeling die uitmondt in ‘de dag van rust waarop aan de dood gedacht kan 
worden in het besef dat er geen dualisme is tussen God en de schepping’, in verband 
met dichteres en socialiste Henriëtte Roland Holst-van der Schalk (1869-1953): ‘Naar 
geest en verbeelding zijn zij dezelfde weg gegaan en hebben ze hetzelfde gevonden.’ Bij 
zijn artikel staan enkele regels van deze schrijfster die evengoed van toepassing kunnen 
zijn op Mariannes papiercollages: ‘Ik heb den duisteren en harden waan gelijk een 
keten achter mij gelaten en als een kind gaat door de morgenstraten, ga ik, met lichte 
kleeren aangedaan.’731  

Coumans’ boek over Van der Heijden wordt opgemerkt door de redactie van Ruim-
te. Lucie Vermij schrijft een korte bespreking, maar gaat nauwelijks in op de inhoud 
van het boek of de kunst van Marianne. Ze noemt de abstracte papiercollages niet en 
gebruikt woorden van Borchert – die Coumans in zijn boek optekent – om haar werk 
te typeren: ‘Ik zie oeroude beelden opduiken in prenten waarop gevochten wordt met 
de dood en met de angst in haar vele vormen. De wrekende god wordt een gedrocht 
dat zijn woede koelt op wezens die al versteend zijn.’732 Vermij laat achterwege Van 
der Heijdens werk vanuit een feministisch standpunt te analyseren. 

Door de summiere aandacht van de nationale pers en de weinig actieve inzet van 
Marianne zelf een groter netwerk te bereiken, mist de kunstenares met haar nieuwste 
abstracte werk opnieuw de aandacht van publiek en journalisten van buiten de eigen 
regio. 

                                                        
729 Willem K. Coumans, Marianne van der Heijden. Van iconografische zekerheid naar innerlijk spreken (Uitgeversmaat-
schappij J.H. Kok, Kampen 1990). 
730 Willem K. Coumans, ‘Op weg naar een nieuwe ikonografie – naar aanleiding van een tentoonstelling’, Speling,  
1977, nr. 4, 72-74, 74. 
731 Jo Heymans, ‘De zwerftocht van Marianne van der Heijden’, de Bazuin, 29 maart 1991, 10-11. 
732 Lucie Th. Vermij, ‘Boeken’, Ruimte voor vrouwen in de beeldende kunst, 1991, nr. 1, 44. 
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Ruimtelijke werken van papier 

De publicatie van de monografie heeft wel effect binnen de provincie. Hier stijgt de 
belangstelling voor haar werk. Harry Tillie (1944-2001), conservator van het Gemeen-
temuseum in Roermond (dit museum is in 1997 overgegaan in Stedelijk Museum 
Roermond en is vanaf 2009 het Cuypershuis), organiseert in 1992 een tentoonstelling 
van haar papiercollages met de poëtische titel: ‘Als de vleugels van een vlinder’. Van 
der Heijden gebruikt het papier nu ook voor driedimensionale composities, waarvan er 
enkele op deze expositie te zien zijn. 

In de catalogus schrijft de Limburgse dichter Frans Budé (1945) bij twaalf van deze 
papierobjecten een gedicht.733 In zijn korte inleiding op het werk van Van der Heijden 
merkt hij op dat zij in haar zoektocht naar ‘het onzegbare tastbaar te maken’ lef toont 
en nieuwe wegen durft in te slaan: ‘Uit sporen van ragfijne, huidachtige papieren voegt 
zij, knippend en plakkend, een nieuwe, derde, dimensie toe aan haar pas veroverde 
wereld: die van de objekten van papier die één voor één vitale blijdschap, innerlijke 
verwondering en puur plezier uitstralen.’734 Budé benadrukt vooral het luchtige en 
vrolijke karakter van deze objecten, terwijl Van der Heijden in dit werk ook haar oude 
thema’s van de vergankelijkheid van het leven en het verlangen naar een harmonieuzer 
leven tot uitdrukking brengt. 

In 1993 maakt Van der Heijden de driedimensionale papierplastiek ‘Icarus’, waar-
mee ze haar eerdere thema ‘Jakob en de engel’ een andere wending geeft. Ze verbeeldt 
hier geen worsteling met een goddelijke macht, maar een figuur met een soort vleugels 
die naar de hemel reikt. In de Griekse mythologie was Icarus de zoon van Daedalus die 
vleugels had gemaakt van veren en was, zodat hij kon vliegen en op die manier het 
labyrint van koning Minos op Kreta kon ontvluchten. Daedalus waarschuwde zijn 
zoon niet te dicht bij de zon te komen, omdat dan de vleugels zouden smelten. Icarus 
veronachtzaamde de woorden van zijn vader en vloog toch hoger met als gevolg dat 
hij in zee stortte. Dit mythologische verhaal vertelt behalve over het verlangen om te 
kunnen vliegen ook de moraal dat hoogmoed wordt gestraft.735 
 

                                                        
733 Harrie Tillie en Frans Budé, Als de vleugels van een vlinder (Gemeentemuseum, Roermond 1992). De gelijknamige 
tentoonstelling vond plaats in het Gemeentemuseum Roermond van 29 november 1992 tot en met 31 januari 
1993. 
734 Budé, ‘Het ten einde denken van de tijd’, idem, 7-9, 9. 
735 P.J. Reimer, Prisma-woordenboek der klassieke oudheid (Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1959) 53, en 
Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilles tot Zeus. Thema’s uit de klassieke mythologie in literatuur, 
muziek, beeldende kunst en theater (SUN, Nijmegen 1992⁴) 70-71. 
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Danseres met boog, 1991, beschilderd papier en hout, 28,5 x 16 x 8 cm  
Icarus, 1993, beschilderd papier en hout, 38 x 22,5 x 5 cm  
Opgegraven, 1993, papier-maché, gouacheverf en hout, 23 x 14,5 x 11 cm  
Blauw schaaltje, 1991-1994, papier-maché, 4,5 x 10 Ø cm  

De Icarus die Van der Heijden heeft gebouwd van satéstokjes en beschilderd Japans 
papier waarbij ze het lichaam heeft versterkt met dun karton, straalt geen moralisme 
uit, maar vooral een begeerte te willen vliegen naar de zon. Met een hoogte van 38 
centimeter en een diepte van slechts vijf centimeter blijft deze fragiele constructie 
nauwelijks staan, zodat de betekenis van het willen loskomen van de aarde wordt ver-
sterkt. 

Eerder, in 1981, maakte Van der Heijden een kleurets van hetzelfde thema, ‘De 
droom van Icarus’, waarop Icarus een simpel getekend mannetje is dat op een abstracte 
stellage is geklommen en naar de zon kijkt. Waar de ets met Icarus alleen illustratief het 
mythologische verhaal uitbeeldt, lukt het Marianne met papier en satéstokjes de essen-
tie van de mythe te verbeelden.  
 

 
Droom van Icarus, 1981, ets en aquatint, proefdruk, 27,1 x 25,4 cm   

De valkuil dat sommige kleuretsen niet meer zijn dan een aantrekkelijk afbeelding, ligt 
ook op de loer bij haar driedimensionale objecten van papier, papier-maché en saté-
stokjes. ‘De danseres met boog’ (1991) neigt naar het illustratieve, vooral omdat de titel 
weinig ruimte laat voor een vrijere interpretatie door de toeschouwer. De plastieken 
worden naar mijn idee krachtiger wanneer Van der Heijden haar monumentale inzicht 
of kennis van de Bijbelse, mythologische of cultuurhistorische iconografie benut. De 
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donkere opengemaakte bollen van het beeld ‘Opgegraven’ (1993) verwijzen door de 
titel naar oude antieke potten en doordat deze vormen op vier stokjes balanceren, 
benadrukt Van der Heijden met de plastiek het daadwerkelijk omhoogkomen van 
voorwerpen tijdens een opgraving, waarmee ze transformeren van alledaagse voorwer-
pen uit vroeger tijden naar archeologische artefacten. Van der Heijden diept dit inte-
ressante cultuurhistorische fenomeen verder niet uit. 

Alle papierplastieken hebben een ludiek karakter en Van der Heijden vertelt dat ze 
met dit medium op een speelse manier is begonnen. Net als bij haar oriëntatie op de 
teken- en schrijfkunst in 1970 is een fysieke lichamelijke toestand de directe aanleiding 
voor de keuze van het werken met papier op klein formaat. ‘Ik zat met een gebroken 
enkel aan mijn stoel gekluisterd, met om me heen al die vellen gekleurd papier. Toen 
ben ik aan ruimtelijke werkjes begonnen, zo maar, voor mezelf uit puur plezier van het 
bezig zijn. Mensen vonden het mooi en bijzonder. En omdat ik het graag doe, ben ik 
er mee doorgegaan,’ zo vertelt ze aan Sjef Kusters die naar aanleiding van de expositie 
in Roermond een interview met haar heeft. In het gesprek laat ze zich niet voorstaan 
op haar jarenlange ervaring. Ze is bijna zeventig jaar en al meer dan veertig jaar werk-
zaam als beeldend kunstenares, maar tegenover Kusters benadrukt ze haar wens juist 
onbevangen aan het werk te zijn en geen gebruik te maken van haar inzicht in monu-
mentale composities en fijnzinnig kleurgebruik. ‘Ik werk een beetje in een roes. Ik laat 
me op sleeptouw nemen door wat er gebeurt. Als ik eenmaal begonnen ben, gaat mijn 
fantasie er mee op de loop. Wat in mij zit aan kennis en ervaring, dat moet op de ach-
tergrond blijven en me vooral niet voor de voeten lopen. Dan gaat het niet meer, en 
krijgt het werk toch al gauw iets van dat academische.’736 

Deze bescheiden houding is typerend voor Van der Heijden en laat zien dat ze in 
gesprekken met anderen haar werk relativeert. Het merkwaardige hierbij is dat het op 
de keper beschouwd niet helemaal waar is wat ze zegt, want de papierplastieken zijn 
mijns inziens juist interessanter wanneer ze blijk geven van haar jarenlange ervaring en 
kennis. De fragiele bouwsels stijgen dan door hun monumentaliteit en onderwerpkeuze 
uit boven geknutsel met papier en stokjes. De plastieken ‘Icarus’ en ‘Opgegraven’ zijn 
daar mooie voorbeelden van. 

In deze nonchalante houding ten aanzien van haar talent en kennis van materialen, 
kleur en composities staat Van der Heijden niet alleen. In 2007 neemt Glenn Adamson 
(1972), directeur van het Museum of Arts and Design in New York en voorheen hoofd 
van de afdeling onderzoek van het Victoria & Albert Museum in Londen, dit aspect 
van het kunstenaarschap onder de loep in zijn boek Thinking through Craft. Hij schrijft: 
‘Skill is a precondition for all art making – one might say, its craft foundation – but at 
best, it seems to be taken for granted.’737 

Adamson laat zien hoe ambacht in de betekenis van weten hoe iets kan worden 
gemaakt en de aandacht voor het maakproces van een kunstwerk, worden gemarginali-

                                                        
736 Sjef Kusters, ‘Ik laat me op sleeptouw nemen’, De Limburger, 29 november 1992. 
737 Glenn Adamson, Thinking through Craft (Berg, Londen 2007; herdruk Bloomsbury Academic, Londen-New 
York 2015²) 69. 
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seerd in de moderne kunst. Zo haalt hij de Duitse kunstpedagoog Josef Albers (1888-
1976) aan die in de jaren twintig doceerde aan het Bauhaus, in 1933 naar Amerika 
emigreerde en vervolgens zijn studenten aan de Black Mountain College in Ashville 
(North Carolina) het uitgangspunt van ‘thinking through craft’ meegaf. Volgens Albers 
is het maken van een kunstwerk niet een kwestie van het ambachtelijk uitvoeren van 
een idee, maar ontstaat het kunstwerk tijdens het werkproces en met de kennis die de 
kunstenaar heeft van zijn materialen, technieken en de werking van kleur. Maar, zo 
constateert Adamson, wat als nieuw en modern werd gezien op het Bauhaus en de 
Black Mountain College, werd in de loop van de jaren vijftig door de abstract expressi-
onistische en conceptuele kunstenaars beschouwd als academisch en traditioneel.738 

Van der Heijden is geen theoretica en spreekt met betrekking tot haar vrije kunst 
altijd nogal achteloos over haar talent voor compositie en gevoel voor kleur. Ze neemt 
die gaven aan als vanzelfsprekend en doet alsof haar kunst spelenderwijs tot stand 
komt.  

Sinds de opkomst van Cobra, die spontaniteit en vrijheid als stelregel voor goede 
kunst hanteerde, doen beeldend kunstenaars in Nederland het net als de Amerikaanse 
abstract expressionisten en conceptuele kunstenaars steeds vaker voorkomen alsof een 
kunstwerk zonder academische kennis van materialen en kleurwerking kan ontstaan. 
De veelgeciteerde uitspraak van Karel Appel uit 1955, ‘Ik rotzooi maar een beetje aan’, 
is op dit punt illustratief.739 

Van der Heijden benadrukt in het interview met Sjef Kusters dat ze vrij wil zijn van 
academisme, traditionele regels voor goede kunst die op kunstopleidingen worden 
gedoceerd. Voor haar was destijds de kennismaking met de ongebonden beeldtaal van 
Pierre Alechinsky een doorbraak in haar kunstenaarschap. Zijn werkwijze gaf haar de 
inspiratie te breken met de leerschool die ze had gehad van Heinrich Campendonk, die 
zijn studenten ontwerpen voor wandkunst minutieus liet uitwerken. Aan die methode 
had ze altijd al een hekel gehad. Na het zien van de vrije schilderkunst van Alechinsky 
durfde ze Campendonks lessen en de traditionele christelijke iconografie definitief 
achter zich te laten. Ze slaagde erin met haar kunst eigen verhalen te vertellen en die te 
verbeelden met zelfgekozen materialen en werkmethoden.  

De driedimensionale objecten van gekleurd papier zijn een nieuwe stap in haar vrije 
kunst. Ondanks haar ontkenning gebruikt ze net als bij haar vroegere textielapplicaties, 
reliëfs van gevonden materialen en papiercollages bij deze papierobjecten haar talent 
voor combineren van materialen en kleuren. In haar vrije kunst werkt ze zelden met 
een vooropgezet plan, maar geeft vrij baan aan haar associatieve vermogen en effecten 
die tijdens het werken ontstaan. In haar werkwijze is de typering ‘thinking through 
craft’ in de betekenis zoals Adamson die uitlegt aan de hand van de uitgangspunten 
van Josef Albers, bij uitstek van toepassing. 

                                                        
738 Ibidem, 87. 
739 Jan Vrijman en Ed van der Elsken, ‘Appel rolt ver van de stam’, Vrij Nederland, 29 januari 1955 en 
nl.wikiquote.org/wiki/Karel_Appel [geraadpleegd op 21 juli 2016]. 
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Behalve dat Van der Heijden niet helemaal eerlijk is over het belang van kennis 
over materialen, technieken, kleurwerking en compositie voor het maken van dergelijke 
kunstobjecten, vertelt ze niet dat ze wel degelijk een soort voorstudies maakt voor deze 
constructies. In haar nalatenschap bevindt zich een boek met tekeningen (1992) die 
wat betreft sfeer en compositie overeenkomen met haar ruimtelijke plastieken. Het zijn 
geen letterlijke voorstudies, maar ze hebben wel bijgedragen tot het ontwikkelen van 
compositorisch inzicht en kleurbesef die ze gebruikt bij het maken van de papiercolla-
ges en de assemblages met gekleurd papier en satéstokjes. Dit tekenboek maakt duide-
lijk dat Van der Heijden niet alleen tijdens het werkproces, maar ook vooraf nadenkt 
over compositie, kleur en betekenis. 
 

        
Dubbele pagina’s uit tekenboek, 1992, diverse materialen op papier, 23 x 16 cm   

De praktijk van het kunstenaarschap van Van der Heijden is dus gecompliceerder dan 
ze doet voorkomen. Over de rol van de uitgebalanceerde en kleurrijke tekeningen in 
het tekenboek binnen haar oeuvre laat ze zich nergens uit. Het boek blijft verborgen 
voor de buitenwereld. Ze laat het aan niemand zien en exposeert het nooit. Toch kan 
het belang ervan niet worden onderschat. De tekeningen tonen een veelzijdig scala van 
lijnen, kleuren en beeldelementen en zijn een weergave van een visueel denkproces. 
Daarbij ontstaat iedere nieuwe vorm via de weg van ‘thinking through craft’: het medi-
um dat de kunstenares gebruikt, bepaalt het karakter van de vorm. Zo zijn de lijnen die 
ze met Oost-Indische inkt optekent, kalligrafisch. Met aquarelverf ontstaan heldere 
banen en vlakken in transparante kleuren. Met meer geconcentreerde verfsubstantie 
tekent ze meer constructieve patronen en figuren. Op groter formaat hanteert ze de-
zelfde werkwijze: het materiaal dat ze kiest, of dit nu textiel, hout, papier, verf of inkt 
is, bepaalt de uiteindelijke vorm van het werk en sporen van het werkproces laat ze 
zichtbaar. 

Net als bij de papiercollages overheerst bij de ruimtelijke papierobjecten een ab-
stracte beeldtaal. Door de titels die Van der Heijden aan de objecten geeft, krijgen de 
constructies op associatieve en poëtische wijze betekenis. De betekenis van deze 
kunstwerken grijpt niet meer terug op oude herinneringen aan dierbare personen, maar 
alle papierobjecten vormen een nieuwe kleurrijke wereld. Sommige verwijzen naar 
gebruiksvoorwerpen, zoals ‘Blauw schaaltje’, waarmee Van der Heijden vrije en toege-
paste kunst in elkaar laat overgaan en de grens daartussen die in de kunstgeschiedenis 
en museumwereld vaak wordt getrokken, voor haar niet bestaat. 
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In tegenstelling tot de kunstenares zelf benadrukt de journalist Pieter Defesche wel 
haar jarenlange ervaring . ‘In vijftig jaar is veel ervaring opgedaan, uitgaande van de 
vaardigheid in monumentale kunsten, sinds een verblijf in Ravenna van mozaïekkunst 
in het bijzonder. Het is frappant dat na alle bezig zijn met houtsneden, etsen en droge 
naalden, de oude ervaring met mozaïekkunst haar in deze fase van haar kunstenaar-
schap te hulp schiet. Zij stelt haar in staat aan haar collages van papier, een niet al te 
veeleisend medium, een slechts door weinigen – en daaronder mag Marijke Stultiëns 
worden genoemd – bereikte kwaliteit te geven.’740  

Terecht noemt Defesche in dit verband Stultiëns. Zij was destijds direct betrokken 
bij de manifestatie ‘Art Paper’, waar ze verschillende workshops gaf. Ze was net als 
Marianne gegrepen door de mogelijkheden van papier. Zo maakte ze in 1988 de colla-
ge ‘Gedicht 2 J.H. Leopold’.  
 

 
Marijke Stultiens, Gedicht 2 J.H. Leopold, 1988, papiercollage en inkt, 45 x 35 cm, Collectie Gemeente Roermond 

Tekst:  

‘Men zoekt  zich en men raakt elkander kwijt. Men volgt met vreugde en ont-
vlucht ten spijt. Men twist en ruziet en is ontevreden, en weer verzoend en alles 
zonder reden. J.H. Leopold’ 

Omdat Stultiëns en Van der Heijden met hetzelfde materiaal en techniek bezig waren, 
ontmoeten ze elkaar regelmatig, zo vertelt Stültiens in 2011: ‘Dus kwamen we bij elkaar 
en wisselden we gegevens uit over de papiersoorten en bepaalde dingen die we van 
plan waren, bijvoorbeeld om elkaars vondsten een keer samen te brengen. Iedereen 
doet dat papier bewerken op zijn eigen manier. Ik had bijvoorbeeld een techniek met 
glasplaten. Ik liet daar verf op druipen en dan legde ik daar papier op en dan krijg je 
heel veel effecten. En Marianne deed wel hetzelfde. We hadden het er ook weleens 
over hoe je bijvoorbeeld met een penseel een heel dun vloeipapier nat maakte en als je 
er dan een beetje inkt op deed, ontstonden er bijzondere patronen. Je kon het natte 
papier ook makkelijk afscheuren. Als je het knipt krijg je een rechte, maar als je het 

                                                        
740 Pieter Defesche, ‘Nobele creaties in papier en porselein’, Limburgs Dagblad, 8 november 1991. 
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scheurt krijg je van die mooie kartelige randen.’ 741 Een gezamenlijke presentatie van 
papierwerken van Stultiëns en Van der Heijden heeft nooit plaatsgevonden. 

Wat betreft de ruimtelijke objecten kunnen de in het vorige hoofdstuk genoemde 
beelden van papier-maché die Sjoerd Buisman op de expositie ‘Art Paper’ toonde, als 
inspiratiebron voor Van der Heijden hebben gediend. Hij maakte in de jaren tachtig 
verschillende ruimtelijke structuren van dit materiaal. In tegenstelling tot Van der Heij-
den is de kunst van Buisman nooit figuratief. Hij ontwikkelt abstracte structuren die 
een relatie aangaan met groeiprocessen in de natuur. De wisselwerking tussen cultuur 
en natuur is een terugkerend thema in zijn werk. Van der Heijden betrekt de oorspron-
kelijke natuurlijke aard van het papier niet bij de betekenis van haar beelden. Haar 
papierplastieken hebben betrekking op de relatie tussen artefact en kunst of spelen met 
iconografische connotaties. 

In de tijd dat Van der Heijden met papier werkt, exposeert ze nog steeds haar gra-
fiek. Met dat medium bereikt ze een publiek ver buiten Limburg. In november 1991 
doet ze op uitnodiging mee aan de ‘Triennale Mondiale de l’estampes petit format’ in 
Association Musée d’Art Contemporain in het Franse stadje Chamalières in de Au-
vergne. Haar bijdrage bestaat uit ouder werk: ‘Vis à Vis I’ en ‘Vis à Vis III’ uit 1978 en 
‘De dood en het meisje’ uit 1979 en ‘Waarschuwing’ uit 1983. Haar werk blijft niet 
onopgemerkt. Er is belangstelling van mogelijke kopers, want de organisatie vraagt 
haar extra drukken te sturen.742 Wegens dit succes doet ze drie jaar later nogmaals mee 
met deze grafiektentoonstelling.  

In 1994 staat ook een expositie in Japan op het programma. Het is een reizende 
tentoonstelling van zeventien Limburgse kunstenaars naar Metropolitan Art Space 
Tokyo en Museum of Modern Art in Kawasaki.743 De selectie gebeurt door Joost Ga-
diot (1954), eigenaar van galerie De Keerder Kunstkamer in Cadier en Keer en initia-
tiefnemer van het project. Hij vraagt Van der Heijden vier kunstwerken in te sturen.744 
Er zijn geen gegevens overgebleven over wat ze hem heeft doen toekomen. Ze is in 
die maanden weinig consciëntieus in het bijhouden van haar documentatie. Haar ge-
dachten en aandacht zijn dan bij de steeds zieker wordende Borchert. 

