
Koba neemt de benen

Pieter werkte hard, Jacoba was naast het moederschap belast met de administratie. Als 
getrouwde vrouw mocht ze niet voor de klas staan. Haar man was veel op zakenreis. Hij had 
personeel in dienst, een Duits kindermeisje en een Duitse jonge man. Er kwamen veel arme 
ondernemende mensen uit Duitsland naar Nederland op zoek naar werk .Gedurende een 
van zijn reizen met zijn auto naar het buitenland nam Jacoba die verliefd geworden was op 
de bediende de benen. 
Ze gingen er samen vandoor en namen ook de kas mee!
Het kleine meisje lieten ze achter onder de hoede van een huishoudster. 
Pieter was sprakeloos en geschokt en aanvankelijk ten einde raad.

                                                                              Opa:   

Het is slechts om je goed te laten begrijpen welk groot leed 
mij is overkomen dat je moeder me ontrouw werd. Haar 
woorden tegen haar vriendin geuit: “Als Piet het eens aan de 
weet kwam, en hij houdt zoveel van me, dat ik het hem niet 
durf te zeggen.”
Bewijzen wel hoe groot die slag voor mij moest zijn. En ’t was 
een slag, een fabriek die klonk als een klok ging  er  finaal 
mee te gronde. Mijn leven was verwoest. Ik had toen één doel,
voor ons 5 jarig kindje op te komen. Je moeder zwierf van den
een naar den ander. Ik was nog jong, had behoefte aan een 
vrouw, maar m’n liefde nee die vond ik niet. 
Liefde is geen hartstocht bevrediging, liefde is toch zeer 
oneindig iets anders. Wat ik door Co haar lichtzinnigheid 
verloor herstelde zich nooit meer. Ik heb t
nooit terug gevonden dat groot geluk en
zij…

↑een kindermeisje uit Duitsland

 Kun je  je voorstellen dat toen je moeder zich afgaf aan m’n bedrijfsleider
’t sieraad om m’n hals, de gouden gloed van m’n liefde, toen ik nog zo jong
was, heel mijn geloof in haar, m’n hart brak van zulk gebeuren. Ik was niet
teleurgesteld maar finaal verwoest. Ontzetting maakte zich van mij meester.
Toch probeerde ik ter wille van jou, of m’n liefde voor haar wéér zou keren. 
Neen, alles was gedood. Ik leefde verder, maar die goddelijke macht die 
heerlijkheid van innerlijke blijdschap, dat verhevene dat een liefde in zich 
kan herbergen, kwam nooit meer met een ander tot z’n volle recht. Ik vocht 
erom, dacht dikwijls dat ik ’t gevonden had, maar ’t was m’n jonge hart dat 
vroeg naar een vrouw, naar liefde. Zij was mijn oogappel de hartstocht tot 
een ongekende belevenis ontsproot. 

                               Liefje 5 jaar oud→
.



De band met zwager Klaas was bekoeld na het faillissement en de scheiding. Beide mannen 
woonden in Utrecht maar mijn moeder kwam dus gek genoeg, met haar vader nooit bij het gezin 
van Klaas.
 In 1948 krijgt Klaas een uitnodiging van de regering van Turkije om aldaar te helpen met het 
opzetten van een klompenfabriek. Ataturk ziet in de Hollandse klomp een oplossing voor de blote 
voeten van de arme Turken. Hij gaat er heen. Het is een groot avontuur. Alleen de vliegreis erheen
al. Het duurt drie dagen aleer hij in Istanboel aankomt en dan moet hij nog verder en zich verstaan
met de Turken die hij overigens heel aimabel vindt. Niet te vergelijken met de vakantiereisjes naar 
Alanja van tegenwoordig.

de kindermeisjes

Opa heeft moeten procederen om zijn dochter bij zich te kunnen houden maar heeft ook heel hard 
moeten werken om te zorgen dat hij het hoofd boven water hield na de diefstal van het 
bedrijfskapitaal. 

Haar moeder had haar echtgenoot verlaten toen Liefje bijna 5 jaar was. Ze was er vandoor gegaan
met een Duitse medewerker van het bedrijf, een goedlopende vijlenfabriek, en met de kas. Mijn 

opa zag zijn bedrijf failliet gaan. Hij moest 
opnieuw beginnen. Maar een ding stond vast, 
zijn vrouw was hij kwijt maar zijn dochtertje, 
zijn oogappel, wilde hij voor geen goud 
missen. 

