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In memoriam Sacha van Hessen-van Beugen 

Wij zijn hier bijeen om afscheid te nemen van Sacha. Daartoe wil ik u een beeld schetsen van 

mijn moeder, eerst uit enkele perioden voordat wij er waren, gevolgd door een collage van 

herinneringen van Paulien, Jeroen en mijzelf, zoals wij haar zagen en beleefden. 

Ik zal beginnen met de naoorlogse periode. 

______________________________________________ 

Beste Sacha, lieve Moeder, 
Je ontwikkelde je na het behalen van je gymnasiumdiploma tot een zelfstandige jonge vrouw 

die wist wat ze wilde en niet bang was tegen algemeen heersende opinies in te gaan (een 

eigenschap trouwens die je nooit hebt verloren) 

Na het volgen van de sociale academie en een verblijf van een half jaar als au pair in Parijs 

met een goede vriendin, werd je op jonge leeftijd hoofd van de Mater Amabilis school: een 

school met 800 meisjes die zich, naast een baan, wilden voorbereiden op het moederschap 

door zich te bekwamen in huishoudelijke vaardigheden en godsdienstkennis. 

Na 2 jaar heb je, tegen de wens van je vader in, besloten een nieuwe weg in te slaan: je zei je 

baan op en ging een jaar naar Amerika als au pair; dit in een tijd dat dit nog niet zo gewoon 

en gemakkelijk was als dit tegenwoordig is.  

Bij terugkomst besloot je psychologie te gaan studeren in Utrecht, ondanks de 

waarschuwingen van de studentendecaan: voor een gestudeerde vrouw zou het erg lastig 

zijn een geschikte man te vinden: mannen houden niet van intelligente vrouwen. Het mocht 

niet baten, en zo begon je toch in ‘54 aan de universiteit van Utrecht.  

Deze naoorlogse jaren werden, naar je dikwijls vertelde, getypeerd door bezoeken aan het 

Amsterdamse Concertgebouw en nachtenlange discussies met je dierbare vriendinnen over 

de vele zaken die jonge, katholieke en zelfstandige vrouwen in die tijd bezig hielden.  

Uit foto’s en verhalen van anderen rijst het beeld op van een knappe jonge vrouw die zeker 

geen gebrek had aan aanbidders, maar die, serieus als ze was, besloot te wachten op de 

ware Jacob. 

Deze diende zich aan in je eerste studiejaar: een docent sociologie zocht een sociaal 

werkster voor een onderzoek in Schiedam. Dat hij meer gevonden had dan hij zocht bleek 

alras: in‘56 traden Jan en jij in het huwelijk. 

5 x 7 vette jaren waren aangebroken: na een kortstondig verblijf op de Witte-Vrouwensingel 

verhuisden jullie naar Biltzigt, waar in ‘58 jullie eerste kind werd geboren: Arjan, een leuke, 
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doch lastige baby die het uiterste vergde van je moederlijke gevoelens: zo doordringend was 

zijn gehuil dat jij dacht het geschreeuw nog tijdens wandelingen in het nabij gelegen bos te 

horen. Anderhalf jaar later kwam nummer 2: Paulien die in veel gevallen het tegenbeeld was 

van haar broertje. Vaak heb je verteld wat een ideale baby dat was. Rustig lag ze in haar 

wieg en dikwijls luisterden jullie stilletjes achter de deur als ze daar lag te kraaien: het klonk 

jullie als zilveren klokjes in de oren. 

In ‘62 was met de komst nummer drie, Jeroen, het gezin compleet. 

De vooruitstrevendheid van zowel jou als Jan kwam duidelijk naar voren in de keuze van de 

school: alhoewel een traditionele kleuterschool recht tegenover het huis lag, besloten jullie 

dat het verstandig zou zijn de kinderen naar de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven 

te sturen. Deze school stond bekend om haar progressieve denkbeelden over opvoeding en 

omgang tussen leraren en kinderen; denkbeelden die later algemeen ingang vonden. 

Ik denk dat die keuze vrij bepalend is geweest in de ontwikkeling van je kinderen: veel van 

hun interesses en hun grote algemene ontwikkeling zijn toen gegrond. 