Afscheid van Bruno  

In het voorjaar van 1992 wordt Bruno ernstig ziek. Er is dan bij hem prostaatkanker 
geconstateerd. Die is dan nog niet uitgezaaid, zodat hij kan worden geopereerd. Daarna 
lijkt het beter met hem te gaan. Maar in de zomer van 1994 slaat de ziekte vernietigend 
                                                        
741 Gesprek met Marijke Stultiens, 9 april 2011. 
742 Brief Association Musée d’Art Contemporaine, Chamalières, aan Marianne van der Heijden, 17 oktober 1991, 
Plakboek recensies 1988-1992. 
743 Irene Verhiel, ‘Limburgse kunstenaars exposeren in Japan’, De Limburger, 6 april, 1994 en Jos Frusch, ‘Limburg-
se kunst in Japanse musea’, Limburgs Dagblad, 9 april 1994 en handgeschreven toevoeging op Lijst van alle werken 
[z.p. ingevoegd na 10].  
744 Brief Joost Gadiot, Galerie De Keerder Kunstkamer, aan Marianne van der Heijden, z.d., Map Lopende expo-
sities na 1991. 
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toe. De kanker zit nu in zijn longen en ook zijn geest is aangetast. Hij is af en toe in de 
war en zijn spraakvermogen valt soms weg. In dat jaar begint Marianne weer te schrij-
ven in een dagboek en op 31 juli noteert ze: ‘Bruno was nog al eens in de war. Hij 
vergist zich doorlopend in de dagen. Vanmorgen bracht ik hem om 11 uur zijn pil. 
Daarna wou hij nog even slapen. Om 12 uur komt hij nerveus in pyjama de trap op 
zijn pil halen. Hij dronk een kop koffie met mij in de keuken en ging weer slapen tot 4 
uur. De hitte golf houdt aan. Gister had hij nog in de tuin de frambozen weggehaald. 
Straks meende hij dat dat vandaag was gebeurd.’745 

Het is een moeilijke tijd voor Marianne: ‘De laatste paar weken zie ik met angst hoe 
Bruno er ziek uit gaat zien. Haren en wenkbrauwen vallen uit. Hij wordt bleek door-
schijnend, [huisarts] Van Well dacht aan bloedarmoede, maar soms krijgt hij weer een 
vrij natuurlijke kleur. Hij is dapper en verdraagt mijn prikkelbaarheid. Als we maar tot 
het laatst bij elkaar kunnen blijven! Ik hoop dat ik dat kan, maar weet niet of ik dat 
kan.’746 

Tot zijn laatste levensdagen probeert Borchert nog te werken aan zijn boek over 
mystiek en kunst dat hij als vervolg op Mystiek. Het verschijnsel, de geschiedenis, een nieuwe 
uitdaging (1987) voor ogen heeft, maar ondanks al zijn inspanningen is het er niet meer 
gekomen. Op 28 december 1994 overlijdt Bruno in het huis aan de Papenweg in Maas-
tricht. Op zaterdag 31 december is de uitvaartdienst in de Karmelkerk Sint-Petrus in 
Boxmeer, waarna Borchert op het Kloosterkerkhof aldaar wordt begraven.747 Op deze 
dag spreken pater Falco Thuis, Provinciaal, Kees Waayman, directeur van het Titus 
Brandsma Instituut, en Pierre Mesters, prior van het klooster in Boxmeer. Bruno’s 
creativiteit als theoloog wordt door de sprekers geroemd, evenals zijn betekenis voor 
de eigentijdse spiritualiteit en mystiek. Mesters benadrukte dat hij daarbij lastige vragen 
en concrete uitdagingen niet uit de weg ging.748 

Marianne heeft het op die dag zwaar. In haar agenda schrijft ze op 31 december: 
‘Begrafenis Bruno. Ik viel om 8 uur uit mijn bed dwars over het tafeltje. [Op] De terug-
rit met Leo en Lydi [werd ik] steeds geagiteerder, ik viel uit de auto languit op straat. 
Zij bleven zitten tot ik de sleutel in het slot had . Bruno’s uitvaartdienst was zeer warm, 
menselijk en hartelijk. Het liefst waren mij Pierre, Falco, Liesbeth. En er waren er zo-
veel… Ik heb veel verdriet om ALLES!’749 

Na de begrafenis slaan verdriet en vertwijfeling toe. Ze heeft de rust niet meer op 
haar gemak papier te kleuren en te schikken. Dit werk biedt haar voor het overlijden 
van Bruno geen troost. Zelfs het maken van dagboekaantekeningen is nu geen middel 
meer het verdriet van zich af te schrijven. Pas een half jaar later durft ze iets over haar 
herinnering aan zijn dood te noteren: ‘Wat mij het diepst heeft aangegrepen bij Bruno’s 
overlijden is dat hij die toch zijn hele leven God zocht of liever: “de uiteindelijke zin”, 

                                                        
745 Dagboek, Nov. 1992 toen Br. al ziek was tot Okt. 1997, 31 juli 1994. 
746 Ibidem, 13 september 1994. 
747 Brief Provincialaat Nederlandse Karmelieten in Almelo, aan Zusters en Broeders, 28 december 1994, Per-
soonsmap ‘Bruno Borchert’, Nederlands Carmelitaans Centrum, Boxmeer. 
748 ‘Bruno Borchert’, uitvaartboekje, 31 december 1994. 
749 Agenda, 31 december 1994. 
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dat hij toch eindigde met het zwarte gat, dat hij kort voor zijn dood zei: “ik ben van 
God en alle mensen verlaten”. En dat hij door God misleid was. Dat laatste zou de 
titel van zijn nieuwe boek worden. Dat ik hem geen troost heb kunnen bieden, ook 
niet wist hoe, omdat valse troost en zoetigheden veel erger zijn en hij zich dan ook niet 
door mij serieus genomen zou voelen. Ik had het kunnen proberen met zoals ik het 
voor me zelf zag: het einde, gewoon het einde. Je slaapt in, je glijdt weg, op een manier 
zoals je ook het leven ingegleden bent. En verder laten komen wat er komt. Nu vind ik 
het spijtig, dat ik het niet geprobeerd heb. Maar hoe was ik er zelf aan toe! Leeg! Uitge-
put. Hij schoof een keer in dat grote ziekenhuisbed helemaal tot tegen de muur en zei: 
“kom naast me liggen”. Het was me allemaal te veel, alleen al om uit de stoel op te 
staan en op het bed zien te komen. Ik zei kortaf: “nee Bruno”. Na zijn dood heb ik er 
alsmaar om moeten huilen. Die weigering! Hij had zo’n behoefte aan hartelijkheid. 
Waarom heb ik hem niet geknuffeld?’750 

Pastels 

Vanaf zomer 1994, toen Bruno’s gezondheid sterk verslechterde, maakt Marianne 
expressieve schilderingen van enkele penseelstreken met zwarte inkt waaraan met pas-
telkrijt kleur is toegevoegd op wit papier van circa van 55 x 75 centimeter. Deze wer-
ken gaan voor haar ‘over alles wat met Bruno’s dood te maken heeft’.751 De driftige 
sfeer ervan komt overeen met de agressieve uitingen die ze zich inbeeldde toen ze zich 
een kwarteeuw geleden opsloot in haar slaapkamer om afstand te nemen van Bruno. 
Nu haar levenspartner is gestorven en hij haar definitief heeft verlaten, zijn die heftige 
beelden niet alleen gedachtespinsels, maar durft ze deze visioenen aan het papier toe te 
vertrouwen. Dit zijn niet zoals de papiercollages evenwichtige monumenten ter nage-
dachtenis van een dierbare overledene. Hier probeert de kunstenares zich een beeld te 
vormen van de dood of het afscheid van het leven. Er overheerst een abstracte vor-
mentaal: kruisen worden verbrand en bollen barsten open. Op elk blad papier is sprake 
van een transformatie, een uitbarsting of een afscheid.  
 

                                                        
750 Dagboek, Nov. 1992 toen Br. al ziek was tot Okt. 1997, 6 juni 1995.  
751 Ibidem, 23/24 juni 1995. 
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Verbrand land, 1994, pastel en inkt op papier, 56 x 76 cm  
Blauw kopbeest doodgaand, 1994-1995, pastel en inkt op papier, 56 x 76 cm  

In het najaar van 1995 toont Van der Heijden 33 ‘pastels’ in Galerie Dis.752 Willem 
Coumans opent de tentoonstelling en hij is geraakt: ‘Een uitbarsting, alsof Vesuvius 
nabij is, gloeiende lava zich meedeelt aan blanke bladen. Hier is iemand aan het werk 
geweest die haar stem verheft en ons laat delen in haar scheppingsdrang, haar verzet 
tegen het doven van het licht, ons aller tragedie. Hier is geen herboren Marianne te 
zien, hier zijn onvermoede krachten zichtbaar gemaakt, die op gemoedstoestanden 
wijzen waaraan zij in beeldende zin gehoor moest schenken, in de ondubbelzinnige taal 
van haar kalligraferende hand, die zij vrijelijk liet gaan, in alle directheid. Nu meer dan 
ooit zie ik hoe zij zich vrijgemaakt heeft, vrijgemaakt van de iconografische regels die 
haar eertijds beletten uiting te geven aan de dingen die emotioneel om een uitweg 
vroegen, de dingen van het hart die vroeger, werkend aan monumentale opdrachten 
voor kerken en kloosters, verdrongen moesten worden. Hier stelt een kunstenares 
tentoon die niets te verliezen heeft, alles te winnen.’753 

De expressieve werken op papier worden in de pers positief gewaardeerd. De Maas-
post schrijft: ‘het betreft werk uit 1994 en 1995, dat is geïnspireerd op de laatste levens-
fasen van de mens. Daarin spelen emoties en gebeurtenissen een grote rol, zoals dood, 
zwakte, angst, afscheid, maar ook fel leven, tederheid, woede, verzet, opoffering, liefde, 
vriendschap, eeuwigheid en einde.’754 Pieter Defesche is in het Limburgs Dagblad verrast 
over haar ‘comeback in kleurige prenten’. Hij schrijft: ‘De laatste twee jaar brachten 
ingrijpende ervaringen – ingrijpend genoeg om de rest van het leven in stilte mee door 
te brengen. Maar zij maakte in die twee jaar de drieëndertig werken die bij Galerie Dis 
hangen: niets teders of brekelijks. Grote kleurige prenten in pastel en zwarte inkt, met 
krachtige hoofdvormen en kwaaie titels.’755 Tijdens de expositie verkoopt Van der 
Heijden enkele van deze pastels aan particulieren. 

                                                        
752 ‘1995 Galerie Dis Pastels (33 stuks)’, handgeschreven toevoeging op Lijst van alle werken [z.p. ingevoegd na 
10]. 
753 Willem K. Coumans, Bij de opening expositie Galerie Dis ‘pastels’. Kopie openingswoord in Archief Marianne 
van der Heijden.   
754 ‘Expo M. van der Heijden’, De Maaspost, 29 november 1995.  
755 Pieter Defesche, ‘Verbazende comeback in kleurige prenten’, Limburgs Dagblad, 25 november 1995. 
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Marianne’s gezondheid 

Het werken valt Marianne van der Heijden steeds moeilijker. Haar gezichtsvermogen 
gaat verder achteruit en ze leidt regelmatig aan angsten en depressies. In de zomer van 
1995 constateert de oogarts dat ze het letterbord vanaf de tweede regel al niet meer kan 
lezen.756 Hij kan dit moeilijk geloven en wil dat ze over drie maanden terugkomt, wan-
neer de hittegolven voorbij zijn en zij wellicht minder vermoeid is. Moe is ze zeker. 
Vanwege de warmte en haar verdriet slaapt ze onrustig en slecht. Af en toe schrijft ze 
hierover: ‘Zoals gewoonlijk word ik vanmorgen wakker met een gevoel van pijn. Het is 
een mengsel van angst (voor het verdere leven) verdriet om alles rondom Bruno wat 
me nog verdriet doet, het gemis, het alleen zijn, het verlies van God (van het oude 
vadergevoel en daardoor was ik vroeger nooit helemaal alleen). Alles samen, groeit de 
pijn tot een groot gat in mijn borstkas, (het zwarte gat) een voelbaar groot gat zo groot 
dat mijn borstkas er te klein voor is. Een verlangen om dat gat te vullen. Waarmee? 
God is weg. Zelf voel ik me opgebruikt het binnenste van mijzelf van waaruit een 
mens zichzelf weer moet hervinden? Daar is niets.’757 

Ze raakt bovendien vertwijfeld door een ontluisterende ontdekking. Elly, de zus 
van Bruno, stuurt haar brieven van hem uit zijn moeilijke periode eind jaren zestig, 
begin jaren zeventig. Dat hij Marianne hierin nergens noemt, is een ‘zware teleurstel-
ling’. Ze noteert: ‘Ik heb hem met alles opgevangen en bijgestaan ten koste van mijn 
eigen gezondheid en zielenrust en hij heeft me dood gezwegen. […] Ik ben met mijn 
neus op de realiteit gedrukt. Die brieven zijn voor mij een openbaring!!! Het verdriet 
wordt anders.’758 

Ze realiseert zich welk effect hun vriendschap had op haar relatie met anderen: 
‘Mijn vrienden, mijn ouders, mijn familie, alles wist hij verder van me af te duwen. Ik 
was er zelf bij. Juist dat is het. Ik beaamde uiteindelijk of legde me erbij neer. Het wa-
ren de zwakke plekken in mijn karakter, mijn eigen angsten die het mogelijk maakten 
en onontkoombaar. En het mooist van alles is dat Bruno de indruk wekte (gehoord 
van M. Straathof en van Hanneke Mondria [de overbuurvrouw]) dat Ik mensenschuw 
was.’759  

In haar dagboekaantekeningen probeert Van der Heijden de situatie onder ogen te 
zien. Ondanks alles blijft ze terugkeren naar hun wederzijdse liefde: ‘Wij waren allebei 
bang elkaar te verliezen. We hielden ontzettend veel van elkaar.’760 Een dag later 
schrijft ze: ‘Wij blijven van elkaar houden. Die liefde moet doorgaan en groeien en 
rijpen. Ik denk dat dat kan. Ik heb een vreselijke dag (en nacht) achter de rug. […] 
Raakte steeds in huilbuien het verleden opdiepend en ik wilde maar dood. Ik ben nu 
nog zenuwachtig met mijn bovenlijf aan het wiebelen en met zuchtjes snel ademha-
lend. De kluw wordt steeds vaster.’ Ze wil ‘alles tot op het bot vertellen? […] Hoe wij 
                                                        
756 Dagboek, Nov. 1992 toen Br. al ziek was tot Okt. 1997, 12/13 augustus 1995. 
757 Ibidem, 25 juli 1995. 
758 Ibidem, z.d., augustus 1995. 
759 Ibidem, 5 augustus 1995. 
760 Ibidem, 3-4 augustus 1995. 
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een twee-eenheid werden waarin Bruno de absoluut dominante figuur was. Hij werkte 
mijn oude vrienden en kennissen weg, mijn verjaardagen weg, mijn familie weg. Be-
paalde het soort vakanties (aan stranden liggen waar ik niet tegen kon) of thuis blijven 
omdat hij moest werken aan Speling of aan zijn boek. […] Ik ben met alles meegegaan 
tot en met het schenken van geld aan Titus Brandsma Instituut. Zijn intrekken in mijn 
huis, ofschoon ik al te weinig plaats had.’761 

Een huisexpositie bij buurvrouw Brigit de Wijs, waar Marianne op aandrang van 
Bruno aan deelnam, vond ze geen succes en ontmoetingen met haar broer en zijn 
vrouw verliepen moeizaam. Ze vervolgt in haar dagboek: ‘Bij Brigit, waar mijn werk 
ontoegankelijk in de rotzooi lag, dat was zijn zaak en moest ik me niet mee bemoeien. 
Daardoor ben ik heel wat kopers die zich bij mij gemeld hadden kwijt geraakt. Afspra-
ken met Leo en Lydi liepen mis, omdat we een uur te laat waren door zijn toedoen. Hij 
saboteerde langs slinkse wegen. Ik kon er niet tegen op en klampte me vast aan het 
werk. Allebei werken, dat was het bezig zijn in het isolement van ons twee. Dat ging. 
Daarom hield ik het vol. En ik kon hem niet aan de kant zetten, omdat ik wist dat hij 
er dan aan zou gaan. En ik hield van hem en ik waardeerde hem, en zijn werk.’762 

In haar dagboek vertelt Marianne de andere kant van haar liefde voor Bruno. Ze 
leed onder zijn ‘sabotage’ en het feit dat ze daar niet tegen opgewassen was. Het is een 
openbaring die ze pas na zijn dood openlijk durft toe te geven dat ze het grootste deel 
van haar leven ‘beknot’ is geweest in haar ontwikkeling en dat ze nu duidelijk beseft dat 
hij ‘overal de indruk wekte van het tegendeel’.763 Hoe ontluisterend moet dit laatste 
voor haar zijn geweest. Bij al deze ontdekkingen hoopt Marianne ‘op goede hulp van 
het RIAGG [Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg]’. Ze 
is in een psychologisch kluwen geraakt die vanwege haar trouwe liefde aan Bruno 
moeilijk te ontwarren is, maar dat tegelijk goed herkenbaar is voor iedereen die zich 
overrompeld voelt door diegene van wie hij of zij houdt. 

Van der Heijden heeft een onbewuste angst voor onafhankelijkheid. Psychothera-
peute Colette Dowling spreekt in dergelijke gevallen van ‘het Assepoester-complex’ en 
signaleert in 1981 dat veel vrouwen in de loop van de twintigste eeuw de neiging heb-
ben een verdeeldheid te scheppen tussen hun innerlijke en uiterlijke zelf. Ze wachten 
‘net als Assepoester op iets van buitenaf, dat hun leven zal veranderen’.764 Van der 
                                                        
761 Van der Heijden doneerde de volgende bedragen aan het Titus Brandsma Instituut: 11 oktober 1991 f 1200; 5 
juni 1992: f 10.000; september 1992: f 10.000; 8 januari 1993 f 10.000; september 1994: f 5000-. Dit blijkt uit losse 
aantekeningen op een envelop. Hierop staat verder te lezen: ‘de grootste schenkingen ineens gingen hieraan 
vooraf, zwart: uit erfenis (1983) ca. 20.000,-; ander (vader) 1978 ca. 25.000,- hier kwam nog rente op rente bij ?? 
Bruno heeft apart een bedrag vastgelegd bij de Karmelieten bestemd voor mij in noodgeval.’ Losse aantekeningen 
op envelop in Archief Marianne van der Heijden.  
Uit de aantekeningen blijkt verder dat Van der Heijden regelmatig een bedrag van ca. 1000 gulden stortte in het 
fonds dat beheerd werd door De Procuur, het financiële bureau van de Nederlandse Provincie van de Karmelieten 
dat is gevestigd te Almelo. Hein Blommestijn laat per brief  weten dat in totaal f 138.153,80 is overgemaakt naar 
het Fonds Spiritualiteit en Kunst en dat het Titus Brandsma Instituut zich bindt aan de voorwaarde dat ‘te allen 
tijde aan een van jullie uit dit fonds een bedrag zal overgemaakt worden als hierom gevraagd wordt en dit zonder 
opgave van reden’. De brief is gedateerd op 28 juni 1995. 
762 Dagboek, Nov. 1992 toen Br. al ziek was tot Okt. 1997, 5 augustus 1995.  
763 Ibidem, noot 39. 
764 Colette Dowling, Het Assepoester-complex (Uitgeverij Maarten Muntinga, Amsterdam 1981) 29. 
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Heijden stelde zich afhankelijk op van achtereenvolgens haar vader, de kerk en uitein-
delijk ook van pater Bruno. 

Net als eerdere dagboekaantekeningen illustreren die van 1995 opnieuw haar wens 
vrij te zijn en tegelijk haar onmacht deze wens in praktijk te brengen. Wanneer Bruno 
door de dood van haar wordt weggenomen, wordt ze zich van deze situatie dubbel en 
dwars bewust. Het is geen wonder is dat ze vanaf 1995 wordt geplaagd door angstaan-
vallen. 

Met behulp van een psychologe van de RIAGG lukt het Van der Heijden bij vlagen 
de draad van het leven weer op te pakken, maar de wens niet verder te willen leven 
wordt sterker. De Jungiaanse psychoanalytica Marion Woodman geeft daar een voor 
de situatie van Marianne toepasbare verklaring voor. Woodman benoemt in haar boek 
Addiction to perfection (1982) als kern van dit probleem ‘the father-god whom she wor-
ships and at the same time hates because, on some level she knows he is luring her 
away from her own life. Whether she worships him or hates him makes no difference, 
because in either case she is bound to him with no energy going into finding out who 
she herself is. So as long as she can fantasize her love, she identifies with the positive 
side of the father-god; once the fantasy is crushed, however she has no ego to sustain 
her and she swings to the opposite pole where she experiences annihilation in the arms 
of the god who has turned against her.’765 

In het leven van Marianne neemt Bruno de rol in van de vader-god die zij ondanks 
haar wens van onafhankelijkheid onbewust nooit loslaat en over wie ze blijft fantaseren 
als diegene van wie ze houdt en die haar beschermt, terwijl de dagelijkse praktijk het 
tegendeel bewijst. Na zijn overlijden komt haar het gat tussen droom en werkelijkheid 
onoverbrugbaar voor en wenst ze de perfectie van de dood. 

Nalatenschap 

Behalve de psychologische wirwar waarin Marianne zich bevindt, houden de zorgen 
om haar nalatenschap haar ook uit de slaap. Waar moeten na haar dood de kunstwer-
ken, dagboeken en intieme correspondentie tussen haar en Bruno naartoe? Toen Bor-
chert nog leefde, stemde zij in met zijn voorstel de kunstwerken en documentatie on-
der te brengen bij het Titus Brandsma Instituut (TBI) en tegelijk de financiële erfenis te 
schenken aan het Fonds Spiritualiteit en Kunst, dat werd beheerd door De Procuur, 
het financiële bureau van de Nederlandse Provincie van de karmelieten. In een brief 
aan de directie van het TBI schrijft Borchert in verband met deze mogelijke schenking: 
‘Marianne is nog in overleg met drie andere instanties. Deze zijn “musealer”, maar het 
idee opgenomen te zijn in een kunstbestand van het TBI vindt zij minstens zo aantrek-
kelijk. En voor mij is het een prettig idee dat er een financiële basis is, waardoor het 
werk waar ik de rest van mijn leven aan wil wijden te zijner tijd voortgezet kan wor-

                                                        
765 Marion Woodman, Addiction to perfection (Inner City Books, Toronto 1982) 136. 
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den.’766 Hieruit blijkt eens te meer dat Van der Heijden zich terecht door Borchert 
gemanipuleerd voelde. Het onderbrengen van haar kunstvoorwerpen bij het TBI, on-
derdeel van de Nijmeegse universiteit, wil Borchert benutten als financiële basis voor 
de voortgang van zijn onderzoek. 

Marianne is na zijn overlijden niet meer zo overtuigd van de positieve kant van deze 
oplossing. Ze vraagt zich af of met het onderbrengen van haar vrije kunst bij de karme-
lieten het tentoonstellen van haar werk in de toekomst niet wordt beperkt in plaats van 
te worden aangemoedigd. Bovendien voelt ze zich niet meer thuis bij de kloosterorde. 
‘Ik wilde niet tot de orde horen. Ik kon niet tegen de kloostersfeer. Ook voelde ik me 
niet lekker in de universiteit. Ik kan er niets aan doen. Het is een gevoel.’767 

Na een intensieve briefwisseling met Kees Waayman, directeur van het Titus 
Brandsma Instituut, en in nauw overleg met Maria Straathof en Jacques Broos besluit 
Van der Heijden de Stichting Marianne van der Heijden/Bruno Borchert op te richten, 
die bij haar overlijden de enige erfgenaam zal worden van de totale nalatenschap. Maria 
en Jacques worden de medebestuursleden van deze stichting. Jacques Broos is Marian-
ne aangeraden door Loes Bolk. Zij kende hem als notaris en echtgenoot van Josephine, 
een van haar beste vriendinnen. Maria Straathof werkte voor het tijdschrift Kruispunt, 
waar Borchert redacteur en auteur was. Op voorstel van Bruno deed Maria vanaf 1988 
bijkomende zakelijke karweitjes voor Marianne, zoals het terugvragen van kunstwerken 
die Van der Heijden aan galeries in consignatie had gegeven en waarvan ze nooit meer 
iets had gehoord, en het onderhouden van de correspondentie rondom de afstoting 
van de BKR-kunst door het Rijk. 

Na het overlijden van Borchert bespreekt Marianne met Maria ook haar financiële 
situatie en de zorgen om de toekomst van haar kunst. Naast het oprichten van een 
stichting waar de kunstwerken, documentatie en financiële nalatenschap na haar dood 
zullen worden ondergebracht, heeft Van der Heijden al eerder, in 1992, 204 grafiek-
stukken geschonken aan het Gemeentemuseum in Roermond. Met die grote schenking 
heeft ze er voor gezorgd dat van al haar grafisch werk een exemplaar is ondergebracht 
in het publieke domein.  

Ondanks deze positieve wendingen met betrekking tot de toekomst van haar werk 
en de hulp van Maria en Jacques krijgt Van der Heijden de echte levenslust niet meer 
te pakken. De arts schrijft haar een dubbele dosis van het antidepressivum Seroxat 
voor en Marianne noteert op 26 januari 1997 in haar dagboek: ‘Ik leef al een week 
dicht bij mijn eigen gewenste dood als verlossing.’768 Ze is moe en somber en komt 
niet meer tot het maken van nieuw werk. Wel start ze op 6 juni met het eerste van drie 
beelddagboeken. Vrijwel iedere dag maakt ze een collage of tekening met korte tekst en 
datum in een dummy, een gebonden boek met lege bladzijden. 
 

                                                        
766 Brief van ondertekend door Marianne van der Heijden en Bruno Borchert aan de directie van het Titus 
Brandsma Instituut, Nijmegen, Maastricht, 9 februari 1991, kopie. 
767 Dagboek, Nov. 1992 toen Br al ziek was tot Okt. 1997, 5 augustus 1995. 
768 Ibidem, 26 januari 1997. 
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Pagina’s uit Beelddagboek III, ‘Waardeloos’, ‘Verknipte Picasso’, ‘Hier hield ik zo van’ en ‘Was ik maar dood’, 
1997-1998, privécollectie 

Ondanks een enkele optimistische bladzijde is de teneur van deze beelden en teksten 
die van vermoeidheid en een verlangen naar de dood. In een ander dagboek met alleen 
geschreven tekst noteert ze op 12 oktober 1997:  

‘Ik kan niet meer:  
de moeilijkheden  
worden meer  
De berg van Sisyfus  
wordt hoger  
de steen zwaarder – Alle lieve mensen:  
Dank!  
Niemand heeft schuld  
Ik was alleen niet  
opgewassen tegen ’t leven – En ’t leven is zoals de natuur: lief en wreed.’769 

                                                        
769 Ibidem, 12 oktober 1997. 
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Laatste maanden van het leven van Marianne 

Na een jaar van strijd tegen het verlangen naar de dood wordt het Marianne van der 
Heijden steeds duidelijker dat ze uit dit leven weg wil glijden: ‘heel stil wil ik gaan.../ op 
’n suisje van de wind/ op een golfslagje van de Maas.’770 De eerder genoemde prent 
‘De val uit dit leven’ brengt dit gevoel in beeld. Een van de laatste bladzijde in het 
derde beelddagboek toont eveneens een vallende figuur. Sinds het najaar van 1997 
heeft Van der Heijden enkele pogingen ondernomen uit het leven te stappen, maar 
deze mislukten. Op eerste paasdag 1998 fantaseert ze in haar dagboek over mogelijke 
methoden voor zelfdoding: ‘Heb overwogen ophanging via deurklink via stang trap-
penhuis, kleine guillotine in de keukendeur, niet meer eten, veel slaappillen.’771 

Op momenten van helderheid probeert Marianne zoveel mogelijk te regelen voor 
als ze er niet meer is. Zo schrijft ze op een los velletje papier enkele toevoegingen aan 
haar testament. Aan haar broer Leo vermaakt ze haar blokfluit en een keuze uit haar 
teken- en schildermaterialen. Aan Marijke Stultiëns legateert ze de oosterse papieren en 
materialen en gereedschap die na de Leo’s keuze overblijven. Als derde noemt ze haar 
nichtje Liesbeth aan wie ze twee bijzondere ringen vermaakt.772 De notities zijn geda-
teerd 10 maart 1998, de dag waarop ze in haar beelddagboek een vallende naakte figuur 
tekent.  

