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                                                                                                Herinnering van Liefje:   

Een bezoek met Duitse vrouwen, moeder
en dochter, die logeerden bij een tante 
van me, aan een winkel waar je taartjes 
kon eten in Alkmaar. De nazi’s zaten 
ginds al aan t roer maar t was nog jaren 
voor de oorlog. Nu at ik in die dagen van 
mijn jeugd, met gemak drie harde 
mokka’s en achter elkaar, maar het 
geschrans van die twee Duitsen ging 
mijn ervaring ver te boven. Zoals zij van 
chocola en slagroom smulden – ik ben 
het nooit vergeten. 

Over mijn moeders sociale leven van vroeger weet 
ik bedroevend weinig Van een jongere nicht 
Waterdrinker  Corrie Waterdrinker uit Krommenie) 
mijn oudtante heb ik wel begrepen dat de hele 
familie aan die kant met haar te doen had. Enigst 
kind, heen en weer gesleept van vader die bedrogen 
was en van zijn kind hield maar onvoldoende tijd 
had naar haar moeder. Op bezoek kende men haar 
als intelligent, verlegen en altijd aan het tekenen. 
 



  
aquarel uit tienerjaren,    Alkmaar huis met de kogel



I

Ik weet dat ik als kind voelde dat er nauwelijks
familie bestond. Moeder en dochter hebben
afgezien van familiebezoek niet veel samen
ondernomen buiten Een lievelingstante was een
verpleegster in Santpoort, tante Mien Mama
met tante Mien vond ik op foto’s en ze tekende
van haar lieve tante Mien een prachtig portret. 



↑Krommenie↑  gemaakt bij familiebezoek aan oom Pieter Waterdrinker (stationschef) en tante Diet 
in Krommie

Alle familie woonde in West-Friesland vlak onder Hoorn. Ze praatte met liefde over de moeder van 
haar moeder die altijd zo gezellig kon schemeren en ze had altijd een goede band met de broer van 
haar vader oom Arie die in Sijbekarspel was blijven wonen. Ze sprak over oom Klaas als een lieve 
man maar deze broer van haar moeder, die nota bene net als haar vader in Utrecht woonde zag ze 
nooit zolang ze bij haar vader woonde.

Dan was er nog een oudtante Annie Brouwer-Zee met een oom aan moeders kant, in de Rijp, tante 
Annie en oom Jan. Ik logeerde een aantal weken in de Rijp toen mijn broertje geboren was. Daaraan
bewaar ik heel goede herinneringen. Hun zoon wat jonger dan mijn moeder was welbeschouwd de 
enige familie die wij als kinderen thuis leerden kennen. Ik noemde hem oom Jan, toen mijn ouders 
in scheiding lagen en daarna zijn er vier logeerpartijen geweest over en weer.  



Tot haar lievelingsboeken behoorde het u9terst populaire 
feministische werk van Cissy van Marxveld over o.a. Joop ter 
Heul, het boek Majoor Frans eveneens over een vrijgevochten 
meisje dat geen genoegen nam met minder rechten dan de man.
Ook ik smulde later van die boeken.

Naar de film gaan was zeker een liefhebberij. 
Ze verzamelde plaatjes van filmsterren zoals bijvoorbeeld Lilian
Harvey en Greta Garbo De films van Lilian Harvey en Heinz 
Ruehmann, die drei von der Tankestelle. Toen die films later nog

in de zwart-wittijd op tv kwamen hebben we er samen van zitten smullen. Ik vond de films net zo
mooi als zij.