In ‘64 verhuisden we naar het huis aan de Soestdijkseweg waar de beginjaren niet makkelijk 

waren omdat je naast de zorg voor je kinderen ook die van een maandenlange en 

vervelende verbouwing had. Dikwijls vertelde je hoe je soms tot wanhoop werd gedreven 

door drie kinderen die niets liever deden dan in het zaagsel ravotten, daarmee ook de 

spaarzame ruimtes die nog schoon waren bevuilend. 

De oudste kinderen waren inmiddels op een leeftijd waarin het verstandig werd geacht ze te 

leren zwemmen. Paulien en ik werden op zwemles gedaan in het Utrechtse Ozeby: 

woensdagavond heen en terug met de bus. Doordat ik watervrees had, wilde ik meestal het 

water niet in en vooral duiken boezemde mij grote angst in. Vaak ging je mee om mij, met 

van alles en nog wat, er toe over te halen toch maar te leren duiken; tot wanhoop van jou 

meestal tevergeefs: het enige wat je van boven zag was een nee schuddende bokkenpruik!. 

Een paar jaar later herhaalde dit ritueel zich in versterkte mate toen Jeroen moest leren 

zwemmen. Omdat hij nog erg jong was besloot je dit te doen in een verwarmd zwembad in 

Laren: nog kunnen we ons herinneren hoe je ‘s middags jacht maakte op Jeroen die zich 

overal verstopte om maar niet mee te hoeven gaan zwemmen. 

In dit opzicht waren dit wel tropenjaren voor jou: een man met een drukke baan, drie 

kinderen die naar jouw duidelijke normen moesten worden opgevoed en het onderhoud van 

een groot huis.  

In ‘72 verhuisden we naar ons huidige thuis: de Sweelincklaan, waar jij en Jan een huis naar 

eigen inzicht hadden laten bouwen. 
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Paulien en ik gingen intussen naar het VWO, maar omdat jullie geschrokken waren van de 

abominabele grammaticakennis van jullie oudste werd dat niet de Werkplaats, maar het 

meer traditionele Nieuwe Lyceum. Een keus die achteraf gezien voor Jeroen en mij 

verstandig was: Paulien had rustig op de Werkplaats kunnen blijven. 

De kinderen kwamen nu langzamerhand in de puberteit maar ik denk niet dat ik overdrijf 

wanneer ik zeg dat jullie het in dit opzicht enorm getroffen hebben: geen van drieën 

voldeden we aan het prototype van lastige puber. Alhoewel ik denk dat dit mede het gevolg 

is geweest van het karakter van je kinderen, is ook de speciale sfeer die er altijd in huis hing 

hier debet aan. Ik ken weinig gezinnen waar een zo open sfeer hing als het onze. Over veel 

statements die pubers nu eenmaal hebben, ”het IS zus en zo”, werd gediscussieerd en alles 

was bespreekbaar: ik kan mij niet herinneren dat er ooit met de vuist op tafel werd geslagen 

en er gezegd werd: “dat is nu eenmaal zo, wacht maar tot je groter bent”. 

De keerzijde van deze intellectuele rijkdom die we van kinds af aan van jullie hebben 

meegekregen, was wel dat er een grote nadruk werd gelegd op school. Alles was in principe 

toegestaan mits..... het huiswerk af was: beter dan ik zelf kende jij mijn repetitierooster.  

Deze nadruk op schoolprestaties had verschillende achtergronden, maar kwam beslist niet 

voort uit misplaatste eerzucht: mijn kinderen MOETEN het gymnasium doen. Wel vond je 

dat een goede schoolopleiding een enorme steun voor de rest van het leven kan zijn en dat 

een eenmaal ingeslagen weg zo lang mogelijk moest worden gevolgd. Met name dit laatste 

was een jou typerende eigenschap, hetgeen later nog duidelijker aan het licht kwam.  

Hierbij kwamen ook andere karaktereigenschappen van jou naar voren. Door de nadruk op 

ons plichtsbesef en onze intellectuele vorming en je zorg om het huishouden naar jouw 

normen te laten draaien, kwamen andere zaken zoals het thuis spelen met vriendjes wel 

eens in het gedrang: ongedwongen vrolijkheid en een “laisez-faire” mentaliteit waren niet 

jouw meest uitgesproken eigenschappen. 

Wij werden groter en het moment van uitvliegen diende zich aan.  