                         Opa Pieter:  

Jij was het die mij voor t ergste behoedde, hoe
klein je ook was. Ik wil hier niet laten 
uitkomen hoe een selfmade vadert ik wel was, 
ach neen. ‘t Is ook niet mijn bedoeling te laten
uitkomen dat ik zo’n fijne vent was en ben. 
Och nee, ik wil slechts zeggen dat ik zo’n 
gewoon iemand was, maar zich met felheid op
z’n werk wierp en de moeilijkheden wist te 
boven te komen. En….dat nog.

Jacoba verloor het ouderlijk gezag en werd 
veroordeeld de schuld terug te betalen. Maar 
dat betekende dat dat vele jaren duurde. Waar 
de inhoud van de kas en de Duitse bediende 

gebleven zijn, daar ben ik nooit achter gekomen. Maar gevolg  van dat al was, dat opa, zijn 
bedrijf en huis moest verkopen. 
Ze verhuisden Liefje woonde nu aan de rand van het Utrecht in een huis aan de Balijelaan op de 
hoek met de Croeselaan, het was toen de rand van de stad vlak  bij de kazerne.

 
   De nieuwbouw van de jaren ‘20. In het hoge, wat somber aandoende pand dat ook niet zoveel zon
naar  binnen  liet  had  Pieter  Waterdrinker  de  bovenste  verdieping  verhuurd  aan  een  student
geneeskunde en aan een kunstschilder. Later kwam er een tekenaar die vooral koeien schilderde,
Otto Kuyk . Stiekem leende mijn opa wel eens kunstboeken voor zijn dochter. Er woonde intern dus
een huisknecht en een huishoudster. 
Naast hun woning woonde de pianolerares, mevrouw Murray Bakker dat kwam mooi uit.  In haar
Utrechtse jaren was mijn moeder gelukkig bij haar vader. Door de week had haar vader niet veel
tijd maar werden de honneurs waargenomen door huishoudsters. 



In het weekend waren ze samen op pad met de auto, naar familie en steevast gingen ze op 
zondagochtend verse taartjes kopen. En omdat het zo hoorde moest er een hoed op het hoofd….dat 
grote hoofd.

Oom Arie Waterdrinker

De beschrijving van het interieur naar aanleiding van een tekening van oom Arie:
In de bedstee in de boerderij van vroeger hing een beddenkwast, om je aan op te trekken. Voor de 
bedstee stond een beddenbankje. Op de beddenplank stond een olielampje of een kaars. In de jonge 
tijd van Jannie werd de petroleumlamp nog steeds gebruikt. „Sommige hanglampen waren voorzien
van koper en beschilderd glaswerk. Dit glas nam veel licht weg, maar men was niet veel licht 
gewend in die tijd.” 
Ik heb zowaar een paar  tekeningen uit haar jonge jaren kunnen vinden maar dit schrijvende bedenk 
ik hoe anders dat nu is dan vroeger. Er wordt veel meer bewaard en dat is ook makkelijk, je kunt het
in elk geval op foto vastleggen: tandjes, tekeningen, knutselwerkjes tekeningetjes. 
Maar...kindertekeningen van grote kunstenaars uit het verleden zijn zeer zeldzaam . Hoe zou 
Rembrandt getekend hebben toen hij 8 was?



Logeren bij familie

Kleine Liefje reisde naar opa en oma met de trein. Voor de terugreis begon werd ze op het 
stationnetje op de goederenweegschaal gezet en gewogen met stoere ijzeren gewichten om te kijken
wat de logeerpartij had aangezet. 
Het huisje in Bobeldijk had aan de voorkant een schijndeur voor de deftigheid. Aan de muur prijkte
een bordje waarop: wacht u voor de hond, om inbrekers op een afstand te houden. 
Achter het huis lag een slootje met was planken er over. Dor de akkers met aardappelen en 
wortelen en kool kon je heel ver lopen, tot Hoorn aan toe. In Hoorn woonde tante Neel, die had 
heel veel delfts blauw.
** Dan hadden/hebben we daar dus die borden van.

Mijn moeder logeerde wel bij opa en opoe. *** ook foto met pijp en**** foto bij hun huisje met 
kippen Ze speelde daar met het buurmeisje Eefje van Gerbrand en Pietje. Wat haar bijbleef was de 
geit, ze dronk er geitenmelk. Het meisje had krijtjes en mijn moeder mocht daar ook mee tekenen. 
Maar  er was één doosje krijtjes waaruit ze niets mocht nemen , dat waren hele bijzondere krijtjes. 
Er stond op: goud geel!