Met Maria Straathof bespreekt ze wat er allemaal moet gebeuren na haar overlijden. 
Ze schrijft haar nog enkele briefjes. Ze bekent dat ze zich na het overlijden van Bruno 
geheel aan haar heeft overgeleverd en op 12 maart 1998 noteert ze in het beelddagboek 
dat ze aan haar schenkt: ‘Je mag mij leren kennen. (mijn schaamte voorbij)’.773 Haar 
volledige overgave aan Straathof duidt opnieuw op de angst onafhankelijk te zijn. Ze 
compenseert die vrees door zich in de toevoeging tussen haakjes nog even feministisch 
voor te doen door de titel van het spraakmakende boek van de feministe Anja Meu-
lenbelt De schaamte voorbij (1976) te citeren en in een persoonlijke context te plaatsen. 

Na deze uiting van openheid naar Maria Straathof toe volgt de volgende dag een 
bekentenis: ‘Ik had je nodig, een uitlaadklep, een praatpaal, maar was ook bang van 
je.’774 Zo blijkt dat ook haar relatie met Maria wordt gekenmerkt door tegenstrijdig-
heid. In de laatste maanden van haar leven heeft Van der Heijden zich bij niemand 
meer op haar gemak gevoeld. ‘Ik ben alles kwijt. […] Ik hoor helemaal nergens,’ 
schrijft ze vertwijfeld in een dagboek dat ze met Pasen in 1998 start. Deze gevoelens 
van totale verlatenheid en eenzaamheid versterken haar doodswens. Troost vinden in 
haar werk lukt niet meer. Haar slechte lichamelijke conditie en bijna-blindheid maken 
het realiseren van kunstwerken al meer dan een jaar vrijwel onmogelijk. Als enige uit-
laadklep heeft ze haar dagboek en daarin schrijft ze met een woedend, krassend, groot 

                                                        
770 Beelddagboek III, z.d. [voor 7 januari 1998], kopie, 66, De paginanummering is later toegevoegd aan de kopie 
van het boek. De kopie is in het Archief Marianne van der Heijden. Het origineel is in particulier bezit. 
771 Dagboek, Pasen 1998, zondag 26 april 1998.  
772 Kopie ‘Aanvulling op testament’. 
773 Beelddagboek III, 12 maart 1998, kopie, 71. 
774 Ibidem, 13 maart 1998, kopie, 78. 
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of bibberig en fragiel handschrift: ‘het doet allemaal zo’n pijn!!! Dat verscheurd zijn – 
pijn van binnen, kapot van binnen, verraad van binnen.’775 

Op de volgende bladzijde schrijft ze: ‘Misschien vind ik grond onder mijn voeten 
door alles op zijn kop te zetten!??!! Ik ga weer (heler) meer heel worden.’ 776 Dit zijn de 
laatste woorden die Marianne opschrijft. Ze is verscheurd, zoekt houvast en spreekt 
zichzelf moed in. Ze wil weer krachtiger en ‘heler’ worden. De behoefte aan ‘grond 
onder de voeten’ heeft te maken met haar vertwijfeling over de betekenis van mystiek, 
want in de regels ervoor schrijft ze: ‘Mystiek zit de ene dag binnen in mij de volgende 
dag word ik er misselijk van. Is het soms zo dat mystiek een substituut is voor de men-
selijke erotische liefde? Mensen hadden god nodig omdat ze niet gelukkig konden zijn. 
En zo waren er mensen die mystiek nodig hadden omdat ze, om welke (drog)reden 
dan ook de aardse liefde niet konden genieten en aan de wereld zoals die was, niet 
genoeg hadden.’ 
Marianne heeft het hier over mensen in het algemeen, maar nu we weten welke door-
slaggevende beslissing ze zelf meer dan dertig jaar geleden heeft genomen, toen ze 
koos voor een celibataire verhouding met de karmeliet Bruno Borchert, begrijpen we 
dat de tekst ook betrekking heeft op haar eigen leven en blijkt dat ze de juistheid van 
haar beslissing van destijds in twijfel trekt. Ze beargumenteerde toen dat hun mystieke 
relatie meer waard zou zijn dan een aardse seksuele relatie binnen een huwelijk. Nu is 
ze niet meer overtuigd van de geldigheid van deze overweging. Sterker nog, ze stelt 
zichzelf de vraag of mystiek niet een vervanging van erotiek is en een antwoord op het 
verlangen naar meer dan het alledaagse. Ze lijkt spijt te hebben van haar vroegere keu-
ze af te zien van seksualiteit en een liefde gebaseerd op een geestelijke verbondenheid 
aan te gaan met een pater die niet van plan was uit zijn kloosterorde te treden. 
 

 
Laatste regels in ‘Beelddagboek III’, 28 februari 1998 

                                                        
775 Ibidem, z.d. [na 10 maart en voor 12 maart 1998], kopie, 76. 
776 Beelddagboek III, 79. 
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De spijtbetuiging die Van der Heijden in het laatste beelddagboek en in het bijzonder 
in deze laatste regels opschrijft, was voor mij een extra inspiratiebron haar kunstenaar-
schap opnieuw te bekijken en haar laatste opvattingen en gedachten bij die beschou-
wing te betrekken. Waar bij leven de kunstenares niet los kon komen van de verbon-
denheid met Bruno en ze hem nooit in het openbaar tegensprak en ze daarmee zijn 
interpretaties van haar werk toestond, biedt deze uitspraak na haar dood de rechtvaar-
diging de inbreng van Bruno naar de achtergrond te verplaatsen. Postuum kan worden 
geconstateerd dat, hoewel ze steun aan hem ontleende, haar eigen kracht de enige en 
belangrijkste motor is geweest voor haar werk. Triest is dat uiteindelijk haar onzeker-
heid hierover en haar slechte gezondheid haar de dood hebben ingedreven. 

Epiloog 

Op 26 mei neemt Van der Heijden haar wens haar leven op de kop te zetten letterlijk 
en kiest ze voor de dood. Twee dagen later vindt de crematie in bijzijn van enkele door 
Marianne zelf in haar adresboek aangekruiste personen plaats in het crematorium Ne-
dermaas in Geleen. Werd in De Limburger aan haar zeventigste verjaardag uitgebreid 
aandacht geschonken door Willem K. Coumans met een artikel van bijna een halve 
pagina, haar overlijden nog geen zes jaar later werd door niemand van de pers opge-
merkt. 

Enkele weken na de crematie organiseerde Galerie Dis de expositie ‘Hoe en waar?’ 
als meer publieke herdenking van de kunstenares. Loes Bolk koos de werken die hier 
getoond werden.777 ‘Hoe en waar?’ verwijst naar de titel van een pastel uit 1996. Deze 
werd ook afgebeeld op de uitnodigingskaart. In de documentatie bevindt zich een foto 
van dit werk waarop Marianne een gedicht van Bert Schierbeek heeft geschreven 
waarmee ze de dood van Bruno in herinnering brengt: ‘ik/ ik zal/ ik zal je/ ik zal je 
nooit vergeten/ ik zal je nooit meer/ ik zal je nooit/ ik zal je/ ik zal je/ ik zal je nooit/ 
zal ik je/ meer/ zei je:/ Jij/ jij zult/ jij zult wel/ jij zult wel gewoon/ zul jij wel/ ge-
woon/ verder/ zul jij wel leven.’778  
 

                                                        
777 Deze expositie vond plaats van 19 juli tot en met 22 augustus 1998. Uitnodiging ‘Hoe en waar?’, Galerie Dis. 
778 Gedicht van Bert Schierbeek achter op foto M012, ‘Hoe en waar?’, Plastiek fotomapje M001-M050. Dit gedicht 
is gepubliceerd in Bert Schierbeek, De deur (De Bezige Bij, Amsterdam 1972) 6. Schierbeek schreef deze bundel na 
het overlijden van zijn vrouw Margreetje in juli 1970. Karin Evers, De andere stemmen. Een portret van Bert Schierbeek 
(De Bezige Bij, Amsterdam 1993) 98. 
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Notities op foto van ‘Hoe en waar?’, fotoalbum M001-M050 
Hoe en waar, 1996, pastel, 85 x 60,5 cm  

Door deze pastel centraal te stellen werd bij de herdenkingstentoonstelling van Mari-
anne ook aandacht gegeven aan Bruno Borchert. Het stichtingsbestuur volgde daarmee 
een uitdrukkelijke wens van Marianne die ze op 16 maart 1998 op een los velletje pa-
pier had geschreven. ‘Ik wil dat de Stichting half op Bruno gericht is en half op mij. 
Ook al is hij er niet meer en ik straks ook niet: wij leven voort in onze nalatenschap.’779 
De tentoonstelling vond in de zomerperiode plaatst, maar bleef onopgemerkt door de 
pers. 

Maria Straathof, die door Marianne was aangewezen als executeur-testamentair, 
ging vervolgens naar eer en geweten aan de slag met het sorteren van alle objecten die 
in het grote huis aan de Papenweg waren achtergebleven. Allereerst onderscheidde ze 
de kunstwerken van de niet-kunst en bracht ze de door Van der Heijden en Borchert 
opgestelde documentatie bijeen. Op een foto van Marianne die in haar woonkamer is 
gemaakt, zien we op de achtergrond een aantal van de mappen waarin ze haar kunst 
had gedocumenteerd. in de boekenkast liggen.  

In 1999 is het huis aan de Papenweg opgeruimd en besluit de stichting het pand te 
verkopen. Per 1 februari 2000 huurt ze een ruimte van vijfenzestig vierkante meter bij 
Marres, Stichting Centrum Beeldende Kunst op de Capucijnenstraat 98 in Maastricht 
om de nalatenschap daarin voorlopig op te slaan.780 
 

                                                        
779 Briefje aan Jacques Broos en Maria Straathof, 16 maart 1998, kopie. 
780 Huurcontract Stichting Centrum Beeldende Kunst Maastricht/Marres en Stichting Marianne van der Heij-
den/Bruno Borchert, 1 februari 2000. 
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Marianne in de woonkamer Papenweg met in de boekenkast achter haar liggend de verschillende documentatie-
mappen met oranje stip, 1988, foto: Bruno Borchert 
Atelier Marianne van der Heijden na haar overlijden, juli 1998, foto: Lambert van Gelder 

De stichting kiest hier bewust voor een kunstinstelling en gaat niet meer in op de mo-
gelijkheid de erfenis te herbergen in het Titus Brandsma Instituut. Het huurcontract 
met de Stichting Centrum Beeldende Kunst in Maastricht is tijdelijk en Maria Straathof 
spant zich in een definitieve verblijfplaats voor de Collectie Marianne van der Heijden 
(= alle kunstwerken en documentatiemateriaal) te vinden. Ondertussen brengt de stich-
ting de kunst van Van der Heijden onder de publieke aandacht, maakt ze een website 
en zoekt ze naar expositiegelegenheden in galeries en musea.  

In 2002 is er de eerste postume overzichtstentoonstelling van Van der Heijden ‘De 
tijd danst’ in het Stedelijk Museum Roermond.781 Tegelijk organiseert de Kunsthandel 
Schiltaere in Maastricht een verkoopexpositie van haar prenten. Voor de vormgeving 
van de website en overzichtstentoonstelling wordt beeldend kunstenaar Johan Vermeij 
(1954) gevraagd. Hij is liefhebber van Van der Heijdens werk. Destijds realiseerde hij 
de overige glas-in-loodramen in de Lambertuskerk in Kerkrade, waar Marianne in de 
jaren zestig van had afgezien. Met deze tentoonstelling is het voor het eerst dat een 
overzicht van haar kunst in een museale context wordt getoond. Een bespreking van 
haar kunst in landelijke kranten of kunsttijdschriften blijft uit. Alleen Irene Verhiel 
schrijft er uitgebreid over in De Limburger. Bij het zien van de kleuretsen denkt Verhiel 
‘wat een rare vogel’. Ze is verrast wanneer ze ziet dat Marianne dezelfde woorden ge-
bruikt voor de titel van een van haar prenten en concludeert: ‘De kunstenares moet wel 
haarfijn aangevoeld hebben welke reacties deze werken bij de kijker oproepen en wrijft 
je dat met zo’n bijschrift eventjes onder de neus.’782 

De overzichtstentoonstelling heeft het doel van de stichting een definitief onder-
komen voor de Collectie Marianne van der Heijden te vinden niet dichterbij gebracht. 
In 2004 vindt ze in het Duitse Kranenburg vijftien kilometer ten zuidoosten van Nij-
megen een appartement waar de nalatenschap tijdelijk kan worden gehuisvest. In feite 
is er dan sprake van een klein Marianne van der Heijdenmuseum, maar als zodanig zal 
de stichting het appartement niet profileren. Het is wel de plaats waar Maria Straathof 
                                                        
781 De tentoonstelling ‘Marianne van der Heijden. ‘De tijd danst’ vond plaats van 16 november 2002 tot en met 2 
februari 2003. Bij de tentoonstelling verscheen geen catalogus. 
782 Irene Verhiel, ‘Een kunstenaars leven in acht dagen’, De Limburger, 5 december 2002. 
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start met een digitale registratie van alle kunstwerken. Aan het archiveren van de do-
cumenten komt ze voorlopig niet toe. Ondertussen schrijft Straathof naar verschillen-
de musea met de vraag of ze de collectie kunstwerken en de bijbehorende documenten 
zouden willen aannemen. 

Uiteindelijk toont Museum van Bommel van Dam in Venlo interesse. Rick Vercau-
teren is vanaf 1 januari 2004 directeur van dit museum voor moderne kunst en hij wil 
de Amsterdamse Limburgers centraal stellen in zijn museumbeleid. Omdat hij ervan 
overtuigd is dat Van der Heijden binnen deze categorie past, lukt het hem de Gemeen-
te Venlo, waartoe dit museum officieel behoort, te bewegen de schenking Collectie 
Marianne van der Heijden in haar totaliteit te accepteren. In november 2009 wordt de 
schenkingsovereenkomst ondertekend. 

Museum van Bommel van Dam verbindt zich met deze overeenkomst aan de af-
spraak binnen vier jaar een tentoonstelling en een publicatie over de kunst van Van der 
Heijden te verzorgen. Deze belofte wordt in 2013 ingelost met de overzichtstentoon-
stelling en het gelijknamige boek Collectie Marianne van der Heijden.783 De regionale pers 
schrijft positief over de tentoonstelling. De Limburger kopt: ‘Een outsider voor het 
voetlicht’ en de krant van de Universiteit Maastricht schrijft over ‘een eerbetoon aan 
Marianne van der Heijden, een bijna vergeten Limburgse kunstenares’.784 Voor het 
eerst verschijnt er een artikel over de tentoonstelling in een kunsttijdschrift van buiten 
de regio. In Pulchri, het tijdschrift van de gelijknamige kunstenaarsvereniging in Den 
Haag, gaat de journalist Wim van Cleef in op het feit dat de kunstenares in de vergetel-
heid is geraakt en oppert dat dit komt, doordat ze zich ‘onttrekt aan een bepaalde artis-
tieke stroming en zich evenmin aansluit bij een groep’. Daar voegt hij de mogelijkheid 
aan toe dat ‘die vergetelheid ook een gevolg is van de verguizing van de Nederlandse 
monumentale kunstenaars uit de periode 1945-1970’ die ervoor gezorgd heeft ‘dat het 
beeld van de Nederlandse kunst op zijn minst niet geheel compleet te noemen is’.785 

Met de schenking van de Collectie Marianne van der Heijden aan Museum van 
Bommel van Dam bevinden de kunstwerken en documenten zich niet meer in particu-
lier bezit, maar in een openbaar domein van een overheidsinstelling. De grootschalige 
bezuinigingen op kunst en cultuur waartoe de overheid vanaf 2012 overgaat, zetten de 
beleidsuitgangspunten van het gemeentelijke museum onder druk. Tijdens het schrij-
ven van dit hoofdstuk vinden er grote verschuivingen plaats. Er zijn plannen het mu-
seum te verhuizen naar het leegstaande postkantoor en er wordt overwogen of het 
beheer ervan niet meer onder auspiciën van de gemeente zal gebeuren of dat het een 
zelfstandige status zou moeten krijgen.786  

                                                        
783 Lies Netel en Rick Vercauteren, Collectie Marianne van der Heijden, Museum van Bommel van Dam, Venlo, 2013. 
De tentoonstelling vond plaats van 27 januari tot en met 20 mei 2013 in Museum van Bommel van Dam, Venlo. 
784 Casper Cillekes, ‘Een outsider voor het voetlicht’, De Limburger, 6 januari 2013; Riki Jansen, ‘Eerbetoon aan 
Marianne van der Heijden, een bijna vergeten Limburgse kunstenares’, Observant, 31 januari 2013. 
785 Wim van Cleef, ‘Marianne van der Heijden. Autonome diversiteit vanuit monumentale opdrachten’, Pulchri, mei 
2013, 8-9. 
786 Nieuwsbrieven Museum van Bommel van Dam, december 2015 en februari 2016. 
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Wanneer de hoedanigheid van het museum verandert, verschuiven de identiteit en 
uitstralingsmogelijkheden van de Collectie Marianne van der Heijden mee. Dit proces 
is oneindig. De inventarisatie van de kunstwerken, de archivering van de documentatie 
en de overdracht ervan aan een openbare instelling hebben het werk van Marianne van 
der Heijden een bestaansrecht voor de eeuwigheid gegeven en het houdt daarmee een 
belofte voor de toekomst in. Alleen een natuurramp of een wezenlijke wijziging in de 
culturele ethiek kan hierin verandering brengen. 
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Conclusies 

Het (kunst)historisch belang van de 
nalatenschap van een outsider in de kunst 

Marianne van der Heijden in de tuin Papenweg, ca 1992, foto: Bruno Borchert 
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Mijn eerste onderzoeksvraag betrof het cultureel-historisch belang van Van der Heij-
dens nalatenschap voor het Nederlands erfgoed. Die vraag kan het beste worden be-
antwoord als ik eerst inga op mijn andere twee onderzoeksvragen: wat Van der Heij-
dens nalatenschap ons kan vertellen over de redenen waarom ze niet is opgenomen in 
de canon van de Nederlandse kunst en wat Van der Heijdens redenen zijn geweest 
haar nalatenschap over te dragen aan de Stichting Marianne van der Heijden/Bruno 
Borchert.    

Buiten de canon: factoren van in- en uitsluiting. Antwoorden op 
onderzoeksvraag 2 

De vraag naar de oorzaken van haar relatieve uitsluiting uit de canon van de Neder-
landse kunst kan in etappes worden beantwoord. Het blijkt, dat Van der Heijden een 
erkende kunstopleiding volgde, dat haar kunst werd geëxposeerd, dat ze veel opdrach-
ten kreeg en dat vooral de regionale pers haar werk meestal positief besprak. Aan enke-
le cruciale voorwaarden voor canonisering – zoals de kunsthistoricus Alan Bowness 
deze schetste – werd daarmee voldaan. Na bestudering van haar nalatenschap kunnen 
vier factoren worden aangewezen die een rol speelden bij het over het hoofd zien van 
haar oeuvre in de kunsthistorische overzichten van de Nederlandse kunst. Dat is aller-
eerst de diversiteit van het werk. Germaine Greer gaf aan waarom vrouwen op grond 
van het niet consistent opbouwen van een oeuvre zijn buitengesloten. Een tweede 
factor is het feit dat ze werkte in een katholiek milieu en haar werk daarmee vaak werd 
getypeerd als religieus van aard. Dit is een contextuele factor. Nog zo’n contextuele 
factor is het feit dat ze het grootste deel van haar leven in Zuid-Limburg woonde en 
werkte. Als vierde punt komt een sociaalpsychologische omstandigheid naar voren, 
namelijk dat Van der Heijden zich af en toe terugtrok uit het kunstcircuit.  

Deze vier oorzaken van haar relatieve buitensluiting uit de Nederlandse kunstge-
schiedenis konden grotendeels dankzij haar nalatenschap achterhaald worden en ik 
bespreek ze hier nu achtereenvolgens. Daarna zal ik ingaan op mijn derde onderzoeks-
vraag naar het waarom van Van der Heijdens wens haar nalatenschap te willen bewa-
ren. Vervolgens sluit ik af met antwoorden op mijn eerste, meer algemene onderzoeks-
vraag.    

Buiten de canon 1: geen consistent oeuvre 

Wanneer we de verschillende kunstwerken die ik aan het begin van ieder hoofdstuk 
plaatste naast elkaar leggen, valt de diversiteit van Van der Heijdens oeuvre direct op. 
Ze schilderde met gouacheverf, maakte houtsneden, tekende met rietpen en Oost-
Indische inkt en werkte met pastel. We kunnen er de kunstvormen die ze koos voor 
haar monumentale werk, sgrafitto, glas-in-lood en mozaïek aan toevoegen, evenals haar 
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experimenten met textiel en gebruikte en gevonden voorwerpen. Haar oeuvre kan 
alleen al op grond van haar gevarieerde materiaalkeuzes niet consistent worden ge-
noemd en terecht vroeg de kunstenares zich destijds bij de voorbereidingen voor een 
publicatie over haar werk af, ‘waarom alsmaar mijn leven als logisch willen uitleggen. 
[…] Behoefte lijn in iets te ontdekken: greep erop te krijgen.’  

Preziosi had gelijk in zijn kritiek op de traditionele monografie: het oeuvre van Ma-
rianne van der Heijden laat zich niet stroomlijnen. Want zouden we haar werk opbou-
wen als een logische opeenvolging van kunstwerken, dan zou er een constructie ont-
staan, die weinig overeenkomt met de grilligheid van de werkelijkheid. De kunstenares 
was niet op zoek naar een persoonlijk handschrift, ook was het niet haar intentie om 
trends te volgen. De stijl van haar werk en haar materiaalkeuzes staan ver weg van het 
abstract-expressionisme, de informele, conceptuele en postmodernistische kunst, de 
stromingen aan de hand waarvan de canon van de naoorlogse Nederlandse kunst is 
beschreven in De identiteit van de Nederlandse kunst in 1984 en Nederlandse kunst vanaf 
1900, het overzicht dat de educatieve omroep Teleac in 1994 samenstelde. Haar veel-
zijdigheid maakt duidelijk dat er na 1945 meer is gemaakt dan  olieverfschilderijen of 
abstracte en conceptuele kunstwerken die overheersend zijn in de canon. In 1984 brak 
de beroemde kunsthistoricus Ernst H. Gombrich al een lans voor een gedifferentieer-
de kunstgeschiedenis. In ‘Focus on the Arts and Humanities’ noteerde hij dat histo-
risch onderzoek hem duidelijk had gemaakt dat ‘the past was not peopled by ab-
stractions but by men and women’.787 Aandacht voor de mensen dus, was zijn credo. 
Voor de kunstgeschiedenis betekent dat onderzoek naar persoonlijke archieven en de 
oeuvres van specifieke kunstenaars. Dat genereert aandacht voor de discontinuïteit 
binnen een individuele nalatenschap en laat ook de discontinuïteit zien tussen verschil-
lende erfenissen, die daarbij eerder regel dan uitzondering is. Maar Gombrichs consta-
tering kende geen vervolg. 

Germaine Greer signaleerde in The Obstacle Race dat het niet opbouwen van een 
consistent oeuvre een van de belangrijkste redenen was waarom vrouwen niet waren 
doorgebroken in de canon. In hoeverre deze inconsistentie alleen een gevolg is van de 
omstandigheden waarin juist vrouwen moesten werken, betwijfel ik. Preziosi maakte 
immers duidelijk dat logische verbanden in iemands oeuvre vooral wordt gecreëerd 
door traditionele kunstgeschiedschrijvers. Hoe vaak komt het niet voor dat de uitzon-
deringen op die regel ook in de kunstpraktijk van mannen worden aangetroffen en dat 
die dan met veel kunst en vliegwerk moeten worden uitgelegd als passend binnen het 
totale oeuvre? Beroemd is de telkens opnieuw rijzende vraag hoe Mondriaans natuur-
getrouwe tekeningen van chrysanten moeten worden gelezen, want hij was in die peri-
ode toch de uitvinder van de zuiver abstracte kunst? Dit voorbeeld is tegelijk illustratief 
voor het ijzeren harnas van de modernistische opvatting dat de kunst van de twintigste 
eeuw zich ontwikkelde in de richting van de abstractie. 

                                                        
787 Ernst H. Gombrich, ‘Focus on the Arts and Humanities’, in Gombrich, Tributes. Interpreters of our cultural tradition 
(Phaidon Press, Oxford, 1984) 11-28, 14. 
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In hoofdstuk 2, kruispunt 1962, besprak ik het werk van collega’s Wally Elenbaas 
en Lex Horn. De oeuvres van deze mannen zijn net als dat van Van der Heijden niet 
consistent. Ze worden niet genoemd in de overzichten van de Nederlandse kunst. 
Elenbaas is autodidact en legt zich eind jaren twintig toe op fotografie. Na de oorlog 
stopt hij hiermee en begint hij te tekenen en te schilderen. In 1947 ontdekt hij de litho-
grafie.788 Vervolgens maakt hij in de jaren vijftig verschillende monumentale wand-
kunstwerken. Het grote mozaïek ‘Het herstel van de orde in het leven, in de stad en in 
het bestuur en het leven van de mensen op het land’, dat hij 1954 realiseert voor het 
Provinciehuis in Arnhem, wordt in de overzichten van opdrachtkunst van de weder-
opbouw regelmatig aangehaald, maar op de diversiteit van zijn totale oeuvre gaan 
kunsthistorici verder niet in. 