Paulien en ik kozen Utrecht en betrokken de door jullie gekochte Poortstraat. Groot was de 

verwarring toen na een dag schoonmaken van jou en 2 weken op kamers wonen van mij, jij 

een geheel andere voorstelling bleek te hebben van het leven van een kamerbewoner dan 

ik: ik koos voor “Student zijn”, jij verwachtte studie. Nog herinner ik me je blik van onbegrip 

en afkeuring toen bleek dat de gang van zaken op de Poortstraat zo geheel anders was dan 

die op de Sweelincklaan, maar je vond het eigenlijk toch ook wel leuk. Je keurde de 

studentikoze verhalen van je kinderen dikwijls af, vooral als nachtbraken en alcohol er een 

rol in speelde, (Arjan, je opa was lid van de blauwe knoop!!) maar toen we wat rustiger 

werden vroeg je verbaasd of we niets leuks meer meemaakten. 
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Ook herinner ik me het moment dat we een groot hippiefeest gaven en vooraf een soort 

demonstratie op straat hadden georganiseerd. Geheel onverwacht kwam je langs om 

gezellig een kopje thee te drinken, maar nadat bleek dat die in minirok gestoken, op hoge 

hakken wandelende dame je eigen dochter was, ben je geheel verbijsterd naar huis gegaan: 

van wie hadden ze dat toch? 

Het feit dat kinderen zelf door “Trial and Error” moeten leren volwassen te worden, was jou 

in theoretische zin wel bekend, maar gevoelsmatig stond het ver van je af en ik denk dat 

weinig dingen je zo veel moeite hebben gekost als het los laten van je kinderen. 

Dit los laten is iets geweest waarvoor je banger was dan nodig. Natuurlijk waren er perioden 

met conflicten tussen ouders en kinderen, maar geen van de kinderen heeft ooit het idee 

gehad door jou of Jan te worden verstoten of verlaten. We bleven altijd in gesprek en alles 

was thuis, vaak tot verbazing van anderen, bespreekbaar Ik denk dat een van de redenen, 

dat er zo vaak en zo heftig gediscussieerd kon worden, lag in het feit dat we wisten en/of 

aanvoelden dat er een onvoorwaardelijk houden van was: met andere woorden, we konden 

het ons veroorloven stevig tegen elkaar van leer te trekken en hoefden niets voor onze 

ouders verborgen te houden. 

Dit gold trouwens niet alleen je eigen kinderen. Ook anderen konden altijd met hun 

problemen bij jou terecht. Ik herinner mij een middag toen een van je favoriete neven langs 

kwam. Het bleek dat hij was opgepakt wegens bezit van een gram weed of hasj. Je viel bijna 

flauw van schrik: “Jij, jij gebruikt DRUGS?” Hoewel je deze gewoonte sterk veroordeelde was 

dit geen reden om die neef te veroordelen: je was bezorgd voor zijn gezondheid. Je bleef 

gewoon met hem in discussie en hij bleef zeer welkom in jouw huis. 

Dit eindeloze gediscussieer is iets waar andere mensen zich wel over verbaasden maar wij 

eigenlijk niet: natuurlijk waren je ouders er altijd om alles mee te bespreken, dus waar had je 

het eigenlijk over? 

Na 5 x 7 vette jaren braken er 7 minder vette jaren aan, veroorzaakt doordat jij te horen 

kreeg dat je kanker had; iets waarvoor je je hele leven bang was, hetgeen niet vreemd is 

gezien het feit dat jouw moeder hieraan vroeg gestorven is. 

Veel dingen die tot dan toe vanzelfsprekend waren, waren dat niet langer: voor mij in ieder 

geval werd duidelijk dat ook je eigen moeder sterfelijk is. Veel valt te vertellen over de vaak 

bewonderenswaardige wijze waarop je tegen je ziekte gevochten hebt. Vaak had je het erg 

moeilijk, maar je zette je schrap en vocht door: je kinderen konden tenslotte hun moeder 

nog niet missen. Dit is slechts gedeeltelijk waar. Lieve moeder: je hebt ons zoveel mee 

gegeven dat ik geloof dat we het nu wel kunnen: over willen spreek ik hier niet! 