4 januari 1927 , mijn moeder was toen 7,schreef Liefje Hoff over haar kleindochter aan haar zoon: 

B. P.
Zoals je ziet heeft ze al een aardig briefje geschreven. Ze wilde graag zelf het adres ook schrijven.
Ze is best te  spreken en heeft lekker geslapen. ’t Is anders een druktemakertje hoor. Maar dat 
hindert ons niemendal. Nu, je schrijft wel wanneer ze weer naar school moet hè? 
H.G. Ma

Het briefje:

Lieve pappa
Ik vind dat Hiltje en Lize al heel groot zijn geworden. Oom Aarie heeft mijn bril gisteren gehaald 
en ook mijn schortje. Oom heeft een mooie bloempot getekend. Vanavond zal hij weer wat anders 
maken. Gister heb ik het kinderuurtje gehoord door de radio. Ik vind oom’s radio heel mooi. Ik ben 
met Hiltjes peppenwagen aan het speelen en ik heb mooie boeken gezien. Nu weet ik niets meer en 
ga weer spelen.
Hartelijke groete van u Liefje.
Dáág

Kijk aan, een bril had ze toen al. Later zou een oogarts haar zeggen dat ze vroeger scheel had 
gezien. Voor een oogarts zal dat technisch zo geweest zijn maar toen mijn moeder jong was, viel 
het niemand op   het was het soort van lui oog dat door verwaarlozing zichzelf langzaam 
uitschakelt. Mijn moeder was aan een oog zo goed als blind. Diepte zien was er niet bij. Hoe ze dan
toch zo vreselijk goed zaken op papier kon vastleggen met het juiste perspectief.
Ze vertelde 
Wel dat ze eens vreselijke ruzie had gehad met een tekenleraar omdat zij beweerde dat zij dat ene
deel van het stilleven gewoon niet kon zien.  Ze had gelijk, en hij ook. Maar niemand wist dat ze 
maar met één oog keek.

Op de lagere school moesten de meisjes ook leren breien. Er was geen moeder aan wie ze hulp kon 
vragen. Ze gooide het op haar ogen en zei dat ze hoofdpijn kreeg van het getuur. Misschien was het
ook wel zo maar ze hield ook gewoon niet van breien.



En als ze uit logeren was schreef haar vader ook brieven aan zijn dochter:

Allerliefst kindje,

’t is 10 uur en ik zei tegen Juf “Wat zal Liefje lekker slapen bij tante Diet!

 Er is nog een briefje vanuit Sijbekarspel waar oom Arie woonde gedateerd 7 januari. 

Lieve Papa
Er zat geen gaatje in de bloempot 
pappa die oom geteekend had. De 
plant is ook al doot haha!
Et was Antoinette van Dijk die het 
kinderuurtje gaf door de radio. Ik 
ben woensdagmiddag met hiltje 
naar de school geweest waar de 
juffrouw naailes gaf . Ik mocht zo 
maar door de klas heen loopen
Wil u de kunstschilder bedanken 
voor de mooie tekening? Oom Arie 
heeft ook zoiets getekend. Als ik 
thuiskom zal u het laten zien. 
Wanneer komt u me halen?

    Dag papa en zoete juff.

                              Van broer/ oom Ari:  

Liefje heeft niet erg veel zin meer om verder te schrijven. Ze wou 2 brieven schrijven maar ze is al 
moe. Ze is wat verkouden en een beetje hangerig. Ik hou haar maar binnen. Ze kan anders nog 
lekker eten hoor maak je niet ongerust  maar de rechte eetlust is er niet. ’t Is verbazend hoeveel ze 
van Arie houdt. ’t Allermeest zegt ze, dan van de nichtjes  en dan van tante. Ze houdt niet erg van 
dikke tantes zegt ze. ’Wij hebben erg veel plezier van haar. Ze heeft een fles dropwater gemaakt en
ze speelt met t theeservies. Ze kijkt niet naar  haar eigen speelgoed om . Behalve de lei. Want 
teekenen dat ze al kan. Daar sta je soms van versteld. Wij zijn hier allemaal wat verkouden.

Nu hoor juffrouw, ik hoop niet dat u het kwalijk neemt maar Liefje heeft u alleen maar een groet 
gedaan. Ik heb er nog wel op aangedrongen om u ook een briefje of een prentbriefkaart te schrijven
maar ze zegt ik heb geen zin meer. Misschien morgen een ansicht. Dat zal ik nog wel klaarspelen. 
V.h.g. A. M en K.
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