
In Utrecht aan de Hendrick de Keyzerstraat

De liefde zat diep, er werd verloofd een huwelijk werd gepland. 

 Liefje: Mijn grootvader was een handige jongen, technisch en ondernemend. Ik geloof dat 
hij vooreerst samengewerkt heeft met zijn zwager of misschien aanstaande zwager, Klaas 
Raven. Die werkte ook al met zagen en slijpschijven. Ze hadden denk ik samen een klein 
bedrijfje. Na de oorlog werkte deze Klaas in Krommenie bij Raven & kruimer het Zagenhuis.
Specialiteit in gereedschappen met kwaliteitsgarantie. Vijlen beitels en zagen en 
slijpschijven.

Samen met Klaas, die verstand had van vijlen en nog een paar aandeelhouders uit Hoorn werd een 
N.V. Vijlenfabriek opgericht bij de Vaartse Rijn in Utrecht. Jacoba werd “ president commissaris” 
Pieter nam de verkoop op zich.
Klaas had meer school gehad dan Pieter en toen de zaken zo goed waren gegaan dat het bedrijfje 
werd opgeschaald naar iets groters onder de naam De zagerij in Krommenie benoemde Klaas zich 
daarom tot directeur en werd Pieter de onderdirecteur. Zijn taak was vooral ook het onderhouden 
van de contacten met het buitenland, vooral Duitsland. Dat viel natuurlijk allemaal niet mee in de 
economische crisisjaren, tegenslag bleef hen niet bespaard
Het fabriekje van de zwagers had te lijden onder de financiële crisis, maar Piet was er de man niet 
naar bij de pakken neer te gaan zitten. 

Opa Pieter Waterdrinker:
We woonden in de fabriek  ten leste doodarm en ik kreeg als onderdirecteur het eerst ontslag 
omdat er geen geld meer was om en ik nog enkele duizendjes salaris te goed had van Klaas 
als directeur. 
Als onderdirecteur had ik niks te zeggen, die werd me gegeven omdat dat “klonk”  Ik had 
bezwaren, maar ? zei: geef maar toe. ’t Was hartje winter en ze kregen zo’n 30 oude vijlen 
kisten om de kachel mee te stoken.
We waren arm en dik onder de schulden. Maar ik wist van aanpakken en we hielden ondanks 
alles veel van elkaar. 
Ik wipte vlak na de vorige wereldoorlog na veel wederwaardigheden naar Duitsland en 
binnen 3 jaar tijd hadden we door hard werken al onze schulden afgelost en hielden nog 
enkele duizendjes over.

In een van de 
plakboeken vindt ik de 
de aankondiging van het 
huwelijk tussen mijn opa
en oma. Ze trouwden in 
Rotterdam op 20 juni in 
1917.  Co stond daar 
voor de klas.



En de receptie hielden ze in de thuishaven in Bergen. Er zit ook nog een prachtig ouderwets 
felicitatiekaartje bij met een witte duif. Het jonge echtpaar verhuisde naar Utrecht, beide zwagers 
vonden daar werk. Pieter ging werken op de Twijnstraat aan de Werf nummer 9, in het hartje van 
de oude stad. Daarover meer in hoofdstuk BEUWA.
Toen de schulden waren weggewerkt vestigden Pieter en Jacoba in de Hendrick de Keizerstraat in 
Utrecht, in een mooi huis dicht bij het Wilhelminapark. Ze woonden daar voor den drommel niet 
beroerd. 
De vriendschap tussen de twee zwagers is
nooit weer hersteld.

Later begon Opa zelfstandig een bedrijf: een
vijlenfabriek in de Twijnstraat aan de Werf.

Op 16 Oktober 1919 werd daar Liefje
Waterdrinker geboren. Liefje, genoemd naar
haar oma in Bobeldijk: Liefje waterdrinker
Hoff. 
Opoe Liefje Hoff kreeg een kleindochter op
haar verjaardag!

 

Ik

stuit inderdaad ook op foto’s  van een gelukkig gezinnetje , 
Het was geen makkelijke tijd om het hoofd boven water te houden. Nanning Raven, die al 
weduwnaar was, werd ziek en werd liefdevol opgenomen in het huis van zijn dochter en 
schoonzoon in Utrecht. Van een pensioen was nog geen sprake, AOW bestond nog niet. De 
medische kosten waren hoog maar dat weerhield Pieter er niet van de zorg voort te zetten. Hij 
stak zich ervoor in de schulden en in de moeilijke tijd ging hij failliet. Hij nam een baan aan als 



vertegenwoordiger om te sparen voor een nieuwe eigen
onderneming.
Na  het overlijden van Nanning Raven reisde hij veel in
Duitsland geld gaan verdienen om verder te kunnen.

Ik ken het handelstalent, de kracht van verhalen vertellen
van mijn halfoom, en ik vermoed dat deze Bert
Waterdrinker het verkooptalent van zijn vader geërfd had.

 

Een mollige baby en peuter met de ouders in het 
Wilhelminapark, bij het water van Rijnauwe. In 
die tijd was men nog niet bang voor het kweken 
van overgewicht. Kinderen speelden het vet er 
later wel weer af en bovendien was goede 
voeding een van de manieren om tbc op een 
afstand te houden. 

Maar het gezin zou geen stand houden!
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