
       te min, verloving  

Waar zullen de Pieter en Jacoba elkaar hebben 
leren kennen?  Kermis ligt voor de hand in 
WestFriesland, maar een zangkoor in Berkhout 
zou ook goed kunnen. Hij moet haar hebben leren
kennen toen zij als schooljuffrouw, zoals dat toen 
nog heette, in Berkhout voor de klas stond. 
Of was broer Klaas de verbindende schakel?.
 Piet zong toen nog bij de Wognummers en 
Jacoba  had zich voorgesteld met hem de wereld 
rond te reizen zoals Piet deed met het koor.
Piet  vond werk in Bergen bij “de rustende jager” 
een herberg die bekend is geworden in de 
kunstgeschiedenis, een herberg die het 
middelpunt was van de Bergense school. En ook 
Jacoba vond een betrekking op een school in 
Bergen.

  

En de verloving, die verloving in haar boothuis  Smit te Berkhout in die uilenstoel is t grootste 
moment van m’n leven geweest. Daar in die stoel vraag ik haar zich met me te verloven en ’t is 
me alles zo helder en duidelijk alsof ’t vanmorgen is gebeurd.

De ouders Raven waren arm. Ze waren zo arm dat zus 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. 

Piet verhaalt in een brief over de discussies bij zijn ouders 
thuis: 

Neef Piet een baan a/d spoor had waar pensioen aan vast zat
en Diet, die de dochter was van een rijke oom Kees, (M’n 
vader) Wát heb ik overhoop met ze gelegen toen ik bruisend 
verliefd was op Co.

Ik geniet er nog van als ik er aan denk) een fijne 
schooljuffrouw en een meisje! En ik maak de mimiek van 2
vingers naar m’n vooruitstekende lippen en halfdicht 

geknepen ogen en dan langzaam je vingers terugtrekken, Zooó dus. En genieten dat we deden 
van onze liefde, mense tadeloos!! 

Maar laat ik Piet en Diet aan ’t woord:



‘We hebben’s geïnformeerd jonge, in Rotterdam. Tjonge jonge, wat doe jij een raik huwelijk 
met Co, weet je  wel dat ze op ’n buiten ‘’woone”?  We zijn ‘r geweest” 
“Zooooo?’’zei ik
“’Ja, net zoooooooooo”zei Dietje moes je de oge uit  je kop sckame  zulk e arme troep is ‘t, - 
ezelskop , in ’n smerig  snoepwinkeltje wone’ die in ’n achterbuurt. Ja’jah (lachte Piet) Je 
doet heel wat op, ‘k zou maar gauw gauw gaan trouwê, din ke’je d’r vader en moeder meteen 
onderhouwe’.  
Ís ’t zo’n troep? Zei m’n vader.
“’Oom kees, ‘t is verschrikkelijk”zei Piet.
“Stomme donder”ik hoor ’t Diet nog zeggen, met verheffing van stem, Co die geile meid, met 
d’r knappe smoel en d’r lachje, heeft zeker d’r ….. an je late zien, zoals elke hoer dat doet Om 
‘r te ….    Heb je dr genome’ en zij om je cente, dat gijle kreng. Om cente geef jij niet als je 
maar een liefie hebt. Nou geef ons maar cente hè? Piet (haar man)  En Piet ((haar man) zei 
niets. As je dan maar weet dat wij niet op de brulluft  kome’ zei Diet  en Pa en moe ook niet, he
moe? 

Moe zweeg en Pa zei: Geen cent krijg je en je zal dr late lope (helemaal opgewarmd door Piet 
en Diet) (en vader was gek op Co) en ga asjeblieft me huis uit. Ik weg en trouwde mijn fijn 
brokkie geluk. 
Om cente geef jij niet als je maar een liefie hebt. Nou geef ons maar cente hè? Piet (haar 
man)  En Piet ((haar man) zei niets.

Daarom, - dáárom kom ik er liefst maar zelden of 
nóóit. Daárom, ’t zijn andere mensen. Ome  Piet en 
Diet, mense je komt er nooit over uitgepraat. Niet 
omdat ze zo belangrijk zijn, maar zo onbehaaglijk 
netjes.
Geld dus. 
Maar ik was niet, en nog niet, iemand die zijn liefde
woog naar het materiële dus trouwde ik na veel 
harde strijd. Waarbij geen enkel van mijn kant de 
trouwdag wenste bij te wonen.
 