Hetzelfde lot is Lex Horn beschoren. Hij volgt in de jaren dertig – net als Van der 
Heijden meer dan tien jaar later – de opleiding monumentale kunst aan de Amsterdam-
se Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Na de oorlog realiseert hij tal van grote 
kunstopdrachten, maar tegelijk werkt hij als zelfstandig kunstenaar en zoekt hij naar 
een voor hem aanvaardbare manier om abstractie in zijn werk toe te laten. Vanwege 
zijn profilering als maker van wandkunst is de aandacht voor zijn vrije werk echter naar 
de achtergrond verschoven en wordt zijn schilder- en tekenkunst nergens besproken. 
Daar komt bij dat hij in de jaren vijftig wordt ingedeeld bij ‘de realisten’, een groep 
kunstenaars die onder leiding van Nicolaas Wijnberg actie ondernam tegen de in hun 
ogen bovenmatige belangstelling voor de non-figuratieve kunst door de kunstcritici en 
museumdirecteuren, in het bijzonder Willem Sandberg van het Stedelijk Museum. Het 
etiket ‘realist’ kan Horn niet meer van zich afschudden, terwijl zowel zijn monumentale 
kunst als zijn vrije werk in de jaren zestig weinig realistisch is. 

Met Jef Diederen onderhield Van der Heijden een heimelijke, competitieve ver-
houding. Aan het begin van haar loopbaan deelde ze atelierruimte met hem en expo-
seerden ze een aantal malen samen, maar tegelijk had ze in haar dagboeken veel kritiek 
op zijn egoïstische gedrag. Vanaf het tweede kruispunt in haar leven zien we dat ze niet 
meer met hem optrekt, terwijl ze in haar archief hem wel blijft volgen. In 1991 knipte 
ze nog het krantenartikel ‘Ondertussen schildert Jef Diederen voort’ uit en plakte ze 
het in een van haar plakboeken met recensies, uitnodigingen en lijsten werken voor 
exposities.789 

De start van de loopbaan van Jef Diederen vertoont overeenkomst met die van 
Marianne van der Heijden. Zo zagen we in hoofdstuk 1, kruispunt 1951,dat beiden 
werden geschoold aan de Kunstnijverheidsschool in Maastricht en daarna aan de mo-
numentale afdeling van de Rijksakademie in Amsterdam onder leiding van Heinrich 
Campendonk. Na de voltooiing van hun opleiding scheidden hun wegen. Diederen 
bleef in Amsterdam wonen en profileerde zich als vrij schilder, terwijl Van der Heijden 
terugkeerde naar haar geboorteplaats Kerkrade en prestigieuze monumentale opdrach-

                                                        
788 Zie www.wallyelenbaas.nl [geraadpleegd, 2 mei 2015]. 
789 Pieter Defesche, ‘Overzicht sinds 1960 in Museum Van Bommel-Van Dam. Intussen schildert Jef Diederen 
voort’, Limburgs Dagblad, 23 november 1991. 

http://www.wallyelenbaas.nl/
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ten maakte. In tegenstelling tot Van der Heijden wordt Diederen wel genoemd in de 
canon van de naoorlogse Nederlandse kunst en wordt zijn werk vergeleken met dat 
van andere abstract-expressionistische schilders, zoals Ger Lataster en Jan Sierhuis. In 
De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945 plaatst kunsthistorica Willemijn Stokvis 
plaatste Diederen in de lijn van ‘de esthetiek van de zogenaamde “Jeunes peintres de 
tradition française”.’790 Ze roemt zijn lyrische stijl ‘met haar zo herkenbare vormen en 
eigen kleuren, van vooral helder- en lichtblauw, -groen, -geel en oranje, op tot onge-
kende stralende hoogten’. Dat Diederen in de jaren vijftig en zestig ook veel inktteke-
ningen in zwart-wit maakt, veel werkt met grafische technieken en verschillende mo-
numentale opdrachten aanvaardt, daarover wordt door Stokvis met geen woord gesp-
roken. Ze heeft het vooral over zijn olieverfschilderijen. De kunstpraktijk van 
Diederen is veel veelzijdiger dan in De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945 over het 
voetlicht wordt gebracht. Dat wat in zijn oeuvre niet logisch kan worden ingedeeld, is 
naar de achtergrond verplaatst. Vooral zijn grafische en monumentale werk blijft onbe-
sproken in het overzicht.  

Dat Marianne van der Heijden zich vooral toelegde op de monumentale kunst en 
grafiek, dat wil zeggen op minder canonieke kunstvormen, heeft tot gevolg gehad dat 
de kunstgeschiedschrijvers haar werk buiten beschouwing lieten. Dit lijkt op het eerste 
gezicht niets te maken te hebben met het feit dat ze een vrouw is. Toch is het opmer-
kelijk dat in De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945 van geen enkele vrouw een korte 
biografie is opgenomen en op de tentoonstelling die ter gelegenheid van dit overzicht 
werd georganiseerd in het Amsterdamse Van Gogh Museum, was geen enkele kunste-
nares vertegenwoordigd.  

In het boek is slechts van vier vrouwelijke kunstenaars werk afgebeeld: van de 
beeldhouwster Pearl Perlmutter (1915-2008) ‘Gevecht’ (1960), van Ansuya Blom 
(1956) een olieverfschilderij zonder titel uit 1977, van Marlène Dumas (1953) ‘De drie 
kronen van het expressionisme’ (1982) en van Sandra Derks (1960) de installatie 
‘Schatgraversproject’, die ze in 1983 tijdelijk in de tuin van Museum Fodor had ge-
plaatst.791 Opvallend is het, dat geen van deze kunstwerken in kleur is afgebeeld. 

Van de vier kunstenaressen is alleen Perlmutter min of meer van de generatie van 
Van der Heijden. Hiermee wordt duidelijk, dat er voor de in en rond de jaren twintig 
geboren generatie vrouwelijke kunstenaars die na 1945 met hun loopbaan startte, wei-
nig aandacht is. Bij de naoorlogse generatie die in de jaren zeventig, dus na de tweede 
feministische golf, aan hun carrière begonnen, is hier verandering in gekomen. Het 
werk en leven van vrouwelijke kunstenaars van de generatie van Van der Heijden is tot 
op heden een braakliggend terrein dat vraagt om nader onderzoek. 

                                                        
790 Stokvis, ‘De Nederlandse bijdrage aan de Cobra-beweging en verwanten in schilder- en beeldhouwkunst’, 48. 
791 Imanse (red.), De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945, 60, 197, 210 en 223.  
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Buiten de canon 2: religieuze kunst 

Behalve dat Van der Heijdens oeuvre veelzijdig genoemd kan worden vanwege haar 
keuzes voor zeer uiteenlopende materialen, formaten en kunstvormen, zien we dat 
haar kunst tot verschillende sociale systemen behoort. Aan het begin van haar loop-
baan werkt ze in opdracht van de kerk, waarbij ze is gebonden aan de wensen van haar 
opdrachtgevers, en dat maakt dat deze kunstwerken niet als zelfstandig werk worden 
beschouwd. Ze worden binnen het systeem van de toegepaste kunst geplaatst en met 
deze typering komen haar monumentale kunstwerken in de jaren tachtig automatisch 
buiten het gezichtsveld te liggen van de kunsthistorici die de grote overzichten samen-
stellen, omdat zij zich in de eerste plaats richten op de analyses van de werking van 
autonome kunst en de receptie ervan. Deze allesbepalende keuze binnen de kunsthis-
torische wetenschap is de belangrijkste reden waarom het monumentale werk van 
Marianne van der Heijden niet in de kunstannalen terecht is gekomen, ondanks het feit 
dat bijvoorbeeld haar mozaïeken voor het Canisianum in Maastricht lovend door Paul 
Haimon werden besproken in de landelijke pers. In de overzichtsboeken en tentoon-
stellingen over de geschiedenis van het glas-in-lood in Nederland van de twintigste 
eeuw wordt haar werk wel opgemerkt.  

Haar opdrachtkunst voor kerkelijke instellingen wordt behalve bij de toegepaste 
kunst ook ingedeeld in de sociale context van religie. De betekenis van haar glas-in-
loodramen, mozaïeken en grafische ontwerpen voor kerken en kloosters werden niet in 
eerste instantie beoordeeld op grond van de code mooi of lelijk, maar vooral getoetst 
aan de vraag of zij overeenkwamen met de ideologie die de paters en de nonnen wilden 
overdragen. Het verschil in vormentaal tussen de ramen die Van der Heijden aan het 
begin van de jaren zestig ontwierp voor de Sint-Lambertuskerk in Kerkrade en voor de 
Fatimakerk in Brunssum laat dit goed zien. In Kerkrade was de kunstenares gebonden 
aan het herkenbaar vertellen van fragmenten uit het leven van Jezus, terwijl ze in 
Brunssum meer vrij werd gelaten in het tot uitdrukking brengen van de betekenis van 
Maria voor de gelovigen. Daarom gaf Van der Heijden de beeltenissen in de Sint-
Lambertuskerk een meer verhalend karakter en werkte ze bij de Maria-afbeeldingen 
voor de Fatimakerk meer abstract.  

Beide grote opdrachten werden beoordeeld op grond van hun religiositeit. Voor de 
kunstenares betekende echter de ontwerpen voor de Mariaramen een eerste stap naar 
abstractie, die ze liefst verder wilde uitwerken in vrij werk. Dat onderzoek naar abstrac-
te kunst deed ze heimelijk en met dit vrije werk kwam ze niet voor de dag. Om deze 
reden is Van der Heijden altijd betiteld als maakster van ‘religieuze kunst’ en dat label 
laat haar niet meer los.  

Wanneer Willem K. Coumans in 1990 haar oeuvre toelicht in de monografie Mari-
anne van der Heijden. Van iconografische zekerheid naar innerlijk spreken, accentueert hij de 
religieuze of meer algemene spirituele kracht van haar werk. Weliswaar probeert Cou-
mans het beschrijven van logische verbanden in haar oeuvre te vermijden, toch ont-
komt zijn beschouwing niet aan een traditionele aanpak. Hij begint zijn verhaal klassiek 
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bij de geboorte van de kunstenares in Zuid-Limburg, beschrijft dan haar oeuvre in 
elkaar chronologisch opvolgende stappen en eindigt met hoe ze na haar geloofscrisis 
komt tot het maken van kunst waarin ze haar eigen stem kan laten horen.  

Coumans’ tekst is niet vrij van mythevorming. Dit is concreet aanwijsbaar in de 
passage ‘een stralend hoofdstuk’, waar hij spreekt over het ‘winnen van de aan de Prix 
de Rome verbonden zilveren medaille’.792 Dit is een sprookje, want de jury van de Prix 
de Rome kon niet beslissen of ze Marianne van der Heijden of Max Reneman als win-
naar moest aanwijzen. Ze deelde daarom geen zilveren medailles uit en besloot om 
beide kunstenaars een reisbeurs naar Italië te geven. Wat voor de kunstenares in werke-
lijkheid een teleurstelling was, vertaalt Coumans naar een overwinning van de Lim-
burgse kunstenares.  

De auteur benadrukt de mystieke kant van haar werk door zijn tekst te larderen met 
citaten van nationale en internationale schrijvers die hij vanwege hun spiritualiteit 
waardeert. Zo koppelt hij haar geloofscrisis net als het tijdschrift Carmel destijds aan de 
beleving van de donkere nacht van mystici en illustreert hij dit gevoel aan de hand van 
de uitspraak ‘Mi gruwelt dat ic leve’ van de middeleeuwse dichteres Hadewijch. Hij 
slaat hierbij een weg in die nauw aansluit bij de kunstbeschouwingen van Borchert in 
het tijdschrift Speling, waarvoor Coumans overigens ook vanaf het begin van de jaren 
zeventig regelmatig schreef. Coumans suggereert dat haar geloofscrisis plaatsvond in 
1964 toen ze de houtsnede ‘De donkere nacht’ maakte en publiceerde in Carmel. De 
afbraak van haar geloof ligt genuanceerder. Met ‘De donkere nacht’ gaf Van der Heij-
den uiting aan haar behoefte los te willen komen van de kerkelijke opdrachten. Van 
een geloofscrisis was bij haar in 1964 nog geen sprake. Wel voelde ze zich gevangen in 
het allesbepalende netwerk van de Bisschoppelijke Bouwcommissie en de intimidaties 
van haar mannelijke opdrachtgevers die in sommige gevallen ook seksueel getint waren 
geweest. Pas de latere serie ‘Bollen’ die ze aan het begin van de jaren zeventig maakte, 
zijn aan te merken als verbeeldingen van de scheuren in haar geloof in een God zoals 
het rooms-katholicisme die voorstelt. Deze abstracte achterglasschilderingen komen 
echter niet in het verhaal van Coumans voor. 

Hij vat haar kunstenaarschap samen als ‘een reis naar binnen, een proces van verin-
nerlijking in de geest van Rainer Maria Rilke, die schreef: “Het is onze opgave ons van 
deze voorlopige, vergankelijke aarde zo diep, zo smartelijk en zo hartstochtelijk te 
doordringen, dat haar wezen in ons ‘onzichtbaar’, weer verrijst”’.793 Op die manier 
maakt hij van Van der Heijden een romantische kunstenares die het vooral te doen is 
om haar emoties expressionistisch te uiten. Hij gaat voorbij aan het feit dat ze met haar 
papiercollages, die tegelijk met de publicatie van het boek werden tentoongesteld in 
Galerie Dis, in tegenstelling tot haar monotypes en reeks etsen ‘Jakob vecht met de 
engel’ meer sereen en wel afgewogen, meer rationeel dan emotioneel, te werk gaat. 
Haar planmatige en berekende manier van werken die nodig is voor de realisatie van 

                                                        
792 Willem K. Coumans, Marianne van der Heijden. Van iconografische zekerheid naar innerlijk spreken (Uitgeversmaat-
schappij J.H. Kok, Kampen 1990) 7. 
793 Ibidem, 24. 
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kunstopdrachten op grote schaal laat hij buiten beschouwing. Hij heeft geen oog voor 
de autonome aspecten van haar werk, zoals haar uiteenlopend materiaalgebruik en haar 
vermogen om op zowel klein als groot formaat te kunnen werken. 

Door Coumans’ beschouwing werd het etiket ‘religieus werk’, dat vaak aan Van der 
Heijdens kunstenaarschap was gekoppeld, opnieuw bevestigd. En precies dit religieuze 
aspect kon weinig rekenen op de aandacht van critici van buiten het katholieke zuiden. 
Bovendien was deze typering een extra reden om haar buiten de overzichten van de 
autonome kunst te houden. 

In 2002 gaat kunsthistoricus Joost de Wal in Kunst zonder kerk nader in op de ver-
houding tussen religie en kunst. Hij merkt op dat er eind jaren tachtig sprake was van 
een opleving van de belangstelling voor religie en kunst en illustreert dit aan de hand 
van onder meer de exposities ‘Religieuze kunst na 1952’ (1987) in Uden, ‘Art meets 
Science and Spirituality in a Changing Economy’ (1990) in Fodor en The Spiritual in 
Art, die in 1987 te zien was in het Haags Gemeentemuseum.794  

De Wal wijst erop dat een aantal Nederlandse kunstenaars, onder wie Marlène 
Dumas, Hans van Hoek (1947), Marc Mulders (1958) en Henk Visch (1950), duidelijke 
religieuze thema’s verwerkten. Maar deze tendens krijgt volgens hem weinig aandacht 
in studies over de Nederlandse kunst: ‘Men constateert weliswaar dat er sprake is van 
een “nadrukkelijk” gebruik van de christelijke iconografie […], maar men beperkt zich 
er toe te zeggen dat deze symboliek “niet strikt christelijk [moet] worden uitgelegd”, 
omdat de beelden eigenlijk “iconografische collages” zijn met een “universele strek-
king” die vaak raadselachtig blijven voor de toeschouwer.’795 Het niet-bespreken van 
Van der Heijdens spirituele papiercollages door kunstcritici van buiten Limburg past in 
deze tendens. 

Overigens is het opnieuw opmerkelijk dat Joost de Wal nergens Van der Heijden 
noemt, terwijl hij ingaat op de christelijke kunst in Nederland tussen 1945 en 1980 en 
daarbij melding maakt van al de groepstentoonstellingen waar zij ook aan heeft deelge-
nomen, zoals de expositie ‘Pro Arte Christiana’ (1949) in het Stedelijk Museum Am-
sterdam en de verschillende presentaties van de Algemene Katholieke Kunstenaarsver-
eniging en de Amsterdamse Kring van Katholieke Beeldende Kunstenaars.796 

Zo zien we dat haar bereik als religieus kunstenares  beperkt blijft tot de liefhebbers 
van haar spirituele werk. Hoewel ze in Limburg net als Aad de Haas en Gène Eggen 
als serieuze en vernieuwende religieuze kunstenaar werd beschouwd, is haar werk nooit 
besproken in uitgebreidere studies over dit onderwerp, noch zijn kunstwerken van haar 
opgenomen in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, dat in 1987 begon met het 
verzamelen van Nederlandse religieus getinte, eigentijdse kunst. 

                                                        
794 Joost de Wal, Kunst zonder kerk. Nederlandse beeldende kunst en religie, 1945-1990 (Amsterdam University Press, 
Amsterdam 2002). 
795 Ibidem, 140-141. De Wal citeert Jeske de Bekker, ‘De “nieuwe schilderkunst”’, Willemijn Stokvis en Kitty 
Zijlmans (red.), Vrij spel. Nederlandse kunst 1970-1990 (Meulenhoff, Amsterdam 1993) 35-54, 38. 
796 Ibidem, 60-84. 
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Buiten de canon 3, Limburg 

In 1951, toen Van der Heijden aan haar loopbaan begon, was er cultureel en politiek 
gezien een duidelijk onderscheid tussen Limburg en de rest van Nederland. Dat ze naar 
Amsterdam was gegaan voor een vervolgopleiding werd als bijzonder ervaren. Maar 
omdat ze daarna terugkeerde naar haar geboortegrond, is ze altijd beschouwd als een 
Limburgse kunstenares en omdat haar kunst in deze regio alom werd gewaardeerd, is 
ze opgenomen in de overzichten die van de Limburgse kunst zijn opgetekend, zoals de 
boeken Limburgse schilders van Haimon en Widdershoven en Coumans’ artikel ‘Van 
Limburgse School tot Moderne Ruïne’ in het overzicht dat de Culturele Raad Limburg 
in 1971 uitgaf. Zoals we zagen werd ze overgeslagen door de auteurs die de algemene 
kunstgeschiedenis van Nederland beschreven.  

In 2009 wijst Ad Knotter erop dat telkens wanneer de focus is op de algemene ca-
non, ontwikkelingen in de regio niet worden besproken. Hij spreekt van het ‘Hollan-
docentrisch’ zijn van de (kunst)geschiedschrijving, want deze kwam de facto neer op 
‘de geschiedenis van het kerngewest Holland’.797 Jaffé’s woorden ‘Wij uit het Noorden 
wensen de jonge schilders succes met hun pogen, ter wille van hun kunst, en ter wille 
van een levendige Limburgse traditie’ in de catalogus Jonge Schilders (1950) illustreren 
deze discrepantie goed.798 

Andersom is er zeker sprake van een hardnekkig chauvinisme in de regio, zo blijkt 
onder meer uit Coumans’ vertelling dat Van der Heijden de tweede prijs zou hebben 
gewonnen bij de Prix de Rome. Dat er in werkelijkheid geen sprake was een prijsuitrei-
king, maar dat zowel zij als de niet uit Limburg afkomstige Max Reneman slechts een 
reisbeurs ontvingen wordt verzwegen. In Limburg werd opgekeken naar de studenten 
die in Amsterdam hun opleiding vervolgden. Er was veel bewondering voor ‘provin-
ciale Limburgertjes die het in Holland toch maar gemaakt hadden’ zo herinnert Sjoerd 
de Jong, schoonzoon van Jef Diederen, zich.799 

Met betrekking tot de identificatie van Marianne van der Heijden met Limburg 
blijkt er nog meer aan de hand te zijn. De kunstenares zag zichzelf met een Duitse 
moeder en een Brabantse vader allerminst als een Limburgse. Ze sprak het dialect niet 
en sloot zich bij voorkeur aan bij mensen van buiten de regio. Gertrud Januszewski 
was Duitse en Bruno Borchert kwam uit het Twentse Hengelo. Kees van de Vosse was 
een Amsterdammer en voelde zich daarom een ‘Amsterdamse Limburger’.800 Van der 
Heijden identificeerde zich met de buitenstaanders en niet met de authentieke Limbur-
gers. Ze voelde zich niet op haar gemak bij de vriendclub, Ger Lataster, Jef Diederen 
en Frans Nols, die alle drie uit regionale families kwamen. Het zal haar enigszins 
merkwaardig zijn voorgekomen dat Jef Diederen door kunstbeschouwers tot de Am-

                                                        
797 Ad Knotter, ‘Inleiding’, Knotter (red.), Dit is Limburg. Opstellen over de Limburgse identiteit (Waanders Uitge-
vers/Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Zwolle/Maastricht 2009) 9-20, 10.  
798 Hans Jaffé in catalogus Raadhuis Heerlen, Jonge Schilders, 1950, z.p. 
799 Gesprek met Sjoerd de Jong op 18 november 2016. 
800 Gesprek met Jonas van de Vosse op 12 april 2012. 
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sterdamse Limburgers werd gerekend, terwijl voor haar die term de connotatie had die 
Kees van de Vosse eraan gaf: Amsterdammers die in Limburg woonden. 

Het begrip ‘Amsterdamse Limburgers’ kan op twee manieren worden gelezen, van-
uit het perspectief van de Amsterdammers die in de zuidelijke provincie leven en die 
van de kunsthistorici die met die term kunstenaars aanduiden die uit Limburg naar 
Amsterdam zijn getrokken. Laatstgenoemde interpretatie doet voorkomen alsof er 
sprake zou zijn van een logische eenheid tussen deze groep kunstenaars. De criticus 
Pieter Defesche spreekt in 2001 in dit verband specifiek over Ger Lataster, Pieter De-
fesche, Jef Diederen, Lei Molin, Frans Nols, Jan Stekelenburg, Pierre van Soest en 
Harry Op de Laak. Hij slaat Marianne van der Heijden over, terwijl zij toch al in 1950 
door Van Oldenburg Ermke in de Volkskrant vanwege haar deelname aan de tentoon-
stelling ‘Jonge schilders’ in het Raadhuis Heerlen als Amsterdamse Limburger werd 
getypeerd. 

Buiten de canon 4, nergens bij willen horen 

Van der Heijden identificeerde zich noch met Limburgse kunstenaars noch met eniger-
lei groep  binnen de culturele sector. Ze sprak over zichzelf als een outsider, die het 
liefst ver van het publiek naar eigen inzicht en plezier kunst maakte. Achteraf gezien 
zouden we kunnen zeggen dat Bruno haar op dit idee heeft gebracht, want ze schrijft 
op 1 februari 1970 in haar dagboek  dat hij wijndrinkend voorlas uit Tortilla Flat en 
zichzelf met de hoofdpersoon, Danny, vergeleek. De houding van buitenstaander 
maakte Van der Heijden ongrijpbaar en heeft er mede toe bijgedragen dat ze onzicht-
baar is gebleven in de Nederlandse kunst. 

Waar haar bindingsangst precies is ontstaan, is een psychologische vraag, een waar 
ik als kunsthistorica geen goed onderbouwd antwoord op kan geven. Wel kan ik vast-
stellen dat uit haar dagboeken en brieven haar overtuiging spreekt dat wanneer ze maar 
haar best doet, alles goed zal komen. Ze laat zich vaak meeslepen door wensen van 
anderen. Hierdoor raakt ze het zicht kwijt op wat ze zelf wil en wie ze in wezen is. Die 
situatie is een goede voedingsbodem voor een verlies aan zelfvertrouwen. Zo komt ze 
in een neerwaartse spiraal van het verliezen van haar zelfbewustzijn, niet weten waar ze 
bij hoort en uiteindelijk nergens bij willen horen. 

In 1951, direct na haar opleiding in Amsterdam, volgt ze het verwachtingspatroon 
van haar ouders en keert ze terug naar Kerkrade, waar ze aan de slag kan met ontwer-
pen voor glas-in-lood voor de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk (de Grachtkerk) en 
mozaïeken voor de school naast deze kerk en een grafmonument voor de familie 
Schönefeld. In de jaren zestig komt ze los van haar ouders door zich de wereld van 
Borchert eigen te maken. Via hem bereikt ze dat Speling altijd trouw en vrijwel kritiek-
loos werk van haar publiceert. Op die manier weet ze zich verzekerd van een publiek 
en doet ze verder geen moeite andere podia voor haar kunst te zoeken. Ze sluit zich 
aan bij de georganiseerde grafiektentoonstelling in Limburg en doet mee als langs die 
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weg andere expositiegelegenheden gecreëerd worden in het buitenland, zoals in Duits-
land en Japan, maar uit deze internationale contacten bouwt ze nooit een netwerk op 
dat haar buiten de vertrouwde kring van liefhebbers van haar werk brengt. 