Niet alleen kommer en kwel
het zal ook  heus wel gezellig zijn geweest met
haar moeder. Liefje hielp haar moeder vaak
schrijflesjes op het bord te zetten, liefst
voorzien van tekening. Nakijken van stapels
schriften was ook iets waarmee ze mijn oma
hielp. Ze zette vast hele mooie krullen. Lyli
hielp haar moeder soms met het nakijken van
de vele schriften, ze schreef in prachtig
handschrift-oefeningen, ze maakte
bordtekeningen voor de klas van haar
moeder. 
Iets wat de juffen en meesters van
tegenwoordig helemaal niet weten is, dat een
krul niets meer of minder is dan een
gedegenereerde zwierige G van goed. 
Mijn oma was een levendige vrouw. Ik vind
foto’s van reisjes naar het buitenland met
daarop ook mijn oma en mijn moeder. Het is
alleen gek dat ik er eigenlijk nooit een verhaal
over heb gehoord
Maar van een innige moeder dochter relatie
was geen sprake.

Pianospelen was er niet meer bij want haar moeder had last 
van migraine en was moe als ze uit haar werk kwam, van 
lessen was zeker geen sprake maar de muziek uit haar vroege 
jeugd bleef haar dierbaar.
Ik was stomverbaasd ik toen mijn moeder, vlak voor de 
bruiloft van mijn oudste broer, ik was 13, achter een piano 
ging zitten en zomaar stukken van Schubert en Strauss begon 
te spelen. Ik wist helemaal niet dat ze piano kon spelen tot die 
tijd en was op slag jaloers maar ook vol bewondering.



HBS

Het leren was geen probleem, ook niet op de 
HBS. Het verlegen meisje Liefje viel op door 
gescheiden ouders, haar lengte,  een andere 
tongval, en haar leerprestaties, ze was een 
bolleboos in wiskunde. 
Bijna 12 dus bij de start van de HBS. Ja, Lily was
een meisje dat bijzonder goed kon leren. Alleen 
de tafels kende ze niet. Maar dat kwam dacht ze, 
omdat de juffrouw in de tweede klas zo’n 
verschrikkelijk naar mens was geweest. Op de 
HBS werd ze een bolleboos in wiskunde maar 
7x8 was en bleef lastig. Ze tekende liever. Ik zie 
klassenfoto’s, 15 jongens en 7 meisjes. HBS 
(Stokroosplein)
Er komen verhalen bij me boven die mijn moeder
vertelde. Er waren veel Indiëgangers in den Haag
die hun best deden om te bewijzen dat ze witter 
waren dan ….. Het was belangrijk om verder 
terug te rekenen dan halfbloed…naar achtste of 
nog minder.
De meisjes in die tijd waren bijzonder. Kinderen 
die naar een HBS gingen waren al bijzonder en 
meisjes die zo langer doorleerden waren nog 
zeldzamer. Het was de tijd dat meisjes nog geen 
lange broek droegen. De vrouwen begonnen voor
hun rechten op te komen. Het is de tijd van Joop 
ter Heul het populaire meisjesboek van Cissy van
Marxveld. Net als in het boek kende mijn moeder
veel vriendinnen die hun naam veranderden , het 
liefst in een naam die uit een lettergreep bestond, 
lekker stoer…..Puck Jos, Joop, Wil, Co 
enzovoort.

Uit brieven aan Heldring

Over natuurkunde en vrouwenemancipatie

Over meisjes, die willen best houden van dat vak maar zegt W. van Prooyen het vak  
natuurkunde is erg vrouwonvriendelijk.
Daar kan ik over meepraten. 
Ik was zelf destijds zo’n meisje op de HBS toen, en geen meisjes HBS. Thorbeckes 
onvolprezen schepping was voor jongens opgezet, ook al gaf hij persoonlijk 
toestemming aan Aletta Jacobs om de school te volgen als eerst meisje. Toen het eerste 
burgerschaap door vele andere over de dam gevolgd was, waren het dan ook geen 
liberalen, of zelfs maar de conservatieven die die ontwikkeling een stokje begonnen te 
steken, nee, dat werd gedaan dood onderwijspsychologen, met de sociaal psychologen 
in hun kielzog. Allemaal zeer vooruitstrevende lieden. Ze geloofden dat meisjes bij de 
jongens in de klas, seksueel zouden bevriezen. Het bewijs werd geleverd in een 
vergelijking tussen goed-geschoolde meisjes en die van de vlakte.