Ik hield van haar ouders en ik kom m'n 
schoonpapa niet genoeg spekbokkingen geven, 
want hij verslond ze als zeeleeuwen. Toen ik dan 
ook direct na mijn huwelijk bijdroeg in hun 
onderhoud, waardoor ze beiden in een huisje 
konden wonen deed ik dat zonder de minste 
bezwaren. Ik meen van 20 gulden per week, daar 
wil ik vanaf wezen. Toen hij stierf bij ons in Utrecht
heb ik alleen alle kosten van dokter enzo gedragen, 
zijnde ongeveer Fl.700.- 
 Klaas was arm. Ik deed het zonder piekeren want 

ik was toch zo echt gelukkig. 



Uit een brief kort voor zijn dood   over zijn grote liefde:  

Je beiden wilt misschien wel van mij aannemen hoeveel ik van je moeder heb gehouden. We 
hadden ’t behoorlijk goed en kort nadien heel arm en ook weer kort daarna rijk. Scheppen geld 
verdienden we. M’n herinnering van die tijd zit muurvast in m’n hersenen, ’t vrijen, ’t verloven, t
trouwen met je moeder  en jouw geboorte dat zou ik uit den treure zo in boekvorm kunnen 
verlevendigen. Vreselijk veel. Ontzettend En m'n liefde voor haar werd steeds groter nog in ons 
huwelijk was het een leuke geestige en knappe meid. Ik raakte buiten mezelf van 

averliefdheid op haar. ‘Is  ‘t een wonder dat ik me elk avontuurtje van liefde en liefdeleven met 
Co nog  herinner? 

Daverende lachen en daverende jubel als we met elkaar vrijden! Gek was ik op Co, voor mij een 
wezen wezen heel aparts 
Geen fietstochtje, geen visite geen geen liefdesavontuur dat ik ben vergeten. Ik hoor haar nog 
jubelen op de fiets van Berkhout naar Rotterdam dat ze onder Vinkeveen zong mon cher, mon 
cher mon cher ami, mon cher n’est pas pour lui, enz. En ze zong maar een en al blijheid. Hand 
in hand op de fiets. Lachen en pret zonder weerga. Ik was ziels ziels gelukkig

Waardoor? Omdat ik nog een leven lang vóór en ná t huwelijk met je moeder mooi meer zo 
verliefd nooit meer van iemand zo schoon zo heerlijk had gehouden als van je moeder. Ze was 
mijn smaragd een goddelijk wezen. Heel haar innerlijk, heel haar uiterlijk was voor mij een 
genot om te horen om te zien, te beleven. Onbevlekt en rein. En de verloving, die verloving in 
haar boothuis Smit te Berkhout in die uilenstoel is t grootste moment van m’n leven geweest. 
Daar in die stoel vraag ik haar zich met me te verloven en ’t is me alles zo helder en duidelijk 
alsof ’t vanmorgen is gebeurd.
Wat een strijd heeft het me gekost, thuis waar heel de familie- behalve tante Nel uit Hoorn, haar 
tot het hemd toe veroordeelde. En alleen omdat haar ouders behoeftig waren. 

In Utrecht aan de Hendrick de Keyzerstraat

De liefde zat diep, er werd verloofd een huwelijk 
werd gepland. Getrouwde vrouwen konden toen niet 
voor de klas staan. 

Liefje:
Mijn vader 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 n 
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:
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. 
En de receptie hielden ze bij de
thuishaven in Bergen. Er zit 
ook nog een prachtig 
ouderwets felicitatiekaartje bij 
met een witte duif.
Ze verhuisden naar Utrecht , 
beide zwagers vonden daar 
werk. Pieter gaat werken op de 
Twijnstraat aan de Werf 
nummer 9, in het hartje va de 
oude stad. Daarover meer in 
hoofdstuk BEUWA.

Mijn grootvader was dus failliet gegaan mede ook door 
het onderhouden van zijn zieke schoonvader. Hij was 
vervolgens in Duitsland geld gaan verdienen om verder te
kunnen.

Toen de schulden waren weggewerkt vestigden Pieter en 
Jacoba in de Hendrick de Keizerstraat in Utrecht, in een 
mooi huis dicht bij het Wilhelminapark. Opa had een 
vijlenfabriek in de Twijnstraat. Ze woonden ivoor den 
drommel niet beroerd. 

Hendrick de
Keizerstraat, bij het
Wilhelminapark:



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

 

Daaronder een geboortekaartje van mijn moeder in Utrecht: 
 Ik stuit inderdaad ook op foto’s  van een gelukkig gezinnetje , 
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