We zagen dat Van der Heijden geen voorbeelden had aan de hand waarvan ze haar 
kunstenaarschap een andere richting kon geven. In haar familie en sociale omgeving 
waren geen vrouwen die onafhankelijk van de kerk zelfstandig een beroep uitoefenden. 
Sinds 1924 gold het Koninklijke Besluit dat vrouwelijke ambtenaren wanneer zij 
trouwden eervol werden ontslagen. De regel werd overgenomen in de verpleegkunde 
en bevestigde de alom vertegenwoordigde gedachte dat een gehuwde vrouw niet dien-
de te werken.801 Pas in 1957 werd onder het kabinet Drees deze wet afgeschaft. Zeker 
in het katholieke milieu waarin van der Heijden opgroeide, bepaalde deze ideologie de 
carrièrekansen van vrouwen. Haar moeder was creatief, speelde piano en maakte ook 
houtsneden, maar ze deed dit alleen als amateur. Sinds haar huwelijk leefde ze afhanke-
lijk van haar man. Bovendien werd ze aan het eind van de oorlog ziek, wat haar onzelf-
standigheid versterkte. 

Vrouwelijke kunstenaars aan wie Van der Heijden zich kon spiegelen, waren er 
evenmin in haar directe omgeving. De kennismaking met de schilderkunst van Paula 
Modersohn-Becker aan het eind van de jaren veertig in het Stedelijk Museum Amster-
dam zal daarom voor haar extra inspirerend zijn geweest. Het leven van deze kunstena-
res verschilde echter fundamenteel van die van haar. Modersohn-Becker was niet ka-
tholiek. Ze trouwde en werd moeder. Het tragische in haar leven is dat het moeder-
schap het einde betekende van haar kunstenaarschap, want enkele weken na de ge-
boorte van haar dochter stierf ze aan embolie. Achteraf gezien lijkt het erop dat deze 
dramatische persoonlijke geschiedenis van Paula Modersohn-Becker voor Van der 
Heijden een extra motivatie is geweest om haar kunstenaarschap op de eerste plaats te 
zetten en definitief af te zien van het huwelijk. Marianne blijft bewust kinderloos. De 
gedrevenheid waarmee Modersohn-Becker het vrouwelijk lichaam schilderde en daar-
aan niet de gebruikelijke symboliek van verleidster of maagd gaf, maar het verbeeldde 
vanuit het perspectief van de vrouw, moet Van der Heijden hebben aangesproken. 
Modersohn-Becker schilderde haar op een voor die tijd ongebruikelijke manier als een 
godin, die ze zowel de christelijke symboliek van Maria als die van de lijdende Christus 
meegaf. Die bijzondere iconografie zal Van der Heijden feilloos hebben aangevoeld, 
terwijl toen ze dit werk voor het eerst zag, Modersohn-Becker nog vooral als een van 
de eerste expressionistische schilders in Duitsland werd gezien. Pas tegenwoordig 
wordt het bijzondere perspectief en de uitzonderlijke symboliek in het werk van Mo-
dersohn-Becker herkend en benadrukt.802 

                                                        
801 Anneke Linders, ‘Vier fronten, één strijd’, Paul Luykx en Pim Slot, Een stille revolutie? (Uitgeverij Verloren, 
Hilversum 1997) 109-129, 123 
802 Joke J. Hermsen, ‘Beeldende kunst Paula Modersohn-Becker en het vrouwelijke. De intensiteit van een blik’, De 
Groene Amsterdammer, 12 mei 2016; Julia Gairmorth, e.a., Paula Modersohn-Becker (Les musées de la Ville de Paris, 
Parijs 2016); Barbara Beuys, Paula Modersohn-Becker. Oder: Wenn die Kunst das leben ist (Insel Verlag, Frankfurt am 
Main/Leibzig 2009). 
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De keuze voor een ongehuwd bestaan en de hang naar zelfstandigheid is merk-
waardigerwijs voor Van der Heijden geen reden om in de jaren zestig de feministen te 
volgen in hun strijd voor onafhankelijkheid. In plaats daarvan wordt ze ingekapseld 
door de problematieken van pater Bruno Borchert. Vanaf het moment dat hij bij haar 
intrekt in haar nieuwe huis aan de Papenweg, trekt zij zich verder terug in haar atelier 
en start ze met het opzetten van een eigen collectie en het bijeenhouden van persoon-
lijke documenten. Nu, bijna vijftig jaar later, kan worden overwogen of ze dit mis-
schien ook heeft gedaan als antwoord op haar afgezonderde positie, alsof ze de moge-
lijkheid wil openhouden dat haar werk op een later moment in een bredere kring dan 
de wereld rond de pater-karmeliet Borchert kan worden erkend. 

Waarom Van der Heijden haar nalatenschap bewaarde voor de 
toekomst.  

Antwoorden op onderzoeksvraag 3 

Mijn derde onderzoeksvraag was waarom Marianne van der Heijden vele kunstwerken 
en documenten heeft bewaard en overgedragen aan de Stichting Marianne van der 
Heijden/Bruno Borchert. Ik vroeg mij af of ze hoopte dat er na haar dood een tijd aan 
zou breken dat er een publiek zou zijn dat haar werk beter zou begrijpen. Wachtte ze 
op een bemiddelaar, een trait-d’union naar de toekomst? Uitsluitsel geeft haar nalaten-
schap hierover niet. Wel heeft ze met de overdracht van haar nalatenschap een manier 
gecreëerd waarop haar stem voor volgende generaties hoorbaar blijft. Ik heb gepro-
beerd dat verborgen verhaal zichtbaar te maken. Het kleine briefje dat ik in een van 
haar laatste dagboeken vond en dat gericht is aan Maria Straathof de voorzitster van de 
Stichting Marianne van der Heijden/Bruno Borchert geeft een aanwijzing waarom ze 
het materiaal aan die stichting overdraagt: ze wil dat Maria alles leest, of iemand die ze 
vertrouwd in de arm neemt.   

De status van de notitie is onduidelijk, want Marianne had het niet gedateerd noch 
ondertekend. maar het briefje geeft aan dat Van der Heijden wilde dat haar nalaten-
schap bewaard moest blijven. Uit het zinnetje ‘het spul mag in geen geval in verkeerde 
handen komen’ kan bovendien worden afgeleid, dat ze besefte dat met een mogelijke 
transformatie van haar archiefstukken van een privé- naar een openbare verzameling 
deze toegankelijk zouden worden voor mensen die ze niet kende en toegankelijk te 
maken voor wetenschappelijk onderzoek. 803  

Uit de passage: ‘Wij [Borchert en Van der Heijden] zijn in onze brieven erg kwets-
baar: heel ouderwets heel tuttig en ook toch weer de spits afbijtend: alleen vooruit op 
eigen kompas. Ik geef ze aan jou persoonlijk’ blijkt dat ze vindt dat in haar correspon-

                                                        
803 Brief aan Maria Straathof, z.d. [1998]. 
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dentie met pater Bruno Borchert iets te lezen is, waarvan ze het noodzakelijk acht dat 
iemand het op een later tijdstip en in een andere context nog eens leest.  

Daarbij schreef Marianne ‘Lees ook mijn dagboeken en agenda’s,’ waarmee ze 
Straathof of een andere toekomstige lezer aanmoedigde alles te lezen. Het lijkt erop dat 
de kunstenares postuum nog iets te vertellen had, wat ze bij leven niet bij machte was 
naar buiten te brengen. Wat dat verborgen verhaal precies inhield, schreef ze niet en ze 
gaf geen argumenten waarom ze dit verhaal tijdens haar leven niet naar buiten kon 
brengen. Zelfs voor Maria Straathof die aan het eind van haar leven een van haar ver-
trouwelingen was geweest, hield ze dit geheim. 

Historica Geertje Mak wees erop dat privédocumenten, zoals de briefwisseling tus-
sen Marianne en pater Bruno, interessante bronnen kunnen zijn voor cultuur-
historisch onderzoek naar de niet aan de oppervlakte liggende lagen van de geschiede-
nis.  

In de dagboeken en brieven die Van der Heijden heeft bewaard vond ik verschil-
lende heimelijke gebeurtenissen, gedachten en dromen die niet alleen inzicht gaven in 
het proces van buitensluiting van haar werk in de Nederlandse kunstgeschiedenis, maar 
die ik bovendien opvatte als een uitnodiging om het verstopte verhaal te vertellen, dat, 
in de woorden van Jacques Derrida, door het volgen van de sporen van de archiefvor-
mer gevonden kan worden.   

Allereerst zijn dat haar ervaringen in de jazzclub Casablanca op de Amsterdamse 
Zeedijk, waar Marianne genoot van modern dansen en de aandacht van de Surinaamse 
musici en bezoekers. Door op kruispunt 1951 haar dagboekaantekeningen naast de 
kunstwerken die ze in dat jaar maakte te leggen, bleek dat ze de reeks sjabloondrukken 
‘Ballade van de twee koningskinderen’ had gemaakt als herinnering aan de liefdesaffaire 
met Johny. Deze affaire had ze verborgen gehouden uit angst voor het spreken van 
schande over haar gedrag door haar katholieke familie en vrienden, waar het trouwen 
met iemand van gelijke gezindte als norm werd gezien. Haar verlangen naar een andere 
wereld sprak ze niet uit en kon ze niet gebruiken om haar leven daadwerkelijk een 
andere wending te geven.  

Zonder enige toelichting exposeerde Van der Heijden de ‘Ballade van de twee ko-
ningskinderen’ op een kleine tentoonstelling bij in het huis van Karin Classen-Van 
Eyck. Wanneer ik niet als een archeoloog te werk was gegaan en in detail was nagegaan 
wat Van der Heijden in 1951 had gemaakt en gedaan was mijn oog nooit op deze klei-
ne en nauwelijks in de pers besproken expositie gevallen. De diepe wens van Van der 
Heijden uit haar dagelijks leven te willen vluchten had ik dan nooit kunnen ontdekken 
en het feit dat ze al in 1951 belangstelling had voor andere culturen en de kunst van 
Paul Gauguin, die kenmerken van niet-westerse kunst in zijn werk vervlocht, waar-
deerde.  

Bij nader onderzoek bleek de kunstenares op de inventarisatielijst de ‘Ballade van 
de twee koningskinderen’ te hebben ondergebracht onder de noemer ‘eigen collectie’, 
waaruit bleek dat dit werk voor haar een bijzondere privébetekenis had. Hieruit kon ik 
concluderen dat ondanks het feit dat Van der Heijden zich na haar opleiding ging rich-
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ten op monumentale kerkelijke kunst, ze eveneens verlangde naar de Jazzmuziek en de 
Surinaamse man die haar stimuleerden  om vrijer te denken en te werken. Naar buiten 
toe profileerde ze zich als maakster van mozaïeken en glas-in-lood. Thuis experimen-
teerde ze met vrij werk en andere technieken. 

In haar nalatenschap ging ik op zoek naar meer voorbeelden van vrij werk uit de ja-
ren waarin ze als maakster van monumentale kunst werkzaam was en vond in de pren-
tendozen een aantal kleine met inkt getekende, naakte zelfportretten, waarmee ze nooit 
naar buiten was getreden. Ze had ze verborgen gehouden, waarschijnlijk omdat hieruit 
bleek dat ze ’s avonds naakt voor de spiegel had gestaan, terwijl ze overdag steentjes 
zette in de huiskapel van de jezuïeten in Maastricht. Dat de naakte zelfportretten van 
bijzondere betekenis voor haar waren geweest, bleek uit het feit dat ze deze – net als de 
serie ‘Ballade van de twee koningskinderen’ – goed had bewaard en in de inventarisa-
tielijst had opgenomen. De pentekeningen had ze ondergebracht in de categorie ‘Zelf-
portretten’.  

In haar dagboeken zocht ik naar sporen die zouden leiden naar waar deze inktteke-
ningen een antwoord op waren geweest. Ik vond in haar ‘Dagboek ‘49-’51, ’52. A’dam 
en Kerkrade’ een uitspraak van haar waaruit haar waardering voor de Duitse schilderes 
Paula Modersohn-Becker, van wie ze in het Stedelijk Museum Amsterdam werk heeft 
gezien, kon worden afgelezen. Op 7 september 1949 schreef ze: ‘Die Cézannes trekken 
me. Ik kan me steeds beter voorstellen hoe ontzettend Paula Modersohn ernaar kon 
verlangen. Daar kan ik levenskrachten uit putten.’ Hieruit bleek dat Van der Heijden 
zich identificeerde met Modersohn-Becker en met die kennis zag ik de verwantschap 
tussen Van der Heijdens inkttekeningen en de zelfportretten van Modersohn-Becker: 
Van der Heijden had zich net als Modersohn-Becker naakt getekend met een kralen-
ketting om de hals. De geheime tekeningen maakten duidelijk, dat terwijl de kunstena-
res  overdag kerkelijke wandkunst maakte, ze in de avonduren filosofeerde over vrije 
kunst en de positie van de vrouw binnen de kunstwereld. Op die manier leidden de 
zorgvuldig bewaarde kunstwerken, waarmee Van der Heijden zelden of nooit mee naar 
buiten was getreden tot een nuancering van het beeld dat zij alleen een kunstenares zou 
zijn geweest die zich toelegde op religieuze kunst. 

In de wederzijds bewaard gebleven correspondentie tussen haar en pater Bruno 
Borchert zijn de meest interessante sporen van Van der Heijden overgebleven. In de 
brieven aan haar geheime liefde uitte ze zich over zeer intieme en precaire zaken. Ze 
geven inzicht in haar grootste geheim: haar liefde voor Bruno Borchert. Niemand heeft 
geweten – zelfs haar naaste familie en dierbaarste vrienden niet – dat zij hem onderdak 
bood toen het klooster in Merkelbeek halverwege de jaren zestig stapsgewijs werd 
gesloten en dat zij hem het leven in de seculiere maatschappij leerde kennen. Dit ge-
heim mocht en kon ze niemand vertellen, omdat dan zichtbaar zou worden dat zij in 
een voor de katholieke gemeenschap onaanvaardbaar samenlevingsverband leefde en 
dat zou het aanzien van haar familie schaden en meer nog haar naam en faam als kun-
stenares van kerkelijke opdrachten tenietdoen.  
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In haar brieven geschreven in het najaar van 1964 blijkt dat ze bang is voor een af-
wijzing door haar vrienden en familie. Ze gaat ervan uit dat zij niet zullen begrijpen dat 
ze voor een relatie kiest die het offer van levenslange maagdelijkheid vergt. Haar ge-
heim was niet alleen het feit dat ze een relatie had met een pater. Vanaf midden jaren 
zestig gebeurde dat wel vaker.  Paters traden dan uit en trouwden met hun geliefde. 
Maar in dit geval kozen beide niet voor het huwelijk en seksuele omgang met elkaar. 
Met name Marianne nam een uitzonderlijk besluit. Van een huwelijk met Bruno was 
geen sprake, niet alleen omdat Bruno niet van plan was om uit te treden, maar vooral 
omdat Marianne koos voor het celibaat. Ze gebruikt bewust dit specifieke katholieke 
begrip om de status van hun verbintenis te onderstrepen. In een brief aan Borchert van 
18 september 1965, beschrijft ze hun relatie als volgt: ‘De begeerte naar elkaar is gelou-
terd door het diepe besef van elkaars bestaan als eenling zonder uitsluiting van de mo-
gelijkheid tot dagelijks of zelfs geregeld samenzijn. Hierdoor is de omgang vanaf het 
begin anders dan die tussen gehuwden. En die loutering begint al met de keuze voor 
het celibaat en groeit geleidelijk tot een roeping.’804  

Met deze ongebruikelijke beslissing nam ze een uitzonderingspositie in binnen de 
wereld van de vrijdenkende katholieken. Hoe de vork precies in de steel zat, werd aan 
niemand verteld en zal tot in de eeuwigheid een mysterie blijven. Trad Bruno niet uit 
vanwege haar afwijzing van verdere intimiteit, of was het andersom? Zoals we in 
hoofdstuk 3, kruispunt 1970, zagen, had haar besluit grote gevolgen voor haar identi-
teit. Ze was niet getrouwd, maar ook niet alleenstaand. Achteraf gezien kan dit mede 
de reden zijn geweest waarom ze in dat jaar nauwelijks aan werken toekwam. 

Van der Heijden heeft haar geheimen niet vernietigd door bijvoorbeeld haar brie-
ven aan Bruno na zijn overlijden te verscheuren of te verbranden. Nee, ze heeft ze 
expliciet bewaard in stofmappen en bovendien gemarkeerd met een oranje sticker. 
Daarmee gaf ze aan dat de documenten extra belangrijk waren.  

Het feit dat ze dergelijke tekens op haar archiefmappen en plakboeken plaatste, 
geeft aan dat ze rekening hield met een toekomstige lezer of onderzoeker. Voor zich-
zelf was die codering niet nodig geweest. Zonder die stickers wist ze ook wel wat be-
langrijk voor haar was geweest. Door alles zorgvuldig te bewaren heeft ze een moge-
lijkheid gecreëerd dat haar stem voor een tweede keer, in een andere tijd, waarin andere 
normen en waarden heersen, gehoord en gelezen kon worden.  

Hiermee kan mijn derde onderzoeksvraag naar de redenen waarom Van der Heij-
den alles heeft bewaard worden beantwoord. Ze hoopte dat haar geheime relatie met 
Borchert en haar keuze voor het celibaat op een later tijdstip wel begrepen zou wor-
den. Door voor het celibaat te kiezen kon ze haar onafhankelijkheid ten opzichte van 
Borchert bewaren en een collega of goede vriend van hem blijven.  

Andere redenen zijn geweest dat ze hoopte dat anderen op een later moment zou-
den begrijpen waarom ze zich uit het kunstcircuit had teruggetrokken en dat haar werk 
in de toekomst wel op grote schaal zou worden bekeken en gewaardeerd. Of kortweg, 
dat haar stem in de toekomst een tweede kans zou krijgen om gehoord te worden. In 
                                                        
804 Brief aan Bruno Borchert, 18 september 1965. 
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de alternatieve monografie die ik met dit boek heb afgeleverd kon ik haar stem op-
nieuw laten klinken en haar kunst en haar denkbeelden een tweede kans geven. Het feit 
dat de kunstenares haar nalatenschap had overgedragen naar de Stichting Marianne van 
der Heijden/Bruno Borchert en zij de erfenis weer hadden geschonken aan Museum 
van Bommel van Dam, dus dat de kunst en archivalia van het privé- naar het openbare 
domein zijn verplaatst, maakte mij dat mogelijk. Ik kon ermee rechtdoen aan haar 
kunstenaarschap, ermee inzicht geven in de factoren die haar in- en uitsluiting in de 
canon bepaalden, haar ideeën en de wereld waarin ze leefde in kaart brengen en ik 
vond er aanknopingspunten waarmee de geschiedenis van de recente Nederlandse 
kunst kon worden aangevuld en genuanceerd.  

De culturele waarde van een kunstenaarsnalatenschap. 

Antwoorden op onderzoeksvraag 1  

Mijn eerste onderzoeksvraag naar de culturele betekenis is van een kunstenaarsnalaten-
schap, is een uitgebreide en complexe.. Hieronder geef ik verschillende redenen waar-
om een kunstenaarsnalatenschap van belang is voor ons erfgoed en reik ik discussie-
punten aan die bij de keuze of een nalatenschap wel of niet moet worden opgenomen 
in een erfgoedinstelling,  behulpzaam kunnen zijn. Ik ga achtereenvolgens in op (1) de 
problemen bij de opname van een kunstenaarsarchief in een kunstmuseum, (2) het nut 
van de kunsthistorische monografie en (3) de nuances die op basis van een kunste-
naarsarchief kunnen worden aangebracht op de kunstgeschiedenis.  

1 Problemen bij de opname van een kunstenaarsarchief in een kunstmuseum 
Op het eerste gezicht lijkt Van der Heijdens archief compleet te zijn. Gedurende mijn 
onderzoek werd echter duidelijk dat ze vaak onnauwkeurig te werk ging. In de inventa-
risatielijst van haar kunst, ontbreken jaartallen en formaten van de kunstwerken. Wan-
neer ze achteraf – vanaf 1972 toen ze met de inventarisatie van haar oeuvre begon – 
een datering op een werk had geschreven, bleek deze niet altijd te kloppen.  

In haar dagboeken en brieven schrijft ze zelden namen voluit en dateert ze niet al-
tijd haar notities. Dat laatste is met name lastig voor de ordening van haar brieven aan 
Bruno Borchert. Hij heeft ze destijds niet allemaal op volgorde bewaard. Bij de over-
dracht aan het museum is de volgorde opnieuw veranderd, waardoor brieven van enke-
le pagina’s lang niet meer allemaal in de juiste volgorde liggen en er in sommige geval-
len bladzijden zijn verdwenen. Het gebruik van een bepaalde pen of potlood zijn dan 
de sporen aan de hand waarvan de volgorde kan worden bepaald. 

In dit archief zijn zelfs feiten dus niet altijd juist of waarheidsgetrouw. Nagelaten 
sporen, zoals het gebruik van verschillende schrijfmiddelen, potlood of balpen, de 
kleur inkt, notities op mappen of omslagen, zijn daarom essentiële handvaten voor 
wetenschappelijk onderzoek. Het is daarom van groot belang dat bij transformatie van 
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de oorspronkelijke plaats van het archief naar een andere deze sporen bewaard blijven. 
De conservering hiervan vergt speciaal vakmanschap dat niet altijd voorhanden is in 
een kunstmuseum. Het bleek een van de dilemma’s te zijn bij de overdracht van het 
Archief Marianne van der Heijden aan Museum van Bommel van Dam. Het museum 
beschikte niet over de expertise om de archiefstukken te archiveren en te conserveren. 
Tijd en gespecialiseerd personeel ontbreken tot op de dag van vandaag en daarom 
overweegt het museum de documenten over te dragen aan een op dit punt gespeciali-
seerde instelling, zoals het Sociaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht of het 
Instituut voor Kunstgeschiedenis, het voormalige Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie  in Den Haag.   

2 Het nut van een kunsthistorische monografie 
Mijn onderzoek naar de culturele betekenis van de nalatenschap van Marianne van der 
Heijden, waarbij ik biografisch onderzoek naar productieomstandigheden integreerde 
met een analyse van haar kunst en een confrontatie van haar werk met dat van tijdge-
noten, maakt duidelijk dat het voor een vrouw tijdens de wederopbouw in katholiek 
Limburg geen sinecure was het beroep van beeldend kunstenaar te beoefenen. Deze 
constatering kon boven tafel komen door naast aandacht te hebben voor haar werk in 
te gaan op de manier waarop dit tot stand kwam en welke omstandigheden hier moge-
lijk een rol bij speelden. Met andere woorden een biografische aanpak was voor deze 
vaststelling onontbeerlijk. Maar hierbij moesten de bezwaren die aan die aanpak kleef-
de, zoals Preziosi en de feministische kunsthistoricae in de jaren tachtig hadden gefor-
muleerd worden vermeden. Dus zocht ik niet naar een overkoepelend, typisch per-
soonlijk handschrift van de kunstenares, noch wijdde ik me aan stijlbeschrijvingen van 
haar kunstwerken waarmee ik haar oeuvre tot een logisch geheel kon laten samensmel-
ten of aan de hand waarvan ik haar werk zou kunnen indelen bij de naoorlogse kunst-
stromingen, de opeenvolging van Cobra, naar informele en conceptuele kunst zoals die 
in de handboeken staat beschreven. In tegenstelling tot de critici van de traditionele 
monografie die een biografische aanpak afwijzen betrok ik onderzoek naar Van der 
Heijdens levensomstandigheden en eigentijdse opvattingen over het uitoefenen van het 
beroep beeldend kunstenaar door vrouwen juist wel bij mijn onderzoek. Dit bracht de 
complexiteit van de omstandigheden waaronder Van der Heijden moest werken aan 
het licht. 

Weliswaar waren haar katholieke ouders zo vooruitstrevend dat ze hun dochter 
toestonden om zich als kunstenares te ontplooien, ook was het al wel gebruikelijk dat 
vrouwen naar de Kunstnijverheidsschool in Maastricht en de Rijksakademie in Am-
sterdam gingen, maar het was minder vanzelfsprekend dat ze daarna werk zouden 
vinden als maaksters van kerkelijke wandkunstwerken. Van der Heijden is op dat punt 
een uitzondering. Ze liet zich niet zoals veel van haar voorgangsters terugdringen naar 
het maken van kunst op klein formaat. Ze bouwde haar carrière op zonder een familie-
traditie binnen de kunsten. Geen enkele vrouw in het katholieke Limburg deed haar 
dat na. Even ongebruikelijk was het, dat ze daartoe een zelfstandige atelierruimte vond 
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en deze ook zelf kon betalen. Voor dat alles moest ze grote offers brengen, die zich 
niet zo zeer afspeelden op het gebied van haar materiële omstandigheden, maar haar 
mentaliteit en emotionele leven betroffen. Haar keuze om te willen leven voor de 
kunst betekende dat er barsten kwamen in haar rotsvaste geloof in het katholicisme, 
eerst als instituut, maar later ook als religie.  

Daarnaast kon ze aan het begin van haar loopbaan haar onafhankelijkheid alleen 
bereiken en vasthouden door ongehuwd te blijven. Haar vrijgezellenstatus plaatste haar 
maatschappelijk gezien in een uitzonderingspositie in de Limburgse, katholieke ge-
meenschap. Ook leidde haar keuze tot een ongebruikelijk samenlevingsverband met 
pater Bruno Borchert, wat grote psychologische spanningen met zich meebracht en 
onzekerheid over haar identiteit. Dus hoewel ze op materieel vlak zich kon ontwikke-
len als zelfstandig kunstenares, bleek dat op mentaal vlak niet zo eenvoudig te zijn.   

