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De tekeningen van Trees Ootes
Kees Veken

Op de lagere school maakte Trees Ootes prachtige 

tekeningen. Een aantal ervan is bewaard gebleven. 

De mooiste drukken we af in dit jaarboek. Voor 

een bespreking van deze tekeningen, en van Trees 

zelf, toog ik op een zeer winderige januaridag naar 

haar twee nog in leven zijnde zussen Lies en Riek, 

respectievelijk 88 en 80 jaar. Plaats van bespreking 

was huize Tool aan de Burgemeesters Comman-

deurlaan, waar ik door Jaap Tool, getrouwd met 

Lies Ootes, hartelijk werd verwelkomd en van kof-

ze haperden, wat niet vaak gebeurde, viel Jaap in. Trees 

van de vier meisjes die in het gezin van Ootes geboren 

werden voor er een zoon kwam. Daarom moesten ze 

vader ook helpen bij het koeien melken. Trees was een 

‘slagtige’ meid, dus kon ze dat goed. Lies: ‘Ik had daar 

geen slag van. Trees werkte in het algemeen goed en 

vlug, kwam dus goed van pas als er schoongemaakt 

moest worden of als er ergens een kamertje moest 

worden behangen. En taarten bakken, vooral mok-

kataarten, daar was ze een kei in. En ze zong in diverse 

koren, zat in het bestuur van het Westfries Dameskoor 

en beheerde er de penningen. Net als de andere meis-

jes Ootes kwam ze ook regelmatig in actie voor de 

Bond voor grote gezinnen.’ 

Behulpzaam en dienstvaardig, dat was Trees. En vriende-

lijk. Daarom koos ze er ook voor om na het overlijden 

van vader Ootes bij haar moeder te blijven en voor 

haar te zorgen.
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Trees zat in de klas bij zuster Augustina. In tegenstelling 

tot de later aan de Theresiaschool verbonden zuster 

Augusta, maakte deze zuster Augustina de kinderen en-

thousiast voor tekenen. Zo zeer zelfs dat de kinderen 

na school nog een tijdje mochten (of moesten) nablij-

ven om voor de kantlijn in hun schriften mooie rand-

versieringen aan te brengen. Trees was daar geknipt 

voor. In feite deed ze niets liever dan tekenen. 

‘Ik geloof niet dat Trees veel op school aan leren deed. 

Ze zat altijd te tekenen’, zei moeder Ootes. En dat ze 

daar toch beslist ook veel talent voor had, blijkt wel uit 

de tekeningen die bewaard zijn gebleven. 

Trees putte zowel uit de werkelijkheid als uit haar fan-

tasie. De hooiers die men op het hooiland zoal aan het 

werk zag, heeft ze allemaal in haar tekening verwerkt: 

het hooi staat ‘aan de rook’, iemand harkt met de hark-

machine de restanten bijeen, die door de opstekers 

boven op de rook worden gelegd met de hooivork. De 

‘driewielde’ kar met praam is hoog opgeladen, een paar 

kinderen zitten lekker bovenop en Trees fantaseert er 

nog een reservewagen achteraan. 

We zien Sneeuwwitje in haar glazen kist, maar geluk-

kig, de verlossende prins te paard is nabij. Dan is er 

de sportmanifestatie waarbij de jongens en de meisjes 

strikt gescheiden hun balspel beoefenen.

Stuk voor stuk zijn de tekeningen een lust voor het 

oog.
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