Nu waren er van meet af aan ook ouders die hun dochters al die moeilijke wij en 
natuurkunde liever bespaarden, vooral omdat meisjes als ze later trouwden en kinderen 
kregen, wat toch hun bestemming bleef, niets meer aan die kennis zouden hebben, 
terwijl er voor ongehuwde vrouwen nauwelijks iets in die richting viel te verdienen. Nou
ja, kinderarts en apothekersassistente konden er niet buiten, maar hoe weinig vaders 
konden zo lang voortgezette studie financieren, en dan nog gingen de jongens voor, wat 
logisch was in de toenmalige verhoudingen.
Voor jongens was het makkelijk: Hoe meer en beter zij  leerden des te beter er zij er 
voor kwamen te staan, zowel op de arbeidsmarkt als op de huwelijksmarkt. Voorlopig 
hadden zij  niets anders aan hun hoofd dan goeden cijfers halen. Meisjes hinkten vanaf 
haar beruchte 13de al op twee benen- en dat gaat lastig! Op school “blijven zitten” 
was het ergste niet, maar als je voor je 18 de nog niet verloofd zou wezen, nou.... En 
hoe zu je dan je hoofd nog breken over die ongelukkige uitvinding van ….
En nu moeten we ons opeens bezighouden met de neutronenbommen. Hetgeen we 
verdommen! Dat is dan de mannenmaatschappij en het mannenwerk. Ons niet gezien.

Het risico van oude vrijster worden zonder degelijke broodwinning was iets dat sedert 
Arbeid Adelt ouders hun dochters ook niet meer konden aandoen. Het ging er dus om 
een opleiding voor meisjes, niet te zwaar, en waar ze beide kanten mee uit konden . Dat 
werd de meisjes HBS, of zoals wij het met onverholen diepe verachting noemden: het 
meidenhok.

Het zal wel voor de meeste kinderen zo zijn dat de exacte vakken weerstanden 
oproepen. Sommige overwinnen die, anderen niet. En dat hangt voor een deel af van de 
gestelde eisen. Als je naar de tekenacademie wilde, zoals ik, leerde je moeiteloos de 
theorie over het licht, maar voor de rest verfoeide ik met hatelijke hekel de hele 
natuurkunde. Ik kon me dat veroorloven door extra goed in wiskunde te zijn. In de 
laatste klas haalde ik de hele achterstand op omdat ik perse mijn diploma wilde halen 
ik kon het best. Ik leerde precies genoeg om te kunnen slagen
Jee moet kinderen gewoon niet te gauw hun zin geven, dat is niet goed voor hen

Over schrijftalent:

Ik had er op school weinig aanleg voor, leverde op school wel eens mijn blaadjes in met
slechts de titel als het moest gaan over onderwerpen als “ een zomers uitstapje” maar 
later kwam ik met meer beschouwelijke onderwerpen enigszins op dreef en ik hield wel 
van vertalen, ook van literatuurgeschiedenis.
Je mocht kiezen tussen parafraseren en opstel. Het eerste haatte ik maar bij het zien 
van de opsteltitels was er niet een bij  waar ik ook maar iets over wist. Ik koos er toch 
een , op hoop van zegen. Bijna had ik niet wetende waar het op sloeg “ een nieuwe 
lente op Hollands erf”  gekozen, maar  een onzichtbare hand hield mij daarvan terug. 