Bij mijn onderzoek liet ik me leiden door de stem van Marianne van der Heijden of 
de sporen die zij in haar archief had nagelaten. Die keuze betekende dat ik niet alle 
factoren, in het bijzonder  de aannames en routines van de discipline der kunstgeschie-
denis uitgebreid bij mijn onderzoek betrok. Was mijn centrale onderzoeksvraag ge-
weest, waarom Van der Heijden niet is opgenomen in de canon van de Nederlandse 
kunst, dan had ik bijvoorbeeld ook de receptie van haar werk uitgebreid bij mijn on-
derzoek moeten betrekken. Van der Heijden heeft weliswaar veel besprekingen van 
haar werk bewaard, maar zeker niet alle. In andere archieven dan het hare zou ik op 
zoek moeten zijn gegaan naar meer gegevens. Deze dissertatie zou dan anders van 
vorm en inhoud zijn geweest.  

Toch toont deze studie aan, dat biografisch onderzoek op basis van een nalaten-
schap een bijdrage kan leveren aan het inzicht waarom een kunstenaar wel of niet is 
doorgebroken. Ik heb laten zien dat het bij de verwerking van de gegevens van belang 
is dat de door de feministische kunsthistoricae en Preziosi aangegeven bezwaren wor-
den vermeden. Er moet dus worden gezocht naar een alternatieve methode. Mijn me-
thode van het analyseren van een nalatenschap aan de hand van kruispunten in het 
beroepsleven van de betreffende kunstenaar kan een nieuwlicht werpen op zijn of haar 
kunstenaarschap en op aspecten uit de algemene kunstgeschiedenis waar de nalaten-
schap betrekking op heeft.  

Mijn onderzoek laat in de praktijk zien hoe nuttig de kunsthistorische monografie 
blijft, wanneer die op een nieuwe leest wordt geschoeid, de door Preziosi opgesomde 
nadelen ervan worden vermeden en gender er op alle niveaus in wordt meegenomen. 

Het biedt een goede vorm om onzichtbaar geworden kunstenaars onder de aan-
dacht te brengen. Daar bij moet worden aangetekend, dat bij het openbaar maken van 
privéaangelegenheden nadrukkelijk rekening wordt gehouden met nabestaanden van de 
archiefvormer.   

3. Nuancering van de kunstgeschiedenis 
Mijn ontdekkingstocht door de nalatenschap van Marianne van der Heijden heeft be-
halve de bijzondere kwaliteiten van haar als kunstenares ook aspecten van de kunstge-
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schiedenis aan het licht gebracht die tot nu toe in de naoorlogse kunst nauwelijks zijn 
belicht of geheel onbesproken zijn gebleven. 

Allereerst zijn daar de verschillende materialen en technieken die Van der Heijden 
hanteerde. Bijvoorbeeld het achterglasschilderen, dat over het algemeen wordt gezien 
als volkskunst. Van der Heijden gebruikte het voor haar experimenten met abstracte, 
autonome kunst en maakte het gelijkwaardig aan andere kunstvormen. Haar nalaten-
schap toont aan dat in kunsthistorisch onderzoek het onderscheid tussen olieverfschil-
derkunst en andere kunstvormen opgeheven zou moeten worden. 

Ook de betekenis van grafiek kan aan de hand van haar oeuvre worden bijgesteld. 
Zij hanteerde dit medium in tegenstelling tot veel collega’s of zoals het kunsthistorisch 
meestal wordt geïnterpreteerd, niet in de eerste plaats als reproductietechniek om 
daarmee kunst toegankelijk te maken voor een breder publiek. Voor haar was het snij-
den in hout en het krassen in perspex of metaal een fysieke activiteit die haar aansprak 
en een methode waarbij ze tijdens het kerven kon nadenken over creatieve oplossin-
gen. Bovendien gebruikte ze later haar etsen als basis voor unica door ze met aquarel-
verf en inkt verder te bewerken. 

Omdat ze via haar dagboeken en brieven een inkijk geeft in haar atelier, wordt dui-
delijk dat zij niet in eerste instantie bezig is met, zoals Zijlmans zich dat voorstelt, de 
vraag of haar werk zal worden geaccepteerd binnen de kunstwereld. Aan het begin van 
haar loopbaan wordt zij gedreven door iets dat boven haar staat. Ze heeft dan een 
wereldbeeld waarin ze kunst ziet als de uiting van een hogere macht. Na haar break-
down in 1970 legt ze zich toe op het maken van vrij werk. Haar doel is hierbij niet het 
scheppen van meesterwerken die de loop van de kunstgeschiedenis zullen veranderen. 
Voor haar zijn de vrije kunstwerken experimenten naar existentiële waarden, ze vor-
men een onderzoek naar wie of wat ze is. 

Van der Heijdens nalatenschap biedt niet alleen inzicht in haar kunstpraktijk. Het 
biedt tal van aanknopingspunten aan de hand waarvan de geschiedenis van de Neder-
landse naoorlogse kunst kan worden genuanceerd. In haar nalatenschap ligt kennis 
opgeslagen over andere kunstenaars, bijvoorbeeld Lex Horn en Jef Diederen. De cul-
turele erfenis bevat informatie waarmee kunsthistorische begrippen van hun mystifice-
rende werking kunnen worden ontdaan. Uit Van der Heijdens nagelaten documenten 
blijkt dat bijvoorbeeld de ‘Amsterdamse Limburgers’ geen duidelijk af te bakenen 
groep was. Het gebruik van dit begrip is een goed voorbeeld van mythevorming in de 
kunstgeschiedschrijving. Onder het mom van het begrijpelijk maken van kunst worden 
er ordeningen aangebracht. Zo werd bij de tentoonstelling van ‘Jonge schilders’ het 
begrip ‘Amsterdamse Limburgers’ geïntroduceerd om jonge kunstenaars die in Am-
sterdam studeerden, maar in Limburg waren geboren aan te duiden. Vervolgens gaat 
dat begrip een eigen leven leiden en wordt er het bestaan van een kunstbeweging ge-
suggereerd, terwijl het in werkelijkheid de betiteling van een kort samenwerkingsver-
band van enkele kunstenaars is geweest. Op een expositie in 1950 van ‘Jonge schilders’ 
in het Raadhuis van Heerlen behoort ze tot deze groep, maar bij latere beschrijvingen 
onder andere in het boek Amsterdamse Limburgers dat Pieter Defesche in 2001 publi-
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ceert, komt ze niet meer voor. Ze telt niet meer mee, want kunsthistorici zijn alleen de 
Limburgse schilders die zich in Amsterdam hebben gevestigd en die in de jaren vijftig 
furore maakten met hun vrije werk onder deze noemer gaan groeperen. 

Via dagboeken en brieven aan Bruno Borchert geeft Marianne van der Heijden 
haar ervaringen in het kunstklimaat weer, bovendien heeft ze krantenartikelen zoals die 
van Van Oldenburg Ermke uit 1950 in haar plakboeken bewaard, waardoor haar ar-
chief een belangrijke bron is waarmee nuances kunnen worden aangebracht bij het 
gebruik van de term ‘Amsterdamse Limburgers’ en het mythologiserende effect door 
het gebruik ervan kan worden aangetoond. 

Uit Van der Heijdens discussies met collega Mathieu Vroemen blijkt, dat de opvat-
tingen van de Engelse kunsthistoricus Herbert Read over abstracte kunst veel door 
kunstenaars werd gelezen en in praktijk gebracht. Reads invloed op Nederlandse kun-
stenaars is tot nu toe onbesproken gebleven in de geschiedenis van de Nederlandse 
kunst.  

Van der Heijdens archief geeft meer algemeen inzicht in het naoorlogse katholieke, 
culturele milieu in Zuid- Limburg. Het vestigt de aandacht op de in die tijd en dat mili-
eu veel gelezen auteurs, zoals Romano Guardini en Pierre Teilhard de Chardin. Het 
gedachtegoed van deze auteurs is bepalend geweest voor het culturele klimaat van de 
jaren zeventig. Net als Van der Heijden dreigen deze auteurs uit het blikveld van cul-
tuurhistorici te verdwijnen. Onderzoek naar het gedachtegoed van deze auteurs is 
belangrijk voor het inzicht in filosofische en culturele opvattingen die de voorbode zijn 
geweest voor denkbeelden van de volgende generatie kunstenaars, schrijvers en filoso-
fen.   

Dat geldt eens te meer voor de Nederlandse filosoof Jan Hendrik van den Berg die 
in de jaren vijftig zijn ‘metabletica’ ontwikkelde. Zijn filosofie is een inspiratiebron 
geweest voor bijvoorbeeld Peter Sloterdijk, maar zijn naam is verdwenen uit de canon 
van de kunst en cultuur in Nederland. Ik sluit bijvoorbeeld niet uit dat Van den Bergs 
metabletica de basis vormden voor de ‘Perspectivische correcties’, waarmee Jan Dib-
bets aan het eind van de jaren zestig doorbrak in de Nederlandse kunst. Van den Bergs 
betekenis voor Nederlandse kunstenaars vraagt om nader  onderzoek. Ik vermoed dat 
daarmee nog meer interessante vondsten kunnen worden gedaan.    

Tot besluit 

Dit boek over de nalatenschap van Marianne van der Heijden licht slechts een tipje van 
de sluier op. Het doet vermoeden dat er nog veel meer te ontdekken valt wanneer we 
de zolders met nagelaten werk van kunstenaars die niet of slechts gedeeltelijk tot de 
canon behoren, wetenschappelijk gaan bestuderen. Het is daarbij waardevol om de 
persoonlijke documenten van de maker te betrekken. Want, zoals ik in dit onderzoek 
heb laten zien, geeft dit materiaal vanuit het perspectief van de kunstenaar belangrijke 
informatie over de omstandigheden waarbinnen het werk is ontstaan. Via dagboeknoti-



Conclusies 

340 

ties, brieven en losse aantekeningen geeft de maker postuum aanwijzingen die de on-
derzoeker kunnen leiden naar nieuwe ontdekkingen. 

In het bijzonder geldt dit voor kunstenaressen, want dit verhaal over Van der Heij-
den toont aan onder welke lastige omstandigheden vrouwen na 1945 hebben moeten 
werken, wanneer ze het kunstenaarschap ambieerden. Voor kunstenaressen van haar 
generatie was het nog niet vanzelfsprekend dat zij zich onafhankelijk van echtgenoot 
of familie als vrij kunstenares vestigden vestigen. Een dergelijke carrière werd pas na de 
tweede feministische golf, na 1975, meer gebruikelijk. Onderzoek naar de productie-
voorwaarden en de kunstenaarspraktijken van andere kunstenaressen die na 1945 hun 
loopbaan startten, zoals Lotti van der Gaag, Carla Wenkebach, Loes van der Horst en 
nog onbekend gebleven kunstenaressen, is nodig om het hiaat in de Nederlandse 
kunstgeschiedenis tussen de kunstpraktijk van vrouwen van na de Tweede Wereldoor-
log tot circa 1975 te slechten en een genuanceerdere blik op de recente kunstgeschie-
denis te bewerkstelligen. Daartoe zijn de nalatenschappen van deze kunstenaars de 
beste bronnen. 

Hiermee wil ik niet pleiten voor de opname van alle kunstenaarsnalatenschappen in 
ons erfgoed. Dat zou onmogelijk en onwenselijk zijn: musea en archieven zijn niet in 
staat om al dat materiaal op te slaan en niet al het materiaal is interessant voor 
(kunst)historisch onderzoek. Wat ik vooral wil benadrukken is dat ook nalatenschap-
pen van minder bekende kunstenaars een interessante bron kunnen zijn voor kunsthis-
torische herinnering. Dat ze niet a priori weggeschoven moeten worden, omdat ze 
geen meesterwerken zouden bevatten.  

Ik stel voor dat de mate van aanwezigheid van de sporen van de archiefvormer een 
belangrijk criterium vormt bij de keuze of een kunstenaarsnalatenschap wel of niet in 
een erfgoedinstelling wordt opgenomen. De aanwezigheid van dagboeken, brieven aan 
opdrachtgevers, vrienden en collega’s en eigen teksten over kunst vertegenwoordigen 
letterlijk de stem van de overleden kunstenaar en vormen goede bronnen voor toe-
komstig kunsthistorisch onderzoek, evenals de door de kunstenaar opgestelde kunste-
naarsdocumentatie, door hem verzamelde recensies over zijn werk  en foto’s, waarop 
hij met zijn vrienden of aan het werk is afgebeeld.  

Nog interessanter is het wanneer de sporen, zoals bij Marianne van der Heijden, ge-
tuigen van een noodzaak de nalatenschap een tweede kans te geven. In haar geval wa-
ren dat de extra kopieën van haar inventarisatielijsten, de vlak voor haar overlijden met 
rood aangebrachte notities in haar oude dagboeken, de oranje stickers op haar docu-
mentatiemappen en in het bijzonder het kleine briefje aan Maria Straathof, de voorzit-
ster van de Stichting Marianne van der Heijden/Bruno Borchert, waarin ze die aan-
spoort om alles te lezen. 

Wanneer we nalatenschappen die aan deze criteria voldoen opnemen in erfgoedin-
stellingen, wordt aan de betreffende kunstenaar de kans geboden in een andere tijd 
opnieuw te spreken en misschien te worden (her)ontdekt. Wanneer we ons te zeer 
richten op het bewaren van alleen die kunst die wij nu als meesterwerken typeren, dan 
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laten we geen ruimte voor toekomstige opvattingen die juist andere kunst en andere 
denkbeelden naar voren zouden willen schuiven.  
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Bijlage 1 

Teksten van Marianne van der Heijden  

(in Archief Marianne van der Heijden, Museum van Bommel van 
Dam, Venlo) 

 

Gepubliceerde teksten 

Anoniem [Marianne van der Heijden], ‘De vonk die het duister doorbreekt’, Carmel, 1964, z.d., aflevering 3, 225-
237. 

Marianne van der Heijden, Ik zou zo graag een zwerver willen zijn, 1970. Gekalligrafeerd met rietpen op papier, for-
maat 27 x 22,5 cm en gepubliceerd in Speling, 1971, nr. 1.  

Marianne van der Heijden, ‘Iemand vertelt een verhaal’, in Kontakt 55, Brunssum en Afcent, november 1973. 
Marianne van der Heijden, ‘Mijn hand zet vreemde bochten’, handgeschreven tekst, en gepubliceerd in Speling, 

1975/4. 
Marianne van der Heijden, ‘Je hebt van alles om je heen liggen’, Speling, 1972, nr. 4, 90 en Speling, 1982, nr. 3, 98. 
Marianne van der Heijden, Over het ontstaan bij mijn kleuretsen, losse tekst, 1 vel en gepubliceerd in folder Marianne 

van der Heijden (Galerie Beggarden, Roermond 1984). 
Marianne van der Heijden in ‘Kunstenaressenpagina, Marianne van der Heijden’, Ruimte, maart 1984. 
Marianne van der Heijden, Dit is het verhaal bij de ets: De geboorte van Venus, losse getypte notitie.  
Marianne van der Heijden, ‘Wat er alleen al in mijn tuin gebeurt’, Speling, 1987, nr. 1, 5-10. 
‘Troost is’, getypt, z.d. [ca. 1990], 5 vellen genummerd. 

Agenda’s, dagboeken en andere notitieboekjes  

Dagboek ’49-’51, ’52. A’dam en Kerkrade, z.d. [na 25 november 1949 en voor 1 december 1949]. 
Aantekenboekje, 1953 Italië. 
Reisdagboek ’53 Italië. 
Reisdagboek, Spanje 1958. 
Dagboek [22 december, 1962, 28 maart 1963] 6 losse vellen schriftpapier. 
Dagboek 1, Januari 1969-Dec 69 
Dagboek 2, Dec. '69 Maart '70. 
Dagboek 3, Maart t/m Juli 1970. 
Dagboek 4, Aug. ’70-Nov. ’70. 
Dagboek 5, Nov. ’70-Aug. ’71. 
Dagboek 6, Aug 71-Juni 72. 
Dagboek 7, Juni 72-Maart 73. 
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[Dagboek 8 ontbreekt.] 
Dagboek 9, Juni ’73-April ’74. 
Dagboek [30 mei 1974-25 maart 1975]  
Agenda 1978. 
Dagboek 11, Jan. 1979. 
Agenda 1983. 
Agenda 1992. 
Dagboek, Nov. 1992 toen Br. al ziek was-Oct. 1997. 
Agenda 1993. 
Agenda 1994. 
Agenda 1996. 
Dagboek, Paasdagen 1998- Zondag 26 april 1998.  

Losse (ongepubliceerde) teksten (chronologisch) 

‘Alleenspraak’, januari 1956, handgeschreven tekst, balpen op papier, 1 vel. 
‘Een brokje verdriet, handgeschreven’,  z.d. [1969] handgeschreven tekst en tekening, balpen op kladblokpapier, 

11,7 x 7 cm, 2 vellen. 
‘’t Gaat erom vanuit welk principe je wilt leven’, zomer 1970 [na operatie voet in ziekenhuis], handgeschreven 

tekst, balpen op papier,  4 vellen.  
‘Waar kreeg ik de laatste keer de kolder van?’, handgeschreven tekst, balpen op kladblok papier, z.d. [ca. 1970-

1972],5 vellen. 
‘Ik weet het niet– ‘ handgeschreven tekst, balpen op papier, 27 x 21,5 cm, z.d. [ca. 1972] 5 vellen. 
‘Dromen’, z.d. [1972 ca.] 
‘Kleurlino’s’, z.d. Getypte tekst bij expositie ‘Marianne van der Heijden’, De Galerij, Brunssum 1973. 
Zonder titel, [droom fragmenten], 27 mei [1974]. 
‘De Reuzen’, 1975, losse handgeschreven tekst. 
‘Inleiding op lijst van OPUS’ in Lijst van alle werken van Marianne van der Heijden met opgave van plaats, datum, foto/dia, 

negatief, eigenaar, samen met de uitvoerige lijst van: literatuur, tentoonstellingen, opdrachten, gebruiksgrafiek, biografische gege-
vens, 13. 

‘Naar aanleiding van mijn collages. En de 7e dag rustte God’, september 1989, handgeschreven tekst, balpen op 
papier, 1 vel.  

‘Bij de gedachte aan een boek’, handgeschreven tekst, balpen op papier, z.d. [ca. 1989-1990] verschillende, soms 
herschreven en onaffe versies.  

Eigen catalogus  

Lijst van alle werken van Marianne van der Heijden met opgave van plaats, datum, foto/dia, negatief, eigenaar, samen met de 
uitvoerige lijst van: literatuur, tentoonstellingen, opdrachten, gebruiksgrafiek, biografische gegevens, getypte tekst, kopie en getypte 
tekst met handgeschreven toevoegingen. 
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Bijlage 2 

Opdrachten periode 1945-1951  

 
rood = kerkelijk  
zwart  = seculiere opdrachten  
grijze kruisje = ontwerpfase   
lichtblauw = glas in lood 
licht oranje = mozaïek 
 
Opdracht 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 

‘Kroon’ en ‘Lelie’ voor Grachtkerk, Kerkrade      x  

‘Johannes de Doper’ voor Grachtschool, Kerkrade      x  

Grafsteen familie Schönefeld, Kerkrade      x x 

Beeld bekleed met mozaïek ‘Maria Goretti’ voor Maria 
Goretti-kerk, Kerkrade 
(verdwenen) 

     x x 
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Bijlage 3 

Opdrachten periode 1952-1962 

rood = kerkelijk   
zwart  = seculiere opdrachten  
grijs kruisje = ontwerpfase   
lichtblauw = glas in lood;  
licht oranje = mozaïek 
 
Opdracht 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

St.-Peter und Paul, Eschweiler 
Verrezen Christus, sgrafitto 

x           

St.-Pancratius, Heerlen 
Levensboom, mozaïek 

x x x         

Apotheek Schönefeld Kerkrade 
Plantmotief, glas-in-lood 

 x x         

Kapel jezuïeten klooster, 
Maastricht 
Zeven mysteriën van Christus, 
mozaïek 
Hemelsoffer van Christus 
volgens Apoc. XXII,1 
Schepping, 8 kleine ramen glas-
in-lood 

x x 
 
x 

x x x   
 
 
 
x 

    
 
 
 
x 

Grafsteen FMP Schmitz, 
Kerkrade 
Gehouwen in steen 

   x        

R.K. Huishoud-vakschool “Sint 
Theresia’, Geleen 
Twee meisjes, sgrafitto 

   x x       

Kerk De Heilige Familie, 
Langeberg, Brunssum 
mozaïek, niet uitgevoerd 

  x?  x x      

O.L.Vrouw van Altijddurende 
Bijstand-kerk , Kerkrade 
Maria van de bruiloft van Cana, 
geglazuurde chamotte  

    x x      

Sint-Jozef kapel ziekenhuis, 
Kerkrade,  
Vier ramen 

    
 
x 

 
 
x 
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Opdracht 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

Sint-Lambertus, Kerkrade 
‘Bergrede’,  
‘Gethsemane’,  
‘Intocht in Jeruzalem’, 
‘Tabor’,  
‘Verrijzenis’; glas-in-lood 

    
x 

 
x 

  
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 

Karmel, Merkelbeek 
‘Teresia van Avila’;  
‘Maria Magdalena dei Pazzi’;  
glas-in-lood 

     
x 

 
 
x 

     

Karmel, Amsterdam  
‘Verrijzenis’, glas-in-lood 
Plafondraam, glas-in-lood 
‘O.L.Vrouw van de berg Carmel’; 
glas-in-lood  
3 gordijnen, textiel Wandkleed, 
textiel 

     
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
x 
 
 

  
 
 
 
 
x 

  

x 

Oud Valkenburg 
Wandschildering, niet 
gerealiseerd 

       
x 

    

Kon. Nederlandse papierfabriek 
Maastricht ‘Vrije-tijdsbesteding’, 
mozaïek  

      
x 

     

Supermarkt De Gruyter, Den 
Bosch 
sgrafitto, niet uitgev. 

      
x 

     

Kapel St. Annadal ziekenhuis, 
Maastricht 
‘Madonna met kind’ ‘Aartsengel 
Raphael’  

     
 
x 

 
 

  
 
x 

   

Heilig Hartkerk, Maastricht 
‘Getsemane’,  mozaïek 

       
x 

 
x 

   

Maristenkerk, Nijmegen 
Altaar mozaïek  

      
x 

 
x 

 
x 

   

O.L.Vrouw van Fatima, 
Brunssum 
10 Mariaramen,  
3 ramen uitgev.  

       
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

Serviam college, Sittard 
‘Ontmoeting Maria en Elisabeth’, 
mozaïek.  

        
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 

Grafsteen, fam. Hundscheid. 
Heerlen 
De sterke vrouw, mozaïek 

          
 
x 

 

Ziekenhuis Breda, mozaïek, na 
2de ontwerp teruggegeven 
vanwege onaanvaardbare eisen 
tot verandering van het ontwerp 

          x 
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Bijlage 4 

Opdrachten periode 1963-1972 

rood = kerkelijk   
zwart  = seculiere opdrachten  
grijs kruisje = ontwerpfase   
lichtblauw = glas in lood;  
licht oranje = mozaïek 
 
Opdracht 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Kapel Jezuïeten klooster, Maastricht 
‘Schepping’, acht ronde glas-in-loodramen 

x x         

O.L.Vrouw van Fatima, Brunssum  
‘De gekroonde Maria’, glas-in-loodraam 

x          

Sint-Lambertus, Kerkrade   
‘Pinksteren’,  glas-in-loodraam 

x          

R.K. Ziekenhuis Sint-Jozef, Kerkrade  
glas-in-loodramen in apsis en  
twaalf glas-in-loodramen voor de doopkapel 
(kerk is in 2005 gesloopt, 10 ramen naar 
collectie Schloss Moyland, BDR en 2 ramen 
naar Stilecentrum Atrium Ziekenhuis Kerkrade) 

 
x 
x 

 
x 
x 

        

Jongensdorp De Widdonck, Heythuizen 
glaswand [?] (teruggegeven wegens tijdgebrek)  

 x         

R.K. Ziekenhuis Breda  
mozaïek ( na 2de ontwerp teruggegeven 
vanwege onaanvaardbare eis tot verandering 
van het ontwerp) 

x x x        

Karmel Aalsmeer  
‘Apostolaat’, glas-in-loodraam, boven entree  

x x         

Karmel, Merkelbeek  
‘Titus Brandsma’, twee ramen glas-in-lood 

    
x 

      

Emmaüsschool, Utrecht  
‘Emmaüsgangers’, mozaïek 

x x         

Sint-Ambrosiusschool, Maastricht  
‘Tocht van de Joden naar het Beloofde Land’, 
textielapplicatie 

x x         

Sint-Janslyceum, Hoensbroek 
‘Groei’, mozaïek  

 x x        

Verpleegstersflat, Maastricht  
‘L’après midi du faun’, textielapplicatie 

  x        
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Opdracht 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Ziekenhuis Sint-Johannes de Deo, Haarlem 
‘Pril leven’ mozaïek 

  
x 

 
x 

       

Christus Koningschool, Maastricht 
‘Wonderbare Broodvermenigvuldiging’, 
textielapplicatie 

  
x 

 
x 

 
x 

      

O.L. Vrouw Geboortekerk, Ohé en Laak  
‘Het heilbrengende water’, muurschildering 
rond doopvont (tot en met het prepareren van 
de muur voorbereid, maar in 1966 door de 
beoordelingscommissie tegengehouden)  
‘Dood en verrijzenis’, vastendoek, 
textielapplicatie 

 x x x     
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

 

R.K. Lagere Technische school, Kerkrade 
sgrafitto, 200 x 50 cm (teruggegeven vanwege 
onaanvaardbare eisen tot verandering van het 
ontwerp) 

   x       

Uloschool Sittard  
‘Opgang in de nieuwe tijd’, muurschildering 

   x x      

Ziekenhuis, Rozendaal  
wandtapijt (teruggegeven wegens tijdgebrek) 

   x       

Kapel nieuw ziekenhuis in Heerlen  
glas-in-loodramen (teruggegeven wegens 
tijdgebrek) 

    x      

Sint-Pieterskerkhof, Maastricht 
mozaïek voor grafsteen fam. Theo de Beer 

   x x      

Sint-Pieterskerkhof, Maastricht  
mozaïek voor grafsteen fam. Van de Port 

     x     

R.K. Uloschool, Utrecht  ‘Schoolgemeenschap’, 
mozaïek 

    x      

Stedelijk Lyceum, Maastricht  
‘Evolutie’, mozaïek  

    x x     

Mavochool, Brunssum  
Reliëf-, mozaïekwand 

     x x    

Kleuterschool ‘Hummeloord’, Schinveld 
mozaïek  

       x x x 
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Scattered in hidden attics lies many a legacy of an artist whose place in the national 
canon of art is unclear. During their lives these artists were active in the world of art, 
but at the time of their death, assessment of their work no longer takes place within 
that world of art but within the discipline of art history. The decision whether or not 
the artist will occupy a place in the history of art is in most cases prepared by museum 
directors, curators and collectors. When posthumous work ends up in a museum, the 
objects are given a registration number and become by that very fact institutionalized. 
This institutionalization process usually takes place unobtrusively. The selection of 
who is, and who is not included in the collection is performed internally and often the 
visibility that the artist had within the art circuit when alive, is then used as a guide.  