Rest mij nog jou te bedanken voor al hetgeen je ons hebt nagelaten. Behalve de vele dingen 

die je ons hebt geleerd, de geweldige herinneringen aan onze vakanties en de eindeloze 
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gesprekken thuis, beschikken we (mede door jouw zucht naar perfectie) elk over een grote 

reeks fotoboeken waarin niet alleen verslag wordt gedaan van ons eigen leven vanaf 

geboorte tot vorig jaar, maar ook van dat van de andere kinderen. 

We konden je niet blijer maken dan door te vertellen van onze gemeenschappelijke 

avonturen: Jeroen die mij kwam opzoeken op de Kroeg, Paulien die een weekend naar 

Amsterdam kwam, en ik die Jeroen ging helpen met z’n verbouwing. Het gemis van een 

sterke en plezierige band met je eigen familie heeft je altijd veel pijn gedaan, en je was o zo 

bezorgd dat ons drieën hetzelfde zou overkomen. Lieve moeder, wees gerust, je hebt niet 

alleen. drie individuen voort gebracht, maar ook een sterk samenhangend gezin 

Ik sprak hiervoor niet over magere jaren die aanbraken maar over minder vette jaren. Dit is 

niet omdat ik mij niet realiseer hoe moeilijk het vaak voor je was, maar omdat ik denk dat 

God je tijd gegeven heeft ook te mogen meemaken wat je zo graag wilde: je kinderen op hun 

bestemming zien komen. Natuurlijk weet niemand van ons wat er nog voor ons ligt, en jij 

had het liefst over ons gewaakt tot we hoog en droog met pensioen zouden zijn.  

Boven je bed, Sacha, hangt al jarenlang het tegeltableau dat op de kaft van het boekje 

gedrukt staat: een Engelbewaarder beschermend vastgebakken achter een paar kinderen. 

Dit was typerend voor je houding ten opzichte van ons: je kunt nooit genoeg bezorgd zijn. 

Maar het feit dat je kinderen in een min of meer stabiele levensfase zijn aangekomen en 

partners hebben waar ze erg gelukkig mee zijn, stemde je bijzonder tevreden. 

In onze gesprekken van de laatste weken hadden we het daar vaak over, en je vond dat je 

eigenlijk niet mocht mopperen, je telde je zegeningen. 

______________________________________________ 

Ten slotte wil ik iedereen die zoveel en volkomen belangeloos voor Sacha heeft gedaan, 

bedanken. De vele brieven, kaarten, gesprekken en pannetjes soep hebben haar enorm 

gesteund en kracht gegeven in die o zo moeilijke jaren. Je zes kinderen, want zo zag je ons, 

waren dikwijls een steun in dagen waarin je het moeilijk had. Maar vooral wil ik jou, Jan, 

bedanken voor al hetgeen je in deze laatste magere jaren voor Sacha hebt gedaan. Weinig 

mensen zullen het kunnen opbrengen om met zo veel engelengeduld zeven jaar lang iemand 

terzijde te staan die weet dat het einde nadert. De lange jaren waarin chemo gevolgd werd 

door bestraling, stond je altijd voor Sacha klaar. Het moge gezegd worden dat ze, zonder 

haar dit kwalijk te nemen, niet de makkelijkste patiënt was die men zich kan voorstellen, 

maar op jouw eigen manier probeerde je het voor haar zo dragelijk mogelijk te maken!  

Ik denk, en ze heeft het ook meermalen zelf gezegd, dat veel van haar gefit meer uit onvrede 

met de gang van zaken voortkwam dan uit de manier waarop jij voor haar zorgde.  

Lieve Sacha, allerliefste moeder, het moment om afscheid te nemen nadert.  
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Graag had ik je nog heel veel jaren kibbelend en pratend bij me gehad, je raad gevraagd en 

je vertelt over onze levens. Weet dat ik je altijd zal herinneren als de moeder met wie ik 

zoveel kletste. Als klein jongetje op een krukje bij je in de keuken, honderd en een dingen 

vragend terwijl jij kookte; als scholier, na het laatste schooluur, wanneer we bij een kopje 

thee een trommel speculaasjes soldaat maakten; als student, stoer en vol van nieuwe 

indrukken, tijdens lange ontbijten op zondagmorgen. 

 

Lieve moeder, 

Vaarwel 

 

 

 

 (Namens de kinderen van Hessen voorgelezen door 
Arjan tijdens de Uitvaartdiens in de parochiekerk 
O.L.V van Altijddurende Bijstand te Bilthoven,     
13 December 1995) 


