
Haringhuizen, Nanning Raven en Sijtje Brouwer

De ouders Raven waren arm. Ze waren zo arm dat de 
zus van mijn opa, Dieuwertje Waterdrinker er alles aan 
deed om het huwelijk tegen te houden. Diet was 
getrouwd met een neef die ook Piet waterdrinker heette. 
Hij genoot aanzien om zijn baan bij het spoor. Zij gingen
er kennelijk van uit dat het Koba vooral om het geld te 
doen was. Piet trotseerde alle afkeuring in de familie en 
nam ook geen aanstoot aan het feit dat zijn geliefde meer
geleerd had, zelfs een akte Frans had gehaald.

Opa zal oma niet op de kermis hebben opgescharreld 
maar verliefd werd hij en hoe!t Tot over zijn oren.
Pieter was ook gek op zijn schoonouders. Ze woonden 
in een klein huisje  Ik heb er zelfs een fotootje van, zo’n 
kenmerkend punthuisje. 
Hij tracteerde zijn schoonvader Nanning Raven vaak  op
wat spekbokkingen.  Als hij ziek brengen ze hem naar 
Utrecht en verzorgen ze hem tot aan zijn dood in 1918.

 Jacoba’ s wieg stond dus in Haringhuizen dat hoorde bij Berkhout, kwam niet uit een boerengezin, 
zij was de dochter van een dagloner, een trotse slootgraver die leurde met rooie blaadjes. 

Ja, slootgravers werkten hard bij ten tijde van de 
aanleg van de Wieringermeerpolder en daarna de 
Zuiderzeewerken. Ze waren met velen.

Haar oudere broertje
Jacobje 

was voor haar geboorte was overleden;. Hoewel kindersterfte
toen hoger was dan nu was het net als nu een gebeurtenis waar
soms ouders niet werkelijk overheen.



    

 

Nanning en Sijtje, hardwerkende mensen, niet 
rijk maar wel met trots. Ze stimuleerden hun 
kinderen, ze hadden principes. Hoewel lid van de 
hervormde kerk, voelden ze zich ook 
aangetrokken tot de socialisten die opkwamen 
voor verbetering van leef en 
werkomstandigheden van de arbeiders. 
Lezen werd niet beperkt tot het lezen in de Bijbel.
Autodidacten na de lagere school.

   



Jacoba Willemina 20 februari 1893

Nanning was vast een erg lieve opa. Voor de 
veiligheid had Liefje de laatste jaren van haar 
leven ook de naam van haar grootvader  
Nanning op de brievenbus geplakt. Dan denken
mensen tenminste niet dat ik alleen woon, dat 
voelt veiliger.

Ko had nog een oudere broer: Klaas.

Net als Klaas kon Koba kon vreselijk goed leren en kreeg de kans
en maakte er gebruik van. Ze stond bekend om haar scherp
verstand, ze sprak zelfs Frans, ze had er een acte  voor 
gehaald.  
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