However, the current research into the legacy of an unknown artist shows that leg-
acies of artists who have played no prominent role in the world of contemporary art 
can still be of considerable importance to the Dutch heritage. An important principle 
here is that a collection of artworks is not only of value to the art world as such, but 
also has a more general, cultural and historical value. Especially when these works are 
supplemented with documents that provide insight into the creative process, they can 
provide understanding of the exclusion mechanisms by which such an artist has not 
made its way into the canon. In this way studying the legacies gives insight into the 
criteria on which the canon of art is ultimately based. 

Marianne van der Heijden 

Marianne van der Heijden (1922-1998) was active as an artist in Limburg since the 
1950-ies until her death. Her legacy thus covers the second half of the previous centu-
ry. It is striking that, despite the quality of her work, she has gone largely unnoticed in 
the summary book of the postwar Dutch art.  She is even missing from the list of 
Flemish and Dutch women artists in the catalog of the exhibition “Elck zijn waerom. 
Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950 “ (1999), while her peers Lotti 
van der Gaag (1922-1999) and the slightly younger Odette Collon (1926) are included. 

I became acquainted with the legacy of Van der Heijden in 2002 when I worked as 
a curator at the “Museum Henriette Polak” in Zutphen. At that time, the work of 
Marianne van der Heijden could not be included in the collection because it did not fit 
into the museum’s policy that was focused around the work of Joop Sjollema and his 
friends, the founders of the museum. Still, I was curious about the work of this female 
artist, which I was not familiar with. When I saw her legacy, I became even more curi-
ous because it was not only very large but also very diverse and it showed a high pro-
fessional standard. 

Van der Heijden’s legacy consists of more than 3,000 artworks, including graphics, 
paintings behind glass, mosaic, material art, paper collages, pastels and designs for 
different monumental wall works. In addition it includes diaries and letters.  A special 
place in the collection is taken up by the correspondence between her and the Father-
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Carmelite Bruno Borchert (1923-1994). How could it be that this talented artist is 
absent in any survey of Dutch art? And why did she keep the correspondence between 
her and the Father-Carmelite available for future researchers? After I had the oppor-
tunity in 2013 for Museum van Bommel van Dam in Venlo to prepare an exhibition 
and publication about her, I decided to try and find answers to these questions. The 
surviving diaries, letters, travel journals and photos soon appeared to be the key to 
finding these answers. 

Feminist art history 

The question of why women are not represented in the surveys of art was one of the 
first questions addressed by feminist art history which started as a discipline in the 
early seventies. The American art historian Linda Nochlin publicly put forward the 
question "Why have there been no great women artists?”.  Her article in Art Forum in 
1970 was the beginning of a feminist history of art. It marked the start of the retrieval 
of women artists and exposed the premises of the institution of art that had brought to 
scale discrimination against women. Ubiquitous views on masculinity and femininity 
prevented women to move around freely in society and devote themselves seriously to 
art. Their sculpture, painting, drawing or embroidery was just accepted as homely pas-
time or hobby. Nochlin made it clear that the history of art had been blind to the ex-
clusion of women.  

This situation made it important for her to reveal and break through the romantic, 
elitist, individual-based structure on which art historical practice was based. Germaine 
Greer made a further significant contribution in filling the gap of female artists in the 
canon by her book The Obstacle Race (1979). She rescued a large number of artists from 
oblivion and formulated the sociological, psychological and cultural conditions and 
attitudes that often prevented women artists to make progress and obtain a place in the 
official history or world of art. The English art historians Rozsika Parker and Griselda 
Pollock also criticized art historical scholarship, which they described in Old Mistresses, 
Women, Art and Ideology (1981) as an oppressive medium.  They felt that the history of 
art had to be fundamentally deconstructed and proposed as a central focus of research 
the cause of the denial of the existence of female artists. They stated that producing 
biographies was not the appropriate method here, because in their eyes this involved 
too little attention for the material works of the female artists.  

Traditional art-historical monography falling from grace 

To investigate the oeuvre of an artist the monograph is the standard art-historical prac-
tice. Since the eighties of the last century this approach has fallen out of favor. In his 
article "That Obscure Object of Desire: The Art of Art History" (1989), art historian 
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Donald Preziosi puts forward the arguments for the disappearance of this popular item 
in the history of art.  Central to the rejection is his realization that the monographs 
often constructed myths about artists as geniuses who produced series of masterworks. 
This was based on the romantic notion of the artist as a single homogeneous entity, 
whose work was to be placed in the historical context of a given period and country of 
origin or residence of the artist.  Art was thus often reduced to just that context.  

Another reason why Preziosi rejects the monographic approach is that the art his-
torian in the process of writing behaves like a connoisseur and revealer who alone 
possesses the extraordinary ability to discover the genius of the artist. Moreover, he is 
able to position the artists in a logically constructed pyramid of good and bad art ac-
cording to strict aesthetic standards. The standards used by the monographer, howev-
er, are open to question because they always depend on time-bound institutions, social 
classes and ideologies. The statements of such a monographer are therefore arbitrary 
according to Preziosi.  

Partly by the dislike of the monographic approach within the discipline of art histo-
ry, the attention of art history researchers shifted to work-immanent analysis and the 
reception history of autonomous works of art. Writing life stories and fitting the works 
of art inside these was left to authors outside the academic world.  With this develop-
ment the scientific discussions on the content of these monographs unfortunately also 
disappeared to the background. 

In this study of a single, complete legacy I want to advocate with new arguments 
the importance of biographical research. The thoughts, dilemmas, experiences, feelings 
and ideas which an artist has entrusted to his or her diary or intimate letters provide 
insight into the complex process by which the artist has been included or excluded into 
the canon. I agree with Geertje Maks conjecture that studying these private matters is 
precisely what is of interest in providing a more nuanced view of the history (of art). 
(Mak, 2007). 

It is however of paramount importance that the potential pitfalls in writing bio-
graphical studies, such as exposed by the feminist art historians Parker and Pollock and 
later Donald Preziosi, are to be avoided.  So, I am not going to put forward Marianne 
van der Heijden as a lost genius, whose talents have remained unfairly not noticed. 
Instead, I will take her practice of art as a model for the inclusion and exclusion mech-
anisms that have led to the existing description of the canon of Dutch post-war art. I 
use the information from her diaries and in particular the mutually surviving corre-
spondence between her and Father-Carmelite Bruno Borchert. These documents pro-
vide a unique insight into the daily practice of the artist: the books she read, the shows 
she attended and the discussions she had with family and friends. Her personal archive 
(Archive Marianne van der Heijden, collection Museum van Bommel van Dam) is 
therefore the ideal place to find answers to the question why her fame never reached 
further than South Limburg, the region where she lived and worked. 
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The function of the archive following Jacques Derrida 

For understanding the function of an archive I found Jacques Derrida's Archive Fever 
(1995) particularly helpful. In his book he makes it clear that an archive is not just an 
immovable black box in which documents or objects are stored, but that these ele-
ments always contain promises for the future. Each element of archive, however small 
or unobtrusive, has the potential to generate new ideas for future researchers. 

During the archival research there is always a rearrangement of the records. In each 
new investigation, with a new question, new and different documents become im-
portant. Derrida suggests that because of this process the actual person who created 
the archive can never be reproduced in its fullness by biographical research. Moreover, 
what the biographer writes can never be conclusively true. His or her argument is al-
ways a reinterpretation, or retelling of what was originally written in the documents. 
Derrida says, that, although the researcher attempts to resurrect the creator, he or she 
rather creates a phantom image of its protagonist  and the original person can never 
been brought back to life. 

In my study I follow Derrida's ideas and it is thus not my intention to resurrect Ma-
rianne van der Heijden in her fullness and "final truth". In her legacy, I will look for 
the traces she has left as a creator to show to what fascinating and complex stories 
following these traces may lead. Van der Heijden has read all the documents before her 
death and in some cases has put comments in the margins, but she has also cut out 
specific names from the handwritten texts.  

On the basis of these traces I want resurrect her voice and reveal the dilemmas she 
faced in as a female artist. In addition, by taking the recommendations of Preziosi and 
the feminists Parker and Pollock seriously, I will put Van der Heijden’s works of art at 
the forefront, so that I do not fall into the trap of producing another much-maligned 
genius-glorifying monograph.  

Intersections in the life and work of Marianne van der Heijden 

To avoid a linear discussion of the artist and her biography, I have set up my thesis 
around the intersections of the life and work of my protagonist. The intersections I 
extracted are: 1951, 1962, 1970, 1987 and 1998. I take as starting point the year 1951, 
because that was the year when the career of Marianne van der Heijden took off.  Af-
ter completion of her training at the Amsterdam State Academy of Fine Arts and par-
ticipation in the Prix de Rome, Van der Heijden chose to return to her birthplace. On 
her return, she could start to work immediately on several commissions from various 
churches. I chose deliberately not to take the birthdate of Marianne as the starting 
point, because not her life but her work is central in my analysis.  

As the second intersection, I consider the year 1962, in which I explore what has 
materialized of her career, a decade after her ambitious start as an artist. The year 1962 
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is also of interest because her correspondence with Father Bruno Borchert intensified. 
This correspondence provides insight into how the artist, as a woman of forty in the 
beginning of the sixties, stood in life.  

In 1970 her career is on a low. Van der Heijden makes little art and the corre-
spondence with Father Bruno has come to an end. Her work comes back to life during 
the seventies, but by then she has finally left behind the ecclesiastical art commissions. 
Next I take 1987 as the fourth intersection. This is the year in which she turns 65.  I 
explore how Van der Heijden perceives life at that age. Her artist’s life abruptly ends in 
1998, when she commits suicide by taking an overdose of sleeping pills. What brought 
her to this rigorous final step and was the choice for it in any way related to the obsta-
cles she encountered as an artist?  

As an introduction to every intersection I present a work of art or document that 
serves as a prelude to the content of the chapter. These are the artifacts I selected from 
the legacy and that are, again and again, the fuel for a re-interpretation of her work. At 
the beginning of each chapter, I also include a photo of the artist taken in the same 
year year. These portraits show how the work may have been produced by the same 
name, but not necessarily by the same person.  

Excluded from the canon 

The diversity of her work immediately becomes apparent, once we put the works that 
Van der Heijden made in 1951, 1962, 1970, 1987 and 1998 in a series. She painted with 
gouache paint, made woodcuts, drew with reed pen and Indian ink and worked with 
pastel. We can add to this the techniques that she chose for her monumental work, 
sgraffito, stained glass and mosaic as well as her experiments with used objects. Her 
oeuvre cannot be described consistently: there is no single, overall way to describe the 
work of Marianne van der Heijden. Were we to build a structure of her work as a logi-
cal sequence of works, such a structure would have little correspondence to the unpre-
dictable reality of her practice. The artist was not looking for a personal signature, nor 
was it her intention to join some movement of art.  

Germaine Greer identified the absence of a consistent body of work as one of the 
main reasons why women have not reached the canon. However, when we compare 
the oeuvre of Van der Heijden to male contemporaries, it appears that many of them 
also were not working consistently. The works of Lex Horn (1916-1968), Wally Elen-
baas (1912-2008) and Jef Diederen (1920-2009) have also acquired no position in the 
canon of Dutch art. Marianne van der Heijden concentrated predominantly on monu-
mental art and graphics. These forms of art were awarded little attention in the surveys 
of Dutch art, regardless of whether the art was created by men or women. Her exclu-
sion from the canon therefore, appears at first glance to have nothing to do with the 
fact that she is a woman.  
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Yet it is noteworthy that no single woman is included in the survey book De Neder-
landse identiteit in de kunst na 1945 (1984) with a short biography. The book contains 
works from only four female artists: Pearl Perlmutter (1915-2008), Ansuya Blom 
(1956), Marlène Dumas (1953) and Sandra Derks (1960). Of these four, only Perlmut-
ter is of the generation of Van der Heijden. This suggests that there exists little atten-
tion for the female artists of Van der Heijden’s generation. The life and work of female 
artists of that generation is such unexplored territory that further research is urgently 
required.  

Until the mid-seventies Marianne van der Heijden worked mainly on commissions 
for the church. Her most prestigious assignments are: a nine-meter high sgraffito of 
the risen Christ in the Church of St. Peter and Paul in Eschweiler (1952) and the mar-
ble mosaics of the apse and triumphal arch in the private chapel of the Jesuits in Maas-
tricht (1954-1958), now the auditorium of the School of Business and Economics of 
Maastricht University. Because art historians generally characterize such contracts as 
applied art, they are not included in the surveys of the Dutch art.  

The early sixties were the years in which the artist devoted herself to making 
stained-glass windows. She worked on two major projects: windows for St. Lambertus 
Kerkrade and the Fatima Church in Brunssum. Art historians assessed both assign-
ments not on their artistic merits but on the grounds of their religiosity. For the artist, 
however, the designs for the church in Brunssum provided a first step towards abstrac-
tion, a direction she further wanted to explore in her free work.  

The exploration into abstract art was executed largely in secret and she did not 
show the results in public. For this reason Van der Heijden is always described as crea-
tor of "religious art" and that label has stuck to her ever since. Even Willem K. Cou-
mans, in his monograph of van der Heijden of 1990, puts particular emphasis on the 
religious or spiritual power of her art. Precisely this aspect received little appreciation 
from the critics of the national newspapers and magazines. The qualifier "religious art" 
was a sufficient reason to keep Van der Heijden’s work outside the surveys of auton-
omous Dutch art.  

Because Marianne van der Heijden lived and worked in the south of the country 
she has always been considered a regional artist of Limburg. Here she was appreciated 
widely and therefore included in the surveys of Limburg art. However, the artist saw 
herself as anything but a regional person: her mother was German, her father from 
Brabant, she did not speak the regional dialect and preferably joined people from out-
side the region. 

Nowhere to belong to 

Marianne van der Heijden identified herself neither with Limburg artists nor with any 
group within the cultural sector. She commended herself as an outsider who far from 
the public arena practiced her art according to her own insights.  The attitude of an 
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outsider made Van der Heijden elusive and has helped to ensure that she remained 
largely invisible in Dutch art. But her fear of commitment also caused her loosing sight 
of what she wanted to do and who she was.  

At the beginning of her career her creed was: as long as I do my best, everything 
will turn out to be fine. In those years she acted rather pliable with respect to the wish-
es of her parents and religious clients. In the sixties she breaks loose of these ties and 
gets engaged in a clandestine relationship with Father Bruno Borchert. Through him 
she achieves that the magazine Speling, of which he was the editor, virtually always 
published her work uncritically and faithfully. But, through this medium, which fo-
cused on spirituality, she does not manage to get the attention of national critics of art 
and directors of art museums outside Limburg.  

During her career Van der Heijden knows no role models that would help shaping 
her artistry. In her family and social environment no women existed who were able to 
establish an autonomous career independent of the church. The introduction to the 
work of Paula Modersohn-Becker (1876-1907) at the end of the forties in the Stedelijk 
Museum Amsterdam was therefore particularly inspiring. Modersohn-Becker was the 
first painter who showed the female nude from the perspective of women. She pre-
sented it in an unusual way as a goddess, with Christian symbolism reflective of both 
Mary and the suffering Christ. That special iconography attracted Van der Heijden and 
led her to experiment with fragile, nude self-portraits with Indian ink in the evenings,  
while during the day she worked on the apsis mosaics of the Jesuit chapel. Like Mod-
ersohn-Becker Van der Heijden chooses to be an artist. To achieve that life she brings 
the sacrifice of celibacy and thus forgoes motherhood. However, the choice for art and 
independent living is for Van der Heijden no reason to follow the feminists in the 
sixties in their fight for independence. Instead, she becomes more and more entangled 
in the issues of Father Bruno Borchert. When his monastery in Merkelbeek is gradually 
closed after 1968 he is looking for a home in Maastricht. Ultimately, he is allowed to 
live on the ground floor of the home that Van der Heijden bought in 1972 at the Pa-
penweg in Maastricht. From that moment on she retreats regularly to her studio and 
focuses on making free work. At the same time she starts to set up her own collection 
and brings together her personal documents. It would appear that Van der Heijden 
consciously brought together and documented her work for the future. A small, incon-
spicuous note that I found in her last diary reinforces this suspicion. Marianne ad-
dresses Maria Straathof, whom she had appointed as executor.  She writes: "We 
[Borchert and Van der Heijden] are very vulnerable in our letters, very old, very fussy 
and yet again innovating: forward, but only on our own compass. I give them to you 
personally.  Also read my diaries and calendars. They should never get into the wrong 
hands." (Letter z.d., [1998]). Her diaries and letters contain various secret events, 
thoughts and dreams, such as a secret marriage proposal of a certain Johny from Suri-
nam, whom she had met in the jazz club Casablanca on the Amsterdam Zeedijk. She 
did not accept, but it was one more incentive for her to go to work in he countryside 
of France for the month of September 1950.  
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Even greater was her secret regarding the complex relationship with Father Bruno 
Borchert. Nobody knew – not even her close family and dearest friends – that she 
offered him shelter when the monastery in Merkelbeek was closing down. She taught 
him how to live in the secular society, but could not tell anyone because it would then 
become apparent that they lived in cohabitation. This was, unacceptable to the Catho-
lic community and it would cause disrespect to her family and even more so, harm her 
name and reputation as an artist of religious commissions.  

It is within this this context, that her identity crisis at the end of the sixties becomes 
more understandable. With it, also her statement “Ik zou zo graag een zwerver willen 
zijn” (1970) (“I should like to be a wanderer”) appears in a different light. Given this 
turbulent period, full of secrets and lies, she can no longer live uninhibitedly. It is diffi-
cult for her to imagine an integral place in society. She sees herself increasingly in the 
role of outsider in the art, but now also in society. Her choice to live for art meant that 
cracks were now appearing in her unshakable belief in Catholicism, first as an institu-
tion, later as a religion.  

Because I could use the diaries and her letters to Borchert in my research, I could 
make it clear that although Marianne van der Heijden could develop materially as an 
independent artist, this development turned out to be much more difficult to manage 
mentally.  

The voice of the author 

This study of the legacy of Marianne van der Heijden can only lift a corner of the veil. 
It suggests that there is much more to discovered when we study scientifically the attics 
containing posthumous work by artists who do not belong to the canon. I have shown 
that the jottings, diaries and letters left by the artist, provide important information 
about the circumstances in which a work of art arose. Through these texts of the artist, 
he or she posthumously suggests clues to the researcher that could lead to new discov-
eries and the surviving voice of Marianne van der Heijden, hidden in her posthumous 
texts, talks about the complicated circumstances in which women had to work since 
1945 when they were aiming to become an artist. 
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Museumpraktijk 

De noodzaak voor dit onderzoek naar de nalatenschap van Marianne van der Heijden 
komt direct voort uit de museumpraktijk. Toen ik als conservator van Museum Hen-
riette Polak in Zutphen werkte, werd aan dit museum regelmatig gevraagd of nagelaten 
werk kon worden ondergebracht in de collectie. Op die vraag moest op grond van 
inhoudelijke, maar ook praktische bezwaren veelal negatief worden geantwoord. Be-
langrijkste criterium voor het uitbreiden van de verzameling was dat de aangeboden 
kunst moest aansluiten bij de bestaande collectie en het beleid dat het museum op 
grond daarvan had opgesteld. In de tijd van 2002 tot 2010 dat ik voor dit museum 
werkte, was aansluiting bij de modern-klassieke kunst van Joop Sjollema en zijn kun-
stenaarsvrienden leidraad voor het verzamel- en tentoonstellingsbeleid. Toch beteken-
de dat niet dat alle kunst die aan dit criterium voldeed, kon worden opgenomen. De 
capaciteit van de depots liet een rigoureuze toename van de verzameling niet toe en de 
financiële middelen ontbraken de depotruimte uit te breiden, extra personeel aan te 
stellen die de binnengekomen kunstwerken konden registreren en conserveren. Het 
opnemen van complete nalatenschappen was voor dit museum uitgesloten. Slechts af 
en toe konden enkele werken uit een nalatenschap als schenking worden geaccepteerd. 
Ik stelde voor jaarlijks een tentoonstelling te organiseren van een minder bekende 
kunstenaar wiens leven en werk aansloten bij de opvattingen van Joop Sjollema en zijn 
vrienden. Op die manier konden verborgen oeuvres onder de aandacht worden ge-
bracht en het profiel van het Zutphense museum worden versterkt. Bij de uitvoering 
van dit idee maakte ik vaak gebruik van nalatenschappen die in opslagruimten van 
erfgenamen opgeborgen stonden. Bij iedere tentoonstelling kon een publicatie worden 
gemaakt, zodat de getoonde werken waren gedocumenteerd en er na afloop van de 
expositie iets tastbaars overbleef. 

In tegenstelling tot Museum Henriette Polak besloot Museum van Bommel van 
Dam in Venlo onder het directeurschap van Rick Vercauteren van 2004 tot 2016 wel 
tot het aannemen van complete nalatenschappen. De erfenis van Marianne van der 
Heijden was de eerste die Vercauteren in zijn geheel als schenking accepteerde. Ver-
cauteren handelde uit naam van de gemeente Venlo, die de uiteindelijke eigenaar van 
de kunstcollectie van Museum van Bommel van Dam is. Al snel kwam ook dit regiona-
le museum voor het dilemma te staan dat het personeel ontbrak al de binnengekomen 
kunstwerken op conditie te checken en te conserveren. Tevens werd duidelijk dat de 
expertise ontbrak de archiefstukken die onderdeel waren geweest van de schenkingen, 
te archiveren en toegankelijk te maken voor het publiek.  

De druk van de alledaagse werkzaamheden, zoals onder meer het organiseren van 
tentoonstellingen, het ontvangen van bezoekers, het beveiligen van de kunst en het 
geven van rondleidingen, zorgde ervoor dat de conservering van de binnengekomen 
kunstwerken en de inventarisatie van de archiefstukken naar de achtergrond verscho-
ven. Dit proces werd versterkt door het feit dat resultaten van het conserveren van 
kunst en registreren van archiefstukken niet direct zijn om te zetten in stijgende bezoe-
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kersaantallen en daarmee de noodzaak ervan minder zichtbaar is voor het publiek of de 
gemeenteraadsleden die uiteindelijk over het bestaansrecht van dit Venlose museum 
beslissen.  

Kunstenaarsnalatenschappen en het verzamelbeleid van musea en 
andere erfgoedinstellingen 

Deze twee voorbeelden uit de museumpraktijk laten de lastige situatie zien waarin 
kleinere Nederlandse musea die (nog) afhankelijk zijn van overheidsgeld, zich met 
betrekking tot collectievorming en het aannemen van kunstenaarsnalatenschappen 
bevinden. De economische crisis en de bezuinigingen op kunst en cultuur die sinds 
2007 hun sporen nalaten op de mogelijkheden van kleinere musea, maken deze situatie 
nog problematischer.805 

De vraag rijst of het opnemen van kunstenaarsnalatenschappen in het nationale 
erfgoed een taak is van gemeenten, provincies of de landelijke overheid. De verschui-
ving van veel landelijke overheidstaken naar gemeenten, zoals binnen de zorg op grote 
schaal heeft plaatsgevonden, heeft tot gevolg dat het ook met betrekking tot kunst en 
cultuur geen uitgemaakte zaak is of het behoud ervan een gemeentelijke dan wel een 
landelijke overheidstaak is. In het bijzonder is het onduidelijk wie verantwoordelijk is 
voor de keuzes die moeten worden gemaakt met betrekking tot de recente, nationale 
kunstgeschiedenis. Er is een tendens gaande dat de overheid, zowel de landelijke als de 
regionale, zich hieruit terugtrekt en dat dit proces van geschiedschrijving wordt overge-
laten aan particuliere initiatieven en instellingen.  