Wat ik als enige overblijvende mogelijkheid nam, de titel weet ik niet meer maar ik 
schreef het verhaal van een oudere man in wie ik me meende te kunnen verplaatsen 
trouwens voornamelijk om hem jeugdherinneringen op te laten halen. Ik schreef het met
de moed der wanhoop maar in een ruk door zoals meestal bij een dergelijk onderwerp.
Het bleek een goede gooi, want naar ik later hoorde van de gecommitteerde, zelf een 
oude man diep onder de indruk geweest en mijn leraar was van oordeel dat ik mijzelf 
had overtroffen. Waarmee ik maar wil zeggen dat ik anders in elkaar zat dan ik zelf 
vermoed had. Een ervaring die zich tot op de huidige dag heeft herhaald



gymles

De gymlessen waren wel een martelgang. Nooit gevoetbald maar wel twee voetbalknieën, een 
verkeerde beweging en ze zakte er doorheen.  Hoewel haar moeder zelf een leerkracht was kwam ze
kennelijk nooit op het idee om voor haar dochter op de bres te springen. 
Liefje werd belachelijk gemaakt en kreeg zelfs te maken met bestraffing met het Spaanse Rietje op 
haar handen en moest voor straf rondjes lopen.
het heeft een levenslang een trauma veroorzaakt. 
Mijn moeder was later werkelijk bang voor sporters. Niettemin vond ze het prachtig dat  haar 
kinderen gingen sportten.  Ze zou zich echter nooit als supporter laten zien aan de kant van het veld.

Op de middelbare school was ze dus weer een buitenbeentje; een meisje op HBS-B. Haar moeder 
vond het eigenlijk niets voor een meisje. 
Handwerken deed mijn moeder niet. Ze had een verwaarloosd lui oog, niemand had het opgemerkt 
en dat was een handicap voor het verrichten van de schone handwerken daarvoor kreeg ze dus een 
soort vrijstelling. Eigenlijk onzin. Ze kon later zelf jurken en rokken naaien zonder opleiding of 
patroon, ze kon haken als ze dat wilde en dan creatief vooral. Maar breien kon ze niet. Als haar 
moeder er tijd ingestoken had was het haar wel gelukt. Ze had op de kweekschool geleerd hoe er les
in te geven. 

Zonder de piano kwam er een nieuwe tijdsinvulling. Moeder Jacoba, die vrijdenkster was bracht 
haar in aanraking met de NBAS. Dat past wel in de door mij vermeende rode van mijn 
grootmoeder, die was later lid van de VPRO, en het Humanistisch verbond. 

Uit brieven aan Heldring:

Mijn voorgeslacht van beide kanten was Nederlands hervormd mijn vader evenwel 
reeds van huis uit onkerkelijk, vaag liberaal, mijn moeder een vrijdenkster. Zo kwam ik 
terecht in een verkapt anarchistische jeugdbeweging NBAS Nederlandse Bond van 
Abstinent Studerenden noemde

         Wij zijn jong en de aard’ ligt voor ons open↓
Sporten kon ze niet maar fietsen wel en met de fiets heeft 
ze lange tochten door Nederland gemaakt, zowel alleen als
met vriendinnen als met de NBAS. Ik zie daar de bewijzen
van in de plakboeken. De muzikale ondergrond stelde haar
in staat om snel te leren gitaarspelen en mandoline spelen. 
Alle liedjes van toen heeft  ze allemaal aan mij 
doorgegeven. 

Mijn moeder, die de oorlog in Amsterdam de 
Hongerwinter beleefde had nooit de Duitse taal tot vijand 
gemaakt. De jongelui van de jeugdbeweging waren dus 
familievervanging. Rood en idealistisch.  

Gezelligheid rond het kampvuur, zingen, geen alcohol, 
gezamenlijk dingen ondernemen(pindakaas maken en 
verkopen) pacifisme, goede gesprekken, fietstochten, 
kamperen en vriendschappen. Mijn moeder heeft in haar 
tienerjaren beslist veel plezier gehad in de NBAS. 



       

↑Met stropdas



En tekenen bleef ze doen. Inmiddels was ze oud genoeg om in haar vakanties haar eigen weg te 
gaan. De fiets maakte haar onafhankelijk, ze kon ook naar Noord-Holland fietsen, of naar Utrecht.
Ik denk een tekening van een schakende vader? 
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