Deze verschuiving staat in schril contrast met de visie en houding van de overheid in 
de jaren tachtig. In 1981 verwierf het Rijk bijvoorbeeld het omvangrijke legaat van Theo 
van Doesburg. Schilderijen, tekeningen en prenten werden onderdeel van de Rijkscol-
lectie (tot 1982 Dienst Verspreide Rijkscollecties, tegenwoordig Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed). De bibliotheek van Van Doesburg werd in bruikleen gegeven aan 
het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (sinds 2014 Instituut voor Kunst-
geschiedenis). Vanaf 1984 stelde het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cul-
tuur een jaarlijks budget ter beschikking voor de aankoop van werk van levende kunste-
naars, waarmee na verloop van tijd een representatief overzicht van de Nederlandse 
kunst zou kunnen worden samengesteld. In 1997 fuseerde deze instelling met het Insti-
tuut Collectie Nederland, dat in 2011 overging in de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed (RCE). Dit instituut is nu verantwoordelijk voor het landelijke verzamelbeleid en 
de gloriedagen van aankopen van moderne of eigentijdse kunst door het Rijk behoren 
tot het verleden. Dat betekende echter niet dat de rijkscollectie niet meer groeide. In 
2011 presenteerde het RCE een overzicht van de aanwinsten van de afgelopen twintig 
jaar. Een van de hoogtepunten vormde de schenking van het beeldend oeuvre van Lu-
                                                        
805 Daan van Lent en Claudia Kammer, ‘Voor kleinere musea is het vaak ploeteren’, NRC, 7 juli 2016;  Greta 
Pama, ‘Dit is wat de musea met rode cijfers willen doen’, NRC, 22 november 2016. 
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cebert door Tony Swaanswijk-Koek in 2006. De rijkscollectie werd hiermee verrijkt met 
tweehonderd schilderijen en tweeduizend werken op papier.806 

Echter, in het laatste beleidsplan van het RCE heeft het verwerven van kunstvoor-
werpen geen prioriteit meer. Het instituut richt zich op het beheren en het beheers-
baarheid houden van de collectie. In het beleidsplan voor 2014-2017 staat: ‘De be-
leidsmatige keuzes voor de collectie zijn: behoud door beheersbaarheid, gebruik door 
zichtbaarheid en ontwikkeling door profilering. We kiezen daarbij voor de focus op 
een compacte werkcollectie die gewaardeerd wordt door het veld.’807 Voor het opne-
men van complete nalatenschappen van kunstenaars die net zijn overleden, is nauwe-
lijks meer plaats. 

Dat het Rijk bij de schenking van de nalatenschap van Theo van Doesburg ook 
diens kunstenaarsarchief verwierf, is geenszins gebruikelijk. De verwarrende situatie met 
betrekking tot het behoud en beheer van kunstnalatenschappen geldt in nog sterkere 
mate voor de kunstenaarsarchieven. Dat Marianne van der Heijden haar werk zo uitge-
breid heeft gedocumenteerd en ook haar dagboeken en andere archiefstukken heeft 
bewaard, is uitzonderlijk. Lang niet al haar collega’s stelden een documentatie van hun 
werk samen. Dat werd pas meer gebruikelijk toen onder meer de Beeldend Kunstenaars 
Regeling en andere kunstinstituten, zoals de Centra voor Beeldende Kunst, de Kunstuit-
lenen en de Stichting Vrouwen in de Beeldende Kunst om dergelijke documentatie 
vroegen. Daarnaast heeft de verbetering van de kunstreproductietechniek een belangrij-
ke impuls gegeven aan de toename van de vraag naar en de noodzaak van kunstenaars-
documentatie. Tegenwoordig hoort het samenstellen van een documentatiemap tot 
iedere kunstenaarspraktijk, maar dat was tot begin jaren tachtig nog niet algemeen ge-
bruikelijk. Het feit dat van der Heijden in 1984 de kunstenaressenpagina van Ruimte 
mocht invullen, had mede te maken met het feit dat ze aan de redactie van dit tijdschrift 
documentatiemateriaal had toegestuurd. Andere kunstenaars van haar generatie hadden 
dit materiaal niet zo goed op orde zoals zij. Velen van hen vonden dat dit niet tot hun 
werk behoorde: zij maakten kunst en waren geen documentalisten. Deze opvatting werd 
overgenomen door veel beheerders van nalatenschappen. Vaak zijn wel de kunstwerken 
bewaard, maar van een kunstenaarsarchief met de documentatie van de kunst , zoals 
lijsten en recensies van tentoonstellingen, aangevuld met dagboekaantekeningen en 
briefwisselingen met opdrachtgevers of kunstenaarsvrienden, is zelden sprake. 

Wanneer de beheerders deze wel bezitten, dan is het vaak erg moeilijk deze docu-
mentatie ergens onder te brengen waar het voor het publiek toegankelijk gemaakt zal 
worden. Er kan van geluk worden gesproken als een gemeente- of regionaal archief de 
stukken wil opnemen. Veel musea zien het niet als hun taak kunstenaarsarchieven te 
verzamelen. Dat het Van Goghmuseum zowel de kunst, als de brieven van haar naam-
gever onderzoekt, is een uitzondering. Zo stelt bijvoorbeeld het Cobramuseum voor 

                                                        
806 Simone Vermaat, ‘Het beeldend oeuvre van een dubbeltalent. De schenking Lucebert’, in Fransje Kuyvenho-
ven e.a., Gekregen! Aanwinsten van de Staat 1990-2010 (Amsterdam University Press, Amsterdam 2011) 122-125. 
807  Michaela Hanssen, Marina Raymakers, Evert Rodrigo (redactie), Collectieplan 2014-2017 (Rijksdienst voor het  
Cultureel Erfgoed, Amersfoort 2013) 7. 
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Moderne  Kunst in Amstelveen zich in de eerste plaats op als een kunsthal, een insti-
tuut dat zich richt op het maken van wisseltentoonstellingen, en niet als een kenniscen-
trum van het gedachtegoed dat dagboekaantekeningen, correspondentie of foto’s van 
de oprichters van Cobra verzamelt.  

De interesse die Museum van Bommel van Dam toonde voor het kunstenaarsar-
chief van Van der Heijden, is ongebruikelijk. Over het algemeen wordt deze taak over-
gelaten aan het Instituut voor Kunstgeschiedenis (voorheen de Rijksbureau voor 
Kunsthistorische documentatie). Dit landelijke instituut beheert verschillende kunste-
naarsarchieven, maar in hun ‘Missie en visie’ wordt het verzamelen van dit materiaal 
niet genoemd.808 Dat betekent dat de huidige situatie met betrekking tot het opnemen 
van kunstenaarsarchieven van recent overleden Nederlandse kunstenaars in regionale 
of rijksarchieven – net als het behoud van kunstnalatenschappen – erg onzeker is. 

Zo zien we dat de aandacht voor de conservering van de recente Nederlandse 
kunstgeschiedenis in zwaar weer is gekomen. De landelijke overheidziet dat niet als 
haar taak en kleinere musea hebben er noch de expertise, noch de ruimte of het geld 
voor. Bovendien worden kleinere musea tegenwoordig gedwongen spraakmakende 
publiekstrekkers te organiseren en zich te bekommeren om extra publieksactiviteiten, 
waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd. Dit alles heeft tot gevolg dat een van 
de oorspronkelijke uitgangspunten van overheidsmusea, het collectioneren, beheren en 
conserveren van ons erfgoed, onder druk komt te staan. 

In de kunsthistorische wetenschap heeft zich een vergelijkbaar proces afgespeeld. 
Onder de invloed van bezuinigingen is onderzoek naar de recente Nederlandse kunst 
naar de achtergrond verplaatst. Toen Willemijn Stokvis, docente aan de Rijksuniversi-
teit Leiden en pleitbezorgster voor de moderne Nederlandse kunst, in 1999 afscheid 
nam, verdween ook de enige plaats waar specifiek, universitair onderzoek naar de re-
cente Nederlandse kunstgeschiedenis werd aangemoedigd. Onderzoek naar de praktijk 
van het kunstenaarschap in Nederland en de daaraan gekoppelde biografische aanpak 
werden binnen de kunsthistorische wetenschap op een zijpad gezet. Met als gevolg dat 
auteurs die niet verbonden zijn aan wetenschappelijke instituties, deze praktijken gin-
gen beschrijven, omdat liefhebbers van de Nederlandse kunst, zoals verzamelaars, 
handelaren en erfgenamen van overleden kunstenaars daar wel behoefte aan hadden. 

Al deze ontwikkelingen zijn ten koste gegaan van de wetenschappelijke en museale 
aandacht voor kunstwerken die niet tot de canon van de kunstgeschiedenis behoren. 
Hedendaagse of actuele kunst wordt wel onderzocht of krijgt tentoonstellingen in 
musea , maar het werk van kunstenaars die geen directe rol meer spelen in het actuele 
kunstcircuit, verdwijnt van het toneel. Wanneer niemand zich het lot van deze kunst-
voorwerpen wil of kan aantrekken, zal dit deel van de kunstgeschiedenis uit het zicht 
van de volgende generatie raken. Het valt te vrezen dat het daarmee voorgoed uit het 
nationaal erfgoed verdwijnt.  

Dit gebrek aan interesse betreft op dit moment vooral het werk van de generatie 
kunstenaars die vanaf 1945 aan hun loopbaan begonnen. Dat is extra jammer omdat 
                                                        
808 rkd.nl/nl/over-het-rkd/organisatie/missie-en-visie.  
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juist in de naoorlogse periode de basis is gelegd voor veel vrijheden die tegenwoordig 
als normale zaken worden ervaren, zoals het feit dat de opvattingen van de kerk niet 
meer bepalend zijn voor de heersende normen en waarden, dat opvattingen over het 
huwelijk en seksualiteit sterk zijn veranderd en dat het beroep van beeldende kunste-
naar even toegankelijk is voor vrouwen als voor mannen. De generatie van Marianne 
van der Heijden heeft zich sterk gemaakt voor deze vrijheden. Soms lijkt het erop dat 
jongere generaties zich nauwelijks meer bewust zijn van deze vrijheden en het niet 
meer van belang vinden de oorsprong ervan te leren kennen of onder de aandacht te 
brengen.  

Zo staan er zolders vol met kunstwerken en documenten die dit veranderingspro-
ces kunnen documenteren. In dit proefschrift wilde ik op exemplarische wijze laten 
zien hoe dit materiaal ingezet en geïnterpreteerd kan worden. Het is kostbaar materiaal, 
met grote waarde voor de kunstgeschiedenis, zo hoop ik te hebben gedemonstreerd. Ik 
kan de praktische ruimteproblemen van de erfgoedinstellingen weliswaar niet oplossen, 
maar de oplossing begint met een visie op de omgang met dit materiaal. Mijn proef-
schrift laat zien wat het belang van onderzoek naar nalatenschappen is voor de kunst-
historie. Alleen door dergelijke onderzoek kunnen criteria worden geformuleerd die 
kunnen worden gevolgd bij de keuze of de kunstvoorwerpen of archiefstukken moeten 
worden bewaard of kunnen worden weggegooid. Zonder criteria is selectie er een van 
toeval en louter gebaseerd op de – vaak tijdelijke – beleidsuitgangspunten van de erf-
goedinstellingen. 

De complexiteit van discriminatie 

Centraal in dit onderzoek staat de positie van Marianne van der Heijden in de Neder-
landse kunstwereld. Haar verhaal kan als voorbeeld dienen voor de beperkte mogelijk-
heden van veel kunstenaressen die na 1945 hun carrière startten. Het zijn de levens van 
onze moeders of grootmoeders die nog veel belemmeringen ondervonden bij het op-
bouwen van een (kunstenaars)bestaan onafhankelijk van familie of echtgenoot. Het 
toont aan dat discriminatie op grond van sekse nog niet zo erg lang geleden plaatsvond 
in het dagelijks leven van een vrouw die onafhankelijk wilde leven of zich wilde wijden 
aan de kunst. 

Dit verhaal over Marianne van der Heijden dat aan de hand van haar nalatenschap 
kon worden geschreven, is een pleidooi voor een alternatieve kunstgeschiedenis. Een 
geschiedenis die zichzelf bevraagt in plaats van een doorgeefluik te zijn van de kunst 
van reeds bekende namen. Alleen een kunstgeschiedenis die zichzelf onder de loep 
neemt, kan uitsluitingsmechanismen binnen de beeldende kunst blootgeleggen.  

Het wegmoffelen van Van der Heijdens werk uit de canon van de twintigste-
eeuwse kunstgeschiedenis is wellicht niet bewust of met kwade opzet gebeurd. Toch is 
het resultaat ervan wel de huidige kunsthistorische praktijk aan te rekenen, want door 
deze onbewuste handelingen dreigt niet alleen een intrigerend kunstenaarschap buiten 
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het collectieve geheugen te vallen, maar gaan ook de nuances in de geschiedenis van de 
Nederlandse kunst vervagen.  

Wanneer diversiteiten binnen de geschiedschrijving van de recente Nederlandse 
kunst worden genegeerd, blijft een stramien van een kunstgeschiedenis als een opeen-
volging van het werk van vooral mannelijke genieën de boventoon voeren en dat ver-
haal is niet altijd het meest interessante en/of het meest waarheidsgetrouwe. 

Televisieprogramma’s volgen maar al te vaak dit ongenuanceerde beeld van de ge-
schiedenis van de kunst door met veel aandacht voor details in beeld te brengen hoe 
geniale kunstenaars hun eigen stijl hebben moeten bevechten. De kunstcolleges van 
Joost Zwagerman en Jasper Krabbé in het populaire programma De Wereld Draait 
door of de series van Jeroen Krabbé waarin hij in de voetsporen treedt van Vincent 
van Gogh en Pablo Picasso zijn daarvan goede voorbeelden.  

Met deze hardnekkig aanwezige voorkeur voor de verhalen van de grote meesters 
worden andere, minder spectaculaire, maar even aanwezige mechanismen uit de kunst-
geschiedenis verdoezeld. Op basis van Van der Heijdens loopbaan zijn dat de volgende 
thema’s: het feit dat het nog niet vanzelfsprekend was dat vrouwen voor het kunste-
naarschap kozen, dat religie tijdens de wederopbouw van grote betekenis was voor de 
realisatie van veel kunst en dat er in de jaren vijftig en zestig andere kunstvormen dan 
het schilderen met olieverf of het ontwikkelen van conceptuele kunst werden gebruikt 
zoals het achterglasschilderen, het werken met textiel, de grafische technieken en al de 
verschillende manieren om monumentale kunst te maken, zoals mozaïek, sgraffito, 
glas-in-lood, muurschilderingen, wandtapijten of glasapplicaties en linoleum- en hout-
intarsia’s.  

Dit verhaal van Marianne van der Heijden laat zien hoe complex de werkelijkheid 
van het scheppingsproces is en welke invloeden daar allemaal bij kunnen spelen, hele-
maal in de jaren na de Tweede Wereldoorlog die bolstaat staat verandering op maat-
schappelijk, sociaal, religieus en economisch gebied. Tegelijk toont het hoe ingewikkeld 
het proces van discriminatie is. Het laat zien dat de kunstenares veel discriminerende 
situaties niet aan haar omgeving durfde te vertellen. Zij heeft die verhalen opgeschre-
ven en opgeborgen in haar archief en op die manier voor de toekomstige onderzoeker 
beschikbaar gehouden. Het negeren van haar werk door de schrijvers van de kunsthis-
torische overzichtsboeken kan niet alleen kan worden verklaard door het feit dat de 
kunstenares zichzelf te weinig heeft geprofileerd of dat haar kunst een te laag niveau 
zou hebben. Het is evenzeer te wijten aan de houding van de huidige kunsthistorici en 
museummedewerkers die eerder oog hebben voor spraakmakende meesterwerken dan 
voor het proces waardoor deze kunst op de voorgrond is getreden en andere kwalita-
tief gelijkwaardige kunst naar de achtergrond is verdreven. De door Donald Preziosi 
bepleitte ontleding van de kunsthistorische wetenschap biedt een goed antwoord op de 
discriminerende werking van de traditionele kunstgeschiedenis.   
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Nieuwe tentoonstellingsthema’s 

En tenslotte, omdat valorisatie van onderzoek liefst ook tastbaar moet zijn, concreet 
zal naast deze publicatie over het belang van het kunstenaarschap van Marianne van 
der Heijden haar verhaal de basis zijn voor een tentoonstelling en begeleidende pu-
blieksuitgave. Museum van Bommel van Dam heeft verklaard geïnteresseerd te zijn in 
een dergelijke expositie, waarmee de resultaten van dit onderzoek voor een breed pu-
bliek beschikbaar zullen komen. Daarnaast biedt dit onderzoek ook aanknopingspun-
ten voor tentoonstellingen over het werk van kunstenaressen uit de periode 1945-1975 
of de veronachtzaamde relatie tussen kunst en religie in de geschiedenis van de moder-
ne kunst in Nederland. 
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Viereneenhalf jaar geleden begon ik mijn ontdekkingstocht door de nalatenschap van 
Marianne van der Heijden onwetend wat mij deze brengen zou. Nu prijs ik me rijk dat 
mij de kans is gegund me aan de hand van haar inspirerende verzameling kunstwerken 
en boeiende dagboeken en brieven verder te hebben kunnen verdiepen in de Neder-
landse kunst en cultuur van na 1945.  

Voor deze ontdekkingstocht ben ik velen dank verschuldigd. Allereerst gaat mijn 
bijzondere dank uit naar promotor Maaike Meijer die mijn idee voor een promotie-
onderzoek direct aanvaardde en mij begeleidde bij de ups en downs die onvermijdelijk 
waren in dit omvangrijke traject. Haar inventieve suggesties inspireerde mij tot een 
alternatieve kunsthistorische aanpak. Zonder haar vertrouwen was dit boek er nooit 
gekomen. Copromotor Miriam van Rijsingen ben ik evenzeer dankbaar. Met haar kon 
ik de kunsthistorische aspecten van dit onderzoek bespreken. Haar toewijding heb ik 
bijzonder gewaardeerd. 

Mijn dank gaat ook uit naar Museum van Bommel van Dam in Venlo, dat mij vol-
ledige toegang gaf tot de Collectie Marianne van der Heijden, onder welke noemer de 
schenking van de nalatenschap van Van der Heijden is ondergebracht. In het bijzonder 
noem ik Rick Vercauteren die bij de start van mijn onderzoek directeur was van dit 
museum en die mijn initiatief enthousiast ondersteunde.  

Het onderzoek heeft me ook bijzondere ontmoetingen gebracht waar ik met veel 
plezier op terugkijk. Zo bewaar ik mooie herinneringen aan de gesprekken met de 
familieleden van Marianne, zoals aan haar broer Leo, die op 15 januari 2015 overleed 
en de afronding van mijn onderzoek helaas niet meer heeft mee kunnen maken. Oog 
in oog met hem kon ik een glimp opvangen van de karaktereigenschappen en li-
chaamstaal van de familie Van der Heijden. De gesprekken met Liesbeth van der Heij-
den zijn mij dierbaar. Op een open en liefdevolle manier sprak ze over haar tante Mari-
anne en gaf ze me inzicht in de familieomstandigheden. Ook dank ik Rik van der Heij-
den, met wie ik weliswaar minder contact had, maar die op mijn initiatief om onder-
zoek te gaan doen naar leven en werk van zijn tante positief reageerde. 

In het bijzonder wil ik Huub Oosterhuis danken, die tijd en moeite nam om over 
zijn jaren in Maastricht en zijn kunstenaarsvrienden uit die tijd, onder wie Marianne, 
Mathieu en Riet Vroemen-Jager, te spreken. Jonas van der Vosse wist te vertellen over 
de vriendschap tussen Marianne en zijn ouders Kees en Sofie van der Vosse. Boven-
dien hielp hij Marianne destijds met diverse karweitjes en kende zo goed haar leefom-
standigheden. Voor zijn verhalen die mij inzicht gaven in het dagelijks leven van Mari-
anne ben ik hem dankbaar.  

Mijn dank gaat ook uit naar Frans Stoks en Kristien Winters huidige bewoners van 
Papenweg 24 in Maastricht, die zo gastvrij waren me het huis waarin Marianne jaren-
lang had gewoond en gewerkt van binnen te tonen. In gesprekken met Rietje 
Diederen- van Emmerik, de weduwe van Jef Diederen, kwam soms even de wereld 
terug, waarin Marianne samen met Jef, Rietje en andere studiegenoten in de bus van en 
naar Maastricht reisde om lessen te volgen aan de Kunstnijverheidsschool. Rietje was 
een van de weinig nog levende personen die herinneringen uit die tijd kon ophalen. In 
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2016 is zij overleden, postuum dank ik haar voor haar openheid. Met haar dochter 
Monique de Jong-Diederen kon ik spreken over het kunstenaarsbestaan van een Lim-
burger in Amsterdam naar aanleiding van haar persoonlijke perspectief op de kunst-
praktijk van haar vader. Die gesprekken waren liefdevol en ik bedank haar hiervoor. 

Met genoegen kijk ik terug op de gesprekken over Mariannes kunstenaarschap met 
galeriehoudster Loes Bolk en beeldend kunstenaressen Marijke Stultiëns en Bep Schee-
ren. Zij gaven mij een goed beeld van de kunstsituatie in Zuid-Limburg en Maastricht.  

Over de karmeliet Bruno Borchert sprak ik met Tjeu Timmermans, directeur van 
het Nederlands Carmelitaans Instituut. Het was een waardevol gesprek waarvoor ik 
hem zeer erkentelijk ben. Mijn dank gaat ook uit naar archivaris Susan van Driel van 
het NCI, die mij hielp bij het vinden van nadere gegevens over Bruno Borchert en zijn 
albums waarin hij zijn voorbeelden van Maria-iconografie verzamelden.  

Omdat Jac van den Boogard mij enthousiast vertelde over de geschiedenis van de 
Mariadevotie in Maastricht en de bijbehorende iconografie, wil ik hem bedanken. Op 
het allerlaatst gaf Henk van Os mij nog enkele tips met betrekking tot de Maria-
iconografie, zodat ik wat dat betreft nog de puntjes op de i kon zetten. Hiervoor dank 
ik hem zeer. 

Ook Babke Aarts, Henni van Beek, Josephine Broos, Mieke Derickx, Monique 
Dickhaut, Charles van Leeuwen, Ruud Moonen en Gabi Stoffels ben ik dank verschul-
digd voor hun steun en hulp bij dit onderzoek. Zij hebben ieder vanuit hun eigen ex-
pertise een bijdrage geleverd aan dit onderzoek.  

Paul van Royen, Janneke Harting en Sjoerd de Jong wil ik speciaal danken voor het 
meelezen van de teksten. En Han Dolman voor de Engelse vertaling van de samenvat-
ting. 

Belangrijk voor het starten en realiseren van mijn promotieonderzoek was het ver-
trouwen en de financiële steun van de bestuursleden van Stichting Marianne van der 
Heijden/Bruno Borchert. Maria Straathof, André Bronszwaer en Jacqueline van der 
Pol hebben op die manier een voorwaarde geschapen voor dit project. Hiervoor en 
voor hun voortdurende steun tijdens mijn onderzoek en de realisatie van het manu-
script ben ik hen zeer dankbaar. In het bijzonder wil ik Maria danken voor de persoon-
lijke informatie die ze mij gaf over haar contact met Marianne. Helaas is Maria in mei 
2017 plotseling overleden en kan zij de presentatie van het onderzoek niet meer mee-
maken. 

Belangrijk voor de uiteindelijke voltooiing van dit proefschrift was alle steun die ik 
van vrienden en familie heb ondervonden. In het bijzonder Helma, Gea, Janneke, Han, 
Ine en Jaap veel dank.  
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Curriculum vitae van de auteur 
 
 
 
 
Lies Netel (Apeldoorn, 1959) rondde in 1986 de studie kunstgeschiedenis en archeolo-
gie aan de Rijksuniversiteit Groningen af. Samen met Jantien Eising publiceerde ze 
‘Vrouwen, vrouwbeelden en kunstgeschiedenis’ in de bundel Vrouw-Letter-Groning’N 2 
(1986). Voor de Zomeruniversiteit Vrouwenstudies 1987 was ze mederedacteur van de 
congresbundel Inrichten. Voor ditzelfde congres ontwikkelde ze ook een dagelijks vi-
deo-journaal waar ze tijdens de productie en uitzending ook de eindredacteur van was.  

Vanaf 1988 is ze werkzaam als docent moderne kunstgeschiedenis voor onder meer 
het Kunsthistorisch Centrum Amsterdam, HOVO-Limburg, -Amsterdam en -
Nijmegen. Voor de avondopleiding Artemis, academie voor interieur- en modestyling 
verzorgde ze van 1989 tot 1998 lessen algemene cultuurbeschouwing. Daarnaast maak-
te ze enkele documentaires over kunst, onder andere: ‘De onvoltooide opdracht’ over 
het Joods monument ontworpen door de Groningse beeldhouwer Edu Waskowsky 
(1934-1976) in Groningen (U-matic, 25 min. 1992) en ‘Groeten uit Bergen’ over de 
aspecten van het kunstenaarsdorp Bergen N.H. (16 mm. 25 min. 1995). 

Vanaf 1999 deed ze voor verschillende Nederlandse musea kunsthistorisch onder-
zoek en realiseerde ze tentoonstellingen voor Cobramuseum voor moderne kunst in 
Amstelveen, Stedelijk Museum Alkmaar, Museum Henriette Polak in Zutphen, Stede-
lijke Museum Schiedam en Museum van Bommel van Dam in Venlo. Voor het Co-
bramuseum inventariseerde ze het aan dit museum nagelaten archief van Antoon 
Rooskens. 

Ze publiceerde tal van catalogi en kunsthistorische overzichten, onder meer voor 
het Cobramuseum voor moderne kunst Seiichi Niohokawa (2000), voor Stedelijk Muse-
um Alkmaar Moderne kunst 1900-1955 (2006), voor Museum Henriette Polak: Het hart 
van de collectie (2008), Lex Horn. Monumentale kunst en vrij werk (2002), Joop Sjollema 1900-
1990. Een overzicht van zijn werk (2005); voor het Stedelijk Museum Schiedam inleidin-
gen over Antoon Rooskens en Lucebert in CoBrA. De kleur van Vrijheid (2003); voor 
Museum van Bommel van Dam Collectie Marianne van der Heijden (2013) en het artikel 
‘Ruimte scheppen met gevoel voor traditie. Nagelaten werk van Jef Diederen aan de 
gemeente Venlo’ (2015). 
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